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„Nu există fericire adevărată

decât în Iisus Hristos.” 

- V. Gafencu
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„Dragnazizarea” socială…„Dragnazizarea” socială…

Cezar Adonis
Mihalache

DDă-i prostului putere
și o va folosi! Dă-i penalului
putere și o va aplica! Și fă
din ăștia doi unul singur și
dă-i un nume să se știe! De
fapt, nume i-a dat cine l-a
făcut, renume i-a dat cine l-
a tot promovat. Căci, pe-
nalul Dra(c)gnea s-a pus iar
pe bătut țăruși. Dar nu la
munca de jos, ci din fruntea
partidului de penali sociali-
democrați, promovând
proiectul unei legi care l-ar
putea scuti de orice viitoare
acte „sociale”, și de nedrep-
tate socială!, la adresa sa,

dar nu prin calomniere și in-
sulte pe seama naturii sale
umane și a metarialului
(ne)cuprins în scoarța
cerebrală, ci față de
acuzațiile civice aduse con-
damnatului apostilat în
primă instanță!

În România condusă
de infractori și trădători, un
penal și-a luat dară drept de
inițiativă legislativă! A
frunzărit ce i s-a pus, la
comandă, la semnat și pro-
movat, a mai adăugat câte
un „post-it” să-și cuprindă și
el dreptul la imagine, la un
soi de drept la uitare, marca
„goagăl”, și ne-a trântit
inițiativa penalului pentru o
lege vizând dreptul la dem-
nitate socială.

Un penal
care ne împunge cu o lege
anti-defăimare! Dar nu una
cuprinsă pe sfere de 
denigrare, ci un 
ghiveci atotcuprinzător:
„Sancționarea faptelor de
defăimare socială”. A
grupurilor, dar și pe
persoană fizică! A grupurilor
de infractori organizați, par-
tinic ori transpartinic, dar și
a cetățenilor, evident din

fruntea acestor grupuri so-
ciale.

Și este de ajuns să
răsfoiești proiectul de lege
pentru a vedea că nu e din
capul lui Dragnea! Este o
ciornă „copy-paste” după
alte aberații strecurate în
procesul continuu de culpa-
bilizare a românilor. Doar că
s-a înlocuit sintagma holo-
caustului cu norma generală
de defăimare socială. Că la
asta nu s-au gândit nici
evreii! Ori, dacă s-au gândit,
probabil că au pus ideea de
o parte pentru reîncălzirea
la termen a unui holocaust
supralicitat și supraplătit de
către vinovații de serviciu și
urmașii lor.

Proiectul lui Drag-
nea este periculos și prin
segmentul „etnic” pe care
este previzibil a-l proteja. În
numele aceleași marote a
toleranței, românilor li se
pune pumnul în gură pentru
a nu se avânta în critici și
proteste. Pentru că vor avea
ce să critice, după cât de
întins e litoral și imigrantul
cuibărit la loc de vacanță
(de ce nu, și „la loc de
odihnă”, după cum i-au
repartizat alte țări, în tabere
organizate prin cimitire,
măcar să e obișnuiască cu
imaginea crucii; desigur, să
nu mai refuze pachetele de
la crucea roșie, nu ca loc de
pomenire!).

O lege în care pe-
nalul Dragnea, jihadistul de
urne la prima mână și întâia
instanță (!), a prevăzut și
structurile de timorare și ex-
ecutare, deocamdată doar
financiară. Un CNCD în
CNCD, un compartiment de
antidefăimare socială
botezat Departamentul pen-
tru Promovarea Demnităţii
Umane şi Toleranţei, și care
va aviza și manualele
şcolare ori materialele di-

dactice, dar și imple-
mentarea unor programe de
îndoctrinare prin minutul de
îndobitocire și „drag-
nazizare” la TVR, dar și
module educative prin școli
și facultăți (unităţile de
învăţământ urmând a fi obli-
gate să adopte un „plan
anual pentru implementarea
acţiunilor privind combat-
erea discriminării”).

Și seamănă perfect
cu procesul de sluj în fața
holocaustului întrodus mai
agârț prin școli și facultăți.
Pentru că profesorii vor fi
din nou călăriți, de data asta
pentru a implementa „proce-
durile de dragnazizare”,
post anti-holocaustice! Ast-

fel, ocuparea unui post în
învățământul preuniversitar
va depinde de urmarea unui
curs de anti-defăimare
socială, iar fişele de evalu-
are a învățătorilor și profe-
sorilor vor include „criterii de
performanţă privind pro-
movarea demnităţii umane
şi a toleranţei în activitatea
didactică” (că pe cine mai
interesează pregătirea
profesorală, bonusurile se
vor acoda pentru
denunțarea făptașilor anti-
toleranți, nu?!).

Ba, toată țara ar
urma să fie cuprinsă în ghe-
tourile construite în numele
„toleranței”, de la instituţiile
publice, obligate să predea
„nir”-uri cu rezultatele anti-
defăimare, la angajatorii
care au de la 50 de angajaţi
în sus. Și care vor fi obligați
să includă în Regula-
mentele de organizare şi
funcţionare seturi de reguli
privind respectarea drep-
turilor omului, combaterea
discriminării şi promovarea
demnităţii umane şi a
toleranţei faţă de diferenţele
de grup!

●

Teleomul - epifenomenul truditor...Teleomul - epifenomenul truditor...

