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K

ontynuując nową świecką tradycję Racjonalisty: publikacji dwóch przeciwstawnych analiz

(geo)politycznych, przedstawiamy dziś dwie analizy amerykańskich politologów o charakterze
futurologicznym. Jedna prorosyjska (Paul Craig Roberts), druga proamerykańska (George
Friedman). Ich wspólną cechą jest wieszczenie III Wojny Światowej i kluczowa rola, jaka przypada
w nich Polsce. W tej pierwszej Polska jest geopolitycznym enfant terrible, który prowadzi świat do
wojny nuklearnej. W tej drugiej, Polska jest przyszłym mocarstwem regionalnym, odtwarzającym
potencjał Rzeczpospolitej Obojga Narodów. MA
Zwróćcie uwagę na artykuł Stevena Starra pt. The Lethality of Nuclear Weapons
(http://www.paulcraigroberts.org/2014/05/30/lethality-nuclea
r-weapons)
[Niebezpieczeństwa
płynące z użycia broni nuklearnej]. Rząd USA myśli, że wojnę nuklearną można wygrać i planuje
wyprzedzające uderzenie na Rosję i być może na Chiny, by zapobiec powstaniu jakiegokolwiek
sprzeciwu dla światowej dominacji Waszyngtonu.
Plan ten jest już dalece zaawansowany, zaś jego wprowadzenie w życie zaczęło się.
Amerykańska doktryna strategiczna została zmieniona [w 2010 r. — przypis tłumacza], by
zmodyfikować rolę broni nuklearnej z odstraszania lub odwetowego ataku na ofensywne uderzenie
wyprzedzające. Już utworzono bazę amerykańskiej tarczy antyrakietowej (ABM) w Polsce, czyli
nieopodal granic Rosji. Planowana jest budowa kolejnych baz. Gdy zostanie to ukończone, Rosja
będzie otoczona amerykańskimi bazami rakietowymi.
Rakiety antybalistyczne wchodzące w skład tarczy antyrakietowej, znanej także jako „gwiezdne
wojny", to broń skonstruowana, by przechwytywać i niszczyć międzykontynentalne pociski rakietowe
(ang. ICBM). W doktrynie wojennej Waszyngtonu to Stany Zjednoczone pierwsze uderzą na Rosję,
a jeśli Rosji pozostanie jakikolwiek potencjał, by dokonać uderzenia odwetowego, zostanie on
unicestwiony, gdy będzie w drodze do USA, przez tarczę antyrakietową.
Rząd USA argumentował, że zmiana doktryny wojennej Waszyngtonu miała rzekomo związek
z możliwością uzyskania przez terrorystów broni nuklearnej w celu zniszczenia amerykańskich miast.
Takie tłumaczenie jest nonsensowne. Terrorystami są jednostki lub grupy jednostek, a nie kraje
mogące szczycić się siłami zbrojnymi zagrażającymi innym. Użycie broni nuklearnej przeciwko
terrorystom poczyniłoby znacznie większe zniszczenia poza samymi terrorystami i byłoby
bezsensowne, gdyż wystarczyłby bezzałogowy samolot (dron) z konwencjonalną rakietą.
Waszyngton podał, iż powodem umieszczenia elementów tarczy antyrakietowej w Polsce jest
ochrona Europy przez irańskimi rakietami międzykontynentalnymi. Waszyngton i rząd każdego kraju
w Europie wie, że Iran nie posiada rakiet międzykontynentalnych (ICBM) oraz nie przejawia żadnej
chęci zaatakowania Europy. Żaden rząd nie wierzy tłumaczeniom Waszyngtonu. Raczej zdaje sobie
sprawę, że tłumaczenie Waszyngtonu w ułomny sposób stara się ukryć fakt, iż tarcza antyrakietowa
stanowi podstawę do wygrania wojny nuklearnej.
Rząd Rosji wie, że zmiana amerykańskiej doktryny wojennej oraz rozmieszczenie baz tarczy
antyrakietowej przy granicach Rosji są wymierzone właśnie w Rosję i stanowią przesłanki, że
Waszyngton planuje wyprzedzające uderzenie z użyciem broni nuklearnej na Rosję.
Chiny także wiedzą, że Waszyngton ma podobne zamiary względem Pekinu. Jak pisałem o tym
kilka miesięcy temu, w odpowiedzi na zagrożenie, jakie stanowi Waszyngton dla Chin, kraj ten starał
się zwrócić uwagę świata na możliwość zniszczenia USA przez Chiny jeśli Waszyngton faktycznie
rozpocznie wojnę.
W każdym razie, Waszyngton ślepo wierzy, że może zwyciężyć w wojnie nuklearnej
z niewielkimi zniszczeniami USA lub nawet bez nich. Taka wiara uprawdopodobnia wojnę nuklearną.
Steven Starr przejrzyście wyjaśnił, że taka wiara opiera się na ignorancji. Wojna nuklearna nie
ma zwycięzców. Nawet jeśli miasta w USA zostaną ocalone za pomocą tarczy antyrakietowej,
promieniowanie oraz nuklearna zima wywołane uderzeniami na Rosję i Chiny przy okazji zniszczą
USA.
Media głównego nurtu w USA, wygodnie skoncentrowane w kilku rękach w czasie
skorumpowanych rządów reżimu Clintona, są uwikłane w lekceważenie problemu. Rządy wasalnych
krajów Waszyngtonu w Zachodniej i Wschodniej Europie, Kanadzie, Australii i Japonii też są w to
uwikłane, ponieważ akceptują plan Waszyngtonu i zapewniają podstawy do jego realizacji.
Racjonalista.pl

