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A globális háború
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Miniszterelnökünk szerint egy ország szuverenitásának
döntõ feltétele, hogy a kereskedelmi, pénzügyi és energeti kai rendszerei feletti ellenõrzést a kezében tartsa.
Ezt a logikailag megkérdõjelezhetetlen megállapítást talán azzal lehetne kiegészíteni, hogy van egy negyedik eleme
is a szuverenitásnak, és ez a média feletti ellenõrzés kézben
tartása.
A pénzhatalmi rendszer a szimbolikus árut, a pénzt közvetíti, míg a média a „szimbólumok szimbólumát”, vagyis
eszméket, világértelmezési logikákat közvetít, amit a nevében is hordoz, hiszen a „közvetítõ”, a médium többes száma
a latinban a média. A negyedik közvetítõ mezõ, az energetika pedig az „alkotóerõt” közvetíti, hiszen az energia „alkotás,
ténykedés, mûvelet”.
A nyugatias modernitás kialakításában és mûködtetésében ezek a közvetítõk történelmi szerepet játszottak, játszanak, sõt talán azt is mondhatjuk, ezek képezik e létszervezõdési mód legmélyebb lényegét és értelmét. A kereskedelmi
és pénzrendszer döntõ szerepet játszott a tradicionális szakralitás létszervezõdési módjának szétroncsolásában és a
deszakrális modernitás genezisében. Mindezt Polányi Károly
fejtette ki The Great Transformation, vagyis Nagy átalakítás
címû mûvében. Polányi neve és életmûve, bár kifogástalan
globális „pedigrével” rendelkezik, itthon agyonhallgatott tabu. Talán azért, mert õ nem „összeesküvéselmélet-gyártó”
volt, hanem az uralkodó tudományos diskurzus módszereivel
bizonyította be a nyilvánvaló összeesküvést, vagyis azt, hogy
a nyugatias modernitás nem szerves fejlõdéssel jött létre,
hanem a brutális erõszak és önkény hozta létre a paraszti
társadalom „eredeti tõkefelhalmozásnak” nevezett kifosztásával, és ez tartja fenn ma is. Mindez aligha mehetett volna
végbe a média nélkül.
Az évezredeken át szakrális ellenõrzés alatt álló média a
könyvnyomtatás segítségével a bármilyen pusztító tartalom