George
Petrovai

EEra să greşesc şi să-
i spun teleomului zeul din
maşinărie (Deus ex
machina), când bietul de el,
departe de-a fi zeu şi de-a
rezolva situaţii dificile, este
doar un epifenomen, adică
instrumentul vorbitor şi
ascultător prin care
fenomenul esenţial (patronul
canalului de televiziune) îşi
înfăptuieşte scopul final al
politicii sale jurnalistice –
aceea de tembelizare a tele-

spectatorilor, fie, atunci când
interesele lor coincid,
punându-se cu arme şi
bagaje la dispoziţia unui par-
tid şi a unei ideologii, fie
trecând cu totul în tabăra
opusă (vezi salturile lui Dan
Diaconescu de dinaintea
întemniţării), atunci când put-
erea nu mai are trebuinţă de
el şi fiscu-i suflă-n ceafă, aşa
încât acesta ajunge să
creadă cu tărie că în noua
postură promovează o tele-
viziune liberă şi
independentă.

De fapt este o tele-
viziune după chipul şi
asemănarea cu întreg jurnal-
ismul postdecembrist, în
care se pricopsesc de ajung
milionari în euroi doar aceia
puţini care ştiu cum trebuie
cumpărat, prezentat sau,
după caz, vândut pe bani
grei adevărul într-o
democraţie originală ca a
noastră.

De ce teleom? Păi,
m-am gândit că, dacă tot
există termenul de telespec-
tator pentru cel aflat în faţa
ecranului, atunci, urmând
regula de aur a simetriei
lingvistice, sclavului aflat de
cealaltă parte, adică în
maşinăria emisiei, i se
potriveşte ca o mănuşă ter-
menul mai scurt şi mai tehnic
de teleom. Că, de ce, mă

rog, să-l desemnezi prin sin-
tagme de felul „realizator de
emisiuni” sau „om de televiz-
iune”(la urma-urmei o bar-
barie lingvistică), dacă atâţia
dintre ei nu realizează nimic,
ci doar comit erori citind tex-
tul pe prompter!

Şi iac-aşa, printr-un
termen scurt şi expresiv, ai
rezolvat marea problemă a
vedetelor (sic!) televizate
şi/sau de televiziune (un
supărător barbarism
pleonastic), că doar cine-i
toată ziua bună ziua la
vedere, mai degrabă cu
formele dezgolite decât cu

chipul acoperit de machiaj,
n-are cum să nu fie vedetă.

A mai rămas în dez-
batere o mică problemă de
nuanţă. Fireşte că unei femei
n-o să-i spui teleom (Vorba
ceea: Ce oameni sunt şi fe-
meile astea!) şi nici telefe-
meie, că sună primitiv şi dur,
ci-i vei spune cu dulceaţă ori
televedetă (aşa da, mai
merge), ori teleandree (o
antonomază de felul lui don-
juan sau mecena), având în
vedere frecvenţa acestui
prenume printre telefemeile
din România.

Oricum această
chestiune nu mai prezintă
niciun interes pentru mine:
Întâi că nu am televizor, apoi
că atotputernicul internet nu
numai că rezolvă tot 
(ştiri, filme, documentare,
publicaţii, dicţionare, bârfe
etc.), dar şi ameninţă să
înghită cât de curând televiz-
iunea cu fulgi cu tot.

●
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Despre ideea națională – factor decisiv în cultura unui popor!Despre ideea națională – factor decisiv în cultura unui popor!

Virgil Mândâcanu în
dialog cu și Galina Martea 

Virgil Mândâcanu: Ce
este Ideea Națională pentru
poporul român din Basara-
bia?

Galina Martea: Ideea
națională este o expresie
care se asociază în mod di-
rect cu identitatea națională,
cu conștiința națională, cu
demnitatea națională, cu uni-
tatea națională - toate ex-
primând același conținut prin
care se manifestă sentimen-
tul și atitudinea omului față de
întreaga diversitate a valorilor
naționale. La rândul lor, valo-
rile naționale sunt conținutul
propriu ce aparține unui
popor, unei națiuni, unui stat.
Deci, totul ce este legat de
expresia „național”este
conținutul și centrul de
legătură ce ține în corelație
toate domeniile de activitate
umană și socială a unui
popor. Deci, prin această
corelație se intersectează și
ideea națională, ca expresie
și substanță de valoare în
existența unei națiuni.

Pentru poporul
român din Basarabia
fenomenul de idee națională
a fost și va fi mereu un pro-
ces dureros al adevărului is-
toric. Adevărul este că
poporul român din Basarabia
a traversat și mai continuă să
traverseze etape dificile în
dezvoltare și anume prin
nerecunoașterea reală a pro-
priei identități ca națiune.
Acest fenomen s-a produs
destul de accentuat în pe-
rioada de ocupație sovietică,
care s-a manifestat destul de
negativ în viața basarabe-
nilor. Însă, pentru a
conștientiza corect
fenomenul de idee națională
este necesar ca poporul
român din Basarabia să ex-
amineze cu luciditate reali-
tatea existentă, ca mai apoi
prin conștiința națională,
conținut autentic al identității
naționale, să contribuie pozi-
tiv la afirmarea sa prin valo-
rile supreme naționale.

- La ce urmări ar
putea duce neconștientizarea
corectă a fenomenului de
idee națională?

-Neconștientizarea
corectă a fenomenului de
idee națională ar putea duce
în mod direct la dezmem-
brarea totală a societății, la
ruinarea completă a tradițiilor
și culturii naționale (parte
componentă din cultura
română), la stoparea tuturor
etapelor de dezvoltare prin
segmentul identitar și anume
limba, cultura, tradiția, religia,
care sunt cele mai importante
elemente în existența unui
popor. Aș menționa, că prin
sentimentul de apartenență
la entitatea națională se
dezvoltă nemijlocit conștiința
națională, fiind forma

superioară a gândirii prin
care omul prin propriul com-
portament reflectă corect re-
alitatea înconjurătoare. Iar în
cazul când conștiința
națională este lipsită de
motivație și, în același timp,
este dezorientată de factori
care provoacă apariția
fenomenelor negative, atunci
consecințele devin destul de
grave pentru un popor, care
ulterior le afectează atât pro-
pria existență în propriul
mediu social, cât și propriul
proces identitar național.

