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(Global Research, 17. 1. 2012)

  

Вашингтон неће спречити рат који тако жарко жели, нити ће то учинити
вашингтонске НАТО марионете. Само Русија и Кина могу да спрече овај рат

  

Од моје колумне од 11. јануара и вести упозорења објављене 14. јануара све је више
потврда да Вашингтон гура свет у опасан рат. Обамин режим користи своје
министарство пропаганде, звано амерички медији, да шири причу да председник Обама,
шеф Пентагона Панета и други високи амерички званичници упућују снажна упозорења
Израелу да не напада Иран. 

  

Некоме ко зна како Вашингтон функционише, попут моје маленкости, лако је препознати
праву природу ових извештаја. У питању није ништа друго до ’наговарање жабе да скочи
у воду’.

  

Сврха тих "процурелих" прича о упозорењима и протеста упућених Израелу је да се
избегне одговорност Вашингтона за рат који је управо Вашингтон припремио. Ако се рат
измакне контроли, и ако Русија и Кина интервенишу или нуклеарно оружје буде
лансирано, Вашингтон жели да кривица почива на Израелу, а Израел је изгледа спреман
да прихвати ту кривицу. И очигледно је да су медији којима манипулише Вашингтон
преварили Николаја Петрушева, председавајућег Савета безбедности Русије. Према
новинској агенцији Интерфакс, Петрушев је оптужио Израел да гура САД у рат са
Ираном.  

  

Разумете о чему се ту ради. Јадни Американци. Израел их малтретира да пристану на
овај опасни рат. У супротном, нема више прилога председничкој кампањи.
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Али чињенице су другачије. Да Вашингтон не жели рат са Ираном, не би Израелу
обезбедио неопходно оружје. Не би распоредио хиљаде америчких војника у Израелу,
са идејом да амерички војници погину у иранском одговору на израелски напад, чиме се
онда САД "присиљавају" да уђу у рат. Вашингтон не би изградио ракетни одбрамбени
систем у Израелу и не би било извођења заједничких вежби са израелском војском ради
провере рада тог система.   

  

Да Вашингтон не жели да Израел започне тај рат, обавестио би израелску владу
недвосмисленим речима да израелски напад на Иран значи да Сједињене државе НЕЋЕ
ставити вето у УН на осуду и санкције које ће бити наметнуте Израелу због ратних
злочина. Вашингтон би саопштио Израелу да се опрости од милијарди долара које су на
превару извучени од америчких пореских обвезника - истераних из својих домова због
лупешких хипотека, а са радних места због производње измештене у оф-шор зоне – и
под присилом предате Израелу ради подршке израелским злочинима против човечности.

  

Али наравно да Вашингтон неће спречити рат који тако жарко жели.

  

Нити ће то учинити вашингтонске НАТО марионете. "Велика" Британија поступа како јој
се каже, Немачка је подређена и окупирана, Француска банкротирана, Италија
окупирана америчким ваздухопловним базама и под владом коју је инфилтрирала ЦИА,
Шпанија и Грчка банкротиране, сви они ће скупа, у нади да ће доћи до излива долара и
лишени икаквог достојанства или части, подржати нови рат који би могао да оконча
живот на земљи.

  

Само Русија и Кина могу да спрече овај рат.

  

Русија је учинила први корак када је новопостављени Потпредседник Владе за војне
послове, Дмитриј Рогозин, рекао на конференцији за новинаре у Бриселу да ће Русија
евентуални напад на Иран третирати као "директну претњу нашој безбедности."

  

Вашингтон рачуна да поткопа противљење Русије Вашингтоновом следећем рату.
Вашингтон може да темпира време напада на Иран одмах након мартовских избора у
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Русији. Када Путин поново буде победио, издајничке руске опозиционе партије,
финансиране од стране ЦИА-е, почеће протесте на улицама. Поданички и потпуно
корумпирани западни медији ће оптужити Путина за изборну крађу. Оркестрирани
протести у Русији ће изазвати насиље и дискредитовати, ако не и спречити, било какав
руски одговор на голу агресију против Ирана.  

  

Да би Рогозиново упозорење било ефикасније у спречавању рата, Кина мора да ступи у
ринг. А Вашингтон рачуна на кинеску обазривост. Кина је опрезна и никада се не залеће.
Кинеско дуго промишљање иде на руку Вашингтоновом рату.

  

Није искључено да ће махнита неоконзервативна влада у Вашингтону забележити још
једну „победу“ пре него што Русија и Кина схвате да су они следећи на листи за
истребљење. Како до тог дана нема још пуно, живот на Земљи се може окончати пре
него што ненаплативи дугови САД и земаља ЕУ доспеју на наплату.

  

Др Пол Крег Робертс је био помоћник секретара Трезора САД у Регановој
администрацији, сарадник уредник Волстрит журнала, виши научни сарадник у
Хуверовом институту Универзитета Стенфорд, предавао политичку економију на Центру
за стратешке и међународне студије на Џорџтаун универзитету. Аутор је или коаутор
девет књига,  сведочио тридесет пута пред конгресним одборима.

  

(Превод: НСПМ) 
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