Planlægger den amerikanske
præsident Obama
en krig mod Rusland og Kina i
august?
Af Alexander Hartmann, redaktør af "Neue Solidarität".
7. maj 2016 — Vil den amerikanske præsident Obama indlade sig
på en militær kraftprøve med Rusland og Kina endnu før sin
tilbagetræden? Den slutning må man drage, når man betragter de
nyeste bestræbelser inden for amerikansk politik: Umiddelbart
efter at det var lykkedes for USA's udenrigsminister John
Kerry og Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov at forhandle
sig frem til en udvidelse af våbenstilstanden i Syrien på
grundlag af aftalen i Geneve, hvor der skulle oprettes et
særligt, større kontor i Geneve med russiske og amerikanske
militærpersoner
og
diplomater
for
at
overvåge
våbenstilstanden, blev Kerry – øjensynligt af Obama –
foranlediget til offentligt at stille et ultimatum til den
syriske præsident Bashar Assad: Dersom Assad ikke træder
tilbage inden den 1. august, så vil USA ”inddrage andre
sider”. I betragtning af, at USA allerede er ved at indsætte
amerikanske soldater i Syrien uden den syriske præsidents
godkendelse, må der øjensynligt være tale om en større militær
indsats, der har det udtrykkelige formål at fremtvinge et
regimeskift i Syrien. Og dermed står det klart, at Rusland og
Kina, der begge modsætter sig et udefra påtvungent regimeskift
i Syrien og selv er militært til stede der, skal stilles over
for et valg om enten at lade Assad falde – eller at tage en
direkte militær konfrontation med USA med i beregningerne. Og
samtidigt fortsætter den militære opmarch og indkredsningen
over for Rusland og Kina med at skride fremad ”som en
damptromle”, sådan som BüSo’s forkvinde Helga Zepp-LaRouche
understregede det den 4. maj på sit internetforum.

Afgørende er tiden frem til NATO-topmødet først i juli, hvor
skabelsen af NATO's faste troppetilstedeværelse i Baltikum
skal godkendes af NATO's medlemsstater.
Disse enheder skal ikke udstationeres permanent, men indsættes
i skiftende hold – ligesom i krigsområder. UN News citerede en
ubenævnt militær talsmand: ”Vi går fra gensidig hjælp over til
afskrækning og fra gensidig hjælp over til opstilling til
kamp.” Det samme gælder også for de amerikanske
troppeoverførsler til Filippinerne. USA's regering har
allerede anmodet kongressen om en firdobling af midlerne til
den amerikanske troppeindsats i Østeuropa, og den har – både
gennem forsvarsminister Ashton Carter såvel som gennem general
Philip Breedlove, den hidtidige overkommandoindehaver over
USA's tropper i Europa, og dennes efterfølger general Curtis
Scaparrotti, som Carter overdrog kommandoen til den 3. maj i
Stuttgart – også gjort det ganske klart, at den betragter
Rusland og Kina som sine vigtigste fjender.
Øjensynligt er præsident Obama ude på at gennemtvinge en
”endegyldig løsning” af syriensproblemet efter sit eget sind,
før han forlader embedet. Det er muligt, at dette set fra
Obamas synsvinkel blot er ét stort blufnummer, hvormed han vil
bevise over for sig selv og resten af verden, hvem der er
”herre i huset” – men hvis Obama skulle gå hen og forregne sig
her, så kommer der til at blive en kernevåbenkrig mellem
supermagterne. Det er på høje tid, at de fornuftige kræfter i
de vestlige regeringer og parlamenter endelig tager sig sammen
til at forhindre Obama i at udføre sådanne forrykte dumheder,
for det farlige ved ultimatummer er, at de ofte frembringer en
situation, hvor ingen af parterne længere kan trække sig
tilbage.
Det er klart, at selvom Rusland og Kina samtidigt strækker
hånden frem mod Vesten for en fornuftig samarbejdspolitik, kan
de overhovedet ikke gøre andet end at reagere på den vestlige
opmarch med selv at opruste og med forhøjet kampberedskab.
Således meddelte Rusland for eksempel, at det som reaktion på

NATO's oprustning i Østeuropa ville opstille tre nye
divisioner, hver på 10.000 mand i løbet af året i sine
vestlige og sydlige militærområder. Og det er ikke blot USA,
der arbejder febrilsk på at modernisere sine atomvåben;
Rusland og Kina gør nøjagtigt det samme.
Den nye Operation Barbarossa
Helga Zepp-LaRouche sammenligner NATO's opmarch i Østeuropa
med ”Operation Barbarossa”, Det tredje Riges troppeopmarch for
at overfalde Sovjetunionen, og begrundede denne påstand på sit
internetforum.
Efter
Obamas
besøg
bekendtgjorde
forbundskansler Merkel, at 250 tyske soldater straks skulle
deltage i NATO's bataljoner i Baltikum. I Rusland genopvækkes
erindringerne om Den store Fædrelandskrig kraftigt her for
tiden, ”og når tyske soldater så her bare 71 efter
afslutningen på anden verdenskrig udstationeres lige op til
den russiske grænse i forholdsvis højt kampberedskab, så kan
jeg meget vel forestille mig – ja, jeg føler mig fuldstændigt
sikker på det – at det vil fremkalde virkeligt stærke følelser
i Rusland. Hele NATO's politik er jo i grunden ikke andet end
en indkredsning af Rusland og af Kina.”
Når man betragter den samlede strategi – lige fra sanktionerne
mod Rusland over forsøgene på at iscenesætte farverevolutioner
og til den oprustningsspiral, som Rusland og Kina er tvunget
ind i – så bør det være klart, at dette sker med den hensigt
at frembringe regimeskift. Det spørgsmål forbliver ubesvaret:
”Hvorfor skal atomvåbnene moderniseres? Alle amerikanske
atomvåbenlagre skal moderniseres, de taktiske atomvåben B61-12
i Tyskland – det er angrebsvåben. Og hvad skal russerne mene
om det?”
En offentlig debat savnes
Frem for alt kritiserede hun, at der hidtil ikke har fundet
nogen offentlig debat sted omkring disse ting:
”Der er ikke engang nogen i Tyskland, der vover at udtale sig

