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Обективните закони на социално-икономическото развитие на Русия доведоха до
факта, че още през 2007 г. основната част от управляващия руски елит, който е
произлязъл предимно от спецслужбите, беше наясно, че страната е стигнала до линия,
която не може да премине, ако не иска да спре историческата си съществуване.

Мюнхенската реч на Путин беше крайъгълен камък между Русия, която се разви между
Хрушчов и Елцин, и тази, която започна да се появява в края на първото десетилетие на
нулевите години.

През този период в страната са преминали всички възможни формати на търсене на
начини за модернизация, а установеният държавен капитализъм изисква засилване на
геополитическата субективност. Страната, в търсене на нови социални формати,
премина през срив и се изправи срещу невъзможността да поддържа съществуване,
без да възстанови гръбнака на бившия СССР - консолидацията на трите славянски
републики, Закавказието и Централна Азия.

Това не се случи, защото руската управляваща класа достигна в своето развитието на
икономиката до естествените си граници и се опря до тях. Напротив, осъзнаването на
тази историческа необходимост е преминало през спад. Той беше породен от
продължаващата системна криза на руския периферен капитализъм и тази криза се
прехвърли в капитализъм от съветския социализъм.

Именно натрупването на тенденции в технологичната и социалната изостаналост на
СССР, спадът на динамиката до критично ниво и продължителната икономическа
стагнация с появата на управленска криза доведе до възстановяване на капитализма.
Затова те се опитаха да намерят нова сила, за да преодолеят бавната деградация.

Преходът към капиталистическия път обаче не спря, а задълбочи кризата, като лиши
Русия от потенциала на общ социалистически пазар и я направи силно зависима от
държавите, водени от глобалните транснационални корпорации.
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Осъзнавайки, че предишните стратегии за преодоляване на кризата водят до
геополитическа катастрофа и загуба на субективност, руските политически архитекти
решиха необходимостта да се противопоставят на разширяването на Запада. Ако това
не бъде направено, Русия ще се превърне в днешна Украйна, или по-точно в десетина
Украйни, като се има предвид, че Западът винаги е виждал решението на руския
въпрос в разчленяването на Русия и прекратяването на нейното съществуване като
единна държава.

Оттогава руската политика започна да се развива в посока на изостряне на конфликта
на интереси със Запада. При всички опити този конфликт да не се форсира силно,
стана невъзможно напълно да се избегне. Всяка форма на консолидация на
постсъветското пространство, инициирана от Русия в интерес на икономическото ѝ
възстановяване, води Запада до състояние на истерия, граничеща с готовността да
започне тотална война, до използването на ядрено оръжие.

Мюнхенската реч на Путин се превърна в катализатор за ускоряване на конфликта
между Русия и Запада. Именно в този смисъл е необходимо да се разберат всички
последващи световни събития, до украинския преврат през 2014 г., което доведе до
отделянето на Крим от Украйна и загубата на контрол над Донбас.

Тъй като Западът разбира реванша на Русия в Украйна като загуба на плацдарма на
НАТО, в който Украйна се е превърнала в сегашния си вид, може да се разбере какви
кошмари преследват Запада в опита на Русия да изгради Съюзна държава с Беларус.

Редица експерти, участващи по един или друг начин в осигуряването на информационна
подкрепа за процеса на конфронтация между Запада и Русия, вече направиха
изявления, че във войната, която САЩ все по-открито водят с Русия, възстановяваща
предишните си граници, обединението на Русия и Беларус няма да бъде позволено. В
никаква форма.

Дори ако Съюзната държава възникне в резултат на доброволно обединение, САЩ и
ЕС ще бъдат консолидирани в своето противопоставяне на този процес. Това ще бъде
обявено за анексия, което ще доведе до дипломатическа война, която от своя страна ще
доведе до режим на тотални санкции като севернокорейските или иранските. И не
мислете, че този път няма да успеят, защото, видите ли, техните интереси не съвпадат.
По отношение на възстановяването на територията на Велика Русия те съвпадат
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напълно.

Фактът, че подобна работа се извършва в САЩ с пълна сила се потвърждава от
информацията, че Комисията по външни отношения в Сената на САЩ прие
законопроект, който позволява Русия да бъде призната дори за страна - спонсор на
тероризма. Причината е Донбас. И това е в ситуация, в която Донбас не е част от Русия
и процесът на създаване на Съюзна държава с Беларус е блокиран от усилията на
официален Минск.

Статутът на спонсор на тероризма е нещо съвсем различно от обикновения конфликт
на интереси. Това вече е статус на изгонена държава, срещу която са възможни
всякакви координирани мерки за насилие и санкции.