Brit újságíró: az
USA atomháborút akar kirobbantani
John Pilger, széles körben ismert brit író és újságíró élesen kritizálta az amerikai külpolitikát és a nyugati országok
Oroszországgal szembeni hozzáállását a Logan Symposium
(titkosítás, megfigyelés és cenzúra elleni szövetség) londoni
találkozóján. Az újságíró azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy Oroszországot és Kínát be akarja vonni egy újabb
nagy háborúba, és atomháborút akar kirobbantani. “A világ
egy újabb nagy háború, valószínûleg atomháború szélén áll.
Ezt az USA által Oroszország és Kína elszigetelésére és provokálására tett lépések idézhetik elõ.”
Pilger korábban közzétett egy publikációt “Médiaháború,
vagy a propaganda gyõzelme” címen, amiben kifejtette,
hogy a tömegmédia eltorzítja a világban zajló eseményekrõl
közölt információkat. “A korszak, amiben élünk, különösen
veszélyes. A közvélemény oly mértékben befolyásolható,
hogy a propaganda megszûnik láthatatlan kormánynak lenni.
Ez egy valódi kormány, ami közvetlen irányít, félelem vagy ellentmondás nélkül. Fõ célja, hogy elnyerje a figyelmünket,
hogy elvonja azt a képességünket, amivel az igazságot és hamisságot megkülönböztetjük.”
Pilger azt is kifejti, hogy az a mértékû elhallgatás, ami az
Ukrajnában történtek körül kialakult, minden eddigit felülmúl.
“Neonáci csoportok Washington segítségével háborús bûnöket követnek el, eközben a sajtóban az ártatlan áldozatok tényét teljesen figyelmen kívül hagyják.”
Az újságíró szerint a nyugati média “kívülállókat csinál
Ukrajna etnikai oroszok lakosságából, és az ukránok maguk
sem ellenállnak a külföldi puccsistáknak. Ebben az esetben
az sem számít, hogy az orosz államfõ mindezt elmondta. A
nyugati média valamiféle rajzfilmfiguraként mutatja fel, és elbagatellizálja a problémát, miközben a NATO vezetõje azzal
vádolja Oroszországot, hogy megszállta Ukrajnát, de erre
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korlátlan és ellenõrizetlen terjesztését lehetõvé tevõ rendszerré alakul(t) át. A reneszánsz a vizualizáció és spektakularizáció – talán úgy mondhatnák „látványosítás” – eszközeivel, a felvilágosodás pedig a „tudománynak” álcázott hatalomideológiák segítségével gyökeresen átalakította az emberi létezés egész értelmezési rendszerét. Míg az ember a
szakrális létmegértés türelmes, lassú építkezése során a
méltó élet feltételeit kereste évezredekig, a modernitást ezt
radikálisan megváltoztatta. Ettõl kezdve a fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas deszakralizált anyag mennyiségének –
a szó szoros értelemben bármi áron történõ – exponenciális
növelése válik az emberi
létezés legfõbb értelmévé.
Az õsi Egyiptom például
négyezer éven át sem a
népességszámát,
sem
gazdasági teljesítményét
nem növelte, mert nem a
deszakrális mennyiségfelhalmozás, hanem az emberi élet méltó megformálásának minõsége volt a
szakrális „célfüggvény”
számára. És azért talán a
mai liberalizmus sem vonja
kétségbe az õsi Egyiptom
történelmi teljesítményét.
A nyugatias modernitás lényege viszont a kereskedelem, a pénz és a
média segítségével végbemenõ robbanásszerû népesség- és gazdasági növekedés – a tõke és munkaerõ számosságának növelése –, amihez viszont exponenciálisan növekvõ energia kell. Ma Földünk egy átlagos lakója
körülbelül négyezerszer annyi energiát használ fel, mint tradicionalitás évezredei során elõdeink. Mindezt persze, ahogyan azt a repülõgépen a személyzettõl halljuk, „az ön kényelme és biztonsága érdekében”. Véges rendszerben azonban nem értelmezhetõ a végtelen növekedés, és így a nyugatias modernitás egy mind fenyegetõbb csapdában van, a
kényelem és biztonság illúziója helyett egyre súlyosabb, végzetes válságba süllyed. E csapda és válság a döntõ oka és

kiváltója annak a globális kereskedelmi, pénz-, média- és
energiaháborúnak, amelyben a Magyarország nevû lokalitás
egyre kényesebb helyzetbe kerül. Csupán azért, mert kiutat
keresne abból az egyre végzetesebbnek látszó reprodukciós
katasztrófából, amelynek során egyre inkább elveszteni látszik anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi értékeit.
A Nyugat birodalmát domináló Amerika nevû impérium
lassú hanyatlása a kereskedelem, a pénzhatalom, a média
és az energetika terén egyaránt megmutatkozik. A kereskedelemben most éppen két fõ riválisát, az Európai Uniót és Kínát próbálja destabilizálni, és a köztük lévõ kapcsolati rendszert szétzilálni, NyugatEurópa Amerikától való
függését a „szabad kereskedelmi” tárgyalásokkal megnövelni. A
pénzhatalom terén fõként az euró elleni pénzháborúval próbálja folyamatosan roncsolni és
gyengíteni az Európai
Uniót. A média terén
monopol
szerepe
elvesztésének ellensúlyozására pusztító médiakampányokkal próbálja hamis értelmezõhatalmi
ketrecébe
visszaparancsolni az e
börtönbõl szabadulni
akarókat, a kitiltási „botránnyal” és „neonácizással” most például éppen Magyarországon. És
végül, de nem utolsósorban az energetika terén egyszerre
próbál ütni valamennyi riválisán. Az általa kifejlesztett új
technológia segítségével lényegében függetlenítheti magát
a külsõ fosszilis energiaforrásoktól, és ez legfõbb riválisa,
Oroszország globális szerepének radikális visszaszorítására
készteti. E törekvés során azonban Magyarország láthatólag
nagyon „útban van”, így akaratunk ellenére e globális háború fõ frontvonalára kerültünk.
Most józanság és nemzeti összefogás kellene. Kérdés,
lehet-e.

