Er nogle af eliterne ved at
komme til fornuft?
Den 10. december (EIRNS) – Måske er det tydeligste bevis på,
at Præsident Biden rent faktisk forsøger at stoppe 3.
verdenskrig en overskrift i dag i Londons førende avis, Daily
Telegraph: »Joe Bidens tilbud om NATO-forhandlinger for at
undgå en russiske invasion af Ukraine er en stor sejr for
Vladimir Putin.«
Bidens meddelelse, efter topmødet med Putin den 7. december,
at et møde snart ville finde sted mellem USA, Frankrig,
Tyskland, Italien og Storbritannien, sammen med Rusland, for
at diskutere Putins opfordring til lovbundne garantier om, at
NATO hverken ville bevæge sig tættere på den russiske
grænse eller opstille store våbensystemer på dets
grænse, har sendt kuldegysninger gennem de angloamerikanske,
imperiale institutioner. Den russiske Telegraph-korrespondent,
Roland Oliphant, havde følgende at sige: »Russiske
diplomater/embedsmænd/hvem som helst fortæller mig, at de har
ønsket at have denne samtale bogstavelig talt i årevis.
Jeg troede aldrig, at de ville få den, men nu sker det.«
Flere russiske embedsmænd har udtrykt »forsigtig
optimisme« om, at den ekstremt farlige fremstormen mod
militærkonfrontation kan vendes rundt. Som udtrykt af Senator
Vladimir Dzhabarov, viceformand for den Russiske Føderations
Udenrigskomité: »Det der er betryggende er, at Biden i sidste
ende er en politiker fra den gamle skole… Vi håber, at den
kloge Biden vil forhindre, at den røde linje bliver
overskredet.«
Fareniveauet kan ikke overdrives. Sergej Ryabkov, Ruslands
viceudenrigsminister, fortalte føderationsrådet den 9.
december: »Uheldigvis oplever vi, at vores advarsler bliver
ignoreret, og NATO’s militære infrastruktur rykker så tæt på

os som muligt.« Spurgt om dette kunne nå samme niveau som
Cuba-krisen i 1962, sagde Ryabkov, at det fuldt ud var muligt,
»hvis kammeraterne på den anden side ikke forstår det og
fortsætter
med
at
gøre
hvad
de
gør…
Det
ville
være
diplomatiets
komplette fiasko, en udenrigspolitisk fiasko, men der er
stadig tid til at forsøge at nå en aftale baseret på
fornuft… Folk indser, at det ikke kan fortsætte længere i den
retning.«
I 1962 undgik Præsident John Kennedy og sin bror, Robert, den
daværende justitsminister og præsidentens tætteste
rådgiver, med nød og næppe krig mod Sovjetunionen gennem
klogt, og stille, diplomati, som gjorde en ende på et atomart
opgør, gennem kompromis. Oliver Stone, der har udgivet filmen
med titlen: »Gensyn med JFK, en dokumentar« (»JFK Revisited, A
Documentary«), 30 år efter sin berømte film, »JFK«, fra
1991, påpegede den 6. december, at »efter Kennedy blev dræbt
har ingen amerikansk præsident, ikke én – tænk over det
– været i stand til at røre det militære kompleks, eller dette
efterretningskompleks«. Om »politikeren fra den gamle skole«,
Joe Biden, vil være i stand til at gentage Kennedys diplomati
i det nuværende atomare opgør – denne gang både med Rusland og
Kina – vil afhænge af niveauet af internationalt pres, dels
fra en oprørt amerikansk befolkning, som nu begynder at vågne
op på grund af det sammenbrud, der finder sted i næsten alle
dele af livets facetter i USA selv, samt fra et internationalt
samfund, der i stigende grad er blevet klar over, at USA er på
vej mod en krig, som kunne gøre en ende på civilisationen, som
vi kender den.
Indenfor de sidste to uger har en førende, amerikansk diplomat
og
en
forhenværende
ledende
CIA-medarbejder
ladet sig interviewe af EIR, og begge har sendt advarsler
gennem denne platform om, at der er galninge i
magtpositioner, som forsøger at få landet i krig mod Rusland,
Kina og Iran.

Ambassadør Chas Freeman, der spillede en vigtig rolle
i påbegyndelsen af relationer med Kina i 1970’erne og i at
formulere de amerikanske relationer med både Kina og Taiwan på
det tidspunkt, fortalte EIR den 29. november, at Trump- og
Biden-administrationerne er trådt over den »røde
linje«, hvilket kunne fremprovokere en krig mod Kina: »Hvad
det ømfindtlige spørgsmål om Taiwan i de amerikansk-kinesiske
relationer angår, accepterede USA grundlæggende set
tre betingelser: ét, at vi ville afslutte relationerne med
Taipei;
to,
at
vi
ville
tilbagetrække
alt
militærpersonel og anlæg på øen; og tre, at vi
ville opgive vores forsvarsforpligtelser til øen. Vi er nu
trådt tilbage fra hver eneste af de forpligtelser.«
Graham Fuller, en specialist i Islam, som tjente 20 år i CIA,
herunder fire år i Hongkong, fortalte EIR den 9. december (et
interview der snart vil blive udgivet), at USA’s eliter er
blevet ude af stand til at acceptere, at nationen ikke længere
er den eneste, herskende magt i verden, og at Kina er opstået
som »næsten ligeværdig« konkurrent indenfor næsten hvert
eneste område. Hvis USA ikke formår at »dæmpe sin
retorik«, advarede han, så kunne konsekvensen blive en
katastrofe. Han tilføjede, at det at kalde Iran for en
»terrorstat« er grotesk, mens det at anklage Kina for
folkemord mod uighurerne var latterligt.
Både Chas Freeman og Graham Fuller tror ikke, at Præsident
Biden ønsker en krig, men ingen af dem har tiltro til, at han
kan overvinde afhængigheden af krig blandt USA’s eliter og det
militære industrielle kompleks. Faren er stor, og i
sådanne historiske situationer er hvert individs potentielle
magt langt større, eftersom en bekymret og skræmt befolkning
leder efter sandheden bag løgnene, der kommer fra politikerne
og medierne. Det er på tide at lytte til Lyndon LaRouches vise
ord.
Picture: NATO Headquarters, Public picture

