Veteran
Intelligence
Professionals
for
Sanity
(VIPS) udsender advarsel om
mulig Pelosi-rejse til Taiwan
Den 31. juli 2022 (EIRNS) — “Det er vores samlede vurdering,
at et sådant besøg [til Taiwan] af formanden for
Repræsentanternes Hus, Pelosi, vil blive betragtet i det mest
alvorlige lys af Kina”, skrev organisationen Veteran
Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) [Professionelle
militærveteraners efterretninger for Fornuft –red.] i et
memorandum den 30. juli til præsident Joe Biden. “Kina ville
reagere ganske skarpt, hvilket afspejler den kendsgerning, at
det ville betragte et sådant besøg som værende tæt på en
eksistentiel trussel, der garanterer en høj risiko for væbnede
krigshandlinger.”
Memoet, der er offentliggjort på Antiwar.com, peger på den
enorme trussel om at udløse en konfrontation, der er forbundet
med Pelosis foreslåede besøg, og forfatterne beskriver, at
“formanden synes at føre unilateralt diplomati”, idet hun
omgår præsidentembedet. “USA’s militær er ikke i stand til at
indgå i en storstilet militær konfrontation med Kina om
Taiwan”, vurderer de. “Konsekvenserne af enhver fejlvurdering
… ville være alvorlige, i form af den reelle mulighed for et
amerikansk militært nederlag.”
“Kort sagt,” skriver de, “ikke alene kan vi ikke sejre
militært over Kina …, men de økonomiske konsekvenser [af en
konflikt] ville ligeledes være ødelæggende for den globale
økonomi, herunder USA’s.”
I lyset af den kinesiske bekendtgørelse om militærøvelser med
skarpladte våben, der udføres fra Fujian, der ligger over for

Taiwan-strædet i forhold til øen, advarer de om, at hvis et
militært sammenstød skulle resultere i tab af amerikanske
skibe, ville det være sandsynligt, at “I på det tidspunkt
ville blive foreslået militære indsatser, der omfatter et
atomart gengældelsesangreb på Kina.”
De konkluderer, at truslen om en omfattende optrapning er
reel: “Vi minder om, at Kinas premierminister Zhou Enlai den
2. oktober 1950 advarede om, at Kina ville gribe ind i Korea,
hvis amerikanske tropper gik nord for den 38. breddegrad. Vi
ved alle, hvad der skete, da denne advarsel ikke blev hørt. Vi
ved også, at USA’s militære rådgivere på det tidspunkt havde
atomangreb på Kina højt på deres liste over muligheder. Det
ved
Kina
også.”
(https://www.antiwar.com/blog/2022/07/30/military-clash-with-c
hina-over-pelosi-visit/)

