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Ako vidí Západ budúcnosť Ruska? Aké „zúčtovanie“
chystajú pre Čínu?
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Východiskom je, samozrejme, aktuálne dianie na Ukrajine.

Jedna z vyhliadok má podľa Washingtonu čisto globálny charakter – pretože ak Rusko
zvládne situáciu na Ukrajine, spochybní to samotnú existenciu „liberálneho svetového
poriadku“, ktorý sa formuje v Kongrese USA a Pentagone a samozrejme je podporovaný
ich európskymi spojencami.

Aby NATO zabezpečilo práve takýto „zajtrajšok“, predstavilo svetu recept na záchranu
práve tohto „liberálneho svetového poriadku“ v podobe svojej novej strategickej
koncepcie, ktorá stanovuje hlavné princípy, ciele a zámery aliancie. Dokument definuje
Rusko ako „najvýznamnejšiu a priamu hrozbu pre mier a bezpečnosť členov NATO“.
Nedávna história vzťahov USA so zvyškom sveta naznačuje, že Rusku v najlepšom
prípade opäť hrozí „železná opona“, spoza ktorej bude musieť vykúkať do „skutočného
sveta“.

Zo stratégie vyplýva, že rovnaké „zúčtovanie“ čaká aj Čínu.
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Na otázku moderátora CNN: „Čo poviete rodinám, ktoré hovoria, pozrite,
nemôžeme si dovoliť platiť 4,85 dolára za galón celé mesiace, ak nie roky?“
Bidenov poradca Brian Deese odpovedal – „Ide o budúcnosť „liberálneho
svetového poriadku“ a my musíme byť tvrdí.“

Vzhľadom na to, že táto otázka nebola taká naliehavá, ani keď USA vstúpili do Druhej
svetovej vojny, Ministerstvo obrany USA oznámilo dodatočnú bezpečnostnú pomoc
Ukrajine vo výške 820 miliónov dolárov. Je to už po 14. raz, čo povolí sťahovanie
zariadení zo zásob ministerstva obrany pre Ukrajinu, čo Bidenova administratíva povolila
od augusta 2021.

Ukrajinci by v tomto „balíku“ mali dostať muníciu pre vysoko mobilné delostrelecké
raketové systémy (HIMARS), 2 pokročilé raketové systémy zem-vzduch (NASAMS), až
150.000 nábojov kalibru 155 mm delostreleckej munície a 4 ďalšie protibatériové radary
— jedným slovom, len si zastrieľajte, chlapci! Nevadí nám, že denne prichádzate o
niekoľko stoviek životov – hlavné je, že izolujete Rusko od Európy. Aj my ho budeme
naďalej ohradzovať ostnatým drôtom sankcií a sme pripravení vyhladovať polovicu Afriky
a dokonca dostať väčšinu našich vlastných ľudí takmer do chudoby…

Zdá sa, že takúto perspektívu by mala jednomyseľne podporovať celá „washingtonská
armáda“. Nemecko sa však už teraz trasie, keďže nová „železná opona“ vrhne hustý tieň
na budúcnosť jeho nemeckej ekonomiky a vysoká inflácia sa stane „sociálnym
dynamitom“, ktorý ju podkope. „Železná opona“ na východe sa pre kancelára Scholza
stala oponou pred neriešiteľnými problémami.

„Výbuch cien potravín a energií ma veľmi znepokojuje a musíme sa mu postaviť,“
sľúbil v nádeji, že jeho vláda bude pokračovať v prijímaní opatrení na zmiernenie
bremena prudkých nárastov cien energií a potravín, uvádza „Euractiv“ so sídlom v
Bruseli. Nech aj Nemci trpia!