- Cine trebuie să con-
tribuie și să îndeplinească
rolul substanțial în a educa
poporul din Basarabia prin
sentimentul de idee
națională?

- Rolul de bază în a
educa un popor prin senti-
mentul de idee națională este
școala cu cadrul didactic, fa-
milia cu morala religioasă și,
în mod special, societatea
civilă și statul care trebuie să
promoveze o politică corectă
de conștientizare a proce-
selor respective corelate cu
identitatea națională. Toate în
ansamblu sunt coloana
vertebrală a unei societăți și
a unei națiuni în evoluție.
Numai în așa mod se va
forma relația autentică dintre
om și societate, formând ne-
mijlocit acel mediu social
sănătos care va întări și mai
mult procesul de dezvoltare
identitară a unui neam.Pentru
o asemenea dezvoltare,
corespunzătoare cerințelor
educative contemporane,
omul în procesul evoluției pe
lângă instruire și educație are
nevoie și de relații socio-
umane adecvate, bazate pe o
comunicare sănătoasă cu
mediul social. În toate aces-
tea un rol deosebit de impor-
tant îl are anume
comportamentul cadrului di-
dactic, care este elementul
principal al unui conținut in-
structiv-educativ ce se înscrie
prin identitatea instituției de
învățământ, prin identitatea
programelor didactice, prin
identitatea societății și, nu în
ultimul rând, prin identitatea
națiunii.

- Cadrul legislativ și
normativ al țării noastre
(Constituția, Declarația de
Independență, Legea
Învățământului, etc.) nu
acordă spațiu pentru a
aborda elementele necesare
ale noțiunilor de idee
națională și ideeal național.
Este aceasta o interdicție
vădită sau se urmărește un
anumit scop?

-Ar putea fi și un scop
și o interdicție vădită, dar mai
degrabă este lipsa de intelect
și capacitate a clasei de gu-
vernare pentru lucruri nobile
și, în special, pentru valorile
naționale. Anii 1990 – prezent
a fost perioada care a dăruit
poporului basarabean posibil-
itatea de a obține și a re-
dobândi acele valori

naționale, care, în timp, au
fost păstrate în negură. Însă
realitatea prezentă confirmă
încă odata faptul că clasa
dominantă nu este capabilă
de lucruri demne și frumoase,
care să producă efecte pozi-
tive în dezvoltarea civilizată a
unui popor și, anume, de
menținere pe principii de
transparență valorile iden-
titare naționale, bazate pe
sentimentul de conștiință
națională autentică. Astfel și
cadrul legislativ și normativ al
unei țări se prezintă cu mari
neclarități și indiferență față
de fenomenul de idee
națională.

- Prin persoana
cadrului didactic și a unității
de învățământ ar putea fi
obținute schimbările de
rigoare în comportamentul
omului și a societății prin
recunoaşterea valorilor aut-
entice naționale, bazate pe
ideea, ideealul și identitatea
națională? Aceasta ar pune
accente clare pe calitatea sis-
temului de învăţământ
național din Basarabia?

- Prin persoana
cadrului didactic și a unității
de învățământ se pot realiza
și acele schimbări care cu
adevărat ar fi capabile să
modifice structura și
conținutul unei societăți cu
dificultăți în dezvoltarea
evolutivă și identitară. Ac-
tivând în baza principiului de
conștiință personală și
publică un sistem național de
învăţământ prin procesele
sale de instruire, prin
conţinuturile programelor
şcolare, prin politicile
educaționale trebuie să
producă acele efecte pozitive
care să condiționeze nemi-
jlocit schimbarea reală în for-
marea personalităţii și
schimbarea reală în formarea
unei societăți moderne cu ac-
cente clare pe valorile
naționale. Prin gradul de dez-
voltare și civilizaţie al unui
popor se manifestă nemijlocit
și calitatea funcţionării sis-
temului de învăţământ, iar in-
struirea omului prin
respectivul sistem reflectă la
direct conținutul prin care se
manifestă conștiința și identi-
tatea națională. La acest
capitol este necesar de ac-
centuat, că schimbările ce
urmează a fi întreprinse în
procesele de instruire și
educație din Basarabia tre-
buie să fie centrate pe dez-
voltarea omului în a cunoaşte
şi a însuşi corect adevăratele
valori ale existenței umane şi
totodată de a cunoaşte şi a
recunoaşte valorile istorice
naționale ale trecutului şi
prezentului prin forma
autentică, care este parte
componentă din istoria şi
identitatea naţiunii. Numai
prin recunoașterea adevarată
a respectivelor valori se va
forma sentimentul autentic de
identitate națională și, nu în
ultimul rând, de conștiință

națională. În caz contrar, ac-
tivitatea unui sistem de
învăţământ bazat pe principii
neclare ale realităţii va
provoca mereu situaţii critice
în dezvoltarea unei
personalități și societăți aut-
entice. Prin procesul de in-
struire cu disciplinele şcolare
respective, materializate prin
forme şi conţinuturi, omul tre-
buie să se recunoască în
mod obligatoriu ca personali-
tate şi identitate, astfel for-
mând acea formă a valorilor
care să fie capabilă să
cuprinda intregul sistem de
interacțiune umană și socială
mereu în evoluție. Iar
educaţia realizată prin proce-
sul autentic al sistemului de
instruire să fie acea parte a
valorilor prin care să se iden-
tifice ca imagine și realitate
obiectivă în acțiuni atât uni-
tatea de învățământ cu cadrul
didactic, atât societatea cu in-
dividul, cât și toate formele de
dezvoltare umană bazate pe
constiința proprie și
națională. Astfel se va forma
nemijlocit și conținutul auten-
tic întemeiat pe ideea
națională și identitatea
națională.