Засилването на конфронтация в руската посока е много полезно за САЩ, където
военната истерия им позволява да получат огромни поръчки за американския
военно-промишлен комплекс, един от основните спонсори на Тръмп.

Предвид предстоящите избори и трудната ситуация в американската икономика,
изкушението рязко да се прехвърлят отношенията с Русия до нивото на балансиране на
ръба на войната решава твърде много въпроси за САЩ, не е възможно да не се взема
предвид този сценарий, при който проблемът с руските газопроводи в Европа в този
случай би се решил сам в полза на САЩ.

Затова ли Владимир Путин е толкова предпазлив по отношение на темпото и формата
на интеграция с Беларус, както и във всичко, свързано с политиката в Украйна? В това
отношение не може да се разчита на помощта на Китай: за Пекин са изгодни именно
глобалистите-демократи в САЩ. Укрепването на Русия не само в Централна Азия, но и в
Украйна и Беларус също не отговаря на китайските интереси. Никой не би искал силна
Русия на този свят.

В същото време нуждите за вътрешно развитие на руския пазар изискват
геополитическа консолидация в постсъветското пространство в интерес на Русия, а не
на Запада. През последните 30 години Западът успя да създаде стабилни системи на
управление в бившите републики. И няма да се получи изтласкването на Запада от там
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без голяма война, а Русия няма как да не го изтласка от там!... И не само по
икономически, но и по военни причини, които са много по-важни от икономическите.

Периодът на изчакване и маневри приключи. В Русия идва смяна на поколенията на
властта, но тези, които сега подготвят прехода, разбират, че наследниците ще трябва
да действат в условия на постоянно засилване на конфронтацията между Русия и
Запада. Цялата кампания за клевета срещу Русия, от делото “Скрипал” до олимпийската
блокада, от непрекъснато увеличаващи се санкции до надпреварата с въоръжението, е
единен процес на засилване на конфронтацията.

През април-май 2020 г. Европа ще бъде домакин на най-големите учения на НАТО през
последния четвърт век - повече от 60 хиляди войници с техника, една трета от които ще
бъдат американци. Безпрецедентно събитие, част от проекцията на американската
военна сила отвъд нейните граници в Европа.

Всичко това са елементи на единната стратегия на Запада за засилване на експанзията
на Изток. И ако Ходорковски дойде на власт в Русия, това няма да попречи, а напротив,
ще ускори нашествието и разчленяването на Русия. Западът вече не може да се
ограничава до мерки за икономическо и политическо влияние. Има нужда от военни
гаранции за своето господство.

В следващите десет години Русия няма да може да изостави курса към възстановяване
под егидата на различни формати на постсъветската консолидация. Обратното
означава смърт за нея в двадесетгодишна перспектива - неслучайно Кудрин използва
този термин в прогнозата си, когато казва, че Русия не може да оцелее по-дълго в
сегашната социално-икономическа реалност.

Единният пазар с капацитет от 300 милиона души е единственият изход от кризата на
руската икономика по пътя на устойчивото суверенно развитие. Без това нито Русия,
нито Беларус, нито Украйна, нито Казахстан няма да могат да поддържат субективност.
Колониалният статус ги очаква, според сирийско-либийския сценарий.

Тъй като Западът с всички сили ще се противопостави на тези руски стремежи, новите
елити на Русия ще трябва да могат да живеят в условията на тотална война със Запада.
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При това те трябва да бъдат избрани и подготвени специално за тази задача. Трябва да
кажа, че никой няма да ги вземе специално, те самите ще възникнат като отговор на
предизвикателството на времето. Те вече съществуват, работата им е видима сега и те
внимателно се подготвят за новите условия. Дори имената на някои от тях са вече
известни.

При тези условия системните и несистемните либерали, които преживяват
политическата си епоха, си заминават. Още през 2006 г. човек можеше да остане с
убеждението, че в Русия бизнесът контролира властта. Днес тази илюзия приключи.
Властта използва бизнеса, а не бизнесът използва властта.

А това означава в краткосрочен план изтласкване от икономическата политика на
всички, които не са в състояние да осигурят националните интереси на Русия в новите
условия. Русия вече не се нуждае от либерали на власт, тъй като те не могат да
осигурят разширено възпроизвеждане при излизане от зависимостта от Запада.

Запазването на такава зависимост вече не е възможно и все повече се превръща в
съдържание на нов политически курс, който не е обявен, но всъщност се преследва и
ще се засилва все повече, превръщайки се в доминираща политическа тенденция.

Следващите десет години ще преминат под знака на конфронтация със Запада и
възстановяване в Русия с нови политически елити, способни на ефективна дейност в
условията на тежка геополитическа конфронтация. Избягването на този път вече не е
възможно.
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