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1. PCR un partid pentru istorie un
partid pentru viitor
Petre Ignatencu,
Președintele Comitetului de reorganizare al Partidului
Comunist Român
Pe 27 martie anul acesta s-a constituit Comitetul de
inițiativă pentru reorganizarea cu scopul de a reface
Partidul Comunist Român, condus ultima oară de Nicolae
Ceaușescu, partid istoric ce a luat ființă la 8 mai 1921 și
care și-a încetat temporar activitatea datorită evenimentelor
din decembrie 1989 precum și acțiunilor obstrucționiste a
puterii instalate atunci, putere constituită în mare majoritate
de foști membri ai PCR care s-au dezis între timp de el,
adică spus mai direct, l-au trădat. Astfel că societatea
românească a fost privată timp de peste 20 de ani de o
alternativă politică viabilă față de politica de restaurare a
capitalismului în România , politică ce a condos, până la
urmă, la distrugerea economiei românești și la slăbirea
permanentă a Statului român, dependent acum de capitalul
străin. Această politică a fost dusă de toate forțele politice
care au ajuns intr-un fel sau altul la guvernale, fie ele
declarate de stânga sau dreapta..
Consider în mod categoric că existența PCR ca partid
funcțional, chiar dacă nu la putere, ar fi temperat zelul
distrugător al partidelor postdecembriste asupra a tot ce s-a
construit prin efortul extraordinar al poporului român,
condus de partidul clasei muncitoare.cum s-a dovedit a fi,
prin fapte, acesta.
Realizările PCR din perioada de peste 41 de ani când a fost
forța politică conducătoare a României se văd la tot pasul.
Peste 80% din construcțiile existente în anul 1989 au fost
realizate în această epocă și toate aparțineau poporului
român fie prin proprietatea individuală, personală, a fiecărui
român fie prin proprietatea colectivă administrată de Stat,
proprietate ce nu era grevată de nici un fel de datorii către
creditori străini cu excepția unei datorii istorice către statul
suedez.
Cea mai mare realizare a epocii amintite este aducerea
României în situația de stat deplin independent și suveran,
atât politic cât și economic, prin plata tuturor datoriilor
externe dar și prin capacitatea de autocapitalizare. România
ajunsese în anul 1989 în situația de a avea propriul capital
de dezvoltare, care se ridica în acel an la peste 10 miliarde
dolari, și deci nu avea nevoie să se împrumute la băncile
străine pentru a susține programul propriu de investiții, atât
intern cât și extern. Se poate aprecia că tot ce s-a produs
până în decembrie 1989 a fost făcut prin efortul propriu de
poporul român și aparținea acestuia în comparație cu
situația de astăzi cînd s-a vândut aproape totul și s-au
acumulat și datorii de zeci și zeci de miliarde de euro. Ori o
țară datoare nu poate fi considerată o țară independentă și
suverană.

Acesta a fost motivul care l-a determinat pe Nicolae
Ceaușescu și partidul să instituie programul de achitare a
tuturor datoriilor către creditorii externi, program încheiat
în februarie 1989. Plata datoriilor externe constituie un fapt
istoric exceptional in istoria României pe care marea
majoritate a românilor il invocă cu mândrie și astăzi chiar
dacă a fost înfăptuit cu mari eforturi și sacrificii.
Aici se vede clar gradul de responsabilitate în conducerea
Statului român a comuniștilor față de cel al ”democraților”
postdecembriști și procapitaliști.
România se află astăzi în criză datorită modului
iresponsabil în care a fost gestionată nu numai economia în
ultimii 20 de ani ci și întreaga societate. Este efectul
împingerii forțate a României spre o societate capitalistă,
societate a carei valoare dominantă este capitalul-banul, în
fața căruia toate celelalte valori, în special cele morale,
devin vulnerabile, nesemnificative
Obiectivele Comitetului de reorganizare al PCR privind
reorganizarea acestuia se intind, pe o perioadă de un an.
Principalul obiectiv este reconstituirea organizatiilor locale
și județene și strângerea semnăturilor necesare, peste 25
000, în vederea înaintării cererii către organele judecătorești
competente de înregistrare în Registrul Partidelor Politice,
în conformitate cu legile în vigoare astăzi, legi care nu sunt
favorabile comuniștilor.
În România postdecembristă au fost mai multe încercări de
a se înregistra un partid comunist Toate încercările de
înființare a unui partid comunist sub diferite forme și
denumiri au eșuat cu o singură excepție, Partidul
Comuniștilor Nepeceriști care a obținut dreptul de a figura
în Registrul Partidelor Politice printr-o hotărâre a Curții
Europene a Drepturilor Omului-CEDO, partid ce se declară
a fi comunist dar care își propune să fie cel mai înverșunat
adversar al PCR și membrilor acestuia-peceriștii!!
Motivele acestor nereușite sunt , după părerea mea,
abordărle greșite a construcției acestora. Unii au încercat să
înființeze PCR ca partid nou ceeace este greșit fiindcă PCR
s-a înființat în anul 1921, alții după ce au constituit partide
cu alte denumiri, PMR de exemplu, au încercat să le
schimbe denumirea în PCR, fapt respins justificat de
instanțe.
Mai apropiat de realitate a fost încercarea grupului condus
de ing.Virgiliu Zbăganu care a constiuit ”Comitetul pentru
reorganizarea PCR” în anul 1991 grup ce nu a putut finaliza
acțiunea datorită morții în condiții dubioase-accident de
tren, a inițiatorului la 20 august 1992.
Partidul Comunist Român-PCR trebuie să renască prin el
însuși nu prin intermediari. El există prin membri săi care
nu s-au dezis de idealurile comuniste și care trebuie
reorganizați în structură de partid, și asta și-a propus
Comitetul de reorganizare constituit pe 27 martie.
Inițiativa aceasta, se pare, a creat reacții de invidie la unii
din foștii membri ai PCR care si-au constituit, după 1989,
partide cu diferite denumiri de frica asocierii lor cu
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denumirea de ”comunist” iar acum când au constatat că nu
am pațit nimic rau din partea autorițăților, au prins curaj și
încearcă sa-și însușească ”brandul” PCR.
Un asfel de exemplu îl constituie Partidul Alianța Socialistă
care a convocat un Congres extraordinar pe 3 iulie cu un
singur scop, schimbarea denumirii din PAS în PCR fără săși asume continuitatea partidului constituit în 1921, singurul
în drept sa poarte acest nume. Este o încercare de a
înregistra un partid comunist cu numele de PCR pe ușa din
dos. În loc să se angajeze, cei de la PAS, în reorganizarea și
reînregistrarea adevăratului PCR, înființat la 8 mai 1921 și
condus ultima oară de Nicolae Ceaușescu, ei preferă să-i
dea numele de PCR unui partid, PAS, nesemnificativ sub
raport electoral, sperînd astfel că le va crește cota electorală

Şcoala generală a facut-o la „Şcoala elementară nr. 3” de pe
bulevardul Nicolae Titulescu între anii1961 şi 1969.
Aceasta şi-a păstrat numărul şi astăzi :”Şcoala Generală nr.
3”. Pe atunci era infestată de bande de huligani („golani”)
care terorizau copiii cerându-le bani sau alte favoruri însă el
nu a avut mari probleme cu indivizii aceia. Ştia, instinctiv,
să se poarte cu ei. În afară de primul an, clasa I-a, când a
obţinut premiul doi, în toţi ceilalţi, până în clasa a VIII-a,
numai premiul întâi. Avea note mari la toate materiile dar
era excelent la fizică. Pe atunci nu se făceau olimpiade la
fizică pentru elevii din şcoala generală. Existau asemenea
concursuri, dar numai pentru liceeni. Din clasa a V-a a
studiat limba franceză dar pentru care nu avea o pasiune
deosebită.
În perioada şcolii generale a fost trimis de tată, împreună cu
fraţii mai mari, la Palatul Pionierilor unde a studiat vioara.
Bineînţeles că pe gratis – pe atunci nu se inventaseră
meditaţiile sau cursurile plătite. Nu a făcut o pasiune pentru
vioară dar experienţa i-a prins bine la şcoală; notele
muzicale nu îi puneau probleme şi a căpătat gusturi ferme
în materie de muzică.

2. Virgil Zbăganu - primul martir al
mişcării muncitoreşti şi comuniste
din România in perioada
postdecembristă

Ca toţi copiii, în clasa a III-a a fost făcut pionier. Prilej de
mîndrie care l-a ţinut cîteva zile. Toată lumea îi admira
splendida lui cravată roşie.

Inginerul Virgiliu Zbăganu este recunoscut ca inițiatorul, la
22 iunie 1991, a Comitetului Naţional de reorganizare a
PCR, un act de mare curaj la acea vreme, curaj pe care l-a
plătit cu viața un an mai târziu. Astăzi comitetul pe care l-a
creat își continuă activitatea prin fratele său, Gheorghiță
Zbăganu, și ceilalți tovarăși care l-au reactivat pe 27 martie
2010 dându-i o nouă viață.
Biografie
Virgiliu Cătălin Zbăganu s-a născut la 10 iunie 1954 în
oraşul Lugoj, judeţul Timiş. Era al treilea copil al familiei.
Părinţii erau Gheorghe Zbăganu, psiholog şi Marghioala
Zbăganu învăţătoare
În 1961 familia s-a mutat la Bucureşti. Cu un an înainte, în
1960, tatăl familiei reuşise să obţină, prin concurs, un post
de cercetător stagiar la Institutul de Psihologie al
Academiei Române, cu sediul pe strada Frumoasă (astăzi
clădirea a fost retrocedată). Fiind o familie cu situaţie
locativă grea, institutul i-a repartizat un apartament cu trei
camere dintr-un bloc nou construit pe Calea Griviţei.
Şocul schimbării l-a afectat pe Virgil Zbăganu, Gili cum ii
spuneau apropiaţii. În provincie erau „cineva”: copiii lu'
tovarăşa învăţătoare şi se bucurau de un statut special. În
Bucureşti erau nimeni, fără prieteni şi cunoscuţi. În 1990
scria „Visagul este patria mea. Am fost exilat în urmă cu
treizeci de ani într-un Bucureşti ostil, de asfalt şi fum, în
care noaptea nu se văd stelele”.

În clasa a VIII-a a fost făcut utecist. Uteciştii reprezentau
elita clasei a VIII-a. Virgil luase lucrurile în serios, studiase
statutul UTC şi mai târziu va veni şi cu propriile sale idei.
În anul1969 a intrat la liceul „Ion Neculce” aflat lângă
Primăria de azi a sectorului I. Era un liceu bun şi cel mai
apropiat de casă. Spre deosebire de ceilalţi colegi, şi-a ales
ca a doua limbă străină rusa, prima fiind franceza. Cei care
şi-au ales limba rusă ca a doua limbă străină abia de formau
o grupă de zece copii, adunaţi din toate clasele a IX-a din
liceu. Pe lângă cele două limbi învăţate în liceu în acea
perioadă a mai învăţat engleza şi spaniola prin cursurile ce
se făceau la televizor şi la radio. Aşa că la absolvirea
liceului se descurca satisfăcător în cele patru limbi.
Deşi îi plăcea fizica, materiile pe care le lua în serios erau
ştiinţele sociale: economia politică, în cl. a-X-a;
socialismul ştiinţific într-a-XI-a; filosofia şi psihologia
într-a XII-a. Din clasa a X-a discuta cu profesorul de ştiinţe
politice ( Ţurlea, un ardelean mititel şi serios, mort în 1999.
Spre cinstea lui, nu s-a lepădat după 1989 de marxism.) de
la egal la egal. De aceea în clasa a X-a a fost ales secretar
UTC pe liceu, responsabil cu propaganda. El a înţeles că i
se dă mînă liberă şi s-a avântat în munca politică. A făcut o
gazetă de perete unde traducea diverse materiale scoase din
presa comunistă internaţională (dar nu din Scânteia) , mai
ales din „Morning Star”, „Pravda” şi „Granma”. Era
fascinat de America Latină. Atunci l-a descoperit pe Che
Guevara – asasinat în Bolivia, pe când Virgil era în clasa a
VII-a – şi a început să îşi clarifice ideile legate de
socialism. La gazeta de perete a organizaţiei UTC „Ion
Neculce” era în centru portretul lui Che Guevara şi nu al lui
Ceauşescu.
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În 1971, toamna, a început scandalul Cel care răspundea
de activitatea UTC pe şcoală, profesorul de ştiinţe sociale
Ţurlea, era din ce în ce mai speriat. Virgil Zbăganu scrisese
un articol în care milita pentru lupta de clasă împotriva noii
,,burghezii proletare”. Apoi punea în discuţie rolul UTCului. Ce rost are, spunea el, ca toţi elevii să fie utecişti?
Asta nu duce decît la diluarea ideii comuniste. Majoritatea
elevilor erau apolitici, în cazul în care nu erau chiar „anti” –
aveau plete, umblau în blugi, detestau tot ce e din Est şi
priveau cu invidie la cei din „Vest”, unde era raiul, după
părerea lor. Propunea ca intrarea în UTC să fie facultativă,
iar organizaţia UTC pe liceu să fie independentă de cea de
partid. Se pare că era prea mult!
O echipă de investigaţii condusă de un activist de la
Comitetul Central a sosit în liceu să corecteze ,,ereziile” lui
Virgil. La gazeta de perete nu era poza cu tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, printre articole nu era niciunul din Scînteia sau
din Scînteia tineretului; era o fotografie cu un bărbos
dubios, Che Guevara şi idei subversive despre lupta de
clasă împotriva burgheziei proletare.
S-a organizat o adunare a comitetului UTC pe liceu în care
a fost exclus din comitetul de conducere pe liceu şi
sancţionat cu mustrare, ,,pentru nivelul scăzut al pregătirii
ideologice”! el care studiase cu seriozitate „Manifestul
comunist” şi „Statul şi Revoluţia” de Lenin. Acest lucru l-a
afectat, psihic, serios.
În perioada liceului Virgil dezvoltase o pasiune
deosebită pentru pomi – îi plăcea să facă altoiuri de cireşi,
meri, pruni pe cînd mergea la Visag în vacanţa de
primăvară – şi pentru peşti. A cumpărat un acvariu şi peşti
de care avea grijă.
Era un foarte bun jucător de şah. În anul 1973 a absolvit
liceul şi a reuşit să intre la Politehnica Bucureşti, facultatea
de Automatică. A fost în prima serie de absolvenţi pe care
s-a experimentat noua găselniţă a guvernanţilor: armata
înainte de începerea facultăţii. Pînă atunci cei ce intrau la
facultate făceau armata – şase luni – după absolvire.
Facultatea a făcut-o timp de cinci ani, între 1974 şi 1979
În anii facultăţii a continuat să citească ideologie marxistă
şi nu numai dar nu s-a mai aventurat în proiecte de
„luminare” a uteciştilor (acum le zicea asecişti = Asociaţia
Studenţilor Comunişti) aşa că nu a mai avut probleme cu
activiştii. A devenit interesat de literatură şi filozofie. Vreo
doi ani a fost redactor la o revistă a politehniştilor, ING. A
absolvit-o cu o medie mare ceea ce i-a permis să obţină un
post în Bucureşti, la Fabrica de calculatoare.
În aprilie 1980 s-a căsătorit cu Valeria Negovan, o
bănăţeancă din Anina, studentă în ultimul an de psihologie
la Universitatea Bucureşti şi care cocheta cu scrisul ca si el.
Ambii au fregventat cenaclul „de marţi” al lui Ovid
Crohmălniceanu alături de M. Nedelciu, M. Cărtărescu, Ion
Bogdan Lefter, Bedros Horasangian şi alţii.
În anul1985 se transferă de la fabrica de calculatoare la
Institutul de Cercetări Poligrafice şi Tipografice, cu