semmilyen bizonyítékot nem mutat.”
Pilger szerint a nyugati média sok esetben nem ellenõrzi
a hitelességet, így nincsenek is tisztában azzal, hogy hazudnak. “A valóság eltorzítása oly megszokottá vált, hogy Washingtonban még katonai körökben sem kételkednek abban,
hogy Oroszország valamiféle veszély a külvilágra.” Az újságíró szerint ami jelenleg zajlik, az ugyanolyan információs háború és lejárató kampány, mint amit a hidegháború idején is
vívtak.
John Pilger élesen bírálta az amerikai kongresszus által
elfogadott 758. határozatot, ami bizonyítékok felmutatása
nélkül, a legkülönbözõbb vádakkal ostorozza Moszkvát, és
egyértelmûen háborús propagandának tekinthetõ.
Hidfo.net – 2014.12.08.

döttek át Izraelbe” - figyelmeztetett az amerikai elemzõ, és
nyomatékosította: az Egyesült Államok 10 év alatt mint egy
BILLIÓ dollárt fordított a cionista rezsim katonai kiadásaira.
Az amerikai alelnök Joe Biden közölte korábban, hogy az
Egyesült Államok 17000000000 dollár közvetlen katonai támogatást nyújtott Izraelnek 2008 óta - közölte Kevin Barett.
Az Egyesült Államok 8.500.000 dolláros katonai támogatást
nyújt naponta Izraelnek, így akár évi 3 milliárd dollárjába kerülhet az amerikai adófizetõknek a cionista rezsim fenntartása - fogalmazott az elemzõ.
Izrael amerikai katonai támogatása ellen tüntetések zajlanak az egész országban. A demonstrálók azzal érvelnek,
hogy az amerikai adófizetõk pénzét használják palesztinok elleni izraeli agresszióhoz.
“Felmerül a kérdés, hogy az Egyesült Államok miért támogat ilyen brutális mértékben egy tízmilliós kis államot -jelentette ki az elemzõ, és nyomatékosította: az egész világ a
cionista rezsim iszonyú támogatása miatt gyûlöli Amerikát.
Ez késztette arra az Egyesült Államokat, hogy meghirdesse
a terror elleni háborúját, ami tulajdonképpen egy fegyveres
beavatkozás Izrael ellenségeivel szemben - jelentette ki az
amerikai politológus.
“Ez váltotta ki a cionista támadást Amerikában, a hamis
zászlós hadmûveletet 2001 szeptember 11-én , amelyben izraeli-amerikai akcióban meggyilkoltak 3000 amerikai, állampolgárt, felrobbantották a két ikertoronyot, elpusztult a teljes
World Trade Center, megtámadták a Pentagont. Az amerikai
katonai parancsnokság így megtévesztõen hibáztatni tudta a
“muszlim terroristákat,” - mutatott rá professzor Barrett.
Amerikai tisztviselõk azt állítják, hogy a támadásokat az
al-Kaida terroristák követték el, de több amerikai elemzõ
vallja, hogy ez a hamis zászlós elterelés,elemzõk, és hogy
Oszama bin Laden csak egy mumus. amelyet az amerikai katonai-ipari komplexum céljaira használtak fel.
Ezek az elemzõk úgy vélik, hogy a George W. Bush adminisztráció hangszerelte, vagy legalábbis ösztönözte a 9/11
támadásokat annak érdekében, hogy az elõzetes cionista
napirend szerint növeljék a katonai célú beruházásokat mondta interjújában az ismert amerikai elemzõ.
2014. december 15.
Kincses Albin - Hunhír.info

Kevin Barett: Az
USA terrorizmus
elleni háborúja a
zsidó állam ellenségeivel való leszámolást jelenti
A neves amerikai politikai elemzõ így kommentálta, hogy
az amerikai az amerikai szenátus jóváhagyta azt a törvényja vaslatot, amely több milliárd dollár közpénzt biztosít az izra eli katonai kiadások finanszírozására. Kevin Barett vasárnapi
tévéinterjújában kijelentette:Washington terrorellenes hábo rúja valójában egy támadássorozat Izrael ellenségeivel
szemben. Barett nehezményezte, hogy például az amerikai
adófizetõk finanszírozza az USA 350 millió dollárért a Vaskupola elnevezésû rakétarendszer fejlesztését. “Ez csak egy kis
része a hatalmas kiadásoknak, amelyeket az amerikaiak kül -

