Modreaktion
spirer
krigspartiets vanvid

mod

Den 29. januar (EIRNS) – Mens Biden-kabinettet fortsætter med
at himle op over en indbildt russisk hensigt, om at invadere
Ukraine, og mens Rusland, Kina og Iran fortsat bliver
portrætteret af europæiske og amerikanske politiske eksperter
og medieeksperter som onde skurke, der er ude på at ødelægge
den vestlige verdens frihed og velstand, er der en voksende
modreaktion imod dette vanvid, både fra ledende personer og
almindelige borgere.
Begynd med hovedartiklerne i samtlige medier, hver dag og hver
time, i de sidste to måneder: “Rusland har samlet over 100.000
tropper, kampvogne og tilhørende militært udstyr på grænsen
til Ukraine, som forberedelse til en invasion der berøver det
heroiske ukrainske folks frihed og demokrati”. Men lad os
høre, hvad den ukrainske forsvarsminister har at sige om denne
angiveligt eksistentielle fare:
Ukraines forsvarsminister Oleksij Reznikov: “Situationen på
grænsen mellem Ukraine og Rusland, er på nuværende tidspunkt
ikke anderledes end i foråret sidste år. I øjeblikket er der
ingen væsentlige begivenheder eller fænomener”. Selv Ukraines
præsident Volodymyr Zelensky sagde til USA, at de skulle holde
op med at råbe at en krig er nært forestående, at det er en
“vildfarelse”.
Men begå ikke den fejl at konkludere, at dette er ensbetydende
med, at der ikke er nogen chance for en krig mellem to
atommagter, hvorved selve civilisationen trues. Som EIR’s
økonomiredaktør Paul Gallagher påviser i det aktuelle nummer
af EIR, drives krigen frem af det vestlige finanssystems
hastige sammenbrud (se: “The U.S.-NATO Hidden War Threat: The
Green New Deal”), ikke af den indbildte “aggression” fra
Rusland, Kina eller Iran.

Den tidligere østrigske udenrigsminister Karin Kneissl
latterliggjorde på meget polemisk facon det krigshysteri, som
er baseret på et spinkelt grundlag: Krigstruslen i Ukraine,
sagde hun, “er en forestilling der opstår, men som ikke helt
svarer til virkeligheden – det er en virkelighed, som medierne
har fremstillet…. Især briterne kaster sig ind i kampen”, mens
“flere og flere våben og endda tropper fra NATO-lande” sendes
til Ukraine på trods af de omfattende ødelæggelser, som ville
ramme hele Europa, hvis der udbrød krig.
Se nu på Iran, hvor Biden-regeringen har nægtet at omgøre den
farlige og tåbelige forkastelse af JCPOA-atomaftalen (Joint
Comprehensive Plan of Action) med Iran fra 2015, som Trumpregeringen ophævede i 2018. Generalløjtnant Gadi Eizenkot,
stabschef for de israelske forsvarsstyrker fra 2015 til 2019,
udtalte til Al-Monitor, at den daværende israelske præsident
Benjamin Netanyahu havde konspireret med sin Mossad-chef for
at presse Trump-administrationen til at skrotte Iran-aftalen,
uden så meget som at rådføre sig med det israelske militær om
konsekvenserne. Eizenkot hævdede ikke kun, at resultatet var
Irans øgede berigelse af uran, hvilket bragte dem tættere på
en atomar våbenkapacitet, men at Iran havde gjort det “med
legitimitet”, da JCPOA tillod dem at gøre det, da USA brød
deres aftale.
Det vanvittige i de britiske og amerikanske trusler og
krigsforberedelser, påpegede Schiller Instituttets formand
Helga Zepp-LaRouche i dag, er “ikke anderledes i tankegangen
end hos huleboerne, som dræbte deres naboer med sten – bortset
fra at de nu har atomvåben”. Det anglo-amerikanske krigsparti
har ikke til hensigt at “konkurrere” i den nye multipolære
verden, hvor Kina og Rusland nu er “næsten ligeværdige” magter
i forhold til de aftagende transatlantiske nationer. De
forestiller sig snarere, at de kan stoppe Kinas og Ruslands
fremgang ved hjælp af sabotage, finansiel krigsførelse og den
afskyelige “sanktionspolitik”. En “højtstående embedsmand i
administrationen”, som den 25. januar briefede pressen anonymt

om de planlagte sanktioner mod Rusland, lagde ikke skjul på
denne ulovlige og umoralske kendsgerning: Hensigten, sagde
han, er at “ramme Putins strategiske ambitioner om at
industrialisere landets økonomi ganske hårdt”. Dette er
tilsyneladende også politikken over for Kina, hvor Bidenadministrationen har afslået at ophæve de destruktive
sanktioner, som Trump-administrationen har indført mod Huawei
og mange andre kinesiske virksomheder (faktisk har Bidenteamet skærpet sådanne sanktioner), og har anvendt politiske
virkemidler til at sabotere den økonomiske udvikling i Kina.
Som Zepp-LaRouche bemærkede, er dette det stik modsatte af den
Westfalske Fred, som er grundlaget for den moderne
nationalstat, hvor suveræne nationer respekterer andres
suverænitet.
Men modreaktionen er voksende. Amerikanerne, der er blevet
draget ind i fabrikerede debatter om f.eks. vacciner, klima og
partipolitik, mens økonomien eksploderer og verden
“søvngængeragtigt går ind i en termonuklear tredje
verdenskrig”, erkender i stigende grad, at verden er på vej
mod kaos, og de søger efter løsninger. Disse løsninger har
altid været der, i form af Lyndon LaRouches Fire Love, men de
blev holdt skjult for befolkningen, ved den ulovlige
retsforfølgelse af LaRouche og mørklægningen af hans ideer, af
de samme korrupte institutioner og personer, som har ført os
til denne sørgelige situation. Denne modreaktion viser, at
dette øjeblik udgør et stort potentiale, med optimisme snarere
end frygt og ængstelse, da søvngængerne er ved at blive
opmærksomme på faren, og blot skal udstyres med de rette
værktøjer til at bringe verden sammen, og opbygge det nye
paradigme for menneskeheden.
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