-Ministerul Educației
din R.Moldova este obligat
să-și schimbe radical politica,
strategia și metodele de re-
alizare a unei educații de cal-
itate prin pregătirea unor
cadre didactice de calitate?
Secretul schimbărilor este
centrat pe Ideea Națională,
ca bază epistemologică și
metodologică a educației?

- Ministerul Educației
din R.Moldova este con-
strâns să-și schimbe radical
poziția față de politica, strate-
gia și metodele de educație și
instruire existente. Totodată,
Ministerul Educației este
obligat să purceadă la noi
programe de studii în for-
marea cadrului didactic de
calitate. Aceasta este o nece-
sitate absolută care trebuie
realizată cât mai urgent atât
pentru sistemul de
învăţământ național cât și
pentru întreaga imagine a
țării în contextul mondial.
Programele de studii respec-
tive ar putea fi luate cu
ușurință de la țările dez-
voltate ale Occidentului, ulte-
rior fiind implementate în
procesul instruirii și educației
din țara noastră. În același
timp, va trebui de realizat în
condiții practice impunerea
unei culturi educaționale care
să formeze conținutul unei
personalității adevărate. Pen-
tru obținerea acestora va fi
necesar de creat condițiile
necesare care să motiveze
omul și mediul social în toate
acțiunile și, în special, în
nivelul de cultură și mentali-
tate al omului, bazate pe fac-
tori corespunzători valorilor
autentice. De aceea, for-
marea calitativă a cadrului di-
dactic este un fenomen
extrem de necesar pentru un

sistem de învăţământ
național. Totul trebuie realizat
cu multă atenție și atitudine
pozitivă din partea statului și
societății acestuia. Nemijlocit
profesorul, fiind elementul de
bază al educației și instruirii,
trebuie să fie capabil să se
afirme ca personalitate
didactică și să se afirme prin
capacitatea de a transmite la
elevi conținutul valorilor, care
determină importanța omului
în societate și rolul acestuia
ca personalitate. Prin această
acțiune de valoare, profesorul
cu unitatea de învățământ
trebuie și este obligat să pro-
moveze în mod prioritar
conținutul cu referire la identi-
tatea educației școlare, care
este partea fundamentală în
funcționarea unui sistem de
învățământ de calitate. Re-
spectiv, prin identitatea
educației școlare urmează să
se identifice în totalitate
cadrul didactic și unitatea de
învăţământ, ca personalitate
și identitate. În așa mod, s-ar
putea avea speranțe reale în
subiectul că școala națională,
ca identitate a societății, va
produce schimbarea reală în
sistemul de învăţământ și în
formarea unei personalități
adevărate. Astfel, secretul
schimbărilor, cu efecte pozi-
tive, își va regăsi locul priori-
tar în societate și se va corela
în mod real cu conceptul cen-
trat pe Ideea Națională care
va promova orice poziție pe
valori autentice.

- Într-o societate cine
menține la nivelul
corespunzător fenomenul de
idee națională, bazat pe
conștiința națională?

- Așa cum cultura
reprezintă totalitatea valorilor
materiale și spirituale pentru
ființa umană, așa și conținutul
de idee națională intersectat
cu conștiința naționala este
coloana vertebrală în
existența unui popor, unei
societăți. Clasa intelectuală,
parte componentă din cultura
unei națiuni, este nucleul din
care se formează valorile
naționale, care pun accent
tare pe tot ceea ce este demn
de stimă și apreciere. Astfel
se formează societatea
demnă și plină de admirație,
fiind alimentată de cultura și
intelectul marilor personalități
ale neamului care știu să val-
orifice la cel mai înalt nivel
conținutul de idee și
conștiință națională.

●
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„Criza refugiaților” și războaiele bancherilor...„Criza refugiaților” și războaiele bancherilor...

Sorin
Muncaciu

VVictoria în cel de al
doilea război mondial a con-
sacrat SUA ca fiind cea mai
mare putere economică și
militară. Prin acordul de la
Bretton Woods dolarul a de-
venit monedă de rezervă
universală, fiind folosită pe
toate piețele internaționale.
Acordul prevedea ca SUA să
nu tiparească dolari în exces,
să evite inflația iar, dolarul era
convertibil în aur, 35 de dolari
pentru o uncie de aur. FMI și
BM au fost organizate prin
același accord. Această
situație privilegiată a SUA a
făcut ca toate celelalte națiuni
să trimită în SUA mărfuri și
servicii la schimb cu hârtie
verde tipărită, dolarii.

În 1966 FMI a con-
statat că băncile centrale
străine dețineau 14 miliarde
de dolari dar, SUA nu aveau
decât 3,2 miliarde de dolari în
aur pentru acoperirea rez-
ervelor străine. Cheltuielile
legate de războiul din Vietnam
au convins guvernele vest eu-
ropene că SUA tipăresc dolari
fără acoperire în aur și , au în-
ceput să ceară aur în schim-
bul dolarilor.

În 1970, Franța a
cerut ca, în schimbul dolarilor
din rezerva franceză, să
primească aur în contra-val-
oare. Rezerva de aur
americană a început să scadă
vertiginos și în august 1971,
Președintele american Nixon
a suspendat convertibilitatea
dolarului în aur. „Socul Nixon”,
practic, a desființat premizele
acordului Brentton Woods,
celelalte monede nemaifiind
acoperite de dolar, „dirty float-
ing”. La întâlnirea Bilderberg,
din 1971, Kissinger a dezvăluit
planul oligarhiei americane de
menținere a dolarului ca
monedă de rezervă, în ciuda
suspendării convertibilității.

