Briterne indkalder Biden til
Europa
for
at
erklære:
Atomkrig er ikke længere
utænkeligt;
det
er
en
“potentiel
hændelse”
Den 23. marts (EIRNS) – I dag er det 39 år siden præsident
Ronald Reagan i 1983 annoncerede det historiske Strategic
Defense Initiative (SDI), politikken for et fælles amerikansksovjetisk samarbejde om forsvarssystemer til ballistiske
missiler baseret på “nye fysiske principper”, som Lyndon
LaRouche udformede og derefter drøftede med sovjetiske
repræsentanter gennem samtaler i bagkanaler, der blev
sanktioneret af Reagans Hvide Hus. Det var næsten lykkedes med
denne politik at få en ny international sikkerhedsmæssig og
økonomisk arkitektur indført, som en gang for alle ville have
sat en stopper for britisk geopolitik og britisk spekulation
og plyndring.
Ironisk nok er det på årsdagen for SDI, at et fuldstændig
vanvittigt Britisk Imperium er i færd med at drive konflikten
mellem USA/UK/NATO og Rusland til det punkt, hvor der er
atomar konfrontation – både på de militære og økonomiske
fronter. På en briefing til journalister om præsident Joe
Bidens rejse til Europa for at mødes med NATO og EU-ledere,
som begynder den 24. marts, informerede USA’s nationale
sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan i går medierne om, at USA “i
betragtning af skrækken for en potentiel anvendelse af
atomvåben” omkring konflikten mellem Rusland og Ukraine, har
USA “ikke ændret vores nukleare forholdsregler til dato”, men
at præsident Biden “vil rådføre sig med allierede og partnere

om denne potentielle eventualitet”.
Hvad skete der mon med den fælles erklæring, som præsident
Biden og præsident Putin udsendte efter deres topmøde den 16.
juni 2021, om at “atomkrig ikke kan vindes og aldrig må
udkæmpes” – som en hyldest til en aftale fra 1985 mellem USA’s
tidligere præsident Ronald Reagan og Sovjetunionens præsident
Mikhail Gorbatjov? Eller de identiske erklæringer, der
hovedsageligt er tilrettelagt af russiske diplomater, og som
blev vedtaget på topmødet mellem Putin og Xi Jinping den 28.
juni 2021 og den 3. januar 2022 af FN’s P-5-atomvåbenmagter?
Udenrigsminister Tony Blinken har yderligere låst sig fast på
kollisionskurs med Rusland ved i dag, på tærsklen til Bidens
afrejse, at bekendtgøre, at “på baggrund af de oplysninger,
der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, vurderer den
amerikanske regering, at medlemmer af Ruslands styrker har
begået krigsforbrydelser i Ukraine.” Han tilføjede med en
truende bemærkning, at “Vi er forpligtet til at kræve
ansvarlighed ved hjælp af alle tilgængelige
herunder strafferetlig forfølgelse.”

værktøjer,

Den økonomiske og finansielle krigsførelse, som London og Wall
Street har udløst mod Rusland, er ikke mindre truende for
menneskehedens fortsatte eksistens end deres atomare,
grænsesøgende krigsførelse. De har indledt en politik, hvor de
ved hjælp af uendelige “sanktioner” forsøger at afkoble
verdensøkonomien radikalt i to bittert modsætningsfyldte
blokke – en militariseret NATO-dollar blok og Bælte og Vejblokken – som begge er ved at blive kastet ud i et inferno af
økonomisk sammenbrud og affolkning.
Rusland vil imidlertid forsvare sig mod den planlagte
udslettelse – både på de militære og økonomiske fronter. I
løbet af de sidste tre uger har præsident Putin flyttet
Rusland over på et krigsøkonomisk udgangspunkt, idet han
aggressivt har forsvaret den indenlandske produktionskapacitet
og anvendt beskyttelsesforanstaltninger, såsom valutakontrol,

