Svetová vojna v roku 2014 (prognóza)
Tretia svetová vojna sa začne o sto tokov po
prvej svetovej vojne a bude stáť stovky
miliónov ľudských obetí. Vedeckú koncepciu
príčin, etáp a časových úsekov tretej
svetovej vojny vypracoval prvý
viceprezident Akadémie geopolitických
prognóz, doktor vojenských vied Konstantin
Sivkov, píše «Свободная пресса». Podľa
Sivkovej verzie, na planéte Zem nastúpila globálna civilizačná kríza.
Zapríčinilo ju niekoľko disproporcií. Po prvé - protirečenia medzi
rastom výroby a spotreby a existujúcimi zdrojmi, možnosťami
ekologického systému Zeme. Po druhé - existujúce protiklady medzi
"chudobnými" rozvojovými krajinami a "bohatými priemyselne
vyspelými, medzi národmi a nadnárodnou elitou. Po tretie protirečenie medzi absenciou duchovnosti voľného trhu, generujúceho
moc peňazí a duchovnými základmi rôznych civilizácií - pravoslávnej,
moslimskej, budhistickej a iných.
"Analýza možných variantov riešení nerovnováhy a rozporov, ktoré
vyprodukovali súčasnú krízu ukazuje, že sú protichodnej povahy a bez
toho, aby sa výrazne poškodili záujmy jedných či druhých veľkých
geopolitických subjektov, táto kríza nebude vyriešená. Znamená to
nevyhnutnosť použitia vojenskej sily. Majúc na mysli svetový charakter
krízy, dá sa predpokladať, že aj použitie vojenskej sily bude globálne",
myslí si Konstantin Sivkov.
Tretia svetová vojna, podľa jeho prognózy, bude mať koaličný
charakter. Štáty sa budú pripájať k jednej alebo druhej koalícii, podľa
stotožnenia s jedným z dvoch modelov svetového poriadku.
Prvý model - "svetová civilizačná hierarchia". Vyvolení, hŕstka elity
surovo vykorisťuje ostatné ľudstvo. Druhý model Sivkov volá
"civilizačnou vzájomnou podporou" alebo "civilizačnou harmóniou".
"Inými slovami, vojna sa bude v podstate viesť o to, na akých
duchovných základoch bude postavený nový svetový poriadok", hovorí
Sivkov. Buď sa za jeho základ vezme individualizmus, egoizmus,
potláčanie jedného subjektu druhým, princíp prežitia na úkor iného,
alebo spoločenstvo, kde dominujú spoločné záujmy o spoločné prežitie
a rozvoj nad jednotlivými, princíp spoločného prežitia pomocou
vzájomnej podpory.

V tom spočíva kvalitatívny rozdiel nadchádzajúcej svetovej vojny od
dvoch predchádzajúcich, ktoré sa viedli hlavne kvôli ekonomickému
rozdeleniu sveta.
Dve koalície už sú. Prvá - spoločenstvo tzv. priemyselne rozvinutých
štátov, ktorého základ tvoria štáty západnej civilizácie. Duchovné
základy v tomto prípade opierajú o individualizmus a materiálny
základ, generujúci moc peňazí. Táto koalícia má vojensko-politické
jadro v podobe bloku NATO. Druhá koalícia je spoločenstvo krajín
pravoslávnych, islamských a iných civilizácií, kde základ tvorí
dominancia duchovného nad materiálnym, spoločného nad súkromným.
Toto spoločenstvo sa objektívne orientuje na mnohopolárny svetový
poriadok. No tieto štáty si ešte neuvedomili, čo ich spája v
geopolitických záujmoch, nehovoriac už o nejakom politickom, tým
viac vojensko-politickom formovaní jednotného zväzku.
Podľa Sivkova vojna už prebieha. No zatiaľ je to jej len mierová fáza.
"Prvá etapa, ktorú môžeme označiť ako "pokus o mierové vyriešenie
krízy", už prebieha, dokonca sa chýli ku koncu. Jej bojové pole boli
summity 20 G, ktoré, ako sme videli, nepriniesli nijaké výsledky.
Provokácie Imedi a Helsingin Sanomat znamenajú začiatok druhej
etapy, ktorá sa dá označiť ako "strašiace obdobie pred začiatkom
svetovej vojny", počas ktorej západná civilizácia pristúpila k
bezprostrednej príprave miestnych vojen a ozbrojených konfliktov o
surovinové zdroje.
Hlavný obsah toho, čo sa deje v tejto etape, sú informačné operácie a
kroky v ekonomickej oblasti, ktoré môžu mať rôznu podobu - počínajúc
ekonomickými sankciami, až po teroristické akcie v priemyselných
podnikoch, ako aj rôzne formy pôsobenia síl špeciálnych operácií",
hovorí viceprezident Akadémie geopolitických prognóz.
O niekoľko rokov nastúpi tretia fáza - "etapa ohraničených vojen", ktoré
potom prerastú v plnohodnotnú svetovú vojnu s použitím všetkých
druhov zbraní.
Jediným brzdiacim faktorom, ktorý v danom momente existuje, je
jadrový potenciál Ruska. Podľa prognózy vojenského experta, jadrový
štít sa v najbližšom čase budú snažiť Rusku vziať.
"Ak berieme do úvahy situáciu, aká v Rusku vzniká, keď "piata kolóna
Západu" má veľký význam na prijatie rozhodnutí v oblasti zabezpečenia
obrany krajiny, konkrétne na smerovanie budovania ruských
ozbrojených síl, dá sa očakávať možnosť podpísania takej dohody ako
je STAR 3, ktorá by zbavila Rusko raketového štítu. Prirodzene, s
pekným rétorickým podkladom o zápase za bezjadrový svet. V
"strašiacom období" alebo v prvých etapách svetovej vojny sa dá
očakávať fyzická likvidácia ruského jadrového potenciálu (organizované
teroristické akcie, a p.) s postupným prechodom neoimperialistickej

koalície k neobmedzenému použitiu jadrových zbraní, čo umožní
dosiahnuť jej úplne víťazstvo," tvrdí Sivkov.
Podľa jeho názoru, agresorov nezastaví ani pravdepodobnosť, že
zahynú stámilióny ľudí.
"Historická skúsenosť ukazuje, že elita "egoistickej" civilizácie sa
nezastavuje pred ľudskými stratami, ak existuje garancia vlastného
prežitia v "bunkroch". Uskutočnená analýza vedie k záveru, že nová
svetová vojna, v prípade, že bude rozpútaná, sa dotkne väčšiny
obyvateľstva a zasiahne prakticky všetky kontinenty, oceány a moria.
Vo vojenských akciách sa môže zúčastniť vyše 100 miliónov ľudí na
obidvoch stranách. Sumárne demografické straty obyvateľstva sveta
môžu prevýšiť aj niekoľko stámiliónov ľudských obetí. Preto všetci
čestní obyvatelia sveta, všetkých krajín, vrátane tých, ktorí patria k
"egoistickej" koalícii, musia urobiť všetko možné, aby zabránili
rozpútaniu takéhoto konfliktu. Preto je potrebné zmierniť, možno aj
silou zákona a inými prostriedkami chamtivosť nadnárodných a
národných mocipánov v ekonomike, najmä vo finančnej sféry, zastaviť
a odstaviť od nich závisiacich ambicióznych, skorumpovaných,
bezzásadových politikov. Toto je možné urobiť len na základe
medzinárodnej konsolidácie a spoločného úsilia," uzaviera Sivkov.
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