speranţa ca acolo va face cercetere, adică activitate
creatoare, ceea ce s-a şi întâmplat, el participând la
proiectarea unei imprimante performante.
În 1986 s-a înscris la Facultatea de Fizică Tehnologică,
secţia fără frecvenţă. Avea propriile lui teorii în fizică.. În
primul rînd era nemulţumit de teoria relativităţii a lui Albert
Einstein, care i se părea o joacă; desigur, considera el,
trebuia să fie şi alte explicaţii pentru experienţele lui
Michelson Morley. Încă de pe băncile şcolii generale avea
un caiet cu invenţii. Ideile din perioada liceului, încercau să
realizeze diverse tipuri de perpetuum mobile. Tîrziu, ca
student, a renunţat la ideea că ar fi posibil. O caracteristică
principală a gîndirii sale era îndoiala. Spre deosebire de
majoritate, care luau de bune principiile generale ale unei
ştiinţe, Virgil întreba mereu “Da' de ce? ”. Dar, după ce
înţelegea un lucru, îl înţelegea mult mai profund decît
restul. Uimea pe cunoscuţi prin uşurinţa cu care rezolva şi
compunea probleme de mecanică, bazate pe principiul
conservării masei, a impulsului şi a energiei.
Pe Virgil Zbăganu îl mai pasionau mult excursiile. Pe cînd
era mic, mergea pe jos în excursii de o zi cu fraţii şi
prietenii săi. Mai târziu le făcea cu bicicleta sau motoreta
Mobra Dar cele mai plăcute excursii le făcea cu Trabantul,
era un trabantist convins.
În ultimii cinci ani ai epocii Nicolae Ceauşescu, cei mai
dificili, devenise un anticeauşist radical. Nu credea că după
înlăturarea lui Ceauşescu va curge lapte şi miere, cum
credeau mulţi şi nu se lăsa manipulat de Europa Liberă
(care lansa tot felul de minciuni – cum a fost executat
liderul minerilor din Valea Jiului(!) sau cum sunt iradiaţi
muncitorii de la Braşov participanţui la mişcarea
revendicativă din 15 noiembrie 1986) dar era convins că de
la Ceauşescu românii nu se mai pot aştepta la nimic bun.
Credea că numai cu ajutorul internaţional se va putea
petrece minunea – înlăturarea lui Ceauşescu. Era dezgustat
de laşitatea intelectualilor români.
Pe 21 decembrie 1989 a participat la demonstraţia din Piaţa
Universităţii. A stat acolo, la baricadă, pînă noaptea, cînd
au început să şuiere gloanţele. A doua zi a plecat cu trei
oameni de la Institut spre centru şi către ora zece a ajuns în
Piaţa Palatului în fruntea unei coloane de zece mii de
oameni. S-a dezmeticit repede după euforia zilelor acelea şi
a început să se teamă de o nouă dictatură, de data asta
îndreptată împotriva clasei muncitoare dezorganizate şi
lipsite de apărare. A fost ales lider sindical la Institut.
În viaţa lui a intervenit o ruptură. Nu-l mai pasionau
chestiunile tehnice, ci numai cele legate de mişcarea
sindicală şi de politică. A devenit secretarul sindicatului
tipografilor şi a dat peste mafia sindicală. Din acea perioadă
datează un articol al său, apărut în „Democraţia” lui Eugen
Florescu în care cerea acordarea de puteri sporite
sindicatelor. Un fel de „Toată Puterea Sindicatelor!”. Din
păcate şefii sindicali erau mai mult interesaţi de felurite
afaceri decît de misiunea lor numărul unu : apărarea
locurilor de muncă şi a salariilor. Mai era şi teoria că liderii
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sindicali nu au voie să facă politică, adică Ciorbea, Mitrea ,
Hossu şi alţii mai mici – oameni pe care Virgil i-a cunoscut
bine şi care erau manevraţi de dreapta reacţionară(GDS,
Alianţa Civică) şi partidele de dreapta apărute atunci.
Departe de a apăra locurile de muncă, aceşti indivizi erau
pătrunşi de necesitatea reformei şi privatizării. Nu-i interesa
că vor fi milioane de şomeri, numai să nu fie ei!
Din perioada sindicală pot fi amintite două lucruri făcute de
Virgil Zbăganu:
1) - pe 14 iunie 1990 (cînd cu mineriada a treia) a dat
un comunicat în presă în care sindicatul tipografilor îşi
rezerva dreptul de a cenzura anumite ştiri sau comentarii
duşmănoase la adresa muncitorimii şi;
2) - pe 13 decembrie 1990 a organizat o ceremonie de
depunere de coroane de flori la monumentul tipografilor
ucişi la 13 decembrie 1918 din fosta Piaţă a Teatrului
Naţional de lângă Palatul Telefoanelor. După aceea
manifestare strada şi-a schimbat numele (din „13
Decembrie” în „Ion Câmpineanu”) iar pe placa
comemorativă s-au introdus modificări: monumentul este
dedicat tipografilor morţi în decembrie 1918 şi 1989!
Important de menţionat este faptul că invitase la ceremonie
şi reprezentanţi ai nou apărutului PSM , care nu avea încă o
lună de viaţă dar asupra lui se revărsau atacurile veninoase
ale civicilor şi nu numai şi din această cauză a avut
conflicte cu ceilalţi lideri de sindicat a căror singură grijă
era să nu fie acuzaţi de comunism.
Virgil Zbăganu nu-şi făcea prea mari iluzii în legătură cu
PSM dar credea că, atunci era singurul care ar putea apăra
şi organiza muncitorimea. A nu se uita că în perioada 15
noiembrie 1990 – 15 aprilie 1991 PSM-ul şi-a trăit perioada
eroică. Demonizat de presă dar şi apărat de militanţi
adevăraţi, a reuşit să atragă şi deputaţi de stânga din alte
formaţiuni politice, dezamăgiţi. A avut mai multe
întrevederi cu Ilie Verdeţ despre care a avut o vreme, o
impresie bună. Verdeţ a fost singurul nomenclaturist de
calibru care nu s-a „lepădat de Satana”, adică nu şi-a
renegat idealurile tinereţii. Pînă în aprilie 1991. În aprilie
1991 Ilie Verdeţ a apărut la televizor declarând că el nu a
fost niciodată comunist, ci socialist şi că PSM nu are nici o
legătură cu fostul PCR. De la acest act de laşitate( aşa îl
cataloga el atunci) au început necazurile. Probabil că Verdeţ
aflase prin antenele lui de iminenta votare a Legii
Siguranţei Naţionale, care criminaliza mişcarea comunistă.
S-au produs dizidenţe în partid. O primă tranşă, condusă
apoi de Florian Petrescu a format un nou partid la stînga
PSM-ului care dorea a se declara continuatorul fostului
PCR. Altă dizidenţă, condusă de Nicolae Bălăşoiu, a vrut să
reorganizeze PCR-ul. Noul PCR va fi şi nu va fi acelaşi cu
fostul partid comunist. Numai că dizidenţii nu aveau un
lider pe măsură. Le trebuia o persoană care să nu fi fost
nomenclaturist şi să nu se fi compromis înainte de
decembrie 1989. Se pare că Virgil se potrivea. Era în
perioada cînd se scârbise de mafia din mişcarea sindicală şi
devenise conştient că sindicatele, singure, nu pot face
nimic. Trebuia un partid al muncitorimii. Care să fie acela?
Sigur, un partid comunist. De aceea el a marşat la ideea
reorganizării partidului comunist.

În 22 iunie 1991 o echipă de trei oameni (Virgil
Zbăganu, Nicolae Bălăşoiu şi Florin Cotolan) au lansat în
presă proclamaţia Comitetului Naţional de reorganizare a
PCR. Virgil şi Cotolan şi-au dat telefoanele la care puteau fi
contactaţi. În urma telefoanelor de ameninţare primite,
Cotolan a dezertat a doua zi: a dat o dezminţire în presă. Ca
represalii, Virgil a fost exclus din sindicat şi dat afară şi din
servici începînd cu luna august 1991 devenind şomer. După
acest episod modul lui de manifestare a fost să dea
interviuri într-o presă ticăloşită, în care reporterii erau mai
toţi ostili şi laşi, interviuri ce au fost publicate într-o carte
post-mortem, apărută în 1994 în editura lui Eugen Florescu,
“Secolul XXI va fi comunist sau nu va fi”. Cartea a fost
tradusă şi în spaniolă de Gabriel Artigue.
În acţiunea sa de refacere a PCR Virgil Zbăganu a
plecat de la câteva erori de apreciere, consideră fratele său
Gheorghiţă, moştenitorul moral al acestuia şi anume:
1. a făcut o estimare greşită a numărului de comunişti
care mai rămăseseră în fostul PCR. El credea că măcar vreo
4-5 mii tot mai erau (vreo doi la mie din numărul de
membri de partid). Nu au fost;
2. a acceptat să înfrunte singur, precum Făt Frumos,
teroarea haitei anticomuniste, la acea vreme stăpână
absolută în ţară;
3. s-a lăsat înconjurat de colaboratori care: - l-au
convis o vreme că noul partid nu trebuie înscris la tribunal,
cum cereau noile legi; - că vor aduce mii de semnături dar
nu au dat nici pe ale lor sau care au pretins sa conducă ei
din umbră iar el, Virgil Zbăganu, să fie doar executantul.
Aceste erori le-a plătit cu viaţa sa. De aceea el trebuie
considerat primul martir al mişcării muncitoreşti şi
comuniste din România postdecembristă

3. Implicatiile deciziei mascate a
Presedintelui Romaniei de
participare alaturi de statul evreu la
potentialele actiuni militare din
zona Orientului Mijlociu
Adrian Cosereanu
Ca de obicei, Traian Basescu pune diplomatia Romaniei in
mare incurcatura prin declaratiile transante si negindite pe
care le face, prin graba de a lua o decizie si a se dovedii o
sluga supusa a unui Occident care apreciaza acest lucru
pentru trei minute, dupa care nu numai ca uita, dar este
suspicios legat de declaratii si incepe sa creeze o imagine
care sa mentina incordarea.
Cu citeva zile in urma, acesta s-a intilnit la Bucuersti cu
Shimon Peres, presedintele statului evreu. In cadrul
intilnirii, Basescu a reiterat pozitia fara echivoc a statului
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roman fata de un eventual conflict militar din Golf. El a
spus ca va sta de partea Israelului indiferent de situatie si va
actiona ca membru NATO(legatura vazuta numai de el ca
fiind una determinanta pentru a lua o pozitie atit de
categorica).El a spus ca va fi un partener loial statului evreu
in situatia unui conflict militar.
Pentru a vedea cit de mult ne iubeste statul evreu, trebuie sa
spunem ca aceasta vizita a celui mai mare demnitar
israelian, este prima de la crearea in 1948 a statului evreu.
Se pare ca pina acum oficialii statului evreu de cel mai inalt
rang nu au avut nevoie de Romania, dar acum pentru
dragostea fata de Basescu, au facut o vizita pentru a ne
multumii pentru deciziile luate. Ca o bataie de joc fata de
relatia cu servilul Basescu, Shimno Peres a declarat ca
multumeste statului roman pentru cei peste 400.000 de
evrei romani care au fost ajutati de regimul comunist sa
emigreze in Israel.
Sa vedem in ce context geopolitic si economic modial a
actionat acest Basescu si ce implicatii poate avea un
asemenea conflict, implicatii de care nu este scutita tara
noastra.
Pentru a vedea potentialele consecinte ale unui conflict
militar impotriva Iranului, trebuie sa facem o analiza a
principalilor jucatori de pe scena politica internationala si
modul cum afecteaza intesele lor acest conflict.
Sigur ca mascariciul de Basescu nu are de unde sa stie si
nici nu poate avea o opozitie din partea Ministerului
Afacerilor Externe al Romaniei care este condus de un
golan de teapa raspopitului Teodor Baconschi, un ministru
de mucava care nu are nici o legatura cu duritatea
procesului politic mondial si afacerile internationale, el de
altfel fiind licentiat a doua facultati de teologie, deci prin
harul Domnului, este un om tolerant si supus aproapelui
care se numeste Basescu.
Baconschi este religios cind merge la intilniri unde acest
lucru nu are nici o importanta si este decis in prostia lui
cind ar trebui sa dovedeasca marile atribute pe care religia
le are in vedere in relatiile interumane. Deci, decizia luata
de Basescu este numai a lui si nu are nici o legatura cu
grupul de la Ministerul Afacerilor Externe unde sint o liota
de novici in ale relatiilor politice externe, oameni pusi de
Basescu pentru a spune DA la orice propunere a lui.
Decizia nu are nici o legatura cu dorinta poporului si nu a
fost initiat nici un referendum pentru a se vedea pozitia
poporului in urma informarii lui complexe.

Bushehr, unde Iran isi propune sa creeze energie electrica
pentru o mare parte a tarii, in timp ce alte natiuni considera
ca periculos planul iranian.
Purtatorul de cuvint al Agentiei Federatiei Ruse pentru
Energie Atomica, Sergei Novikov, spunea saptamina
trecuta ca “acest eveniment va simboliza ca perioada de
testare este terminata si ca autoritatile din ambele tari sint in
faza inceperi programului”.
Se preconizeaza ca reactorul sa inceapa sa pulseze energie
in a treia saptamina din Septembrie 2010. SUA a trinis o
scrisoare autoritatilor ruse prin care le atrage atentia ca ar
trebuii sa mai astepte pentru finalizarea investigatiilor
referitoare la constructia de armanment nuclear de catre
Iran. Oficiali rusi sint decisi sa urmeze contractul care
dureaza de mai multi ani si in acelasi timp au promis
deschidere totala a proiectului catre AIEA(Internationa
Atomic Energy Agency), mergind pina intr-acolo incit
Rusia a acceptat sa lase inspectorii AIEA sa desigileze
incarcatura nucleara.
Paradoxul este ca SUA a inceput acest proiect in valoare de
800 milioane dolari in 1970, iar dupa Revolutia din Iran ei
renuntind. In aceste conditii Iranul indreptindu-si atentia
catre o colaborare cu Rusia in acest proiect.
Deci este clar ca Rusia este interesata economic de acest
reactor, dar vom analiza mai departe si vom vedea ca
interesul Rusiei merge mult mai departe si cu bataie lunga,
de perspectiva.
O alta superputere a careia opinie nu poate a nu fi luata in
seama este China, care a extins major relatiile cu Iranul in
ultimi ani, mai ales in partea de enrgie. Astfel ca mai mult
de 100 de companii chineze activeaza in Iran, China fiind
cel mai important partener economic al Iranului. In 2009
China a inregistrat un schimb comercial cu Iran de 21,1
miliarde de dolari, comparativ cu 14,4 miliarde de dolari in
2008, deci o cretere substantiala. In urma cu 15 ani
schimburile bilaterale inregistrind sub 400 de milioane de
dolari. Din acesta dinamica putem vedea interesul Chinei
fata de Iran.
Peste 13% din importurile iraniene au provenit anul trecut
din China. In 2009 China, la rindul ei, a importat din Iran
bunuri, in afara produselor petroliere, in valoare de 3,12
miliarde de dolari.

Sa incepem cu Rusia, pentru ca este vecinul nostru si o
remarcabila forta pe arena economica, politica si militara
mondiala.

Iran a exportat catre China in 2008 peste 408.000 barili de
petrol pe zi, aceasta cantitate ridicindu-se la valoarea de
15,8 miliarde de dolari anual. Pentru perioada 2005 – 2010
China a semnat un contract cu Iranul in valoare de peste
120 miliarde de dolari in sectorul hidrocarburilor iraniene.

Rusia a incheiat toate preparativele pentru inceperea
incarcarii celui mai important reactor nuclear in Iran, proces
care va incepe pe 21 August 2010 la reactorul de la

In 2008, cea mai mare companie petroliera chineza, China
National Petroleum Corporation(CNPC) si National Iranian
Oil Company(NIOC) au semnat un contract de 1,76
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miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor intinse regiuni
petroliere in Nord Azadegan, care actualmente produce
75.000 de barili pe zi.
In Martie 2009, China a semnat un acord cu Iranul in
valoare de 3,2 miliarde de dolari pentru exploatarea unor
cimpuri bogate in gaze naturale prin care China, impreuna
cu partea iraniana, se obliga sa construiasca si sa conduca
lucrarile pentru o uriasa conducta de gaze naturale pentru
extragerea si transportul a 10 milioane de tone de gaz
natural lichefiat.
In iunie 2009, CNPC si NIOC au semnat un contract in care
partea chineza a platit 5 miliarde de dolari pentru efectuarea
lucrarilor de producere a 2 miliarde de metri cub de gaz si
70.000 de barili de petrol pe zi. CNPC a inlocuit in contract
partea franceza TOTAL.
In iulie 2009, China a agreat sa investeasca 42,8 miliarde de
dolari in Iran, intr-un proiect care include constructia
a sapte rafinarii. In acelasi proiect, China a agreat sa
inevsteasca inca 2,2 miliarde de dolari in Iran pentru
construirea in comun a unor platforme petroliere, a unor
macarale de interventie flotante si alte echipamente
petroliere de mare eficienta si tehnicitate.
In August 2009 China a mai investit 3 miliarde de dolari
pentru a extinde rafinaria de la Abadan, din Golful Persic,
care va fi completa in 2012.
In Noiembrie 2009, Sinopec a semnat inca un contract cu
iranieni, prin care a furnizat 6,5 miliarde de dolari Iranului
pentru alte proiecte de rafinarii.
China trimite cantitati uriase de petrol rafinat inapoi in Iran
in baza unui contract in jur de 30–40.000 de barili pe zi.
“Bomba” vine in Februarie 2010, cind China se alatura
proiectului pertolier dintre Pakistan si Iran, proiect care
initial a fost denumit IPI, adica India, Pakistan, Iran. India a
avut unele retineri asupra proiectului iar chinezi au investit
si mai mult, avind in vedere setea lor de energie si ocuparea
zonelor energetice strategice.
Cifrele sint mult mai multe si mai mari, daca tinem cont ca
foarte multi muncitori chinezi deruleaza lucrari uriase
pentru constuctia de baraje hidroenergetice, drumuri,
poduri, cai ferate si alte elemente de infrastructura in cadrul
colaborarii iraniano–chineze. In total se are in vedere ca
schimburile comerciale dintre cele doua tari sa atinga cifra
de 200 de miliarde de dolari in 2020.