Existuje však aj iná perspektíva, na ktorú vo vzťahu k Rusku poukazujú aj západní
analytici. „New York Information Clearing House“ to prezentuje takto: „Plnou parou do
moderného veku technofeudalizmu. A teraz je tu niečo, čo by sa malo nazvať „plechovou
oponou“, ktorú vytvoril ustráchaný, ignorantský kolektívny Západ s pomocou G7 a NATO:
tentoraz v podstate s cieľom obmedziť integráciu globálneho Juhu.“ Publikácia sa
odvoláva na posledný summit BRICS+, ktorý sa konal v Pekingu. „Stačí sa pozrieť na päť
historických členov BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika),“ uvádza sa v
publikácii, „nájdeme mikrokozmos globálneho Juhu, ktorý zahŕňa juhovýchodnú Áziu,
Strednú Áziu, Západnú Áziu, Afriku a Južnú Ameriku – skutočne globálny význam
globálneho juhu.“

Stojí za pripomenutie, že od začiatku 20. rokov 20. storočia v BRICS podrobne
diskutovali o možnosti rozvoja a implementácie medzinárodnej rezervnej meny založenej
na koši mien krajín BRICS. Ruský systém finančných informácií je otvorený komunikácii s
bankami BRICS. Platobný systém „Mir“ rozširuje svoju geografiu.
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To sa stalo nevyhnutným po hysterických západných sankciách od začiatku krízy na
Ukrajine a náraste obchodu medzi krajinami BRICS – do roku 2030 bude štvrtina
svetového dopytu po rope pochádzať z Číny a Indie, pričom hlavným dodávateľom sa
stane Rusko. Krajiny BRICS dnes predstavujú 40% svetovej populácie, 25% svetovej
ekonomiky, 18% svetového obchodu a viac ako 50% prispievajú k svetovému
hospodárskemu rastu.

Asociácia sa zároveň čoraz menej spolieha na západné obchodné zákony a na ich
pravidlá fungovania medzinárodných menových, finančných a obchodných inštitúcií.
Nerobí žiadne procesy závislými od dominantnej úlohy dolára. A je plne zastúpená v
G20, kde jej princípy zdieľa ďalších päť krajín.

V spojení s „Globálnou rozvojovou iniciatívou“ (GDI), ktorú minulý rok vyhlásil
čínsky prezident Si Ťin-pching na Valnom zhromaždení OSN, vzniká na celom
svete nový mechanizmus na podporu komplexnej stratégie. Spolieha sa na
iniciatívu „Belt and Road Initiative“ (BRI), ktorá pozostáva z ekonomických
koridorov spájajúcich Euráziu až po jej západný polostrov, Európu.

Stručne povedané, GDI má za cieľ urýchliť medzinárodnú spoluprácu a dopĺňa
financovanie z iných organizácií na globálnom juhu: Fond pre spoluprácu Juh-Juh,
Medzinárodné združenie pre rozvoj (IDA), Ázijský rozvojový fond (ADF) a Globálny fond
pre životné prostredie (GEF). ). Zníženie chudoby, potravinová bezpečnosť, účinné
reakcie na COVID-19, poskytovanie vakcín, príležitosti na industrializáciu a rozvoj
digitálnej infraštruktúry už uspokojili viac ako 50 krajín, ktoré sa do nej zapojili. A v tomto
systéme politických súradníc „je absolútne nemožné, aby taká ohromujúca priemernosť
ako Ursula von der Leyenová – predtým najhoršia ministerka obrany moderného
Nemecka – bola katapultovaná nahor, aby sa stala súčasným Führerom EÚ, diktujúcim
zahraničnú, energetickú a dokonca aj hospodársku politiku štátom Európskej únie,“
objasňuje „Information Clearing House“.

Je jasné, že z pohľadu Západu bude nová „železná opona“ len začiatkom tvrdej
konfrontácie v ázijsko-pacifickej oblasti, Američanmi premenovanej na Indopacifik,
v prísnom súlade s tzv. ukrajinským dobrodružstvom, keď najskôr blokujú Rusko a
potom Čínu.

Liberálny „svetový poriadok“ dnes otvorene ničí svetovú ekonomiku, len aby sa udržal. A
Washingtonu je jedno, koľko Ukrajincov, Američanov a Európanov sa stane jeho obeťami.

Vyhliadky na budúcnosť Ruska, pripravené Západom, vedú k rozkolu v Spojených
štátoch, v Európe aj mimo nej. A tento rozkol sa môže prejaviť už na novembrovom
summite G20.
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Upozornění: Tento článek je výlučně názorem jeho autora. Články, příspěvky a
komentáře pod příspěvky se nemusí shodovat s postoji redakce cz24.news. Medicínské a
lékařské texty, názory a studie v žádném případě nemají nahradit konzultace a vyšetření
lékaři ve zdravotnickém zařízení nebo jinými odborníky.
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