Stop 3. Verdenskrig: Endnu to
barske advarsler om faren for
atomkrig
2. april 2015 – To forskellige, men lige barske påmindelser om
den umiddelbare fare for atomar udslettelse er fremkommet i de
seneste 24 timer. The Independant rapporterede 2. april, at
russiske, militære regeringsfolk har overleveret en barsk
advarsel til amerikanske regeringsfolk imod yderligere NATOomringning af nogen som helst art, i territorier på Ruslands
grænser. Ifølge The Independents Ian Johnston, truede russiske
generaler, der mødtes med unavngivne, amerikanske
regeringsfolk i Tyskland i sidste måned, med »et spektrum af
responsmuligheder, fra atomare til ikke-militære«, hvis NATOstyrker yderligere udstationeres i de tre, baltiske stater,
Litauen, Letland og Estland. På samme måde advarede de
uidentificerede, russiske generaler om, at, hvis Ukraine
gjorde forsøg på at vinde Krim tilbage, ville disse forsøg
blive mødt med »magt, inklusive atomstyrker«.
Den oprindelige redegørelse for mødet i Tyskland blev bragt i
Londonavisen The Times.
Paul Craig Roberts anslår samme tone i sin historie, udlagt
den 27. marts på Kyodo News, »Amerikanske veteraner afslører,
at vi i 1962 på Okinawa med nød og næppe undgik en atomkrig«,
med en personlig bemærkning: »Efter et år med krigstrusler mod
Rusland, skal der kun en fejltagelse til som den i 1962, og
det hele vil være forbi for menneskeheden.« Kyodo-artiklen,
der er baseret på interviews med flere pensionerede
amerikanske folk fra luftvåbnet, der var ansat ved den
Strategiske Luftvåbenkommandos atomvåbenfaciliteter fire
steder på Okinawa, rapporterede, at en fejlagtig ordre om at
lancere atomvåben mod Rusland og et sekundært, uidentificeret
land – som menes at have været Kina – var tæt ved at føre til

et atomart holocaust. Hændelsen fandt sted midt under
Cubakrisen i oktober 1962, og ordren kom blot få timer efter,
at et amerikansk U-2 spionfly blev skudt ned over Cuba.
Alt imens det sluttelig blev fastslået, at orden til affyring
var en fejltagelse, så satte chefen for den Strategiske
Luftvåbenkommando alle amerikanske atomstyrker på DEFCON 2alarm under krisen – uden præsident John F. Kennedys
godkendelse. DEFCON 2 indikerer, at en ordre om affyring af
atomvåben kan komme inden for 15 minutter. Det faktum, at
styrkerne ikke blev sat på DEFCON 1, fik officeren, der havde
ansvaret for affyringerne på Okinawa, til at standse
forberedelserne til affyringerne og dobbelttjekke med
kommandoen. Bill Horn, en af de ansatte ved luftvåbnet på
Okinawa, sagde til Kyodo, at »Alle i den del af Luftvåbnet,
eller i militæret, vidste på det tidspunkt, at fredstiden
ville være forbi, at der ikke ville blive flere krige at
udkæmpe … 1962 var det tætteste, vi kom på total
tilintetgørelse af civilisationen, som vi kender den.« En
anden af veteranerne fra MACE B-faciliteten på Okinawa, Larry
Havermann, fortalte Kyodo: »At gå til DEFCON 2 var
foruroligende, eftersom DEFCON 1 betyder fuldt optrappet krig.
DEFCON 2 betyder ét skridt fra krig. Eftersom jeg var uddannet
til at operere atomvåben, vidste jeg, at hvis alle missilerne
blev affyret, ville der ikke være meget tilbage af denne
verden eller dens mennesker. Det rider mig som en mare, den
dag i dag.«
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