Turcia are o pozitie excelenta, geografic vorbind, si poate
face o diferenta enorma in contextul in care gazul Iranian
va ajunge la ei, deci sint major interesati iar relatia
incordata cu UE, datorita neacceptarii lor in organizatie si
conflictul acutizat cu Israelul catalizeaza o pozitie
favorabila fata de Iran.
In 2009, comertul dintre Iran si Turcia a fost de peste 10
miliarde de dolari, dupa cum a mentionat Erdogan, primul
ministru turc, un diplomat de mare angajament si respect.
Pentru 2010 se estimeaza ca schmburile comerciale sa
ajunga la 30 miliarde de dolari.Turcia si Iran au inceput
lucrarile pentru construirea unei zone industriale puternice
la granita.
Iran furnizeaza Turciei prin conductele care leaga cele doua
tari, un volum de 25 de milioane de metri cubi de gaz pe zi
si Ankara vede embargoul si o interventie militara asupra
Iranului ca una extrem de periculoasa pentru economia
zonei si cu mari implicatii politice, dar mai ales una care va
afecta major economia Turciei.
Mai mult, Iranul si Turcia au convenit sa efectueze
schimburile comerciale in monezile proprii, iranieni
incepind utilizarea monedei turcesti in comertul cu tara
vecina.
O tara extrem de importnata din zona si care intretine relatii
foarte bune cu Iranul este Pakistanul. Lumea occidentala nu
a dat prea mare importanta recentei decizii luate de oficiali
din cele doua tari prin care vor incepe construirea unei
conducte de peste 2.000 de km pentru gaz natural, prin care
Iranul va exporta 150 milioane de metri cubi de gaz natural
zilnic catre Pakistan. Afacerea a fost parafata de presedintii
celor doua state pe 24 Mai 2010. Este cunoscut faptul ca un
tratament prost aplicat Pakistanului, de catre SUA sau vest
europeni, poate aduce Al Queda intr-o pozitie extrem de
periculoasa fata de interesele occidentale in zona, cu
consecinte foarte grave.
Pakistanul vede relatia cu Iranul ca determinanta pentru
echilibrul economic al tarii, mai ales pentru motivul ca
productia de gaz a tarii a scazut puternic, ea fiind
dependenta de import, iar Iranul reprezinta cea mai buna
solutie in acest sens.
Sub orice scenariu, in viitor, este evident ca aceste conducte
uriase care vor traversa Pakistanul vor face din acesta tara
un teritoriu de transit cu o strategie pe care o va putea
impune partenerilor si destinatarilor petrolului.

Un alt jucator important pe scena geopolitica a zonei, este
Turcia, un fost aliat al Israelului care a intrat in conflict de
mai multe ori cu statul evreu in ultima vreme, lasind sa se
intelaga diferente majore de opinii legat de realtiile din
zona.
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Implicatiile care le-ar avea un potential conflict militar cu
Iranul,pentru marile puteri.
Pentru Administratia Americana, semnarea acordului
pentru construirea conductelor de gaze in Asia si Orientul
mijlociu, cum arata harta de mai sus, inseamna un mare pas
inapoi si o punere la colt a acestora, subminind intetia
americana de a obstructiona dezvoltarea economica a
Iranului.
Dependenta americana de serviciile de informatii
pakistaneze este vitala, deci prea multe obstacole nu pot
pune americanii in fata pakistanezilor in acest sector al
colaborarii cu Iranul, altfel riscind o situatie imprevizibila
legata de evolutia conflictului cu talibanii de la granita cu
Pakistanul.
In timp ce pentru americani este un cosmar aceasta
conducta si evolutia relatiilor Iranului cu China, Rusia si
Pakistanul, pentru Rusia este o mare oportunitate.
Pentru mai multe luni de zile, Moscova a fost ingrijorata de
faptul ca, gazul Iranian ar putea intra in competitie cu cel
rusesc in cadrul UE, avind in vedere dorinta de a schimba
furnizorul manifestata de conducerile tarilor din UE.
Deci este in interesul Rusiei sa devieze proiectul Nabucco
prin reorientarea gazului iranian catre asiatici, mai ales
catre Pakistan si China, piata asiatica fiind pentru strategia
Rusiei, o piata secundara. Gazprom- Rusia, are 80% din
profit, obtinut din contracte cu tarile in UE.
Ca o dovada a multumirii Rusiei pentru faptul ca Iranul
actioneaza pe piata asiatica si nu urmareste UE, Gazprom a
anuntat ca va participa la proiectul de construire a retelei de
conducte din Asia cu un prêt redus.
Deci Rusia cistiga de doua ori, odata pentru ca nu are un
competitor in UE si a doua oara opentru ca isi poate proteja
investitiile in Iran si poate face ca acesta sa incaseze banii
necesari pentru returnarea datoriilor catre partea rusa.
China are si ea avantajul de partea ei pentru ca gazul
Iranian va curge prin portul Gwadar, construit din finantare
chineza, si astfel va putea fi mai ieftin pentru ei si va ajunge
cu mai mare usurinta in China continentala. Gazul va putea
fi transportat si pe autostrada Karakorman, practic situata la
cea mai mare altitudine din lume, construita de chinezi si
care conecteaza partea de nord a Pakistanului de China,
unde chinezii au una dintre cele mai prospere zone
industriale , Xinjiang.
Conducta are numai 500 de km pina la granita cu India si
cu siguranta va exista tendinta din partea Indiei de a
negocia cu Iranul pentru a putea construi o noua conducta
care sa conecteze India la fluxul de petrol si gaze naturale,
mai ales datorita dependente Indiei de gazul natural adus de
la distante mult mai mari.

Cam asta nu intelege bietul Basescu si popii lui de la MAE
al Romaniei, faptul ca decizia nu trebuia sub nici o forma
luata atit de rapid, iar el din start trebuia sa aiba in vedere o
rezolvare pasnica si nu sa deschida subiectul razboiului
pentru a-i arata lui Peres cit de prost diplomat este.
Basescu trebuie sa inteleaga ca in tarile unde religia este
constitutie nu se pot instaura regimuri occidentale
niciodata, iar o interventie militara in Iran nu ar rezolva
aversiunea lor fata de lumea occidentala si fata de America
in special.
In alta ordine de idei, acest Basescu nu intelege ca razboiul
actual are coordonate foarte flexibile, el putind fi mutat cu
mare repeziciune intr-o zona unde nimeni nu se astepta, el
poate fi exportat in citeva zile in cele mai indepartate
colturi ale planetei prin intermediul actelor terorirste sau
alte modalitati de distrugere economica si destabilizare
sociala.
Trebuie sa reamintim si teama evreilor de a pierde puterea
pe plan mondial, forta care, nu numai ca este slabita de
formarea unor noi poli ai puterii economice mondiale dar ea
a fost gindita prost de evrei atunci cind au dorit ca noul
concept si anume acela de “globalizare” sa fie directionat
numai in masura in care este avantajos pentru ei, ceea ce s-a
dovedit a fi o eroare de proportii.
Un alt aspect din care desprindem frica enorma a evreilor
bogati de a pierde puterea, este propaganda masiva pe
Internet, unde sintem de mai bine de doi ani, bombardati de
povesti cu diferite clanuri evresti(Rotschild & Co) care
conduc lumea, creeaza consilii mondiale, deregleaza in
secunde pietele financiare, creaza haos unde vor si rezolva
ce vor, alimenteaza cu mincare zone pe care vor ei si asa
mai departe. Aceste filme nu au fost pina acum doi ani, sau
au fost sporadice pentru a ne reaminti cine este “jupinul”,
dar de o perioada incoace ele s-au intetit intr-un ritm
exponential.
Ce inseamna acest lucru? Cind faci o reclama agresiva, cind
iti merge vinzarea sau cind vinzarile scad? Categoric ca
atunci cind vinzarile sint sub asteptari. Fara discutie ca ei au
vazut o scadere atit in popularitate cit si in grad de supunere
la nivel mondial, au vazut o aversiune generata de
cunostiintele marii majoritati a populatiei mondiale despre
faptul ca ei activeaza in finante , acolo de unde a plecat raul
si criza mondiala. Pentru tot ce au facut si dezechilibrele
produse, era normal ca ei sa incerce sa ne spuna cit rau
mai pot face daca ii mai criticam, sa ne spuna ca detin
puterea, care in realitate se vede clar ca nu mai este la ei,
ea fiind atributul unei tari care nu o mai poate pierde –
China. Nu exista nici un dubiu ca ei, acesti religiosi evrei
pot face mult rau si pot destabiliza, dar de ce nu continua sa
o faca financiar? De ce acum a ramas pentru ei si credinta
pe care o manifesta in Dumnezeu, o singura iesire si anume
razboiul si nu unul oarecare?
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Trebuie sa mai spunem despre statul evreu si evreii in
general ca de-a lungul timpului ei au creat prin media(96%
din Media in plan mondial este controlata de evrei) si alte
canale de informatii, o imagine a extremelor si ne-au dat sa
alegem.

parte a adevarului, trebuie sa ne lase sa alegem documentat,
pentru ca ei au dovedit ca sint mesteri si in promovarea
comunismului si a capitalismului. De ce nu ne lasa sa
alegem din moment ce au aceste veleitati si sint atit de
flexibili?

Ce puteam alege in timp ce ei isi construiau temeinic
temele, iar la partea opusa lor se afla un popor sau un
conducator care avea probleme majore de intelegere a
fenomenului politic. Dupa ce au promovat comunismul si
au adus lideri comunisti in toate tarile est europene, a venit
timpul sa distruga aceasta societate pentru ca nu mai asculta
si nu mai aducea un avantaj major celor care participasera
la construirea lui. Au creat imaginea diavolului pentru
societatea comunista, unde nu se mai puteau impune, au dat
lumii sa aleaga intre o democratie creata de ei cu o varianta
de imbogatire ipotetica a fiecaruia dintre noi si un
comunism rau, in opinia lor din acea perioada, care aduce
raul si nu se indatora la ei pentru a cumpara ce vor ei. Si lau darimat si ne-au adus la datorii de peste 70 miliarde de
dolari cu realizari linga zero, lasind un popor, cel roman,
intr-o degringolada economica, dar nu numai un popor.

Pe cine a ajutat statul evreu sau evreii si unde au intervenit
in chip de Messia? S-au ajutat pe ei insusi si au generat
jocuri a caror rezolvare statea in mina lor oricum si oricind,
au mers in zone unde au fost dezechilibre majore pe care leau valorificat. Au construit putin dar au speculat ceea ce a
mers gresit, au intervenit in zona comerciala mondiala si nu
au construit fabrici, au mers pe principiul”sa ne rezolvam
problemele prin ei(care binenteles au insemnat statele unde
au penetrat)”, si nu sa ne rezolvam problemele prin noi
insine si sa artam ca meritam tot respectul.

Acum a venit timpul sa ne dea de ales intre musulmani si ei,
intre a purta esarfa pe cap, a merge la biserica de mai multe
ori pe saptamina si viata “civilizata”occidentala, ne-au dat
de ales intre educatia precara a marii parti a lumii arabe
“cultivate” de ei in ani de zile si educatia occidentala. Neau dat de ales intre a ne vedea fiica biciuita sau batuta cu
pietre ca o pedeapsa pentru adulter(prezentata in fiecare zi
in toate publicatiile unde evreii conduc) si libertatea
divorturilor in lumea occidentala.
Dar ce au incercat sa faca constructiv? Au incercat ei sa ii
apropie pe arabi, sa le dea importanta religiei lor, care este
constitutie si sa ii duca la scoli, sau cel putin sa ii lase sa
merga la scoli si sa vada ca democratia se construieste si nu
se mosteneste? Au incercat ei in Gaza sa aduca profesori, sa
dea de mincare copiilor? Au omorit si sapte turci care le
aduceau de mincare si haine amaritilor din Gaza.
Ei vorbesc de libertate si lupta pentru pace, dar ce sa faci cu
pacea daca esti inchis in casa si nu ai ce minca. La ce te
ajuta acest tip de pace, cind prin gaura cheii vezi ca cei ce
te-au inchis fac jocurile, maninca si au avantaje pe care
considera ca nu le meriti. Unde este libertatea? Este ea
acolo unde poti alege intre a minca iarba sau o felie de pine
uscata numai pentru ca nu te-ai nascut in momentul potrivit
si la locul potrivit? Oare copiii palestinieni au idee de ceea
ce inseamna libertatea sau robia?
Cred ca ei(evreii) ar trebuii sa isi schimbe optica si sa
intelaga ca pierderea unor sume de bani de catre evreii
imbogatiti ar fi benefica si ca incercarea de mentinere a
unui sistem de teroare mondiala nu poate decit sa dauneze
noua tuturor, poate crea o conflagratie din care ei nu pot
scapa si care le va duce reputatia la zero. Ei trebuie sa
cedeze din bogatiile acumulate, trebuie sa accepte posturi
de televiziune si Media in general, care sa reflecte cealalta

Daca ne uitam cum au fost formate crizele , ciclicitatea lor,
ce au adus si unde, in ce zona a globului au avut cea mai
mare intensitate, nimic nu este intimplator.
A venit timpul in care banca Chinei nu poate fi controlata si
condusa decit asa cum doreste statul chinez, sistemul lor
bancar(chinez) a dovedit ca poate imprumuta si nu are de ce
sa se indatoreze, dar mai mult, acest sistem chinezesc se
impune si nu oricum, creaza el insusi jocuri care sint
anatagoniste de cele mai multe ori intereselor evreesti in
anumite zone, dezvolta in colaborari constructive relatii
economice acolo unde vinzarile de armament nu isi mai au
scopul, fluctueaza moneda chinezeasca dupa interesele
statului chinez si nu dupa interesele conducatorilor de la
New York, iar cel mai important este ca o atragerea a
Chinei intr-o asemena situatie, pune in pericol in primul
rind interesele statului evreu si ale evreilor din intreaga
lume, mai ales cei care activeaza in finatele mondiale.
Sint multe de spus dar eu vreau sa cred ca evreii vor
demonstra ca rugaciunile pe care le fac in fata acelui zid
simbolic, sint de natura sa le dea un character religios si sa
scoata in evidenta ceea ce religia promoveaza si anume
pacea, toleranta si ajutorul aproapelui, altfel inclinatiile
religioase de orice tip devin numai de fatada.
Basescu pune din nou tara in pericol si cu fata lui de betiv,
nu face decit un deserviciu poporului roman, iar atitudinea
de servitor si actor prost pe care a abordat-o cind a plins la
fotografiile de la Muzeul Holocaostului de la New York,
este de natura sa faca din el un cersetor fara licenta si fara
personalitate.
Cu respect si in speranta ca materialul va arata
complexitatea luarii unei astfel de decizii pentru
Romania.Va rog sa luati toti jucatorii de pe piata politica pe
care i-am enumerat si sa vedeti ce dezavantaje ar putea avea
Romania facind un joc potrivnic intereselor lor, iar pe de
alta parte, fiind lasata din mina de un occident care oricum
nu o ajuta.
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4. Criza internațională a
capitalismului și viitorul Uniunii
Europene
Traducere din Buletinul politic nr 12-13 din 2 iulue 2010
transmis de PC Libanez
Introducere
Pe 13 mai 2010 James Cartwright (vice-presedinte al
comandamentului militar american) a anuntat, in timpul
unei lecturi la un institut de cercetare strategica: "In
urmatorii zece ani fortele armate americane vor fi implicate
in batalii similare celor care au loc acum in Iraq si
Afghanistan."
Aceasta declaratie este o indicatie clara ca admininstratia
americana va incerca, o data in plus, sa iasa din criza prin
dezlantuirea de noi razboaie in diferite parti ale lumii si mai
ales in emisfera sudica, din Africa pana in Orientul
Mijlociu.
Analiza pe care o oferim in acest raport trebuie vazuta in
contextul declaratiei de mai sus.
1. Cu privire la criza internationala a capitalismului si
viitorul Uniunii Europene
Pe 27 aprilie 2010 Institutul Standards and Poor a anuntat
ca Spania si Portugalia au intrat si ele intr-o criza similara
celei din Grecia. Se poate spune ca prabusirile consecutive
erau asteptate. Aceste colapsuri, impreuna cu rapida
deteriorare a ratei de schimb a euro fata de dolar au fortat
Germania sa isi schimbe radical pozitia fata de momentul
cand cancelarul german Angela Merkel a exprimat obiectii
fata de planul propus pentru salvarea Greciei conform
caruia Germania urma sa furnizeze 120 de miliarde de
dolari. Aceasta schimbare a pozitie este necesara pentru 1.
sustinerea eforturilor celor patru tari mediteraneene (Grecia,
Spania, Portugalia si Italia) de a evita colapsul economic si
2. combaterea speculatiilor pe piata internationala care se
manifesta in tranzactii masive cu bonuri euro, moneda euro
si bonuri guvernamentale grecesti.
Al doilea motiv pentru schimbarea atitudinii Germaniei
sunt demonstratiile pe scara larga ale clasei muncitoare si
miscarile de protest care au cuprins Grecia, ca rezultat al
chemarii adresate de Partidul Comunist Grec si Sindicatele
Progresiste- PAME. Aceste proteste au dus la o regrupare a
fortelor democratice si sindicale in Europa, sub steagul
organizarii rezistentei in fata puterilor politice si financiare
care infometeaza poporul si incearca sa forteze clasa
muncitoare sa poarte, inca o data, povara crizei financiare si
a deciziilor profund gresite in politica economica si
financiara.
Succesele obtinute pana acum in rezistenta impotriva
puterilor capitaliste si in special impotriva bancilor si
institutelor financiare nu ascund existenta unor grave