om sanktionerne – bortset fra med en tilbageholdende kritik.
Men en debat om hele den militære dimension mangler egentlig
fuldstændigt. Og det er virkeligt en skandale. Jeg mener, at
vi virkeligt behøver en dramatisk ændring af vor politik, for
vi skal selv bestemme over vore egne interesser i Tyskland og
hele Europa. Bliver vi draget med ind i sådan en krig? … Skal
vi virkeligt lade os drive ind i sådan en konfrontation, så at
sige i ly af USA, der virkeligt sætter Tysklands
eksistentielle interesser på spil? For hvis uheldet er ude, så
ophører Tyskland med at eksistere.”
Det egentlige motiv
Det virkelige motiv bag konfrontationspolitikken over for
Rusland og Kina, understregede hun, ligger i forhandlingerne
om frihandelsaftalerne TPP (med de asiatiske nationer) og TTIP
(med Europa), som USA's regering vil gennemtrumfe endnu før
Obamas afgang. Dette demonstreredes af et indlæg fra præsident
Obama i Washington Post med den megetsigende overskrift:
”Amerika – og ikke Kina – fastsætter reglerne.” ”Heri siger
han, at Sydasien og Sydøstasien udvikler sig med rasende fart,
og vi – USA – kan ikke tillade, at Kina fastlægger reglerne,
for det gør vi! Og dermed har han egentlig lukket katten ud af
sækken. For også ved den føromtalte militære oprustning og ved
konfrontationsscenarierne drejer det sig egentlig kun om én
ting. Såvel ved TPP, TTIP som ved NATO's oprustning over for
Rusland og naturligvis også i Det sydkinesiske Hav, i Korea, i
hele den militære dimension, drejer det sig kun om ét enkelt
tema – og det er at forsvare USA's enevældige position med
alle midler.”
I Det sydkinesiske Hav drejer det sig med sikkerhed ikke om et
par klippeøer, og den frie sejlads er heller ikke krænket blot
en eneste gang, det er alt sammen blot grov propaganda.
Tværtimod ønsker Obama at konsolidere ”USA's krav om
overherredømme over Stillehavet og sandsynligvis også snart
over Det indiske Hav, det vil sige over alle verdenshavene…
Det drejer sig om at opretholde den unipolære verden.” Men det

er så at sige fortid nu, for den er holdt op med at eksistere.
”Asien stiger opad, Kina udvikler sig, andre asiatiske stater,
Indien, det, som før kaldtes for tigerøkonomierne, udvikler
sig med rasende fart.” Kinas regering har reageret meget
køligt på Obamas artikel ved at slå fast, at handelsreglerne
ikke skal fastsættes af ét land, men af alle de inddragne
nationer. Og under et møde i Australien, hvor det drejede sig
om den kinesiske handelsaftale, deltog 15 lande, ”der
øjensynligt fandt de af Kina foreslåede betingelser for langt
mere attraktive end TPP, der egentlig kun har til formål at
holde Kina udenfor.”
Thukydid-fælden
Men det afgørende punkt er dog, ”at alle imperier i historien
er gået under som følge af at have forstrakt sig… USA har
forstrakt sig her for tiden, de økonomiske tal er katastrofale
– både hvad angår tallene for arbejdspladserne og tallene for
den produktionsstigning, der i de sidste fem år har været nul
eller endnu lavere. Det vil sige, at USA's fysiske økonomi
skrumper mere og mere ind, og banksektoren er naturligvis blot
en kæmpeboble, der har det endnu værre end i 2008 og truer med
at eksplodere – ligesom i Europa.”
Hun fortsatte: ”Med andre ord, så er dette en politik, der
ikke er holdbar, og det gør den også så farlig.” For der er
kræfter i den transatlantiske sektor, der reagerer således på
denne udvikling i Asien, at de er ved at gå i den såkaldte
Thukydid-fælde, som den tidligere amerikanske generalstabschef
flere gange har advaret om, nemlig konflikten mellem Athen og
Sparta i det klassiske Grækenland, som Thukydid beskrev, ”hvor
den ene parts opstigning førte til den anden sides
krigsførelse og dermed startede den peloponnesiske krig, der i
sidste ende førte til det klassiske Grækenlands undergang.”
Det er noget, der i dag i brintbombernes tidsalder, og hvor
der er tale om overgang fra afskrækning til kampberedskab og
mobilitetstilstand for tropperne, er ekstremt bekymrende. ”Jeg
har sagt det så tit: Vi behøver en offentlig debat. Hvor er

Tysklands interesser henne? Tysklands interesser er netop ikke
fremmedfjendtlighed eller ”lukkede grænser”, for den eneste
måde Tyskland kan sikre sin eksistens på længere sigt er ved
at indlede et nyt paradigme og deltage i det med andre stater,
frem for alt med hele Eurasien, der så i fællesskab kan løse
de problemer, der berører os alle: Det nære og mellemste
Østens fuldstændige ødelæggelse og den frygtelige situation i
Afrika. Og den eneste mulighed, vi har for at slippe ud af
alle de konflikter, er den, at vi sammen med Rusland og Kina
udbygger Den nye Silkevej til en Verdenslandbro.”