Strona 1 z 4

Zdemenciały polski rząd najpewniej podpisał wyrok śmierci na ludzkość. Kongres USA też jest
uwikłany, ponieważ nie ma żadnych w nim przesłuchań członków amerykańskiej władzy
wykonawczej odnośnie do planów wszczęcia wojny nuklearnej.

Waszyngton stworzył niebezpieczną sytuację. Skoro Rosja i Chiny wyraźnie są zagrożone
wyprzedzającym uderzeniem ze strony USA, same mogą zdecydować się uderzyć pierwsze.
Dlaczego Rosja i Chiny mają siedzieć i czekać na nieuniknione podczas gdy ich adwersarz tworzy
możliwość ochronienia się budując tarczę antyrakietową? Gdy Waszyngton ukończy budowę tarczy,
Rosja i Chiny będą pewne, że staną się celem ataku chyba, że wcześniej same ulegną presji
Waszyngtonu.
Stacja RT wyemitowała 10-minutowy program, z którego wynika, że tajny plan Waszyngtonu
dotyczący wyprzedzającego uderzenia na Rosję wcale nie jest tajny. Program jasno stwierdza, że
Waszyngton jest gotowy wyeliminować jakiegokolwiek przywódcę państwa w Europie jeśli nie
wejdzie w sojusz z USA. Program można obejrzeć na stronie US plans &apos;first strike&apos; on
Russia (E40) (http://rt.com/shows/the-truthseeker/16286 4-us-plans-strike-russia). Zapis programu
zapewniła strona Global Research: US Plans &apos;First Strike&apos; Nuclear Attack on Russia or
China (http://www.globalresearch.ca/us-plans-first-strike-attack -on-russia-or-china/5384799).
Czytelnicy pytają mnie, „co możemy w takim razie zrobić?". Oto, co możecie. Możecie wyłączyć
Ministerstwo Propagandy wyłączając telewizor z Fox News, CNN, BBC, ABC, NBC, CBS, przestając
czytać New York Times, Washington Post, czy Los Angeles Times. Po prostu odetnijcie się od
oficjalnych mediów mainstream-owych. Nie wierzcie w ani jedno słowo, jakie mówi rząd. Nie
głosujcie [dotyczy Amerykanów — przypis tłumacza]. Musicie zdać sobie sprawę, że zło jest
skoncentrowane w Waszyngtonie. W XXI w. Waszyngton zniszczył całkowicie lub częściowo siedem
państw. Miliony ludzi zginęły, zostały okaleczone lub wysiedlone ze swoich domów, a Waszyngton
nie wykazuje żadnych wyrzutów sumienia. Podobnie też „chrześcijańskie" Kościoły. Zniszczenia, jakie
spowodował Waszyngton, są ukazywane w mediach jako wielki sukces. Czyli Waszyngton wziął górę.
Waszyngton jest zdeterminowany, by dominować, a zło, jakie reprezentuje Waszyngton,
prowadzi świat ku zniszczeniu.
3 czerwca 2014 r.
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