Astfel, în octombrie
1973, ca urmare a războiului
de șase zile, Yom Kippur, tările
arabe au instituit embargou de
petrol țărilor occidentale care
au susținut Izraelul. Kissinger
a negociat cu monarhia Ara-
biei Saudite un mechanism de
„reciclare a dolarului”, petro-
dolarul. Arabia Saudită urma
să vândă petrolul numai în
dolari, profitul fiind învestit în
bănci americane și piețele de
capital. FMI folosea acesși
bani pentru a împrumuta țările
importatoare de petrol care,
nu puteu ține pasul cu prețul
petrolului. Bineânțeles că, în
anii 70’ banca centrală
americană a ridicat rata
dobanda la 20 la sută. Țările
importatoare de petrol, printre
care și România, plătind îm-
prumuturile cu dobandă de
patru ori suma inițială. Acest
lucru a stat la baza crizei da-
toriilor lumii a treia din anii 80’.

Înțelegerea dintre
SUA și Arabia Saudita a fost
semnată în cadrul „The US-
Saudi Arabian Joint Commis-
sion on Economic

Cooperation “, organizată de
Kissinger, în 1974. Docu-
mente date publicității de
„Congressional Research
Service” arată că administrația
americană a avut în vedere
ocuparea militară a câmpurilor
petrolifere saudite , în cazul în
care aceasta ar fi refuzat acor-
dul. Începând din 1975, toate
țările OPEC vindeau petrolul
numai în dolari, aranjament
care a menținut dolarul la
statutul fraudulos de monedă
de rezervă. Problema cu
această strategie este că
toate țările producătoare tre-
buie să respecte plata con-
tractelor pentru petrol numai
în dolari, altfel, poziția dolaru-
lui se deteriorează rapid.
Avantajul fiind că o bancă
centrală americană, Federal
Reserve, avea mână liberă să
tipărească hărtie verde nelim-
itat, dolari, pentru care toate
țările lumii plăteau cu mărfuri
și servicii, îmbogățind enorm
SUA și a facilitat dezvoltarea
enormă a complexului militar
industrial.

În cursa înarmării
declanșată în timpul războiului
rece, URSS nu a avut nicio
șansă să țină pasul cu SUA,
aceasta având un acces ne-
limitat la moneda de rezervă
mondială. Bugetul militar al
SUA a depășit toate bugetele
militare ale tuturor țărilor in-
dustrializate, luate la un loc.
Prin această înțelegere, dintre
OPEC și SUA, practic, toate
țările lumii au plătit și plătesc
pentru hegemonia militară a
SUA, plătesc pentru vasali-
tatea lor față de administrațiile
americane. Dolarul a schimbat
acoperirea în aur cu
acoperirea în petrol! Așa se
explică, cum este economic
posibil ca, SUA să aibă deficit
al balanței de plăți timp de zeci
de ani, să dețină o mare parte
a bogăției mondiale deși,
economia americană este 70
la sută bazată pe consum.
Inflația pe care o produce FR
se transmite în toată
lumea.Valoarea dolarului este
dată de necesitatatea de
petrol la nivel mondial, făra
legătură cu performanța
economică a SUA. Rolul priv-
ilegiat al SUA, datorat
tranzacțiilor la nivel mondial în
dolari, face ca, adminstrațiile
americane să dețină arma
financiară cu care impun
sancțiuni statelor care nu ac-
cepta hegemonia americană.

Sistemul petro-dolaru-
lui a fost neîntrerupt pănă în
anul 2000 când, Sadam Hus-
sein a schimbat contractele de
vânzare a petrolului exclusiv
în euro. În septembrie 2000 o
organizație a neoconilor amer-
icani „The Project for a New
American Century”, din care
făcea parte Dick Cheney, a
publicat un document intitulat
„Rebuilding American De-
fense Strategy, Forces and
Resources for a New Cen-
tury”. În acest document, se
argumenta pentru creșterea
fără precedent a cheltuielilor
militare, o politică agresivă de
expansiune a dominației SUA

în lumea întreagă. Este intere-
sant că în document se
precizează că acest proiect va
lua foarte mult timp, cu
excepția cazului când, un
eveniment catastrofal, ca un
nou Pearl Harbor, se va pe-
trece în SUA. Acest eveniment
a fost 9/11, care a permis
administrației Bush să in-
vadeze Afganistanul și să
treacă prin Congess „The Pa-
triot Act”, care restrânge drep-
turile și libertățile cetățenilor
americani. Ținta
administrației, însă, a fost
Irakul, sub pretextul
informațiilor că Irakul deține
arme de distrugere în masă, a
fost orchestrat un război de
agresiune fără bază juridică
contravenind dreptului
internațional. „Lupta împotriva
terorismului”inventat a făcut
victimă populația Irakului! În
timpul ocupației contractele de
petrol au fost imediat renego-
ciate în petro-dolari. Irakul a
fost distrus de administrația
neoconului Bremer care, a
desființat armata, poliția,
administrația centrală și locală
irakiană și, mai grav, a
desființat întreprinderi particu-
lare și companii de stat, prac-
tic, a aruncat în stradă toată
populația Irakului.

În februarie 2009,
Muammar Gaddafi a devenit
Președintele Uniunii țărilor
africane. El a propus o uniune
monetara a statelor africane.
Documentul a fost intitulat
„Twords a Single African Cur-
rency”, propunând ca moneda
să fie emisă de African Central
Bank iar African Monetary
Union să fie bazată pe o
monedă convertibilă în aur,
pentru toate tranzacțiile de
mărfuri și servicii. În 2011,
CIA, serviciile europene și
NATO s-au implicat și au
declanșat războiul civil din
Libya. Gaddafi a fost executat,
iar noua Bancă central a
Libyei a desființat, imediat,
contractele de petrol în dinarul
de aur libian, revenind
bineînțeles, la dolar.

