“Hvordan Rusland afskrækkes
fra anvendelse af atomvåben i
Ukraine
–
samt
reaktionen
hvis
afskrækkelse fejler
Den 19. september 2022 (EIRNS) – Hvis man er en regelmæssig
læser af denne rapport, blev man sikkert chokeret sidste
torsdag den 15. september over at erfare, at chefen for de
ukrainske væbnede styrker, general Valeriy Zaluzhnyi, havde
været medforfatter til en artikel, som blev offentliggjort på
det ukrainske nyhedssite Ukrinform den 7. september, hvori det
hævdes, at der var tegn på, at Rusland forberedte et
atomangreb i Ukraine, og at det derfor er “yderst nødvendigt …
[at] ethvert russisk forsøg på konkrete tiltag til benyttelse
af taktiske atomvåben må foregribes ved at anvende det samlede
arsenal af midler, som verdensmagterne har til rådighed”. Vi
advarede dengang om, at “en så uhørt farlig og provokerende
artikel aldrig kunne være blevet skrevet, endsige
offentliggjort, uden forudgående godkendelse fra de
amerikanske, britiske og NATO-styrkerne, som fører krigen.”
(https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3566404-prospects-for-ru
nning-a-military-campaign-in-2023-ukraines-perspective.html)
Advarsel bekræftet.
I løbet af den forgangne weekend offentliggjorde Atlantic
Council – en Washington-baseret tænketank der er finansieret
af det britiske udenrigs- og Commonwealth-ministerium, NATO og
det amerikanske udenrigsministerium, og som har spillet en
ledende rolle i den åbenlyse støtte til krig mod både Rusland
og Kina – et “Notat til USA’s præsident”, der opfordrer til
netop denne politik med forebyggende atomkrig, under

overskriften “How To Deter Russian Nuclear Use in Ukraine-and
Respond if Deterrence Fails” (Hvordan Rusland afskrækkes fra
anvendelse af atomvåben i Ukraine – samt reaktionen hvis
afskrækkelsen fejler). Forfatteren, Matthew Kroenig, er
fungerende direktør for Atlantic Councils Scowcroft Center for
Strategy and Security, tidligere CIA- og forsvarsministeriel
analytiker, og er en velkendt og desværre indflydelsesrig
fortaler for krig under dække af “afskrækkelsesteori”. I maj
2022 blev han udpeget som kommissær i Kongressens kommission
om USA’s strategiske position.
Som vi dokumenterer nedenfor, præsenterer Kroenigs notat
forskellige politiske muligheder, hvis USA ikke formår at
“afskrække” Rusland fra at bruge et atomvåben, herunder: 1)
øgede våbenleverancer til Ukraine; 2) “et begrænset
konventionelt angreb på de russiske styrker eller baser, der
er direkte involveret i angrebet”; og 3) “USA kunne bruge
atomvåben som respons og afskrækkelse fra yderligere russisk
anvendelse af atomvåben i Ukraine”. Kroenig skriver, at han
foretrækker en kombination af mulighed nr. 1 og 2, men han
lader muligheden stå åben for, at fuld “afskrækkelse” kunne
kræve mulighed nr. 3 – dvs. en fuldstændig atomkrig mellem USA
og Rusland.
Magasinet {Economist} i London, et af det Britiske Imperiums
fremtrædende politiske medier, foretrak at opfordre USA til at
forsyne Ukraine med “ATACMS-våbensystemer med længere
rækkevidde til HIMARS-løfteraketterne, som har vist sig så
effektive, og som det tidligere tøvede med at levere”.
{Economist} hævder, og holder tilsyneladende masken, at en
optrapning med Rusland kan undgås ved ikke at affyre disse
missiler med længere rækkevidde ind på russisk territorium, og
at “Ukraine helt sikkert vil efterkomme det”.
Behøver vi minde {Economist}’s redaktører om den udtrykkelige
advarsel, som Ruslands ambassadør i USA, Anatoly Antonov,
udsendte den 14. september? [Hvis disse krigere har
langtrækkende amerikanske missiler, vil de uden tøven bruge

dem i vores land. Et sådant scenarie ville betyde direkte
involvering af USA i en militær konfrontation med Rusland.”
Højtstående Amerikanske militærofficerer – såsom general
Anthony J. Cotton, der snart bliver chef for USA’s strategiske
kommando – er allerede i gang med at efterplapre trusler, som
dem der er udformet af Atlantic Council og {Economist}, mod
{både} Kina og Rusland. Det pro-britiske krigsparti i USA
udsender endog provokationer i form af “fejl” af præsident
Biden, som i går i et interview med CBS News meddelte, at USA
ville udsende amerikanske soldater for at “forsvare Taiwan i
tilfælde af en kinesisk invasion” – en klar overtrædelse af
årtiers amerikansk politik over for Kina.
Bag denne tilskyndelse til krig ligger det finansielle
etablissementets ønske om at påtvinge en undertvungen verden
en dødbringende schachtiansk nedskæringspolitik, mens deres
system er ved at bryde sammen i kollaps. Denne nye mørke
tidsalder er allerede ved at trænge ind i Europa, hvor dele af
befolkningen i en række lande er begyndt at rejse sig i
protest. Som Helga Zepp-LaRouche opsummerede situationen i et
budskab til den årlige kongres den 17. september for Frankrigs
parti Solidarité et Progrès:
”Så mens den Europæiske Union er ved at bryde sammen, og dette
vil betyde Europas endeligt som industristat, hvis vi ikke
ændrer kurs, så bevæger landene i Asien, Kina, Rusland og de
øvrige asiatiske lande, men også de mange andre lande i det
Globale Syd, sig hastigt på vej i retning af en ny økonomisk
verdensorden baseret på min afdøde mands principper.
Så vi må sikre os, at vi faktisk finder nok mennesker i Europa
og USA, men især i alle de europæiske lande, som vil forhindre
denne vanvittige konfrontation med en total afkobling fra Kina
og et ønske om at ødelægge Rusland, som (den tyske
udenrigsminister) Baerbock til stadighed gentager. Vi er
ligeledes nødt til at samarbejde med Rusland og Kina om
udviklingen af Afrika, Latinamerika og hele Asien og de dele

af Europa, som endnu ikke er udviklet – og der findes sådanne
steder…
Vi må grundlæggende vende tilbage til ånden fra Bandung, som
lige nu genoplives blandt landene i det Globale Syd, der
genopliver ånden fra Den alliancefri Bevægelse, de fem
principper for fredelig sameksistens, om absolut respekt for
den andens suverænitet, ikke-indblanding i andres
indenrigsanliggender og samarbejde.”
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