for at afværge ekstern finansiel krigsførelse. I dag meddelte
Putin, at Rusland kun vil acceptere betalinger fra eksporteret
naturgas til “uvenlige stater” (dvs. dem, der deltager i
sanktionerne) i rubler og ikke i dollars. Dette vil yderligere
afskærme Rusland fra spekulative dollar angreb på dets
banksystem og skabe en alvorlig forvirring for Tyskland og
andre europæiske lande, som er dybt afhængige af importeret
russisk naturgas, olie, hvede og andre produkter.
Imidlertid er der en vej tilbage fra afgrunden for
menneskeheden, selv på dette sene tidspunkt. På Schiller
Instituttets konference den 9. april, hvor der opfordres til
en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur, vil
vi i detaljer beskrive den nødvendige politiske strategi, til
at vende dette tilsyneladende uafvendelige styrtdyk mod
helvede.
Denne strategi følger den samme grundlæggende tilgang, som
Lyndon LaRouche anvendte i forbindelse med sit SDI-projekt fra
1983, og som LaRouche gentog i en artikel, der blev
offentliggjort i EIR’s nummer af 19. juli 1996, “SDI: The
Technical
Side
of
‘Grand
Strategy'”
https://larouchepub.com/eiw/public/1996/eirv23n29-19960719/eir
v23n29-19960719_040-sdi_the_technical_side_of_grand-lar.pdf.
I dette dokument udtalte LaRouche: “Begge supermagter, og
andre, havde desperat brug for en stimulans til
teknologidrevet vækst, svarende til den økonomiske effekt af
Kennedys ” kriseprogram ” for den bemandede månelanding.
Samarbejde om udvikling af de teknologier, der er nødvendige
for et strategisk forsvar mod ballistiske missiler, ville give
alle deltagende økonomier den nødvendige teknologiske
stimulans, hvis man samtidig indfører en politik, der fremmer
“afsmittende virkninger” på den civile økonomi.
“For at skifte fra et fjendtligt forhold til et
samarbejdsforhold i de tilfælde, hvor der tidligere har været
en langvarig, dybt forankret fjendtlighed, må der skabes et

stærkt incitament af vedvarende velvillighed. Udadtil lægger
effektive incitamenter til sådanne formål, vægt på fysiskøkonomiske fordele (til forskel fra relativt flygtige,
finansielle fordele). De fysisk-økonomiske fordele er vigtige,
men materialisterne og empirikerne overvurderer i høj grad
sådanne “incitamenter” som sådan. Det væsentlige er ikke den
materielle belønning som sådan; det væsentlige er aktiveringen
af agape; den offentlige legitimering af en nødvendig materiel
gevinst med aktiveringen af de kognitive processer, som
videnskabelige og teknologiske fremskridt absolut afhænger af,
er nøglen til at opnå den ønskede strategiske effekt….
“Forudsætningen for eksistensen af den moderne form for en
perfekt suveræn, konstitutionel, nationalstatslig republik, er
opfattelsen af mennesket som et kognitivt væsen, ikke som
faste sæt af biologiske sociale egenskaber. Det er i den
udstrækning, vi kræver, at alle blandt samfundets medlemmer
skal fungere med hovedvægt på udvikling og brug af de
kognitive potentialer, som adskiller det menneskelige individ
fra dyrene, at vi opfordrer det potentielle herredømme, som
republikken har i forhold til enhver anden samfundsform, i
forhold til ethvert oligarkisk samfund, til at komme i
anvendelse. Det forstod Niccolò Machiavelli, og hele historien
siden da, har på en eller anden måde bekræftet dette princip….
“For at genvinde vores nationale suverænitet og skabe den
sikkerhed, vi har brug for, må vores nation genvinde sin sjæl.
Ellers er vi fortabte, og de fleste af de nulevende familier
på denne planet ligeså. Et effektivt strategisk forsvar skal
først og fremmest forstås som en økonomisk, kulturel og
moralsk opgave. Hvilke vildfarelser er vi villige til at
opgive for at sikre vores nation, for måske at redde vores
sjæle?”

