Er nedtællingen til Tredje
Verdenskrig allerede begyndt?
7. december 2015 – Veterandiplomat Paul Craig Roberts rejser
netop denne frygtindgydende kendsgerning i en artikel i dag
med overskriften: »Der er krig i horisonten: Er det for sent
at standse det?« På trods af al Ruslands tilbageholdenhed og
fornuft – først i Ukraine og nu i Syrien – bemærker Roberts,
så er deres tilbageholdenhed blevet behandlet som svaghed, og
ved hver begivenhed, især efter Tyrkiets angreb på russernes
Su-24 bombefly, har Washington blot øget provokationsniveauet.
Dette kan skyldes, som han ildevarslende bemærker i
begyndelsen, at, »når mobilisering for krig først begynder,
følger det sin egen dynamik og er ukontrollerbart.«
Alt imens han aldrig bruger termen »atomar«, fremlægger
Roberts tydeligt kendsgerningen om den globale trussel. »Det
er ikke klart, i hvilken udstrækning de russiske og kinesiske
regeringer forstår, at deres uafhængige politik, som blev
bekræftet af den russiske og den kinesiske præsident den 28.
september [på FN’s Generalforsamling], af Washington anses for
at være ’eksistentielle trusler’ mod USA’s eneherredømme.
Grundlaget for USA’s udenrigspolitik er det forpligtende
engagement over for at forhindre andre magter i at rejse sig
til en status, hvor de vil være i stand til at begrænse
Washingtons ensidige handling. Ruslands og Kinas evne til at
gøre dette gør dem begge til mål.«
»Den russiske regering har forladt sig på ansvarlig, ikkeprovokerende respons«, siger han. »Rusland har antaget en
diplomatisk fremgangsmåde og forladt sig på, at europæiske
regeringer kommer til fornuft og erkender, at deres nationale
interesser afviger fra Washingtons, og ophører med at gøre
Washingtons politik for eneherredømme mulig. Denne russiske
politik er slået fejl. Gentagne gange er Ruslands ansvarlige
responser med lav profil blevet brugt at Washington til at

afbilde Rusland som en papirtiger, som ingen behøver være ræd
for. Vi står tilbage med det paradoks, at Ruslands faste
beslutning om at undgå krig, er i færd med at føre direkte til
krig.«
»Hvad enten de russiske medier, det russiske folk og hele den
russiske regering forstår dette eller ej«, siger Roberts som
afslutning, »så må det være indlysende for det russiske
militær. Det eneste, de russiske militærledere behøver gøre,
er at se på sammensætningen af de styrker, der er sendt af
NATO for at ’bekæmpe ISIS’. Som George Abert bemærker, så er
de amerikanske, franske og britiske fly, der er blevet
deployeret, kampfly, hvis formål er luft-til-luft-kampe, ikke
angreb på jorden. Kampflyene er ikke deployeret for at angribe
ISIS på jorden, men for at true de russiske bombefly, der
angriber ISIS-mål på jorden.«
»Der er ingen tvivl om, at Washington driver verden hen imod
et Armageddon, og Europa er den, der gør det muligt.
Washingtons købte og betalte marionetter i Tyskland, Frankrig
og Storbritannien (Det forenede Kongerige) er enten dumme,
ligeglade eller magtesløse over for at undfly Washingtons
greb. Med mindre Rusland kan vække Europa, er krig
uundgåelig.«

