Fire minutter i midnat: Hvor
tætte er vi egentlig på
atomkrig?
Den 8. december (EIRNS) – Både Præsident Joe Biden og
Præsident Vladimir Putin kommenterede offentligt i dag
angående det egentlige indhold af deres diskussion ved
topmødet i går. Biden bekendtgjorde, at han arbejder på at
sætte et yderligere topmøde op for at diskutere de røde
linjer, som bekymrer Rusland, i forbindelse med Ukraine og
NATO. »Den gode nyhed er, at indtil videre har vores hold haft
løbende kontakt«, sagde Biden, og tilføjede at han håber på at
kunne meddele før den 10. december, at der vil være et topmøde
indenfor kort tid, som involverer Rusland, USA og mindst fire
store NATO-allierede lande for at tage hånd om »Ruslands
bekymringer i forhold til NATO« og forsøge at »bringe
temperaturen ned langs østfronten«.
Præsident Putin forklarede i dag hvad bekymringerne i
forbindelse med de røde linjer er: »Det ville være kriminel
passivitet fra vores side slapt at betragte, hvad der finder
sted« i Ukraine, sagde han, og fortsatte: »Vi har ret til
at sørge for vores egen sikkerhed. Amerikanske/NATO-våben er
problemet«.
Som
Putin
gentagne
gange
har
forklaret, vil NATO’s udvidelse helt op til Ruslands grænse i
løbet af de sidste 20 år, og nu den direkte trussel om, at
Ukraine kunne tilslutte sig NATO, eller amerikanske og NATOtropper på dets territorium, gøre Rusland umulig at forsvare
– undtagen via brugen af hypersoniske atomvåben. Hver
side ville så have atomvåben med en flyvetid indenfor 5
minutter af hinanden, bemærkede Putin.
Eller ville det være fire minutter?
Lige efter gårsdagens topmøde meddelte Kreml-assistenten, Juri

Ushakov, pressen, at Biden fortalte Putin ved deres topmøde,
at han ville diskutere NATO’s østlige udvidelse med sine
allierede kollegaer. Det ser ud til at være blevet bekræftet
af Bidens egne kommentarer i dag.
Men fra Washingtons side kommer løgnene hurtigt og tætpakkede
– og signaliserer den enorme fare for krig, der
ikke blot stadig eksisterer, men forøges
hver
time. Krigspartiet har taget initiativet til fuldstændigt at
tage kontrollen over den strategiske politik ud af Bidens
hænder
og
øjeblikkeligt
optrappe
provokationerne
mod
både
Rusland
og
Kina til bristepunktet. Udenrigsminister Tony Blinken og den
nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, deltog i topmødet
med Putin og agerede som Bidens støttepædagoger igennem hele
forløbet,
imens
Putin
sad
alene.
Blinken
og
Sullivan dukkede dernæst frem fra mødet for omgående at løbe
til pressen for at udtale sig om hvad der angiveligt skete på
topmødet – og undgik at nævne det planlagte møde, der skulle
tage hånd om Ruslands bekymringer.
I stedet sagde Sullivan, at Biden læste Loven om Optøjer (Riot
Act) op for Putin. Blinken var iskold og klar i sin levering
af trusler og advarsler til både Rusland og Kina, og
bebrejdede dem for kriserne i henholdsvis Ukraine og
Taiwan, og truede med et frygteligt amerikansk svar på nogen
form for militære træk, som de lande muligvis kunne fortage
sig.
Blinken
var
særlig
skamløs
angående
etablissementets
gambit
med
tilbagetrækningen
fra Afghanistan, og argumenterede sågar, at det amerikanske
folk stadig har »en appetit… for at genetablere os i udlandet
igen,
hvis
det
bliver
nødvendigt«
– altså, at påbegynde nye flerårige krige; blot, at det denne
gang ville være direkte mod Rusland og Kina, præcis som Lyndon
LaRouche allerede havde advaret var den sande strategiske
hensigt bag provokationerne i Libyen, Irak, Syrien,
Afghanistan, m.m.

Medmindre der er en seriøs opposition i USA mod en sådan krig
mellem stormagterne, så vil det ske, advarede Helga ZeppLaRouche i dag. Ukraine-krisen er langt fra overstået,
og krigspartiet, anført fra London, er i gang med at hærge,
som dette kan ses med Blinkens trusler mod både Rusland og
Kina, samt hans utilslørede hensigt om at udsulte
den afghanske befolkning indtil de underkaster sig – hvis ikke
dét er en Nüremberg-forbrydelse, er der intet der er. Vil
amerikanerne bare kigge den anden vej, mens en senator, Robert
Wicker fra Mississippi, på nationalt TV udtaler: »Jeg ville
ikke udelukke amerikanske tropper på fastlandet« i Ukraine, og
at USA heller ikke skulle »udelukke anvendelsen af
atomvåben, som de første« (»first-use nuclear action«) for
at afskrække Rusland?
Zepp-LaRouche advarede yderligere, at hvis dette fortsætter
meget længere, så vil lande i Europa, hvor atomvåben er
opstillet, snart ophøre med at eksistere. På begge sider
af Atlanterhavet burde det begynde at gå op for folk, hvad
eksistensen af hypersoniske våben rent faktisk betyder.
I sit ugentlige webcast sammenfattede Zepp-LaRouche i dag
situationen og opfordrede til handling:
»Min vurdering [af topmødet] er, at vi stadig sidder på en
vulkan med en potentiel atomkrig… Jeg mener, at dette alt
sammen er ekstremt farligt, og vi har omgående brug for en ny
sikkerhedsarkitektur i Europa og i Eurasien, som udelukker den
mulige fare for atomkrig… Forhåbentlig vil fornuften sejre og
denne utroligt farlige situation forvandles til noget andet.«
Hun mindede lytterne om sit forslag om Operation Ibn Sina,
hvor verdens stormagter ville arbejde sammen for at stoppe
den faretruende massedød i Afghanistan, og forsyne det land
med et moderne sundhedsvæsen, tilstrækkelige fødevarer og den
nødvendige infrastruktur for at muliggøre dette.
»Under pandemiens betingelser – hvilket ikke kun berører

sundhed, men er en komplet trussel mod økonomien, som vi
ser det i mange lande – er den eneste måde at italesætte de
mest presserende spørgsmål som menneskeheden står over for, at
sige: Vi bliver nødt til at fokusere på menneskehedens fælles
mål, navnlig at overvinde pandemien, og vi bliver nødt til at
arbejde sammen internationalt. Dette ville være et skridt i
retningen af at overvinde denne vanvittige, ekstremt farlige
geopolitiske konfrontation.«
Zepp-LaRouche opfordrede lytterne
Instituttet, at mobilisere for
atomkrig. »Og samarbejde med os om
det er et skridt i retningen af
ekstremt farlig situation.«

til, sammen med Schiller
at stoppe faren for en
Operation Ibn Sina, fordi
at afmontere en ellers

