Lyndon LaRouche:
Sabotage af min politik ved
århundredeskiftet har gjort Korea til
en mulig
gnist til atomkrig
4. sept., 2017 – Mens verden med bæven ser på Nordkoreas
magtfulde demonstration af atomvåben og USA’s trusler om krig,
mindede Lyndon LaRouche verden om, at det var sabotage af hans
politik for »fred gennem udvikling«, først fra George Bush’ og
Dick Cheneys, og dernæst Obamas, side, som forårsagede den
nuværende krise. »Rammeaftalen« fra 1994 under Bill Clinton
arbejde på at afslutte Nordkoreas atomvåbenprogram, med
inspektører fra IAEA på stedet, til gengæld for økonomisk
samarbejde, da Bush og Cheney skrottede den til fordel for
miltære trusler og konfrontation. Igen i 2002, da den
sydkoreanske præsident Kim Dae-jung, med opbakning fra Rusland
og Kina, genoptog sin »Solskinspolitik« med at åbne for
økonomisk samarbejde med Nordkorea, afviste Bush og dernæst
Obama samarbejde, alt imens de beskyldte Nordkorea for at
»snyde«.
Kendsgerningen er, at briterne og deres neokonservative
kohorter i USA ikke ønsker en løsning, eftersom krisen i Korea
retfærdiggør deres bestræbelser på at ramme Kina, økonomisk og
militært. Dette bliver klart i dag gennem Washingtons respons
til den opfattede trussel fra Pyongyang.
USA’s inkompetente ambassadør til FN, Nikki Haley, sagde i dag
ved hastemødet i FN’s Sikkerhedsråd, at Nordkoreas leder Kim
Jong-un »tigger og beder« om krig og sagde, at USA er i færd

med at udarbejde et udkast til en resolution, der skal til
afstemning i næste uge, og i hvilken »USA vil anse ethvert
land, der gør forretninger med Nordkorea, som et land, der
hjælper deres hensynsløse og farlige atomare hensigter« –
dvs., at målet er at ramme Kina, såvel som også Rusland.
Finansminister Steven Mnuchin, Wall Streets aktiv i Trumpadministrationen, sagde søndag til Fox News, at han arbejdede
på sanktioner, der ville medføre, at »enhver, der ønsker at
handle eller gøre forretninger med [Nordkorea], ville blive
forhindret i at handle eller gøre forretninger med os«. Han
taler formentlig om at udelukke visse kinesiske banker og
selskaber af USA’s finansielle system – hvilket er sindssygt.
Dette gør det ligeledes klart, at målet også er at ramme
Trump, mere bestemt hans bestræbelser på at opbygge et
arbejdsvenskab mellem USA og både Kina og Rusland, og som er
baggrunden for den igangværende »farvede revolution« imod ham
af forrædere i begge partier.
Selv tweetede Trump, at Kina »forsøger at hjælpe, men uden
meget held«, og beskyldte Sydkorea for at »formilde«, når det
på nogen som helst måde ønskede at indgå i en relation med
Nordkorea. General Mattis udstedte en erklæring, der sagde:
»En hvilken som helst trussel mod USA eller dets territorier –
inklusive Guam eller vore allierede – vil blive mødt med en
massiv militær respons, der både er effektiv og overvældende.«
På den anden side udstedte den sydkoreanske præsident Moon
Jae-ins kontor en erklæring, der sagde: »Korea er et land, der
har oplevet en krig mellem brødre. Krigens ødelæggelser bør
ikke gentages i dette land.« Moon har udtrykkeligt erklæret,
at præsident Trump har forsikret ham om, at der ikke bliver
nogen militæraktion imod Nordkorea uden Seouls godkendelse.
Ikke desto mindre optrapper Moon-regeringen tempoet for
deployeringen af THAAD-missiler i dets land (på trods af stærk
opposition fra Kina og Rusland) og diskuterer med Washington,
deployeringen af amerikansk, strategisk militærudstyr i
Sydkorea, inklusive et atomarmeret hangarskib og strategiske

bombefly.
Både Kina og Rusland fordømte kraftigt Nordkoreas atomtest,
men gjorde det klart, at Washingtons afvisning af
forhandlinger med Pyongyang, eller af at indskrænke sine
militærøvelser, der truer Nordkorea, ligeledes er ansvarlig
for krisen. »Det er min personlig opfattelse, at der slet ikke
ville have været nogen konflikt, hvis USA var holdt op med at
bevare konflikten«, sagde den russiske vice-premierminister og
præsidentielle udsending for Fjernøsten, Yuri Trutnev, til
TASS. »Hver gang, Nord- og Sydkorea synes at være ved at komme
overens, og spændingerne begynder at lette, begynder der
straks nogle flådeøvelser, der endda understreger en plan for
øvelser, hvis formål er at angribe Pyongyang, hvilket er en
direkte provokation«, sagde Trutnev.
Talsmand for det Kinesiske Udenrigsministerium, Geng Shuang,
sagde mandag til reportere, at Nordkorea må være meget klar
over, at FN’s Sikkerhedsråds resolutioner forbyder sådanne
aktiviteter. Men Geng tog også afstand fra truslerne mod Kina.
Han sagde, at Kina anså det for uacceptabelt »med en
situation, hvor vi på den ene side arbejder for at løse dette
spørgsmål fredeligt, men hvor vore interesser på den anden
side udsættes for sanktioner og sættes på spil. Dette er
hverken objektivt eller rimeligt.«
China Daily skrev i en leder: »Der er ingen tvivl om, at
handlingerne fra den Demokratiske Folkerepublik Koreas side …
er grov overtrædelse af relevante resolutioner i FN’s
Sikkerhedsråd og har voldt alvorlig bekymring i området og
globalt. Men det hjælper ikke situationen, at Trump tweeter
angreb på DFK og kritiserer Sydkorea og Kina.« Lederartiklen
fortsætter med at fremføre, at »den fundamentale fiaskofor
Trumps strategi er, at den sætter for store håb til en
stramning af sanktionerne, en strategi, der i årtier har vist
sig at være en fiasko«. Lederartiklen fortsætter »Hvis Trump
har ret, når han siger, at Kina ’forsøger at hjælpe, uden
meget held’, så skyldes det, at USA ikke har lyttet til Kinas

råd, såsom at genoptage sekspartsforhandlingerne og direkte
kontakter mellem USA og DFK og acceptere den ’tosidede
suspendering’, hvor USA og Sydkorea stopper deres
militærøvelser og DFK suspenderer sine atomtests.«
Putin, Xi Jinping, Abe, Moon og andre vil mødes i denne
weekend, nogle på det igangværende BRIKS-møde i Xiamen, og
dernæst på det Østlige Økonomiske Forum i Vladivostok, hvor
Korea vil stå højt på dagsordenen.