pericole care ar putea, in viitorul apropiat, duce la
schimbari profunde pe scena europeana.
Primul din aceste pericole este afirmarea FMI ca actor
principal in gasirea de "solutii" la criza europeana. Aceasta
interventie a FMI, estimata la 200 miliarde de euro (platibili
in transe) ii va da un rol decizional pe termen scurt sau
mediu, nu numai in Grecia dar si in restul Europei.
Amestecul american prin intermediul FMI va avea un rol
decisiv in determinarea directiei pe care sa o ia economia
europeana si implicit si politicile sale economice si fiscale.
Aceasta va avea la randul sau consecinte negative asupra
oricarei independente existente in politicile si procesele
decizionale europene intr-o mare varietate de probleme,
cum ar fi situatia din Palestina sau programul nuclear
iranian.
Al doilea din aceste pericole este posibila implozie a UE,
prin dezintegrarea unitatii sale economice si monetare.
Acest scenariu poate fi intrezarit din solutiile propuse care
sugereaza expulzarea din zona euro a statelor cu economii
fragile sub pretextul limitarii raspandirii consecintelor
crizei financiare catre alte tari europene, in special Franta si
Germania. In fapt este necesara, in contextul actual, mai
multa coordonare in adoptarea diverselor politici
economice, inclusiv coordonarea si participarea actionarilor
din aceste tari precum si a reprezentantilor alesi in general,
si ai clasei muncitoare europene si reprezentantilor lor in
particular.
Al treilea din pericol rezida in faptul ca criza a atins nivele
care vor duce inevitabil la escaladarea ei, escaladare ce se
va manifesta sub forma unor noi colapsuri in diverse
sectoare financiare si manufacturiere, inclusiv in Franta si
Germania. Se preconizeaza ca acest scenariu s-ar putea
manifesta indiferent daca Grecia, Spania, Portugalia si Italia
sunt excluse din zona euro. Ceea ce inseamna ca masurile
de austeritate vor fi implementate intr-un ritm tot mai rapid
si, ca de obicei, ele isi vor lasa amprenta asupra celor saraci
si marginalizati. Se preconizeaza ca asemenea masuri vor
include o reducere a salariilor (lucru care deja a inceput
intr-o serie de tari mediteraneene), o revizuire a varstei de
pensionare si a sistemului de pensii, o revizuire a
beneficiilor sociale. Mai mult, se preconizeaza ca aceasta
criza va duce la o noua adancire a recesiunii care, dupa
unele analize, ar putea continua pentru inca aproximativ 5
ani.
Pericolul final rezida in posibilitatea unei escaladari a
politicilor de represiune a miscarilor populare, vizibile deja
cu prilejul reprimarii demonstratiilor si miscarilor de protest
din Grecia. Un al pericol este recrudescenta tendintelor
razboinice, care s-ar putea manifesta in razboaie coloniale
duse ca o tentativa disperata de a impiedica demonstratiile
clasei muncitoare sa-si atinga pe deplin potentialul precum
si de a deschide cu forts noi piete. Aceasta primejdie de
razboi se poate materializa chiar daca consecintele crizei
asupra tarilor in curs de dezvoltare sunt dramatice,
punandu-le in imposibilitatea de a-si mari importurile din
tari industrializate.
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Aceste aspecte si implicatiile lor pe termen mediu si scurt
reafirma temerile la care ne-am referit intr-un raport
anterior in ce priveste posibilitatea izbucnirii de noi
razboaie si conflicte. Ele vor duce inevitabil la noi
distrugeri si noi suferinte dar nu vor duce la o rezolvare a
crizei capitalismului mondial. Trebuie avut in vedere ca
unele analize prevad un colaps total al Europei peste
aproximativ zece ani de acum incolo.
Aceste temeri fac sa iasa in evidenta tot mai mult
responsabilitatea acelor forte europene si internationale care
cer schimbare- si in avangarda carora se afla fortele
comuniste- de a pune capat progreselor realizate de fortele
imperialiste si de a lupta cu aripa militara a acestor forte,
anume NATO. Aceste forte ale schimbarii au
responsabilitatea 1. intensificarii eforturilor pentru unirea
miscarii muncitoresti europene sub steagul unui program
socio-economic si politic amanuntit, 2. gasirii unor solutii
economice si financiare de oprire a colapsului si 3. punerii
la punct a unei strategii amanuntite de unificare a fortelor
democratice si de stanga care sa scape Europa de blestemul
jugului bancilor si institutiilor financiare.

5. A 65-a aniversare a Conferintei de
la Potsdam
Declaratia FIR (Federația Internațională a Rezistenților)
Pe 8 mai 2010 țările și popoarele, nu doar din Europa, au
comemorat ”Ziua Victoriei”, ziua eliberării de sub jugul
fascist. Această dată marchează începutul unei noi ere de
cooperare a popoarelor Europei, cooperare ce a fost violată
în mod deschis de imperialiștii SUA, NATO și UE, mai
întăi în timpul Razboiului Rece și apoi prin războiul din
fosta Iugoslavie, campania de bombardare a Serbiei din
1999 pentru secesiunea Kosovo.
Baza pentru dezvoltarea pașnica a popoarelor a constituit-o
consultările din cadrul coaliției antihitleriste de la Potsdam
de la sfârșitul lui iulie și începutul lui august 1945. Aici
reprezentantii Marii Britanii, ai Uniunii Sovietice si ai
Statelor Unite au stabilit regulile și condițiile pentru
organizarea Europei postbelice, ca o garanție că fascismul
nu va mai apărea niciodată în Germania.

necesității și regulilor transferului de populații. Grupurile
revanșarde din Germania au denunțat aceasta drept "crimă
de deportare".
La sfârșit premierul britanic Attlee, generalisimul Stalin si
președintele Truman au semnat acest document ca
reprezentanți politici ai Siegermachte. Acordul, sustinut
mai tarziu și de Franța, a dat o structura juridică organizarii
Europei postbelice.
Acordul de la Potsdam:
- stabilește caracterul criminal al organizațiilor și
instituțiilor fasciste, așa cum se va sublinia și în procesul
de la Nurnberg
- garantează până azi caracterul intangibil al graniței vestice
a Poloniei
- stopează toate tentativele cercurilor revizioniste de a
obține despăgubiri de la Polonia si Cehia
- stabileste responsabilitatea marilor industriasi, bancheri,
monopolisti germani pentru crimele fasciste si stopeaza
toate incercarile de revizionism istoric
- defineste structura politică a noii ordini antifascistdemocratice, care nu s-a implementat în partea de vest a
Germaniei dar care asigura orientarea activitatii
antifasciste pana azi- nu doar în Germania
- este documentul coaliției anti-hitleriste victorioase, bazate
pe armatele coaliției și pe mișcarea populară de eliberare
antifascistă.
FIR privește acordul de la Potsdam drept principalul
document al ordinii postbelice, pavază împotriva oricăror
încercări revanșarde și de revizuire a istoriei. Din păcate
însă, acest acord nu a fost implementat niciodată. Din
contra, a fost total neglijat, mai ales în zilele noastre, când
asistăm la noua ascensiune a fascismului și
anticomunismului în întreaga Europă, mai întăi în statele
baltice și în fostele țări socialiste din Estul Europei și la
încercările imperialiștilor de a denatura istoria celui de-al
doilea razboi mondial, de a-l echivala pe Stalin cu Hitler,
socialismul cu fascismul, victimele cu călăii fasciști.
Popoarele Europei, care au plătit mai mult ca oricare altele
prețul războiului dezlănțuit de Hitler, nu trebuie să permită
denaturarea istoriei celui de-al doilea razboi mondial,
trebuie să pună capăt revirimentului fascismului și
anticomunismului, care a fost arma ideologică a nazismului
la inceputul celui de-al doilea razboi mondial.

Aliații au trasat de asemenea noile frontiere în Europa, au
stabilit distrugerea potențialului militar al fascismului
german și crearea unei noi ordini politice și sociale pe baza
principiilor denazificării, demilitarizării, demonopolizării și
democratizării.
Conferința a decis de asemenea ca linia Oder-Neise sa fie
noua frontieră răsăriteană a Germaniei și a decis asupra
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6. Reabilitarea societăţii socialiste
După 20 de ani - ieri şi azi
Conducătorii Partidului Comunist Român obişnuiau, cu
prilejul aniversării unor momente mai însemnate din Istoria
patriei, să facă un bilanţ al realizărilor societăţii socialiste,
comparativ cu anul 1938, momentul de vîrf al societăţii
capitaliste, în perioada dintre cele două războaie mondiale.
Se ştie că PCR a venit la Putere într-un context dificil
pentru România, implicată, la acea dată, în cel de-al II-lea
război mondial şi transformată, astfel, într-un teatru de
război între forţele beligerante. Mai mult, după terminarea
conflagraţiei, ţara noastră a fost obligată să plătească o
substanţială despăgubire de război marilor puteri implicate
în conflict, fapt care a îngreunat soarta economiei
româneşti.
Cu toate acestea, după 20 de ani de la instaurarea guvernării
comuniste, România se afla într-un proces de dezvoltare,
care a dus la revigorarea economiei şi la îmbunătăţirea
condiţiilor de trai ale populaţiei. Să încercăm să
rememorăm cîteva dintre realizările ţării noastre,
înregistrate după 2 decenii de la proclamarea Republicii
Populare Române, la 30 decembrie 1947, şi să le comparăm
cu ce s-a întîmplat în România postdecembristă, în 20 de
ani de capitalism şi economie de piaţă, pentru a înţelege
mai bine dezastrul suferit de România în aceşti ani, aşanumiţi "de tranziţie". În cei 20 de ani de socialism la care
ne referim, ţara noastră a trecut printr-un proces de
înfăptuiri de importanţă istorică, şi care au marcat
schimbarea la faţă a României şi intrarea ei în familia
ţărilor dezvoltate. După cum se ştie, cel mai reprezentativ
mijloc pentru a sublinia progresul unei perioade este
metoda comparaţiei. Să încercăm, aşadar, să folosim, şi noi,
acest instructiv şi concludent procedeu, punînd faţă în faţă
situaţia României din anul 1938 cu cea din anul 1966,
pentru a constata progresul uriaş făcut de România în cei 20
de ani de guvernare comunistă. Astfel, produsul social, care
reprezintă volumul total de bunuri materiale realizate întrun an, a crescut în 1966 de mai bine de 4 ori şi jumătate faţă
de 1938, aceeaşi creştere înregistrînd-o şi venitul naţional,
adică valoarea nou creată, într-un an, de economia ţării.
Ţinînd cont că România avea o industrie slab dezvoltată, în
această perioadă s-au investit în impulsionarea economiei
naţionale 387 de miliarde de lei, bani din care mai mult de
jumătate au fost folosiţi pentru dezvoltarea sectorului
industrial. Au fost construite şi date în exploatare cca. 900
de întreprinderi şi unităţi noi, creîndu-se, astfel, o industrie
diversificată, înzestrată cu tehnică modernă, capabilă să
valorifice eficient resursele naturale ale ţării. Toate acestea
au făcut ca producţia industrială a anului 1966 să fie de 11
ori mai mare decît cea a anului 1938. Să mai subliniem că,
în perioada socialistă, venitul naţional a cunoscut un ritm de
creştere de 10% faţă de perioada interbelică (numai 1,1%),
iar producţia industrială a crescut, şi ea, într-un ritm de
peste 13% pe an, faţă de 4 % în perioada interbelică.
Producţia de energie electrică a sporit simţitor, de la
501.000 kwh în anul 1938 la 20.800 milioane kwh, în 1966,

la care urma să se adauge şi producţia hidrocentralei de pe
Argeş, pregătită să intre în funcţiune. Alte hidrocentrale
importante, aflate în construcţie în anul 1966, erau cele de
pe Lotru, cu spectaculosul Baraj de la Vidra, şi cea de pe
Dunăre, de la Porţile de Fier, care urma să aducă tezaurului
energetic al ţării 10 miliarde de kwh anual.
Între anii 1948 şi 1960, multe oraşe şi-au schimbat
înfăţişarea, devenind importante centre industriale: Slatina
ajunge capitala aluminiului românesc, Rîmnicu Vîlcea
devine un centru important al petrochimiei, Piteştii se
transformă într-un însemnat centru al industriei de
automobile, aici urmînd să se producă şi aparate
electrocasnice: frigidere, maşini de spălat, aspiratoare ş.a.
Totodată, au fost puse în funcţiune uzine noi, precum:
uzinele de maşini-unelte din Arad şi Oradea, uzinele de
autobuze şi troleibuze din Bucureşti, Fabrica de scule din
Rîşnov, Fabrica de rulmenţi din Bîrlad, fabricile de maşini
şi utilaje agricole din Bucureşti, Craiova şi Roman,
Întreprinderea
Electroputere-Craiova,
Combinatul
Siderurgic Galaţi ş.a., toate acestea făcînd ca volumul
producţiei globale al industriei constructoare de maşini şi al
prelucrării metalelor să fie, în 1965, de 15 ori mai mare
decît în 1938. În România, în 1965, se produceau 2
milioane de tone de fontă, faţă de 133 de mii de tone în
1938; 3,3 milioane de tone de oţel, faţă de 284 mii de tone
în 1938; peste 2 milioane de tone de laminate finite, faţă de
319,6 mii de tone în 1938 ş.a.m.d. În cadrul celor două
planuri anuale, din 1949 şi 1950, întreprinderile din Ploieşti
şi Tîrgovişte s-au profilat în producţia de utilaj petrolier,
Braşovul în producţia de tractoare, Aradul în cea de
vagoane ş.a.m.d. Tot în perioada de început a orînduirii
socialiste au fost reconstruite întreprinderile constructoare
de maşini şi cele ale metalurgiei prelucrătoare din Sinaia,
Braşov, Satu Mare, Sibiu, şantierele navale de la Galaţi,
Brăila, Drobeta-Turnu Severin, Olteniţa ş.a.m.d.
În cadrul industriei constructoare de maşini s-a trecut la
producerea de locomotive Diesel (110 bucăţi în 1965),
vagoane (8.581 în 1965), autovehicule (22.795 în 1965), iar
pe şantierele navale din Drobeta-Turnu Severin, Olteniţa,
Brăila, Giurgiu, Orşova şi Constanţa au început să se
producă şalupe, şlepuri, de 2.000 de tone, tancuri petroliere,
remorchere, de 1.200 CP, cargoboturi, de 4.500 de tone, şi
vase de mic tonaj, pentru mărfuri şi călători.
Industria chimică a cunoscut o dezvoltare puternică în
primul cincinal, 1951-1955, cînd s-au construit Combinatul
Chimic Victoria, Uzinele Copşa Mică (pentru negru de
fum), Carbochim-Cluj-Napoca, Fabrica de tanaţi "Argeşul",
din Piteşti, Fabrica de antibiotice din Iaşi, Combinatul de
cauciuc Jilava - Bucureşti, iar multe dintre unităţile vechi
au fost extinse şi reutilate, astfel că, încă din 1962,
producţia globală în cadrul acestei ramuri economice era de
18 ori mai mare decît în 1938.
În 1965, România dădea peste 1% din producţia industrială
mondială, faţă de numai 0,30% în 1938, iar producţia medie
pe locuitor era mai mare decît media mondială.
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Între anii 1951 şi 1965, extracţia de ţiţei a crescut de
aproape 2,5 ori, cea de gaz metan de 8,6 ori, cea de cărbune
de 2,9 ori, puterea instalată în hidrocentrale de 7,7 ori, iar
producţia de energie electrică şi termică de 11 ori, aceasta
înregistrînd, în perioada menţionată, un ritm mediu anual de
creştere de 17,2%. În 1965, România deţinea locul al II-lea
în Europa în ceea ce priveşte extracţia de ţiţei şi locul al IIlea în Europa şi al III-lea în lume la extracţia de gaze
naturale.
Redăm un tabel cu principalele produse industriale realizate
în 1965, în comparaţie cu anul 1938.
1938
1965
- energie electrică milioane kwh
- cărbune brut extras mii de tone
- ţiţei extras mii de tone
- gaz metan milioane mc
- oţel mii de tone
- tractoare bucăţi - autocamioane şi
autobuze bucăţi - locomotive diesel şi
electrie magistrale bucăţi - îngrăşămint chimie
100 % subsnţă activă mii de tone - cauciuc sintetic mii de tone - fire şi fibre sintetice mii de tone
- anvelope mii de buăţi - hîrtie mii de tone
- ciment mii de tone
- aparte radio mii de bucăţi - televizoare mii de bucăţi - ţesături mil. mp - încălţăminte mil. perechi - carne mii de tone
- ulei şi grăsimi
vegetal comenstibile mii de tone
- zahăr mii de tone

1,130
2.826
6.594
301
284
0

17.215
12.095
12.571
12.867
3.426
15.836

0

15.777

0

110

0
0
0,9
0
61
510
0
0
0
0
170

292,8
30,8
21,0
1.222
244
5.406
323
101
431
42
308

produsele noi, liniile tehnologice complete, echipamentele
tehnice variate şi complexe, toate realizate la nivel mondial.
În industria materialelor de construcţie, în perioada 19511965, producţia s-a dezvoltat într-un ritm mediu anual de
15,4%, ajungînd, în 1965, să fie de 8,6 ori mai mare decît în
1950, asemenea creşteri cunoscînd, totodată, şi alte ramuri
economice.
Agricultura a înregistrat, şi ea, succese remarcabile în
primele două decenii de socialism, în 1965 ea dispunînd de
81.356 de tractoare, faţă de 4.049 în 1938, de 86.215
pluguri pentru tractor, de 23.241 de cultivatoare mecanice,
precum şi de alte tipuri de maşini agricole. Suprafaţa
arabilă ce revenea pentru un tractor a scăzut de la 2.493 ha,
în 1938, la 121 ha, în 1965. Legumicultura se practica, în
1965, pe 498.200 ha, cel mai mare bazin legumicol fiind cel
aflat în jurul Bucureştilor, specializat în producţia de cartofi
timpurii, roşii, ceapă, varză şi ardei.
În 1965, existau în România 4.756 de mii de bovine, 6.034
de mii de porcine şi 12.737 de mii de ovine.
Căile ferate aveau, în 1965, o lungime totală de 10.979 km,
iar ponderea tracţiunii cu locomotive Diesel-electrice era de
40%. Drumurile şi şoselele au fost mult dezvoltate,
ajungîndu-se, în 1965, la o lungime totală de 75.939 km,
din care 8.863 km reprezentau drumuri şi şosele
modernizate, faţă de 1.180 km, în 1954.

Industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării
materialelor s-a dezvoltat, între anii 1951 şi 1965, într-un
ritm mediu anual de 18,5 % şi şi-a mărit producţia de 13
ori.

Dezvoltarea complexă şi rapidă a economiei naţionale a
asigurat creşterea venitului naţional şi îmbunătăţirea
nivelului de trai al populaţiei. Creşterea salariilor la toate
categoriile de salariaţi, reducerea preţurilor de vînzare la
diferite mărfuri şi a unor cote ale impozitului pe salarii au
dus la creşterea salariului real, în perioada 1951-1965, de
aproape 2,3 ori. Au fost mărite toate categoriile de pensii,
fondul anual al acestora crescînd, în perioada 1950-1965,
de peste 5 ori. Îmbunătăţirea continuă a situaţiei materiale a
fost însoţită şi de creşterea nivelului cultural al populaţiei.
Astfel, a fost lichidat analfabetismul, învăţămîntul de toate
gradele a devenit gratuit şi a fost generalizat învăţămîntul
de 8 ani. Manualele şcolare se acordau gratuit tuturor
elevilor.

În perioada 1951-1965, industria constructoare de maşini a
introdus în fabricaţie şi a dat economiei naţionale cca. 2.000
de noi tipuri de maşini, utilaje şi instalaţii moderne, printre
care: locomotive Diesel electrice, de 2.100 CP, instalaţii de
foraj, de 315 tone, care asigurau forarea sondelor de ţiţei şi
gaze la adîncimi mari, tractoare, de 65 CP, tractoare pe
şenile, de 130 CP, noi tipuri de autocamioane, cargouri
pentru cherestea, de 3.500 tdw, strunguri carusel, cu
diametrul de 2.000 şi 2.500 mm, şi alte maşini-unelte,
agregate hidroenergetice, instalaţii diverse şi utilaje
complexe ş.a. În perspectivă, se prevedea ca, pînă în 1970,
aşadar, în următorii 5 ani, producţia industriei constructoare
de maşini şi a prelucrării metalelor să se dubleze faţă de
anul 1965, iar, din întreaga producţie, 30% să o reprezinte

Numărul de elevi cuprins în învăţămîntul de cultură
generală (clasele I-XI) a crescut de la 1.604.481 în anul
şcolar 1938/1939 la 3.347.076 în anul şcolar 1965/1966. O
evoluţie similară între cele două perioade de referinţă s-a
înregistrat şi în învăţămîntul profesional: de la 61.372 s-a
ajuns la 182.391 de elevi care frecventau şcolile cu acest
profil. Notabilă a fost şi creşterea numărului de studenţi: de
la 48.676 în anul universitar 1948/1949 la 130.614 în
1965/1966. În 1965, la fiecare 10.000 de locuitori existau
1.759 de elevi înscrişi la învăţămîntul de cultură generală,
36 de elevi la cel tehnic şi tehnic de maiştri, 96 la
învăţămîntul profesional, precum şi 68 de studenţi, astfel că
1 din 5 locuitori urma una din formele de studiu ale
învăţămîntului de stat.

18
95

172
402
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S-a dezvoltat reţeaua sanitară a ţării, fiind îmbunătăţit
sistemul de repartizare teritorială atît al unităţilor de profil,
cît şi al personalului medico-sanitar. În 1965, numărul de
paturi din unităţile sanitare era de 144.054, faţă de 33.763
în anul 1938, iar 1 medic revenea la 682 de locuitori (în
timp ce, în anul luat ca reper de vîrf al capitalismului
antebelic, raportul era de 1/1.895), România situîndu-se, la
aceste capitole, printre primele 10 ţări din lume. În anul de
referinţă 1965, numărul cadrelor sanitare cu studii medii era
de 77.819. După instaurarea regimului comunist, tot mai
multe persoane au beneficiat de tratamente balneare şi
programe de odihnă în staţiuni, iar mii de copii îşi petreceau
vacanţele în tabere şi colonii. În 1965, peste 720.000 de
locuitori au avut acces la astfel de servicii. Acestea
reprezintă numai cîteva dintre realizările înregistrate în
perioada primilor 20 de ani de guvernare a ţării de către
comunişti. Toţi cei care au cunoscut acele vremuri sînt de
acord că, în anii 1960-1970, în România se trăia bine,
sistemul socialist demonstrînd că era capabil să asigure un
trai decent tuturor cetăţenilor ţării, precum şi să insufle
oamenilor optimism şi dragoste de viaţă.
Ce au făcut guvernele postdecembriste? Au distrus tot ce
s-a realizat în perioada societăţii socialiste, aducînd
România la nivelul anului 1938, iar, în unele sectoare,
situaţia a devenit mult gravă.
Astăzi, de industrie aproape că nici nu se mai poate vorbi.
Multe din fabricile şi uzinele ţării, care realizau produse de
bună calitate, apreciate în multe state ale lumii, au fost puse
pe butuci şi vîndute, cu bucata, la fier vechi. Cele care au
mai rămas în picioare, puţine la număr, au fost scoase la
privatizare şi înstrăinate pe un preţ de nimic. Astfel,
muncitorii români, care, în socialism, erau proprietari,
producători şi beneficiari ai muncii lor, au ajuns slugi la
"investitorii" străini, muncind pe salarii de mizerie. Dacă în
regimul socialist cea mai mare parte a producţiei industriale
destinate populaţiei - aparatură electrocasnică, bunuri de
consum şi alimente - era realizată în ţară, astăzi, toate
aceste produse sînt importate. Uleiul şi zahărul nu mai sînt
fabricate în România, ci aduse din exterior, sub formă de
vrac, nouă rămînîndu-ne doar să punem zahărul în pungi şi
uleiul în sticle. Dacă, pe vremea lui Nicolae Ceauşescu, la
realizarea unor obiective industriale s-au folosit numai
echipamente de concepţie românească (este şi cazul
metroului), astăzi, ţara noastră importă, contra unor sume
consistente, pînă şi cele mai banale furnituri: ace cu
gămălie, agrafe de birou, pioneze, cerneală de scris, tuş etc.
Este lesne de concluzionat că, în aceste condiţii, nici nu se
mai poate pune problema realizării, în ţară, a unor produse
industriale importante, cum ar fi autocamioane, locomotive,
strunguri, aparate electrocasnice etc.
Şi dacă industria a fost pusă la pămînt, agricultura este în
aer. Chiar guvernanţii admit că ţara noastră, recunoscută,
cîndva, ca fiind "grînarul Europei", importă, în prezent,
peste 70% din produsele agricole necesare pieţei româneşti.
În această situaţie, ne întrebăm: ce anume gestionează
Ministerul Agriculturii, pentru ce sînt plătiţi funcţionarii

acestuia, cîtă vreme domeniul de care se ocupă este, vorba
lui nenea Iancu, "sublim, dar lipseşte cu desăvîrşire"?
Învățămîntul se tot modernizează, de 20 de ani, dar
rezultatele întîrzie să se vadă. Şcolile se dărîmă peste elevi,
manualele sînt de proastă calitate, deşi au înghițit o mare
sumă de bani, cadrele didactice sînt umilite de guvernanți,
iar elevii nu au chef de învățat, pentru că societatea nu le
oferă nici o perspectivă.
Cei mai buni, puțini la număr, preferă să plece în
străinătate, unde doresc să-şi termine studiile şi să rămînă
să muncească, în speranța că vor avea parte de un trai mai
bun. Învățămîntul, încet-încet, intră în comă. În prezent,
asistăm la o degradare vizibilă a lui, fiind nuanțat cu elevi
care se bat şi se înjunghie în incinta şcolii, consumă droguri
şi alcool, practică sex prin WC-uri, şi chiar în sălile de curs,
cu profesori umiliți, înjurați şi bătuți de elevi, cu scene de
amor între elevi şi cadrele didactice.
Sistemul sanitar trage, şi el, să moară. În majoritatea
spitalelor noastre, bolnavii trebuie să-şi aducă de acasă
aspirina, vata şi spirtul, iar, adeseori, trebuie să achite
inclusiv mănuşile chirurgicale, ori dezinfectantul. În vreme
ce mulți dintre medicii români au luat drumul străinătății, în
speranța unui trai decent, cei care au rămas în țară nu au
mijloacele necesare să-şi practice meseria, plătită cu salarii
de batjocură. S-au înmulțit, alarmant, cazurile de pacienți
care vin la spital pe picioarele lor şi pleacă în sicriu, una
dintre cauze fiind igiena total necorespunzătoare, care a
transformat aceste unități în adevărate focare de infecție.
Dacă, prin anii '60-'70, România era o țară respectată de
toate statele lumii, pentru politica de Pace pe care o
promova, de la tribuna Adunării Generale a ONU, astăzi, ea
este văzută ca fiind locuită de oameni primitivi, care nu ştiu
decît să ucidă, să violeze, să fure şi să cerşească. Nu e de
mirare că multe personalități şi-au exprimat intenția de a
părăsi țara noastră şi a adopta o altă cetățenie. Iată cît de
plastic este ilustrată situația României de azi, "o țară de
poveste, în care nimic nu este ceea ce pare a fi", în "Jurnalul
Național", nr. din 26 aprilie 2010: "La noi, în România,
salariile cresc scăzînd, pensiile sînt reduse, medicamentele
gratuite trebuie cumpărate, la robinet apa caldă curge rece,
iar apa potabilă nu e bună de băut, trăim în frig, achitînd tot
mai mult pentru căldură, plătim asistența medicală gratuită,
avem un preşedinte care spune mereu adevărul, dar fiecare
promisiune a lui se dovedeşte a fi o minciună. Culmea, la
fel se întîmplă şi cu primul-ministru! Premierul ştie
întotdeauna ce vrea românul, fără să-l întrebe niciodată,
banii țării sînt tot mai puțini, dar avem tot mai mulți
miliardari, poporul primeşte tot mai mult, iar numărul
săracilor sporeşte în fiecare zi, cel mai performant Guvern
ales de Parlament este acela care tocmai fusese destituit
pentru incompetență, fiecare ministru jură azi, cu mîna pe
Biblie, că doreşte binele poporului şi, încă de a doua zi,
porneşte un program menit să-l distrugă...".
În prezent, cînd România se află într-o situație disperată,
fiind nevoită să se împrumute la băncile externe pentru a
putea plăti salariile şi pensiile, s-a ivit o minte creață, care
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ne somează să adoptăm, de urgență, Legea lustrației, ce
prevede ca persoanelor care au ocupat funcții de conducere
şi au fost remunerate pentru aceasta în structurile de partid,
ale Securității sau ale sistemului judiciar comunist, să li se
interzică, timp de 5 ani, să ocupe funcşii publice numite şi
alese, precum cea de preşedinte, premier, deputat sau
senator, ori aleşi locali. Ținînd cont că foştii comunişti au
făcut, totuşi, ceva pentru țară, eu aş propune o lege prin
care partidelor ce s-au aflat la guvernare în perioada
postdecembristă, care au jefuit şi distrus țara, să li se
interzică, cel puțin o legislatură, să mai participe la
guvernare, lăsînd locul altor formaşiuni politice, în favoarea
României şi a locuitorilor ei.
Acum, după 20 de ani de la lovitura de stat din Decembrie
1989, pe buzele tot mai multor români se regăsesc versurile
lui Mihai Eminescu: "Zdrobiți orînduiala cea crudă şi
nedreaptă,/ Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaşi!".
De Gheorghe Braşoveanu
Reprodus din revista România Mare numerele 1037 1042

De multe ori ţǎranii şi muncitorii s-au ridicat la luptǎ pentru
o viaţǎ mai bunǎ, dar revoltele lor au fost înǎbuşite cu
cruzime. Reprimarea de cǎtre clasele stǎpânitoare a
rǎscoalelor ţǎrǎneşti din 1888 şi 1907, a grevelor
muncitoreşti din 1918, 1920, 1929, 1933 stau mǎrturie a
faptului cǎ, aşa cum genialul Karl Marx afirma, “între
exploataţi şi exploatatori nu poate exista nici o împǎcare”.
Asupritorii capitalişti şi rǎmǎşiţele boierimii feudale
trebuiau rǎsturnate de clasa muncitoare, care trebuia sǎ
instaureze un nou tip de societate, fǎrǎ exploatatori şi
exploataţi, societatea socialistǎ.
Fiind cǎlǎuziţi de acest ţel, cei mai buni reprezentanţi ai
clasei muncitoare din România au întemeiat în 1893
Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România,
reorganizat în 1910, care în 1921 s-a transformat în
Partidul Comunist din România (PCR), afiliat la
Internaţionala a III-a Comunistǎ, mǎreţul partid
internaţional al muncitorilor, fondat în 1919 din iniţiativa
lui Lenin. Trebuie subliniat în permanenţǎ cǎ acesta a fost
un partid al tuturor muncitorilor, indiferent de apartenenţa
lor etnicǎ, indiferent cǎ erau români, maghiari, evrei,
germani, rromi sau de altǎ origine. Într-un partid
muncitoresc nu existǎ şi nu poate exista deosebire între
români, rromi, maghiari sau alte naţionalităţi. Toţi se pun în
slujba clasei muncitoare, pentru cǎ numai uniţi muncitorii
pot învinge.
Speriaţi de forţa PCR (care în 1922 ajunsese deja sǎ numere
2000 de membri), capitaliştii şi moşierii care conduceau
România au impus guvernului sǎ interzicǎ PCR, lucru care
s-a întâmplat în 1924. Timp de douǎzeci de ani, din 1924
pânǎ în 1944, PCR s-a aflat în ilegalitate. Şi totuşi partidul
a ştiut, prin militanţii sǎi încercaţi, sǎ pǎstreze legǎtura cu
masele.

7. Însemnǎtatea actului
revoluţionar de la 23 august 1944
Radu Florin
Ziua de 23 August va rǎmâne în calendarul clasei
muncitoare şi tuturor forţelor progresiste drept una din cele
mai luminoase zile, prilej de sǎrbǎtoare pentru toţi cei
care muncesc în aceastǎ ţarǎ, indiferent de naţionalitatea
lor. Este ziua fǎrǎ de care poate nu ar fi fost posibilǎ cea
mai rodnică perioadǎ din istoria acestei ţǎri, perioada
socialistǎ, când oamenii muncii, pânǎ atunci exploataţi la
sânge au devenit stǎpâni pe destinul lor, pe viaţa lor, pe
munca lor. Cei care arunca cu noroi în ziua de 23 august
1944 ar trebui sǎ înţeleagǎ acest lucru.
Timp de secole masele muncitoare din spaţiul românesc au
suferit pentru cǎ au fost exploatate de oameni care nu
munceau. În Evul Mediu ţǎranii iobagi şi robii ţigani au
fost exploataţi de boieri şi de Bisericǎ. În epoca modernǎ
(ce începe la noi dupǎ 1848, şi mai cu seamǎ dupǎ Unirea
Principatelor din 1859) muncitorii salariaţi erau exploataţi
de capitalişti, iar ţǎranii sǎraci şi mijlocaşi erau exploataţi în
continuare de boieri, precum şi de noii capitalişti apǎruţi la
sate - arendaşii şi chiaburii. De multe ori chiaburii şi
arendaşii se arǎtau chiar mai hrǎpǎreţi decât boierii de viţǎ
veche (ceea ce nu-i face nicidecum mai buni pe aceştia din
urmǎ).

