»Atom-Ash« Carter har udvidet
Obamas atomkrigstrussel i
Asien dramatisk
20. okt., 2016 – Under et »2+2«-møde i Washington onsdag
mellem de amerikanske og sydkoreanske forsvarsudenrigsministre, annoncerede Obama-administrationen

og
en

betydelig optrapning i atomkrigstruslen mod Kina og Rusland i
Asien, under dække af enorme over-kill-forberedelser imod
Nordkorea. Ifølge Voice of America onsdag, der citerede kilder
i forsvaret og diplomatiet, annoncerede de to nationer
lanceringen af forhandlinger om »udvidet afskrækkelse« imod
Nordkorea.
»USA overvejer en permanent deployering på sine baser i
Sydkorea af B-1B- og B-52-bombefly, der kan medbringe
atomvåben, F-22 Stealth-kampfly, samt atomdrevne ubåde«, sagde
VOA.
Mødet etablerede en gruppe på højt niveau for »Strategi for
Udvidet Afskrækkelse og Konsultation«, ledsaget af
»usædvanligt åbenhjertige, offentlige kommentarer fra de
amerikanske hhv. forsvars- og udenrigsministre, om muligheden
af en atomkrig, der indledes af Pyongyang på den Koreanske
Halvø«, sagde VOA.
Dette må fortolkes som et gennemskueligt påskud til at stramme
atomvåben-ringen omkring Kina og Russisk Fjernøsten, eftersom
en overvældende respons på et nordkoreansk angreb ikke ville
kræve sådanne deployeringer, lige så vel som, at deployeringen
af THAAD er rettet, ikke mod Nordkorea, men mod Kina og
Rusland.
»Enhver anvendelse af atomvåben vil blive mødt med en
overvældende og effektiv respons«, brasede det ud af
forsvarsminister Ash Carter, der tilføjede, at Sydkoreas

sikkerhed bliver garanteret af »det fulde spektrum
amerikanske forsvarsevner«, hvilket vil sige atomvåben.

af

Sydkorea var repræsenteret ved mødet af forsvarsminister Han
Min-koo og udenrigsminister Yun Byung-se. Yun sagde, Pyongyang
nærmer sig »slutfasen af atombevæbning«, hvilket tvinger USA
og Sydkorea til at bruge »alle instrumenterne i
værktøjskassen« for at forsvare sig og få nordkoreanerne til
at »føle panikken krybe ind under huden«. Han sagde dernæst,
at Nordkoreas atomvåben og atommissiler er lig med »en dolk
mod vore struber«.
Udeladt af diskussionerne var den kendsgerning, som anerkendes
af næsten alle, at Obamas Korea-politik, kendt som »strategisk
tålmodighed«, totalt er mislykkedes mht. at afslutte det
nordkoreanske atomvåbenprogram – hvilket rent faktisk var
hensigten. Ved at lade Nordkorea udvikle atomvåben, gennem en
afvisning af at forhandle med dem, har Obama nu fået sit
påskud til at forberede krig med Kina.
Kilder i Seoul sagde til EIR, at landet flød over med rygter,
baseret på den aktuelle intense diskussionsrunde om en
amerikansk militæropbygning i området, om, at Obama ønsker at
»halshugge« Nordkorea inden sin embedstids udløb.
VOA bemærker, at nogle analytikere erkender, at de atomare
affyringssystemer, som deployeres til Sydkorea, ikke giver
nogen mening mht. Nordkorea.
»Jeg kan ikke se, hvad man skal med B-52’ere og B-1’ere på
halvøen. Det placerer dem inden for rækkevidde af de
nordkoreanske kortrækkende missiler og gør dem således mere
udsatte, end hvis de var forblevet på [Guam]. De kan flyve til
Korea på nogle få timer«, sagde professor i internationale
relationer ved Troy Universitetet, Daniel Pinkston, forfatter
af »Det nordkoreanske ballistiske missilprogram«. At
udstationere sådanne fly og THAAD på den Koreanske Halvø ville
være årsag til, at Kina »blev ekstremt oprørt« og til, at

regeringsfolk i Pyongyang og Beijing skønnede, at denne
fremskudte deployering af sådanne aktiver har til hensigt at
afskrække kineserne, sagde Pinkston til VOA.
Carters barske henvisning til en atomar gengældelse forventes
at rejse alvorlig tvivl om atomvåben-optionen, sagde Tara O
fra CSIS, en pensioneret amerikansk oberstløjtnant i
Flyvevåbnet. »Nogen må træffe en beslutning om, hvad en
acceptabel pris ville være, hvis vi skal udføre noget som
helst ud over retorik«, sagde O til VOA.