În 2004, Iranul a în-
ceput procesul de organizare
a unei burse independente a
petrolului și gazelor, con-
tractele pentru petrol fiind ne-
gociate în alte monede decât
dolarul. Livrările de petrol con-
venite la această bursă au în-
ceput în iulie 2011. Deoarece,
opinia publică americană a
fost împotriva unui nou război,
administrația americană a
folosit pretextul suspiciunii de
înarmare nucleară a Iranului,
pentru a determina Națiunile
Unite să impună sancțiuni
economice împotriva Iraniului.
Intenția a fost de a schimba
regimul politic din Iran. Deși,
sancțiunile economice au
afectat economia iraniană,
schimbarea de regim nu s-a
produs, datorită ajutorului
Rusiei, care a șuntat restricțiile
bancare impuse Iranului.

Ce au în comun toate
aceste războaie și conflicte?
Aceste tări au atentat la
supremația dolarului, accep-
tand alte forme de plată pen-

tru contractele de petrol. În
secolul 21, situația devine mai
complicată deoarece gazul
natural începe să împartă cu
petrolul rolul de sursă de en-
ergie și materie primă. Astfel,
exploatările de gaze naturale
și conductele de transport ale
acestora au complicat
amenințarea la adresa sis-
temului petro-dolarului.

Războaiele pentru
rezerve de petrol datează încă
de la începutul secolului XX.
Putem afirma că primul război
mondial s-a declanșat când
Germania a inițiat linia Berlin-
Bagdad, pentru exploatarea
petrolului. Petrolul devenise
noul combustibil al flotei mil-
itare germane, ceea ce
reprezenta un real pericol
pentru hegemonia flotei bri-
tanice, care, la acea dată, încă
era pe cărbuni. Așa se explica
că primul atac al armatei bri-
tanice, în primul război mon-
dial, a fost la Basra, în actualul
Irak.

Competiția pe piața
petrolului a fost, la începutul
secolului XX, între companiile
americane, Standard Oil, al
familiei Rockefeller și Brithish
Rothschild, grup care deținea
Royal Duch Schell. Războiul
anglo-american pe piața
petrolului s-a sfârșit în 1927,
în urma înțelegerii de la
castelul Achnacarry, Scoția,
aparținând șefului Shell, sir
Henri Deterding. Au participat
John Cadman reprezentând
British Anglo-Persian Oil& Co
(viitorul British Petroleum),
Walter Teagale reprezentând
Standard Oil of New Jersey
(Exxon) și gazda, Henri Deter-
ing reprezentând Shell. Astfel,
s-a format cel mai puternic
cartel din istoria umanității
cartelul Anglo-American. Mai
târziu, după fragmentarea
Standard Oil, de către Con-
gresul american, în mai multe
companii Exxon, Chevron,
Mobil etc., cartelul a fost den-
umit simbolic Seven Sisters.
Cartelul a stabilit cotele de
piață, prețul petrolului, ca fiind
Red Line Agreement. Astazi,
88 de ani de la Red Line
Agreement, situația pe piața
petrolului s-a modificat semni-
ficativ, tările OPEC dețin o
cotă de piața majoră, dar
SUA, Rusia și Iranul sunt
producători importanți.

Războiul civil și lovi-
tura de stat din Ucraina se
încadrează în efortul SUA de
a menține hegemonia dolaru-
lui prin controlul pieței petrolu-
lui. Rusia, însă, controlează
resursele energetice din baz-
inul Mării Caspice, precum și
conductele de gaze care, ac-
tualmente, alimentează Eu-
ropa, North Stream și
conductele prin Ucraina. Atât
South Stream, conducta
rusească, căt și proiectul
Nabucco american au căzut
victime confruntării SUA-
Rusia. Lovitura de stat din
Ucraina a fost organizată de
doamna Nuland de la State
Department, NED (fațada
CIA), ONG-urile lui Soros,
Omidyar și alți miliardari

interesați în controlul Ucrainei.
Alegerile care au urmat l-au
adus președinte pe
Poroshenko, care a fost încă
din 2006 agentul State De-
partment, „Our Ukraine in-
sider”, așa cum rezultă din
documente diplomatice publi-
cate de Wikileaks, în 2008.
Războiul civil din Ucraina a
făcut peste 5000 de victime,
până în perezent.

Siria constituie o
situație aparte, în sensul că
razboiul civil s-a declanșat în
urma refuzului președintelui
sirian de a accepta prop-
unerea Qatarului, din 2009, de
a permite o conducta de gaze
din Qatar prin Siria și apoi Tur-
cia, care urma să alimenteze
Europa, șuntând Rusia și
Iranul. În 2011, Siria a accep-
tat proiectul Iranului, conducta
trecând din Iran prin Siria și
apoi Turcia, cu aceași desti-
natie, piața europeană. Din
acest motiv, rebelii sunt
susținuți financiar de factori
din emirate și occidentali, in-
clusiv SUA.

Rusia este sub
sancțiuni economice
deoarece: 1. Nu a permis con-
trolul cartelului Anglo-Ameri-
can asupra rezervelor din
Marea Caspica. 2. A organizat
o bursă energetică în 2008, în
care, tranzacțiile se fac în
ruble și aur, a organizat Uni-
unea Euroasiatică și o bancă
comună în cadrul BRICS. 3. În
relația economică cu China a
eliminat dolarul din tranzacții
bilaterale, exemplu, un con-
tract uriaș pe zece ani pentru
livrarea de petrol și gaze natu-
rale. 4. A anexat Crimeea și
susține separatiștii rusofoni
din estul ucrainian.

Deși, cartelul Anglo-
American a deținut
supremația pe piața
energetică, se pare că Arabia
Saudită și tările OPEC au invi-
tat Rusia la negocieri pentru a
stopa războiul prețurilor pe
piața de energie. Este posibil
ca din aceste negocieri să
rezulte un nou cartel: Rusia,
OPEC, Iran, posibil și
Venezuela, cartel care, pentru
prima dată în ultima sută de
ani, va reorganiza piața de en-
ergie în defavoarea cartelului
Anglo-American. Hegemonia
dolarului va lua sfărșit, o nouă
monedă de rezervă va fi
adoptată, probabil SDR cu in-
cluderea renminbi. Asaltul
celor cinci monede „r” ale
țărilor BRICS (realul, rubla,
rupia, renminbi, rand) asupra
dolarului are un mare potențial
de a culmina cu cel de al
treilea război mondial. Intre-
barea este: va accepta oli-
garhia occidentala reforma
monetară sau va da cu tabla
de sah de pământ?