În toamna anului 1940, nemaiputând conduce cu mijloace
democratice, capitaliştii şi moşierii au instaurat dictatura
fascistǎ, în fruntea cǎreia s-a aflat generalul Ion Antonescu
(devenit ulterior mareşal). Acesta se remarcase încǎ de
timpuriu
prin
opiniile
sale
anticomuniste
şi
antimuncitoreşti- cei care încearcǎ sǎ-l reabiliteze nu
trebuie sǎ uite cǎ în 1907 Ion Antonescu a luat parte la
reprimarea rǎscoalei ţǎranilor.
În iunie 1941 Germania nazistǎ a atacat Uniunea Sovieticǎ,
vrând sǎ înrobeascǎ popoarele ei şi sǎ distrugǎ sistemul
socialist bazat pe învǎţǎtura marxist-leninistă care, cu toate
devierile lui Stalin, se menţineau în aceastǎ ţarǎ. Ion
Antonescu a împins ţara în rǎzboi alǎturi de Germania lui
Hitler, ceea ce a provocat suferinţe şi mai mari poporului,
mai ales cǎ rǎzboiul se prelungea, Armata Roşie a Uniunii
Sovietice dând lovituri nimicitoare cotropitorilor fascişti. În
acest timp, persecuţiile împotriva comuniştilor s-au
intensificat şi mulţi comunişti au fost trimişi în lagǎre,
închisori sau în faţa plutonului de execuţie. Pentru a
înrǎutǎţi şi mai mult lucrurile, Ion Antonescu a dezlǎnţuit o
persecuţie sistematicǎ împotriva ţiganilor şi evreilor, ceea
ce a avut urmǎri grave pentru solidaritatea
muncitoreascǎ, întrucât aceste naţionalitǎţi aveau în
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rândurile lor un procent însemnat de proletari şi oameni
sǎraci, ce puteau fi aliaţi de nǎdejde ai muncitorilor români.
Spre cinstea sa, PCR, aflat în ilegalitate, nu a precupeţit nici
un efort pentru a arǎta maselor adevǎrata faţǎ a lui
Antonescu şi pentru a lupta împotriva rǎzboiului criminal
contra Uniunii Sovietice. Sunt unii care considerǎ cǎ
participarea României la rǎzboiul antisovietic ar fi fost
cumva justificatǎ, dar adevǎrul este cǎ orice rǎzboi
împotriva unei ţǎri socialiste este un rǎzboi criminal.
Uniunea Sovieticǎ, în ciuda tuturor abaterilor de la marxism
ale lui Stalin, avea un guvern muncitoresc, pe când
România avea un guvern burghez. Prin urmare, guvernul
URSS era mai apropiat de muncitorii şi ţǎranii României
decât guvernul “neaoş” al lui Antonescu, şi de aceea trebuia
apǎrat ca pe lumina ochilor. Şi exact acest lucru l-au fǎcut
comuniştii de la noi, şi pentru asta ei meritǎ adânca
recunoştinţǎ a maselor muncitoare.
Cum rǎzboiul se prelungea şi burghezia vedea cǎ nu mai e
nici o şansǎ ca Germania şi România sǎ câştige rǎzboiul,
pânǎ şi cercuri capitaliste cum ar fi cele din jurul lui Maniu
şi regelui Mihai şi-au dat seama cǎ România trebuie sǎ iasǎ
din rǎzboiul antisovietic, ceea ce nu se putea face decǎt
prin rǎsturnarea lui Ion Antonescu.
Însǎ trebuie înţeles un lucru. Aceste cercuri nu se
bucurau de încrederea maselor populare. Poporul n-avea
încredere nici în rege, care timp de patru ani condusese
mânǎ în mânǎ cu Antonescu, şi nu avea încredere nici în
PNL sau în PNŢ-ul lui Maniu. Muncitorii şi ţǎranii îşi
aminteau bine cǎ aceste partide trǎseserǎ în popor în 1907,
1918, 1929, 1933 şi cǎ reprezentau interesele aceloraşi
patroni şi chiaburi care zi de zi îi asupreau cu cruzime,
storcând ultima picǎturǎ de vlagǎ din ei şi aruncându-I pe
drumuri când aveau ei chef. Deci aceste cercuri burgheze
pur şi simplu nu puteau sǎ atragǎ masele de partea lor ca
sǎ-l rǎstoarne pe Antonescu, chiar dacǎ masele doreau întradevǎr din tot sufletul rǎsturnarea acestuia de la putere.
Pentru a-l rǎsturna pe Antonescu era nevoie de partidul
clasei muncitoare, de partidul comunist. Este deci o
minciunǎ sfruntatǎ sǎ spui cǎ “Regele l-a dat jos pe
Antonescu”, sau cǎ “Maniu l-a dat jos pe Antonescu”. Nu,
adevǎrul este altul: comuniştii l-au dat jos pe Antonescu.
Regele nu ar fi îndrǎznit sǎ-l rǎstoarne pe dictator dacǎ nu
ar fi ştiut în permanenţǎ cǎ are sprijinul comuniştilor care,
la rândul lor, aveau sprijinul clasei muncitoare. Planul de
rǎsturnare a lui Antonescu a aparţinut comuniştilor, şi tot
comuniştii l-au preluat pe Antonescu. Şi l-au dus în arestul
lor, dupǎ ce regale îl înlǎturase. De asemenea, nu trebuie
uitat cǎ tocmai comuniştii au înarmat pe muncitori ca sǎ
ajute armata în lupta contra hoardelor hitleriste germane (sǎ
amintim de exemplu de cei 57 de muncitori de la uzinele
Rogifer, care au constituit aşa-numita “baterie albastrǎ”dupǎ culoarea salopetelor), astfel cǎ, pânǎ la intrarea
detaşamentelor sovietice în Bucureşti (seara zilei de 29
august 1944), capitala era deja în mare parte eliberatǎ.
Fǎrǎ îndoiala, prin actul revoluţionar de la 23 august
clasa muncitoare din România şi avangarda ei, comuniştii

din România, şi-au fǎcut datoria din plin nu numai faţǎ de
poporul lor, ci şi faţǎ de popoarele din întreaga lume,
angajate într-o luptǎ pe viaţǎ şi pe moarte cu tirania fascistǎ
a lui Hitler. Ei şi-au fǎcut datoria faţǎ de propriul lor popor,
deoarece au dat jos un profascist și prohitlerist, pe
Antonescu, şi au deschis drumul rǎsturnǎrii tuturor
tâlharilor capitalişti, terminând cu însuşi regele. dar şi-au
fǎcut datoria şi faţǎ de popoarele întregii lumi, deoarece au
constrâns armatele germane sǎ evacueze în câteva zile un
teritoriu de nu mai puţin de 150 000 de kilometric pǎtraţi şi
deci să scurteze războiul cu multe luni
Pentru aceasta se cuvine ca noi comuniștii sǎ aducem la
fiecare 23 August un omagiu cald şi sincer tuturor celor
care, atunci, cu 66 de ani în urmǎ, şi-au fǎcut datoria cu
cinste faţǎ de poporul lor şi faţǎ de popoarele din întreaga
lume

8. Împrumutul FMI un experiment
sau subjugare cu mănuși albe?
Petre Ignat
În ziarul Jurnalul Național din 27 iulie 2010 ilie Șerbanescu
în articolul său scurt și pertinent abordează problema
împrumutului de la FMI de anul trecut, împrumut aflat în
derulare și acum, Din articol se poate vedea, prin zece
întrebări adresate
împrumutătorului, natura acestui
împrumut
dezavantajos
pentru
România,
un
EXPERIMENT pe spinarea poporului român. Înainte de a
prezenta articolul în cauză preluat de pe site-ul:
www.Jurnalul.ro adaug și eu câteva întrebări.
1. banii împrumutați de la FMI sunt bani munciți de
cineva sau bani virtuali iar românii vor fi obligați
să restituie bani munciți de el?
2. împrumutul este un colac de salvare pentru clasa
politică postdecembristă pentru a nu-și declara
falimentul în implementarea ”democrației și
economiei de piață” în România?
3. subjugarea popoarelor prin îndatorarea lor
financiară nu este cumva ”imperialismul în stadiul
său cel mai avansat” de care vorbea Max și Lenin?
Și urmarea va fi......?
iată articolul:
Zece întrebări pentru Fondul Monetar
de Ilie Serbanescu
A trecut mai bine de un an de la încheierea acordului cu
FMI. Şi, în ciuda prezentării sale ca o salvare şi chiar în
ciuda unor, de altminteri, foarte suspecte indulgenţe din
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partea instituţiei financiare de la Washington, lucrurile
merg din rău în mai rău, luând în ultimul timp chiar o alură
abruptă în acest sens.
Din păcate pentru FMI - căci oricum la România nu s-a
gândit şi nu se gândeşte nimeni! -, acordul şi împrumutul
însoţitor nu puteau avea decât asemenea rezultate. Era
aproape o chestiune de aritmetică. Atunci când o ţară cu un
buget de numai vreo 40 de miliarde de euro este pusă să
împrumute 20 de miliarde de euro, din care 70% pentru alţii
spre a le asigura acestora finanţare, ţara respectivă nu poate
merge decât către o fundătură, indiferent ce strângeri de
curea i s-ar cere şi administra. Şi, indiferent dacă FMI
recunoaşte sau nu, aşa ceva a constituit un experiment, căci
aşa ceva nu avusese vreun precedent în istoria de aproape
şase decenii a instituţiei de la Washington.
Având în vedere problemele constatate pe parcursul
derulării acordului cu România şi mai ales rezultatele, apar
de interes mai multe întrebări care pot fi adresate FMI. Iată
zece dintre acestea:
1) Ce vrea de fapt FMI printr-un asemenea experiment,
indiferent că-l numeşte aşa sau nu, căci, oricum, un acord
cu conţinut normal sau uzual nu este?!
2) Nu ştie oare FMI că dezechilibrele masive între consum
şi producţie şi între importuri şi exporturi în România
provin din sectorul privat, iar 80% din datoria externă care
trece în contul României nici măcar nu aparţine unor
entităţi româneşti (stat, companii cu capital autohton,
populaţie), ci unor firme străine cu expansiune în
România?! Ce poate, în aceste privinţe, să facă singură
restructurarea statului, cerută de FMI?! Ar putea face
aceasta ceva dacă nu este însoţită şi de alte măsuri care să
meargă la cauzele de fond?!
3) În măsura în care marile dezechilibre ale României nu
provin de la statul român, cum crede FMI că preluarea lor
treptată de stat va rezolva problemele?! Nu va complica şi
mai rău problemele această preluare de un stat în fond
jerpelit?!
4) De ce FMI, dacă a vrut să ajute băncile străine din
România considerate probabil extrem de importante, nu le-a
împrumutat pe ele însele, şi nu statul român?! Ca să
plătească ele împrumutul, şi nu statul român!
5) Cum crede FMI că ajustarea statului - într-adevăr
necesară, având în vedere că acesta a devenit cam
destrăbălat - va asigura stabilitatea financiară a ţării în
măsura în care mai mult de 2%-3% din PIB nu poate
reprezenta, oricât de profundă ar fi, în timp ce doar 10% din
volatilitatea expunerii financiare externe pe România poate
ajunge la 5%-6% din PIB?
6) De ce FMI admite să nu se umble înainte de toate la
achiziţiile publice, când ştie prea bine că acesta este

capitolul bugetar care permite scurgerile de ban public către
clientela politică?!
7) De ce FMI nu recomandă - admiţând că Guvernul ar fi
cel care nu vrea - colectarea TVA la pompă în privinţa
carburanţilor şi la magazin în privinţa produselor alcoolice,
produselor de panificaţie, din lapte şi din carne, ca să se
sisteze (prin lipsă de obiect) transferurile şi rambursările de
TVA, cea mai mare sursă de evaziune fiscală?!
8) De ce FMI nu recomandă - admiţând că Guvernul ar fi
cel care nu vrea - înfiinţarea, măcar la 20 de ani de aşa-zis
capitalism, a unei burse de cereale, instituţie capitalistă prin
sine, cu rol puternic în organizarea şi funcţionarea
capitalistă a unei economii?!
9) Cum se face că FMI nu recomandă înfiinţarea unei burse
de cereale, dar intervine direct şi oficial pentru ca Guvernul,
în mare suferinţă cu banii pentru pensii, să nu reducă totuşi
nici măcar în mod temporar transferurile către fondurile de
pensii private obligatorii?!
10) Ce vrea de fapt FMI? Să forţeze statul român să vândă
străinilor absolut tot ce mai are în proprietate?! Nu
realizează însă FMI că, de fapt, statul român şi-a înstrăinat
deja tot ceea ce era de importanţă strategică şi că a-şi
lichida absolut toate poziţiile şi pârghiile îl face şi mai
neputincios în a rezolva măcar ceva din ceea ce îi pune pe
cap FMI însuşi?!
Câteva comentarii ale internauților
1.Am dat de dr.....!
de Lucifer
Trista realitate este că suntem datori vreo 50 mld.€ la FMI
şi aiurea şi aceşti bani trebuie daţi înapoi.Întrebările d-lui
Şerbănescu sunt pertinente, numai că "adrisantul" ar trebui
să fie guvernul BNR şi preşedinţia. Eventual, fiind o
problemă de securitate naţională ar trebui puse CSAT, SRI
sau armatei. Dar TOATE instituţiile de stat, cu guvernul în
frunte, sunt deja vândute capitalului străin, ele au trădat
deja poporul român, deci nu trebuie să aşteptăm ca ele să
reacţioneze. Nu există altă soluţie decât ................?.
2. "Acordul" cu FMI
de Dracula, Decebal si Traian
Eu cred ca daca niste avocati buni iau la puricat "acordul"
Romaniei cu FMI s-ar putea sa fie nevoit FMI sa ne dea
"imprumutul" pe gratis :) :) :)
Vorbesc serios - chiar nu exista nici o portita, nimicuta, prin
care noi, POPORUL ROMAN, sa contestam acest acord de
care NOI, POPORUL ROMAN, nu avem nevoie, pentru ca
bancile le-AU vandut deja strainilor, nu mai sunt ale
noastre, ale POPORULUI ROMAN ??????
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Deci bancile, daca au nevoie, sa incheie ele acorduri cu
FMI si nu STATUL ROMAN in numele POPORULUI
ROMAN.
Amin !
3. Inutile.
de Jon
Aceste intrebari sunt inutile pentru ca FMI de fapt nu vrea
sa rezolve problemele economice din Romania scopul FMI
este sa atace euro prin intermediul unor tari "****" (Grecia
,Ungaria,Romania) folosiindu-se de aceste tari ca de niste
unelte.De aceea si masurile basesciene al caror rol principal
nu este sa aduca mai multi bani la buget ci sa produca
tensiuni sociale care adunate de la toate aceste tari duc la
scaderea increderii in euro.

4. doream eu sa raspund...
de d'onBacus
...dar... nu mai gasesc dopu la sticla..!!

9. Tismăneanu ticălosu’ şi Băsescu
bengosu’
Vasile I. ZĂRNESCU
Cînd au început puternicele demonstraţii ale pensionarilor,
îndeosebi pe la începutul lunii iunie 2010, presa a relevat că
acest ticălos Vladimir Tismăneanu a declarat că organele de
ordine sunt îndreptăţite să tragă în grevişti, ca să menţină
stabilitatea socială, pe care o invocă şi guvernanţii –
vinovaţi de situaţia incredibil de gravă în care au adus
poporul român, după 20 de ani de „tranziţie“. Această
opţiune a lui Tismăneanu este firească pentru el, deoarece
totdeauna a fost de partea establishment-ului. Or, acum, ca
orice parvenit pur-sînge – trăsătură funciară a neamului său
–, el este la dreapta preşedintelui Traian Băsescu, pe care-l
„consiliază“ în lupta contras comunismului. Deoarece, ca
orice năpîrlit comunist, acum apără capitalismul de
cumetrie, girat de preşedintele reales cu forcepsul politic în
decembrie 2009; pentru că, şi de data asta, s-a adeverit
constatarea atribuită lui Stalin: „Nu contează cine votează,
ci cine numără voturile!“
Textul care urmează a fost publicat, iniţial, în revista
SANTINELA, nr. 13, 18 ian. 2007, pag. 8-9. Întrucît,
deocamdată, site-ul revistei nu mai este, din motive
pecuniare, accesibil, consider necesară republicarea acestui
articol, deoarece situaţia actuală confirmă afirmaţiile mele
din acest material.

