Evindelige krige er Imperiets
økonomi
21. december 2015 – Et indsigtsfuldt, om end alternativt syn
på forbindelsen mellem krig og økonomisk kollaps blev for
nylig præsenteret af Lawrence Wilkerson, der – udover at være
pensioneret oberst og tidl. stabschef for udenrigsminister
Colin Powell, og særlig assistent til Powell, som formand for
Generalstabscheferne – er nu med dr. Ron Pauls Institut for
Fred og Fremgang. Som en del af en række artikler med titlen,
»Imperie-papirerne« havde dette tredje afsnit, der gik i
luften den 13. dec., titlen »Skibet synker«, og det omhandlede
den økonomi, der findes i et imperium, der udelukkende bygger
på ikke-produktive, udplyndrende finansaktiviteter.
Det 24 minutter lange interview, der blev udført af den
tidligere vært på RT Abbey Martin, der nu er hos netværket
TeleSUR (http://theempirefiles.tv/), begyndte med, at
Wilkerson beskrev USA’s udenrigspolitik ud fra Wall Streets
perspektiv. »I dag«, sagde Wilkerson, »er formålet med USA’s
udenrigspolitik at støtte et kompleks, som vi skabte i den
nationale sikkerhedsstat, og som tilføres brændstof,
finansiering og kraft gennem krige, der aldrig ender, og
disses forgreninger og konsekvenser. Det er en sørgelig
kommentar til det, USA er blevet til, men det er en realistisk
og, mener jeg, ærlig vurdering af det, som Amerika er blevet
til.«
Wilkerson sporer korrekt oprindelsen til denne kræftstruktur
til en Kolde Krigs dage og til det, som præsident Eisenhower
kaldte det Militær-industrielle Kompleks. Men denne struktur
har imidlertid ikke alene mislykkedes med at øge vores magt i
verden, sagde han, men den har tværtimod virket direkte
modsat. »Det er i den grad mislykkedes, at det har formindsket
vores magt i verden. Det er dette, der foruroliger mig«, sagde
han, »for historien fortæller mig, at dette netop er, hvad der

sker med imperier, når de er rede til at kollapse.« Det
militær-industrielle kompleks (MIC) har skabt en koncentration
af ikke-produktiv rigdom i en fraktion af befolkningen, der
udgør mindre end 1 % af denne.
»Vi taler nu om en koncentration af rigdom, der er …
samvittighedsløs … det er forkasteligt. Og det er ikke
holdbart, men det er nu kommet til et punkt, hvor
magtstrukturen – som jeg ville definere som den finansielle
magt, som dette apparat har skabt, og dens økonomiske aspekter
– er mindre og mindre industrialiseret og produktiv, og derfor
mere og mere leger med penge, og pengeinteresserne og
kapitalen generelt.«
I dag kan vi ikke engang kalde vores hær for en »frivillig«
hær, den er snarere en »rekrutteret« hær, med Wall Street, der
bruger »milliarder« på at overbevise desperate unge mennesker
om at ofre sig for Imperiet. Med hensyn til »efterretningerne«
(fiaskoer, inklusive hans egen og Colin Powells), der førte
til disse krige, så gav han direkte Storbritanniens
udenrigsefterretningstjeneste MI6 (med et billede af en
grinende Tony Blair i baggrunden) skylden og tilføjede, at
»efterretningerne blev tilpasset politikken«. Det »frosne
billede« af videoen viser arkitekten bag oprør general
Petraeus, der klamrer sig til sin bimbo-kæreste Paula
Broadwell.
Video, med et link fra siden med artiklerne
http://theempirefiles.tv/
er
tilgængelig
https://www.youtube.com/watch?v=zOagQ_nfCes
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