Paul Craig Roberts: sunteți
gata să muriți?
Provocările Washingtonului împotriva Rusiei și a pasivității
Rusiei vor duce la moartea Pământului, a declarat Paul Craig
Roberts, fost angajat al administrației Ronald Reagan,
economist. El scrie despre acest lucru în articolul său sub
titlul puternic „Sunteți gata să muriți?”
Neoconservatorii sioniști care conduc politica externă a SUA
încearcă acum să scoată țara din acordurile de limitare a
armelor rămase. Se pare că Washingtonul intenționează să se
retragă din Tratatul Cerului Deschis. Acest tratat a permis
Statelor Unite și Rusiei să zboare pe teritoriul celuilalt
pentru a menține încrederea reciprocă că niciuna dintre țări
nu va construi forțe pentru a ataca. Dacă Washingtonul se
retrage din tratat, tensiunile și incertitudinea dintre cele
două mari puteri nucleare vor crește, ceea ce nu afectează
bine.
Complexul militar-industrial al SUA dorește să crească
tensiunile, deoarece aceasta va escalada și mai mult
„amenințarea rusă” și va duce la creșterea bugetului și a
profiturilor complexului militar-industrial american.
Complexul militar-industrial, al cărui președinte Eisenhower
ne-a avertizat fără succes despre influența excesivă, a
încălcat cu succes acordurile de control al armelor încheiate
între liderii din trecut ai Statelor Unite și Rusia. Aceasta a
sporit profitul complexului militar-industrial al SUA, în
detrimentul securității întregii lumi.
În plus, Washingtonul crește în prezent tensiunile în Marea
Neagră, înarmând Ucraina, Georgia și România, țări care au
acces la Marea Neagră împreună cu Rusia, Turcia și Bulgaria.
SUA și marionetele sale NATO desfășoară exerciții militare în
această mare interioară, unde se află baza navală din Crimeea

a Rusiei. Marea Neagră este, de asemenea, o priză a Rusiei în
Mediterana. Neoconservatorii sioniști ar dori să privească
Rusia de acces la Mediterana și, astfel, la baza navală rusă
din Siria. Aceasta ar permite neoconservatorilor sioniști să
distrugă Siria în represalii pentru Israel.
Aceasta este o provocare iresponsabilă din partea
Washingtonului. Consolidarea forței într-o zonă atât de mică
are tot felul de riscuri. Nu va fi dificil pentru CIA să
provoace în secret un oarecare nazist ucrainean, un idiot din
Georgia sau un vasal românesc corupt.
Într-adevăr, scopul pentru care SUA își construiește forțele
este de a provoca incidente care ar putea fi învinovățite
Rusiei pentru a genera mai multă teamă și ură în Occident și a
continua să alimenteze bugetul militar-industrial.
Rusia, o țară în care complexul militar-industrial nu se află
în fruntea politicii de stat, nu înțelege cu greu ce are de
înfruntat. Evitând conflictul, după cum am subliniat de mai
multe ori Rusia, se comportă pasiv și provoacă astfel acțiuni
și mai iresponsabile ale Washingtonului.
Întrucât nu există nici o îndoială că acumularea forțelor
armate ale Statelor Unite și ale țărilor sale vasale din
apropierea granițelor rusești este extrem de periculoasă și
oferă CIA multe oportunități de a crea incidente care pot fi
utilizate pentru propaganda anti-rusă, iar astfel de
incidente, la rândul lor, sunt complet imprevizibile și pot
este ușor să scapi de sub control, orice acțiune pentru a
preveni acumularea de forțe occidentale în Marea Neagră și în
țări precum România, Ucraina și Georgia este un act de pace.
Rusia trebuie să înțeleagă că interesele lumii trebuie apărate
uneori, dând un răspuns agresiv și nu pasiv.
Care ar putea fi un astfel de răspuns?
Cred că dacă Statele Unite pot declara Marea Chinei de Sud, la
mii de kilometri de coasta sa, un „interes al securității

naționale a SUA”, Rusia poate declara Marea Neagră, care îi
scaldă direct coasta, un interes de securitate națională rusă.
Ar fi un pas foarte responsabil pentru guvernul rus pentru a
preveni pericolele pe care le prezintă Washingtonul, tragând
lecții din istoria Romei antice.
Roma a declarat că marea mult mai mare, Marea Mediterană, este
„mare nostrum”, ceea ce se traduce prin „marea noastră”. Rușii
pot declara, de asemenea, Marea Neagră „marea” lor. Întrucât
Rusia este de departe cea mai puternică forță din regiune, iar
SUA este inferioară ei, nimeni nu ar fi putut face nimic dacă
Rusia ar fi declarat Marea Neagră „mare nostrum”.
Rusia poate informa politicos alți jucători internaționali că
nicio barcă de război din orice altă țară nu poate fi în Marea
Neagră fără permisiunea Rusiei. Acest lucru ar elimina Statele
Unite de acolo, împreună cu vasalii săi din Ucraina, România,
Georgia și NATO. Rusia trebuie să stabilească o dată în care
navele de război străine trebuie să părăsească Marea Neagră,
să fie escortate de forțele ruse sau distruse în caz de
rezistență.
Acest lucru va pune capăt încercărilor sioniste / CIA de a
crea o nouă modalitate de demonizare a Rusiei. Acest lucru va
proteja Rusia de atacuri multiple de-a lungul granițelor sale.
Naționaliștii ruși, adică adevărații ruși care sunt patrioți
și iubesc Rusia, vor găsi înțelept această propunere.
„Admiratorii ruși ai Americii”, precum trădătorul trădător
Alexei Kudrin vor continua să protesteze cu toată puterea
împotriva oricărei apărări a intereselor naționale ruse. De ce
guvernul rus se pune cu un trădător în propriile rânduri este
un mister. Kudrin este un trădător murdar care a forțat Rusia
să achite „datoriile externe” ilegale acumulate de Rusia în
timpul corupților din Elținul anilor 1990 pentru a răspunde
intereselor occidentale și israeliene cu scopul unic de a
îmbogăți asupritorii Rusiei și de a îngreuna viața pentru
ruși.

În SUA, pentru această propunere, care, cred eu, vizează pacea
și evitarea unui conflict care s-ar putea transforma într-unul
nuclear, idioții superpatrioti americani mă vor condamna ca un
„iubitor anti-american al rușilor”. Neoconii sioniști mă vor
condamna ca un „trădător al imperialismului american” și „un
trădător al hegemoniei mondiale americane”.
Dar, de fapt, poziția mea nu este anti-americană sau pro-rusă.
Sunt doar pentru bunul simț și pentru pace. Dacă provocările
Washingtonului împotriva Rusiei continuă și Rusia continuă să
le tolereze fără un murmur, linia fatală va fi străbătută și
lumea va fi aruncată, astfel încât niciunul dintre noi nu va
mai fi aici.