●



Ghimpele Națiunii

Striviți îmbătriniții „vișini” de putregai ai trecutului, Striviți îmbătriniții „vișini” de putregai ai trecutului, 
nu lăstarii nevinovați ai prezentului!nu lăstarii nevinovați ai prezentului!

Cezar 
Adonis Mihalache

DDecenii întregi i-am
plătitit necunoscutului
Vișinescu pensia… Fiecare
dintre noi… Întâi părinții
noștri, în alt regim, în
tinerețile de pensionar ale
aceștei vișine de putregai,
dar, în ultimele decenii și
jumătate, și noi. Acum, cu
toții, îi vom achita și parte
din sumele datorate ca
daune materiale către vic-
timile sale. Și vor plăti,
poate, ca un blestem al ros-
togolirii vinovățiilor, și copii
noștri…

„În solidar” cu acest
torționar, și probabil și cu alți
călăi ce urmează a fi
dovediți, statul actual este
pus de Justiție să achite
pentru faptele dintr-un alt
regim. Iar împreună cu
statul, vom plăti și noi! Noi,
contribuabilii unui stat mult
prea ușor plus la plătă în nu-
mele a fel și fel de
despăgubiri.

Și este total in-
corect! De ce să plătim NOI
din sărăcia noastră pentru
vinovățiile unui regim în-
gropat? Și poate că am face
și acest lucru, din respect
față de supraviețuitorii
torționarilor, față de bătrânii

care au avut atâtea de în-
durat din cauza călăilor lor,
am suporta din taxele și im-
pozitele noastre pentru a
sprijini bătrânețile acestor
oameni, a victimelor
torționarilor dovediți, dar ce

facem dacă toată povestea
scoaterii la lumină a
torționarilor se va trans-
forma, dintr-un act de resti-
tuire a adevărului, într-o
vânătoare de vrăjitoare?

Dacă din graba de a
pune coperți noi vechilor
dosare se va trece peste
filele lipsă? Sau peste
golurile de memorie ale
unora dintre victime? Pentru
că a merge mai departe și a
condamna oamenii, în lipsa
unor dovezi certe, plusând
doar pe amintirile victimelor
și spre aplecarea de nuveliși
a celor ce instrumentează
aceată arheologie a durerii,
va suna ilar pentru

generațiile viitoare, cel puțin
când acestea vor citi rechiz-
itorii cu pasaje în care
torționarii erau învinovățiți
pentru că își obligau vic-
timele „să se facă frați cu
păienjenii”.

Sau dacă, mult mai
grav, întreg procesul de de-
conspirare a torționarilor
pensionari se va transforma
într-o vânătoare de
vrăjitoare gestionată de
crima organizată a
speculării a orice: de la
dosarele de revoluționari 
la mega afacerile
despăgubirilor fără număr.

Poate ne vom trezi
și cu o nouă gestiune srl a
vânzării „drepturilor liti-
gioase” pentru recuperarea
materială. Firme care să
alerge în numele 
bătrânilor neputincioși, să
dovedească noi și noi
torționari pe seama cărora

să se valideze dosarele de
despăgubire. Căci, javrele
mercantile vor profita! Așa
cum au făcut-o de fiecare
dată când statul a fost ofer-
tat, mult prea ușor, la
despăgubiri. Vom avea
poate parte și de noi
„ivanovici”, dar nu pentru
tiparnița certificatelor de
revoluționari, ci de torționari,
și drepturi cuvenite vic-
timelor.

Justiția a deschis o
cale ce poate fi prea ușor
năpădită de profitori. Căci,
în astfel de ocazii, partea
putredă a sistemului va
funcționa perfect. Și va fi de
ajuns ca, undeva, un
judecător, corupt ori
șantajabil, să decidă că nu
doar directorii penitencia-
relor în care s-au produs
astfel de fapte au fost
torționari. Ci și subordonații.
Vinovați, nu-i așa?, pentru
că au tăcut. Și nu au vorbit
nici măcar în clipa în care
puteau să o facă liber. Și
când memoria le era mult
mai vie…

În plus, obligând ac-
tualele instituții ale statului la
plata „în solidar” cu
torționarii, în calitatea aces-
tora de angajați ai
instituțiilor statului de di-
nainte, poate fi speculat ca

o dovadă că, de fapt,
regimul nu s-a schimbat. Și
nici instituțiile. Și nici
torționarii nu au dispărut,
nu?

Poate vom înființa și
un soi de fond „Solidari-
tatea” ori „Proprietatea”,
pentru a plăti rapid „cuponi-
ada” victimelor. Și nu atât a
victimelor, oameni bolnavi și
prea bătrâni pentru acest
material întârziat, ci a
„urmașilor” acestora.

Da, dovedirea
torționarilor se impunea!
Dar era suficientă afișarea
publică a faptelor și a nu-
melor torționarilor, con-
damnarea lor, inclusiv
pecuniar. Iar victimelor tre-
buia să le fie recunoscute și
omagiate public suferințele
și asigurate compensații.
Dar decizia de a acorda
despăgubiri de ordinul ze-
cilor de mii de euro și, mai
ales, obligarea statului la
plata în solidar cu torționarii
deschide mult prea multe
porți pentru șacalii care ar
profita de orice.