***
În unele din articolele anterioare am relevat că, deşi
Vladimir Tismăneanu este, comparativ cu Elie Wiesel, un
impostor mai mic decât acesta – sub aspectul notorietăţii,
adică –, este, totuşi, ca şi Elie Wiesel, un escroc de cea mai
crasă speţă. După postarea pe Internet a execrabilului său
„Raport“ şi după apărarea acestuia în Parlament de către
preşedintele Traian Băsescu, tot mai multe voci au prins
curaj şi au exprimat aceeaşi opinie.
Pedigriul lui Volodea Tismăneanu
Într-o emisiune TV, scriitorul Mihai Pelin a folosit acelaşi
cuvânt pentru a-l caracteriza: „escroc“. În plus, a avut ideea
– extraordinar de plastic exprimată – de a releva că, prin
respectivul „Raport“, ticălosul Tismăneanu „a scos la
tarabă ideologia lui tac-su’“. Printre altele, Mihai Pelin a
subliniat imoralitatea lui Tismăneanu, atestată îndeosebi de
două aspecte: 1) că l-a indicat şi pe taică-su’ printre
politrucii regimului şi 2) că l-a denigrat pe ex-preşedintele
Ion Iliescu, după ce îi albise fundul în cartea de interviuri
Marele şoc.
«„Din actualitatea politică postdecembristă, care să fi fost
membru de vârf al P.C.R., cred că singurul care apare şi
este încă o personalitate actuală este Ion Iliescu“, a
exemplificat Tismăneanu», în Cotidianul, din 17 decembrie
2006. După prezentarea raportului în Parlament de către
Traian Băsescu, şi Ion Iliescu a afirmat despre Tismăneanu
că „nu are căderea morală să scrie asemenea rapoarte“. Dar,
din păcate, d-l Ion Iliescu este vinovat, în acest caz, chiar de
încurajarea lui Tismăneanu, căci îl ştie pe măgar de când se
„juca cu puţa-n praf“ – cum se spune. «„Relaţiile dintre
familia Tismineţchi şi Ion Iliescu au produs Marele şoc.
Precum şi recomandarea pe care Ion Iliescu i-a dat-o lui
Băsescu, ca să-l numească pe Vladimir Tismăneanu în
fruntea „comisiei prezidenţiale“, care va declara
comunismul drept un „sistem criminal“. Fără să stabilească,
însă, vreo vinovăţie clară“», conchide Vladimir Alexe, întrun articol care, însă, nu a ajuns pe masa lui Băsescu, altfel
nu-l mai punea în fruntea Comisiei prezidenţiale (vezi
„Agentul Volodea“, în Ziua, nr. 3622, 13-14 mai 2006, pag.
1 şi 3). Aşa că, acum, Ion Iliescu are tratamentul pe care-l
merită din partea impostorului.
„Fără mamă, fără tată...“
Referitor la membrii Comisiei prezidenţiale care au
compilat mizeria Tismăneanu, Mihai Pelin scrie: „Mai toţi,
în frunte cu Vladimir Tismăneanu, afirmă că li s-a limitat
accesul la arhivele partidului comunist, însă mai multe
persoane care au stat cu ochii pe ei afirmă că, dimpotrivă, ar
fi xeroxat la greu documente de toate felurile, în regim
gratuit, de folosit în lucrările lor viitoare. Ieşind cu această
garnitură în lume, împins din spate de ea, Traian Băsescu
nu putea decât să se compromită. Credeam că va fi o
excepţie faptul că o odraslă de fost nomenclaturist comunist
ajunge să dea tonul în condamnarea regimului comunist.
Însă, iată, excepţia a devenit regulă. Fanii lui Vladimir
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Tismăneanu sînt cuprinşi de delirium tremens cînd ne
vorbesc despre curajul obiectului admiraţiei lor de a-şi
condamna tatăl, pe numele lui veritabil Leon Tismineţchi.
Pentru noi, printr-un asemenea gest, Vladimir Tismăneanu
se înscrie în rîndurile acelor băieţi oportunişti cît încape,
fără mamă şi fără tată şi, evident, fără patrie adorată. Nimic
mai mult şi nimic mai puţin. Pe de altă parte, de un ridicol
total ne apare contrastul dintre ceea ce afirma preşedintele
ieri şi felul în care ne abureşte azi. În urmă cu aproape un
an, spunea că nu dispune de argumente pentru condamnarea
regimului comunist şi cerea să-i fie puse la dispoziţie.
Acum, ni se prezintă deplin iluminat la cap de raportul lui
Vladimir Tismăneanu, o colecţie de circumstanţe cunoscute
de toată lumea. Să-i fie de bine, dar aşa se întîmplă atunci
cînd te asociezi cu cine nu trebuie. Cu dizidenţi din carton
şi cu odrasle de foşti nomenclaturişti deveniţi peste noapte
anticomunişti fără scrupule“ (Mihai Pelin, „Fără mamă, fără
tată...“, Cronica Română, 20 decembrie 2006).
Nemernicului Tismăneanu i se potriveşte întru-totul
principiul „Jidovului rătăcitor“: Ubi bene, ibi patria.
Tismăneanu Cameleonu’
Prin activitatea de propagandist marxist în revistele şi în
instituţiile politice ale regimului comunist şi prin scrierile
anticomuniste – prin care incriminează, acum, acelaşi regim
care l-a făcut om, ticălosul Tismăneanu atestă că este un
adevărat cameleon, fariseu şi pervers. De fapt, dacă-i
priviţi, fie şi în fugă, „bulbucaţii ochi de broască“ – cum
spune Poetul –, nici nu mai e nevoie să-i citiţi mizeriile
pentru a vă da seama de caracterul său execrabil.
«Şeful Comisiei de la Cotroceni ne-a explicat şi motivul
pentru care, în raportul de condamnare a comunismului,
apare şi numele tatălui său. „Tocmai ca să pun capăt
oricăror speculaţii privind dorinţa mea de a acoperi nume
din propria mea biografie de familie am coborât ştacheta
atât de jos la nivelul nomenclaturii şi numirea membrilor ei,
încât am ajuns la nivelul directorilor adjuncţi ai editurilor
politice. Am numit cinci sau şase directori ai editurilor de-a
lungul regimului, printre care apare şi numele tatălui meu.
Tatăl meu nu a fost membru al C.C., nu a făcut parte din
conducerea P.C.R., nu a lucrat pentru Securitate. Dar a
lucrat în aparatul ideologic“, ne-a explicat Tismăneanu»
(Raul Balogh, „Tismăneanu nu-şi iartă nici tatăl“, în
Cotidianul, 17 dec. 2006).
În nemernicia lui, Tismăneanu crede că dovedeşte cât de
obiectiv este el ca „om de ştiinţă“, ca political scientist
(cum îl gratula un nătărău pupăncurist), dacă l-a enumerat –
„ca să pun capăt oricăror speculaţii“, zice el – şi pe taicăsu’ printre cei „cinci sau şase directori ai editurilor de-a
lungul regimului“. Vă rog să remarcaţi, în treacăt, şi
exprimarea agramată a „marelui profesor universitar la
Maryland“: „...de-a lungul regimului“. Un român get-beget
nu ar putea să se exprime în halul ăsta! În gândirea lui de
două parale, el crede că a obţinut respectiva obiectivitate
ştiinţifică deoarece „a coborât ştacheta atât de jos la nivelul
nomenclaturii (...) încât a ajuns la nivelul directorilor
adjuncţi ai editurilor politice“. Ca să ajungă la culmea
imparţialităţii sale ştiinţifice, care a provocat acel delirium

tremens cu care-i ironiza Mihai Pelin pe imbecilii
admiratori tismănişti: includerea lui ta-su’ printre micii
nomenclaturişti
şi,
prin
asta,
vezi,
Doamne!,
„condamnarea“ lui! – Şi această demonstraţie a „marelui
politolog“ a fost ingurgitată de preşedintele ţării, Traian
Băsescu, fără total discernământ, fiindcă el ţine cont de
„licurici“ şi nu de silogisme.
Tismăneanu Perversu’
În aceste explicaţii ni se dezvăluie marea perfidie
jidănească, prin care s-a manipulat conştiinţa fraierilor şi sa ajuns, din păcate, ca şmecheria lui să fie ridicată de
Băsescu la rangul de „document oficial “, nici mai mult nici
mai puţin. Dar, o dovadă a faptului că nici Traian Băsescu
nu fusese convins de ceea ce avea de gând să declare
prezidenţial este comportamentul lui ridicol. După ce,
printre huiduieli şi fluierături, a reuşit să termine de citit, a
plecat de la microfon şi, apoi, după ce era gata-gata să
părăsească scena, s-a întors fiindcă şi-a amintit că uitase să
aşeze bomboana pe coliva comunismului condamnat: uitase
să declare „esenţa“, adică să spună că ceea ce citise el acolo
fără să gândească devenise, subit, prin simpla citire
băsească, „document oficial al statului român“! „Rahat pă
perje“, vorba ţăranului.
Dar să revin la perfidia Tismăneanului. Prin faptul că „a
coborât ştacheta“, ca să-l includă şi pe taică-su’ – spre a-l
„condamna“! –, el, în fond, a obţinut, simultan, două lucruri
diametral opuse: a lăsat impresia de obiectivitate, de
exigenţă ştiinţifică şi imparţialitate prin „condamnarea“
genitorilor, dar, totodată, dimpotrivă, l-a scos din cauză pe
tac-su’, fiindcă i-a minimalizat importanţa rolului său!
Fiindcă ăsta-i sensul arhicunoscut al expresiei „a coborî
ştacheta“: a reduce exigenţele, a coborî la un nivel inferior,
a minimaliza importanţa a ceva. Şi chiar aşa au înţeles
tâmpiţii. De exemplu, la emisiunea Cafeaua cu sare, Dana
Deac invita mereu un pârţângău bărbos, tot pe post de
„analist“. Acesta „analiza“ şi explica sentenţios că „ce se
face atâta tevatură pe seama tatălui lui Vladimir
Tismăneanu, fiindcă el fusese, acolo, un nomenclaturist de
nivelul trei-patru, fără importanţă“. Deci, exact ceea ce
urmărise, abscons şi pervers, progenitura lui Leon
Tismineţchi: să-l „condamne“ pe ta-su’, de ochii lumii, să-l
scoată, de fapt, din cauză, minimalizându-i rolul în
impunerea „comunismului criminal“, iar fraierii să-l vadă
pe Volodea Tismăneanu ca erou al luptei anticomuniste, săl pună preşedintele Comisiei prezidenţiale Băsescu pentru
a-i condamna pe români că au fost comunişti şi să le ia şi
banii! Exact cum spun americanii în înjurătura lor
naţională, prezentă în toate filmele lor: „Şi futuţi şi cu banii
luaţi!“ Or, tocmai nomenclaturiştii de nivelul 3-4, care erau
cu miile, apoi cei de nivelul 5-6, care erau cu zecile de mii,
ş.a.m.d., au fost cei care denaturau şi dogmatizau ideile
Socialismului, care erau aplaudacii şi beneficiarii demagogi
ai regimului, „lucrătorii cu gura“.
Dolarii americani, başca euroii lui Băsescu
O altă motivaţie majoră este că, fiind exponentul tipic al
oportunismului jidănesc, el nu a căutat decât să umfle şi
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mangoţii românilor fraieri, daţi pe mâna lui hrăpăreaţă,
pentru că aşa „a vrut muşchii“ lui Băsescu Bengosu’. O
dovadă în plus este faptul că, de la Universitatea din
Maryland, unde încă mai este tolerat (deşi Victor Roncea
semnalase că este pe punctul de a fi dat afară!), el a obţinut
un concediu plătit numit, acolo, „sabatic“ – adică de un an,
pentru a se pregăti mai bine. În acest răstimp, plătit de
naivii – ca să nu zic tâmpiţii – de americani, el obţine bani
şi de la statul român – via Băsescu – pentru a incrimina
poporul român, cu scopul perfid a-l transforma din victimă
în vinovat fiindcă ar fi construit „comunismul“, deşi
României i s-a impus comunismul tocmai de tagma
evreiască din U.R.S.S., deşi românii luptaseră cu arma în
mână, pe Frontul de Est, contra comunismului din U.R.S.S.
– instaurat de evreimea lui Lenin –, apoi, în munţi, contra
clicocraţilor Ana Pauker, Iosif Chişinevschi, Silviu Brucan,
Leon Tismineţchi et comp., îndoctrinaţi de Institutul
„JIDANOV“, cum îl denumea, subtil, George Călinescu, în
faţa studenţilor (cf. Ion Rotaru, O istorie a literaturii
române de la origini până în prezent, Editura Tempus,
Bucureşti, 2006, pag.683)!
Aceasta-i năpârca pe care un „piţifelnic“ o ridică în slăvi
spunând că ar fi un „political scientist, şi nu unul oarecare
(sic )“ (O. Hoandră, „Tismăneanu“, Ziua, nr. 3617, 8 mai
2006, pag. 6).
Băsescu – emulul lui Tismăneanu
Eu am crezut, cum am mai scris, că Tismăneanu, tupeist ca
orice coetnic de-al neamului său, s-a autoimpus ca
preşedinte al comisiei, atunci când Traian Băsescu, privind
spre grupul de fripturişti din comisie, ticălosul s-a ridicat în
picioare, făcându-l pe Băsescu să creadă că se uita la
Tismăneanu şi nu la altul, profitând de faptul că
preşedintelui României îi bate „un far în salcâmi“ (adică se
uită şpanchiu, ca să mă exprim, şi eu, populăros, ca Traian
Băsescu). Dar, vedeţi, Vladimir Alexe afirmă că i-a fost
recomandat chiar de către ex-preşedintele Ion Iliescu.
Trebuie să admit că, la aşa raport, a avut huiduielile
meritate. De altfel, printre invitaţii la şedinţă, în loja
„elitiştilor“ era chiar filozofu’-fără-operă Gabriel Liiceanu,
care declarase că „revoluţia ne-a dat dreptul de a huidui“.
Drept care era cazul ca acest „drept“ să fie utilizat, măcar
acum, mai cu folos. De aceea, consider că preşedintele
P.R.M., senatorul C. V. Tudor, a greşit când a anunţat
dinainte că va aduce membri de partid ca să-l fluiere şi să-l
huiduiască pe preşedintele ţării. Trebuia să-şi aducă,
discret, maximum de activişti de partid şi să-l huiduiască la
maximum de volum şi continuu pe raportorul „Raportului
Tismăneanu“, până când acesta renunţa la citirea acelei
făcături.
„Manifestarea P.R.M. din Parlament a fost o reacţie firească
– spune Ion Cristoiu – la mîrşăvia din Raport, prin care C.
V. Tudor e acuzat de crimele şi abuzurile comunismului.
Traian Băsescu şi-a asumat public Raportul. Comiţînd
astfel un abuz ticălos. Pentru că abuz ticălos e să-ţi asumi
un Document în care un om politic adversar e acuzat de a fi
părtaş la crimele şi abuzurile comunismului. N-a sesizat
nimeni un amănunt. La o adică, manifestarea P.R.M. putea

fi contracarată de către majoritatea parlamentară. Nu s-a
întîmplat asta. Nu s-a găsit un singur parlamentar care să se
ia de gît cu Vadim. De ce? Pentru că Parlamentul era
comunist? Nu. Pentru că Parlamentul a intuit un adevăr:
manifestarea P.R.M. nu era îndreptată împotriva
condamnării comunismului, ci împotriva lui Traian
Băsescu. Împotriva şmecheriei acestuia de a o face pe
anticomunistul şi a necinstei acestuia de a folosi
condamnarea comunismului pentru a se răfui cu adversarii
săi politici“ (Ion Cristoiu, „Un moment imoral şi inutil“, în
Jurnalul Naţional, 20 decembrie 2006). Evident, „abuzul
ticălos“ al preşedintelui Băsescu, incriminat aici, este
provocat de contaminarea cu ticăloşia preşedintelui
Tismăneanu!
A fost criminal Socialismul din România?!
Pentru a răspunde corect la această întrebare, ultimii 50 de
ani trebuie împărţiţi în două etape: a dominaţiei iudeocomuniste, dintre 1945-1964, şi etapa ulterioară, 19651989.
La sfârşitul lunii decembrie 2006, a fost lansată în librării
monumentala carte a regretatului profesor Ion Rotaru, O
istorie a literaturii române de la origini până în prezent.
După ce citeşti paginile despre intervalul 1850-1990,
constaţi, uimit şi cu mare regret, că foarte mulţi scriitori,
poeţi, ziarişti care au trăit în jurul anului 1900 au murit de
tineri, pe la 25 de ani de viaţă, din cauza tuberculozei. Apoi,
după ce citeşti paginile despre intervalul 1965-2006,
constaţi, mai uimit şi cu mare mai mare regret, că scriitori,
publicişti, ziarişti şi anal-işti, ca Mircea Dinescu, Haş-eR
Patapievici, Andrei Preşu, Sorin Antohi, Liviu Antonesei,
Gabriel Liiceanu, Gabriel Andreescu, Marius Oprea,
Stejărel Olaru, Iosif Boda, Alin Teodorescu ş.a., oameni
politici şi de (in)cultură, ca Mona Muscă, Adrian
Iorgulescu-Decerebratu’, Traian Băsescu, Emil Boc,
premiantul Ierusalimului ex-utecist-fruntaş Mihai Răzvan
Ungureanu, Bogdan Olteanu – nepotul adjunctei Anei
Pauker –, Crin Antonescu et ejusdem farinae, nu numai că
nu au murit de tuberculoză, de SIDA, de sifilis, de antrax
sau de altele, dar, fiind născuţi, crescuţi, educaţi, formaţi în
Socialism, au ajuns să-l incrimineze.
Elocvent este cazul preşedintelui ţării, Traian Băsescu,
ajuns căpitan de vapor şi şeful Agenţiei economice din
Anvers – posturi în care nu puteai ajunge dacă nu erai
verificat de Securitate şi dacă nu erai „de-al nostru“. Chiar
el a declarat că, la „revoluţie“, avea 65.000 de dolari şi un
milion de lei; la cursul de atunci al leului, acel milion
valora circa 80.000 de dolari. Era o avere imensă, pe atunci.
În plus, nu aveai voie să deţii valută. Deci, actualul
preşedinte al ţării era un „penalist“ încă de atunci, adică
încălcase, sub forma penală, legile Socialismului, care-l
făcuse om! Deci, din punct de vedere penal, comisese o
crimă. Fusese, deci, criminal regimul?!
Criminal este regimul clicocraţiei postdecembriste
Ca atare, trebuie să admitem că adevăratul regim criminal a
fost etapa iudeo-bolşevică, dintre anii 1945-1964, impusă
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de banda de criminali din care făceau parte şi părinţii lui
Tismăneanu, precum şi regimul postdecembrist. Cea mai
bună dovadă, în acest sens, este clădirea abandonată a
Bibliotecii Naţionale.