●

Umbre și penumbre românești…Umbre și penumbre românești…

Iulian
Chivu

ÎÎmpărtășesc sincer
îngrijorarea celor tot mai
interesați de succesiunea
alertă a evenimentelor 
de pe scena 
politică românească și
internațională a ultimelor
săptămâni nu fără încer-
carea de a avea o proiecție
cât mai reală a ceea ce ar
putea urma. Valul fără
precedent al imigranților din
lumea islamică spre orizon-
turile mai sigure ale toleran-
tei Europe e doar semnul de
întrebare la care, din
păcate, nu cei care
cauzează vor răspunde
vreodată, ci aceia de la care
se așteaptă soluții. Într-o
primă analiză, ale cărei as-
pecte trebuie reținute, se
vizează acutizarea prin ritm
a evenimentelor; nu cumva
astfel să grăbește un
răspuns mai mult emoțional
decât unul rațional? Și
atunci, incertitudinile care
rămân totuși determină,
după caz, pentru unii intere-
sul de a respinge valul, iar
pentru alții pe cel de a-l face
să treacă mai repede.

Oricum, situația de
pe Bătrânul Continent se
află în toată complexitatea

ei pe agenda lucrărilor celei
de a 70-a sesiuni a Adunării
Generale ONU de la New
York la care participă toți
„greii” lumii, dacă îl luăm în
calcul și pe Papa Francisc
cu problemele asupra
cărora el invită nu numai la
reflecție. România e
prezentă la summitul prile-
juit de aniversarea celor 70
de ani de la înființarea ONU
prin președintele său, pe a
cărui agendă se află, din-
colo de întâlnirea cu comu-
nitatea românilor din New
York și cu reprezentați ai in-
vestitorilor americani în
România, o intervenție în
cadrul dezbaterilor gen-
erale, în summitul pentru
combaterea extremismului
violent, dar și în summitul
Consiliului Atlantic.Sesiunea
jubiliară ONU, după cum s-a
anunțat, are în vedere atât
probleme globale ale lumii,
precum și probleme re-
gionale, cum ar fi cele con-
flictuale din țările arabe ale
Orientului Mijlociu. Mă în-
doiesc însă că până la urmă
soluțiile concrete vor fi
găsite la New York; cel mult
acolo ele vor fi trecute în
revistă.

China nu va renunța
la spionajul electronic și își
va consolida în continuare
pozițiile economice în

Marea Chinei de Sud, Rusia
lui Putin, nu numai ca să
eclipseze situația din
Ucraina, va rămâne o
prezență militară în Siria
care nu rezolvă problemele
lui Bashar al Assad, dar a
făcut o mutare ce se cere
studiată mai atent, iar Ger-
mania împărtășește deja
reacții contradictorii privind
valul de refugiați. Și în timp
ce lumea arde, la București
miroase a tulburel și a
pastramă prin cramele de
cartier. Premierul, după ce
crede că a redus la tăcere
iredentismul maghiar printr-
o singură replică și a spul-
berat cu „diplomație”
remarcile Budapestei, bate
în retragere lentă și se
preocupă să nu rămână
dator măcar cu replicile
tăioase.

Pion de sacrificiu al
partidului său, el rămâne la
înaintare să păzească cu
provizoratul său un avan-
post strategic, deși este
convins că decontează
toate astea din propria
carieră de politician și așa
pusă cam de mult sub sem-
nul întrebării, dacă nu al
întrebărilor. Că România nu
este totuși o opțiune pe itin-
erarul refugiaților islamici nu
este nici prilej de bucurie,
dar nici de tristețe. Știm că

doi dintre aceștia au ajuns
din greșeală la granița
noastră de vest și și-au re-
gretat cu lacrimi eroarea,
dar mai știm și că, dacă vor
fi aduse aici cele câteva mii
de transfugi, nu vor ramâne
prea mult, România nefiind
un țărm al speranțelor pen-
tru ei. Așa că moscheea lui
Ponta, după ce a fost
botezată cu crucea ortodox-
iei de cei care resping
ideea, mai are de așteptat
mult și bine. Contracruciada
islamică de care se teme
Occidentul s-ar părea să fie
doar o himeră, deși temerile
au coerență logică: dacă
refugiaților nu li se vor da și
satisfacții confesionale
acolo unde se vor stabili, ar
putea să se consemneze
reacții violente sub masca
terorismului. Țările nordice,
de pildă, au fost
prevăzătoare în acest sens
și și-au asigurat liniștea in-
clusiv sub acest aspect.

Temerile românilor,
dacă au cu adevărat astfel
de temeri, sunt deocamdată
premature, deși au logica
cunoscută a drobului de
sare și, orbiți de acestea,
vor amâna din nou la calen-
dele grecești speranțele
unioniste ale moldovenilor
de peste Prut, fiindcă aceia
care ar fi chemați să dea un

răspuns ferm de la
București au emoții în
instanțe sau sunt mai
preocupați de soarta par-
tidului lor căruia îi pregătesc
între șantaje, amenințări și
aparențe democratice un
lider mai greu vulnerabil. 

Singura lor liniște
vine totuși dinspre majori-
tatea parlamentară cu care
vor trece și de această dată
moțiunea liberală de
cenzură din săptămâna pe
care o începem. Pe de altă
parte, imperturbabil,
procurorul șef al Direcției
Naționale Anticorupție,
Laura Codruța Kövesi, își
proclamă cu calm dorința
nestrămutată de a asigura,
din fruntea echipei de
procurori pe care o con-
duce, garanții că nimeni din-
tre cei care trec prin furcile
caudine ale parchetului nu
se va dovedi a fi mai presus
de Lege. Văzând-o zilele
trecute într-o emisiune tv și
știind că prestația ei a fost
remarcată inclusiv de la
Casa Albă, m-am gândit din
nou că ar putea fi înscrisă și
de Parlamentul Norvegiei în
portofoliul unui Nobel pentru
Justiție dintr-o țară a um-
brelor și penumbrelor
amorțite în inerții vetuste.

●