îndeosebi din partea Asociaţiei Civic Media. Dar, degeaba,
fiindcă, de vreme ce are protecţia prezidenţială asigurată,
impostorul Tismăneanu are curajul să scrie şi să ţină
discursuri publice.

Într-adevăr, conform teoriei lui Lenin, pentru ca democraţia
să se instituie şi, astfel, regimul socialist să supravieţuiască,
trebuie ca poporul să aibă „ştiinţă de carte“. Dar teoria
inculcării ştiinţei de carte în popor fusese susţinută, înaintea
lui Lenin, la noi, de Dimitrie Gusti, de Spiru Haret, de
Nicolae Iorga, de Mihai Eminescu, de „paşoptişti“ şi,
înaintea lor, putem merge până la Dimitrie Cantemir şi mai
departe. Or, expresia cea mai clară a dimensiunii criminale
a regimului instaurat de clicocraţia postdecembristă este
clădirea încă în ruină a Bibliotecii Naţionale. Ea, clădirea în
ruină, sintetizează faptul că învăţământul – domeniu
strategic al oricărei societăţi care se respectă – a fost
abandonat deliberat, precum clădirea respectivă, cu
rezultatele cunoscute, deja, pe plan mondial: creşterea
abandonului şcolar, creşterea analfabetismului, scăderea
nivelului de instruire generală, scăderea conţinutului
învăţământului. Consecinţele acestei involuţii catastrofale
sunt, unele, cunoscute, altele, imprevizibile: necunoaşterea
legilor, neparticiparea la activitatea politică, creşterea
criminalităţii, absenteismul electoral, scăderea nivelului de
instruire a forţei de muncă, scăderea periculoasă a
natalităţii, scăderea productivităţii muncii, ineficienţa
economică, creşterea şomajului, creşterea morbidităţii şi
mortalităţii infantile, emigrarea în masă etc., etc.

De aceea, apelez la posturile de televiziune de bună
credinţă să îi popularizeze cît mai mult afirmaţia sa cum că
Poliţia poate să-i împuşte liniştită pe grevişti – inclusiv pe
pensionari – (fiindcă, deh!, şi-ar face datoria de a menţine
„solidaritatea socială“, establishment-ul atît de drag
guvernanţilor şi lui Tismăneanu-care-umflă-banul) şi,
poate, se va ajunge ca escrocul politic Tismăneanu să nu
mai poată fi scăpat ca Hoară de furia demonstranţilor.

Lipsa de instruire a poporului se traduce prin lipsa
democraţiei. Aşadar, dimensiunea criminală a regimului
postdecembrist rezidă, în esenţă, în antidemocratismul
său, atestat de involuţia culturală: nu poţi face
democraţie când îngrădeşti accesul la cultură, la instruire a
poporului. Dar poporul este ţinut în ignoranţă deliberat
pentru ca clicocraţia să nu poată fi deranjată de acţiunea
revoluţionară sau, măcar, de privirea critică a poporului.
Faptul că regimul Băsescu îşi glazurează imaginea cu
jidănismele ticălosului Tismăneanu nu valoarează nici cât
frunza de viţă de pe statui. NU mai păcăleşte pe nimeni. Iar
ca bibliografie, „Raportul“ trimite la proverbele „Cine se
aseamănă se adună“, „Corb la corb nu-şi scoate ochii“ sau,
dacă vreţi o formă academică, Asinus asinum fricat – care
sună ca pe româneşte: Măgarul de măgar se freacă! Se
înţelege: pentru a-şi face plăcere, dându-şi, unul altuia,
rapănul jos. Evident, este vorba de rapănul moral şi
intelectual.
Ianuarie 2007
ADDENDA
Atît din cauza mizeriei sale de raport, cît şi din cauza
posturii sale mizere, de ex-comunist năpîrlit în anticomunist, care, cu tupeul tipic rasei sale, ne dă lecţii de
democraţie şi, totodată, pentru că este acreditat în mod
interesat de preşedintele Traian Băsescu şi de parveniţii
cleptocraţiei postdecembriste, Vladimir Tismăneanu a atras
contra sa furia întemeiată a unei mari părţi a presei,

11 iulie 2010

10. Imperialismul sovietic și
comunismul național
Radu M Florian
Replică dată publicatiei Romania Muncitoare
Pe pagina de internet a publicației România Muncitoare,
mai precis la:
http://romaniamuncitoare.no/comunidades.net/index.php?pa
gina=1379327093 si
http://romaniamuncitoare.no/comunidades.net/index.php?pa
gina=1379314748 , este publicată o replica dată de aceasta
publicatie și mie, în care autorul incearcă să justifice
naționalismul acesteia și al organizației din spatele sau,
partidul Uniunea Comuniștilor Români( care, toți?) prin
trimiteri la "imperialismul sovietic" si la "comunismul
național" pe care, chipurile, l-ar fi susținut liderul nordcoreean Kim Ir Sen împotriva adevaraților marxist-leniniști,
a celor internaționaliști.
Avand in vedere ca, eu, am mai purtat polemici cu
reprezentanții acestui partid și acestei reviste, încă de acum
2 ani și ceva, nu consider necesar să răspund printr-un
material amplu, ci doar să mă refer strict la aspectele
subliniate de acest articol.
Întăi, autorul susține că o țară socialistă nu are dreptul "să
atace și să cucerească" o altă țară, fie ea și "burgheză sau
fascistă". Evident, el ne acuză pe noi, membrii PCRComitetul de reorganizare-din care fac și eu parte, ca am
susține acest lucru. Suntem însă nevoiți să-l dezamăgim:
noi marxist-leninistii nu am sustinut NICIODATA așa
ceva. Nu am susținut că țările socialiste trebuie să ducă
războaie ofensive împotriva celor capitaliste. Ne este
straină teoria "exportului de revolutie", așa cum străină i-a
fost însuși marelui Lenin. Doresc insă să-l întreb pe autorul
articolului (s-au autorii?)- CAND anume au purtat Rusia
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Sovietică și Uniunea Sovietică războaie ofensive împotriva
unor țări capitaliste, când anume au încălcat ele
independența și suveranitatea altor țări? Cumva în 1920?
Nu, ofensiva sovietică împotriva Poloniei a fost doar o
REPLICA la ofensiva purtată de Polonia, cu sprijin francez,
împotriva Rusiei Sovietice, ofensivă ce se soldase în aprilie
1920 inclusiv cu ocuparea Kievului. Sau poate în 1939,
impotriva Finlandei? Din nou raspunsul este NU, războiul
cu Finlanda a fost cauzat de provocările finlalndeze la
granița comună.
Consideră oare autorul că ultimatumul sovietic din iunie
1940, soldat cu pierderea de către România a Basarabiei, a
fost cumva un act de agresiune sovietică împotriva unei țări
independente si suverane? Probabil că autorul nu cunoaște
bine istoria Basarabiei. ADEVARATA încălcare a
suveranității unui stat aparține României burghezomoșierești, care la începutul anului 1918 (10 ianuarie) a
trimis în Basarabia, atunci teritoriu, recunoscut
internațional, al Rusiei Sovietice, sub comanda generalului
român Broșteanu si a celui francez Berthelot, TRUPE, forțe
pe care nu le-am putea califica altfel decât de ocupație,
pentru a lupta impotriva formațiunilor înarmate ale
bolșevicilor, și nu a bolșevicilor din Rusia sau Ucraina ci a
celor locali, moldovenești. Este vorba de doua divizii de
infanterie și două de cavalerie venite în apărarea deloc
reprezeantativului Sfat al Țării, organism care nu respecta
proportionalitatea
naționalităților
din
Republica
Moldoveanească autonomă în cadrul Rusiei Sovietice,
întrucât deputații de etnie română erau mai mult de
jumatate (84 față de 36 ai celorlalte naționalități) în timp ce
procentul românilor în populația republicii era de numai
47% (conform recensamantului din 1897), deci mai puțin
de jumatate. Când vii cu armata pe teritoriul altui stat pe
care apoi il anexezi nu se cheama oare ca ATACI si
CUCERESTI acel stat?
Asadar, cand a fost adevarata agresiune asupra Basarabiei,
in 1940 sau in 1918?
Mergând mai departe, constat că autorul deplasează discuția
pe un alt plan, ceea ce nu poate insemna altceva decat
SCHIMBAREA SUBIECTULUI.
Nu imi amintesc să fi susținut vreodata politica Uniunii
Sovietice de imixtiune in afacerile interne ale Romaniei
socialiste, poate autorul are un asemenea exemplu, îl rog pe
această cale să mi-l reamintească. NU imi amintesc să fi
susținut vreodată oportunitatea existenței unei "retele de
agenți" în interiorul Partidului Muncitoresc Român( numele
PCR în perioada 1948-1965) sau a Securității. NU îmi
amintesc vreodată să fi susținut încercările de subversiune
ale GRU (servicul de informatii al armatei sovietice) de la
Iași și Constanța. NU îmi amintesc să fi susținut că
România trebuia să fi avut un statut de subordonat în
relațiile cu URSS. Din cate stiu, am susținut întotdeauna
principiul EGALITATII IN DREPTURI al partidelor
comuniste și muncitorești și țărilor socialiste și AM
RESPINS CATEGORIC pretențiile de șovinism rus asupra
acestora, pretenții care datează, într-adevăr, de pe vremea

lui Stalin. De altfel acest principiu al egalității în drepturi
este cel care a stat la baza URSS, stat de tip nou, apărut în
1922, ca urmare a eforturilor nemijlocite ale lui Lenin de
COMBATERE a șovinismului rus.
Tot ceea ce îmi amintesc să fi susținut în polemica cu ei
este altceva- anume superioritatea Uniunii Sovietice nu
asupra altor țări SOCIALISTE ci asupra celor
CAPITALISTE, burghezo-moșieresti, cum era România in
1940. Eu nu am susținut Uniunea Sovietica împotriva
României socialiste de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu
sau Gheorghiu-Dej ci am susținut-o împotriva României
BURGHEZO-MOȘIERESTI de la 1940, Românie care, așa
cum am arătat mai sus, comisese PRIMA un act de ocupație
al altei țări, încă din 1918. De ce vă feriți să discutați despre
ACEST aspect, despre URSS și România din 1940 și
aduceti în discuție URSS și România din 1953 sau 1963,
când ambele erau țări DE ACELASI TIP? Oare nu cumva
pentru că nu puteți în nici un fel susține justețea punctului
de vedere al burgheziei și moșierimii române de la 1940?
Oare nu cumva din lipsa de argumente? Intr-adevar, ce
comunist consecvent ar putea susține un stat BURGHEZOMOȘIERESC împotriva unui stat SOCIALIST? Ce
comunist consecvent poate să nege că orice trecere a unui
teritoriu de la capitalism la socialism constituie un pas
ÎNAINTE, o ELIBERARE? Puteți foarte bine apăra o țară
socialistă împotriva unei alte țări socialiste- de pildă eu
însumi am susținut China împotriva URSS în conflictul
politico-ideologic din anii 1960-, puteți de asemenea
susține o mică țară feudalo-capitalista împotriva unei mari
țări feudalo-capitaliste, asa cum era Rusia țaristă la care
făcea referire Marx, dar NU puteți nicidecum, fără a vă face
de râs, sustine o țară CAPITALISTA împotriva unei țări
SOCIALISTE.
Iata deci, pe scurt, de ce sustin eu că ați ocolit subiectul și
nu v-a interesat de fapt polemica ci denigrarea adversarului.
Referitor la Kim Ir Sen si comunismul său "national", iarăsi
intrați într-un subiect ce nu are NICI O LEGATURA cu
România versus URSS în 1940. In loc să vă puneți
problema în ce CONDITII a elaborat marele Kim Ir Sen
(pentru care noi avem si vom avea intotdeauna un respect
deosebit) teoria sa, vă lansați în niște paralele istorice
LIPSITE DE SENS.
Într-adevar, care era statutul Coreei in perioada dominatiei
japoneze? Era acela de țară OCUPATĂ de o putere
imperialistă. Ce fel de "naționalism" era naționalismul
coreean reprezentat de Kim Ir Sen? Era naționalismul unei
natiuni ASUPRITE. Lenin însuși a spus că orice
naționalism al unei națiuni asuprite are un conținut
îndreptat împotriva exploatării capitaliste, și tocmai ACEST
conținut trebuie comuniștii să-l sustină in mod
necondiționat. Dar rezultă de aici că Lenin susținea ORICE
fel de naționalism, că marxist-leninistii ar trebui sa sustina
ORICE fel de naționalism?
Bineinteles ca nu, iar cine studiază opoziția lui Lenin față
de primul război mondial purtat în numele
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NATIONALISMULUI, și în primul rând opoziția sa față de
naționalismul șovin al PROPRIEI sale națiuni, cea rusă,
înțelege limpede că lucrurile nu stau deloc așa. Există un
naționalism bun și unul rău, așa spunea și un alt mare
comunist, Mao Zedong, in anii '30, când afirma că
naționalismul națiunii asuprite este internaționalism aplicat
și naționalismul chinez îndreptat împotriva Japoniei e bun,
dar cel japonez îndreptat impotriva Chinei e rău. Da,
comunistii coreeni AVEAU dreptul să fie naționaliști
împotriva Japoniei. Dar aveau oare comuniștii români din
1940 dreptul să fie naționaliști împotriva URSS? Ce
reprezenta URSS atunci, socialismul sau imperialismul?
Este limpede ca nici un comunist cât de cât consecvent nu
poate susține a doua variantă. Nu există naționalism bun la
modul absolut, comuniștii "nu cred in absoluturi", cum se
exprima Lenin in 1921, există doar un naționalism bun și
altul rău IN FUNCȚIE DE CONTEXT.
"Orice adevăr- spunea marele Lenin in 1920- daca-l faci
"exorbitant"..., dacă-l exagerezi, dacă-l extinzi dincolo de
limitele aplicabilității lui reale, poate fi dus până la
absurd...". Or eu tocmai asta reproșez autorului articolului,
faptul că spunând niște ADEVĂRURI, spunând niște
lucruri corecte, atât despre relațiile URSS cu țările frățești
cât și despre naționalism, le-ați SCOS DIN CONTEXT
pentru a susține o teză de nesusținut și, inevitabil, le-ați
împins spre absurd.

Criza economica a survenit pe fondul contradictiilor
inerente sistemului capitalist.
Daca ar fi observat criza economica actuala, Marx ar
sublinia defectele capitalismului care au dus la aceasta
criza. Noile instrumente financiare au permis cresterea
riscurilor, iar acumularea de capital ar
fi fost mult mai mica fara ele, in ultimele decenii.
Finantele au ajuns sa stea la baza societatii, iar cererea de
bunuri a ajuns sa fie dependenta de carduri de credit si de
dobanzi. Sindicatele nu mai au aceeasi forta, iar reducerea
ajutoarelor sociale a facut oamenii sa fie vulnerabili la
socurile de piata.
Al cincilea punct al Manifestului Partidului Comunist al lui
Marx, era nationalizarea bancilor, iar acum auzi despre
astfel de propuneri peste tot, chiar si de la persoane care
respingeau pana acum marxismul.
Politica SUA este foarte departe de a implementa astfel de
masuri, chiar daca a preluat multe din institutiile masive
care au intrat in faliment, in urma crizei. Si asta pentru ca
statul, dupa ani intregi de
atrofiere, nu mai are capacitatea de a transforma o industrie
in alta.
Statul in sine trebuie sa se schimbe.

11. Criza economica si solutiile lui
Karl Marx

12. ROMANIA - BILANTUL UNUI
SIMPLU CETATEAN

Tudose Iulian

M. Teodorescu

"Criza economica ii face pe multi sa se intoarca la ideologia
lui Karl Marx",se arata intr-un studiu realizat de Leo
Panitch, profesor de stiinte politice la Universitatea York
din Toronto,in articolul "Marx modern",publicat in revista
"Foreign Policy"

Capitolul 1. Asemanari

Criza economica readuce in prim-plan ideologia socialista ,
pentru simplul motiv ca a fost prezisa de Marx cu ani in
urma.
"Marx era adevaratul realist. Neo-liberalismul se afla deja
intr-o situatie dificila si inainte de criza economica, pentru
ca in toate zonele lumii unde se aplica, multi oameni
sufera.Bancile se prabusesc,
oamenii isi pierd locurile de munca. Fabricile se inchid si
cererea de bunuri pe piata scade", spune Panitch.
Ce ar face Marx?
"Le-ar spune oamenilor sa depaseasca izolarea sociala
la care i-a condamnat capitalismul, sa se organizeze in
sindicate si organizatii si sa faca o revolutie"

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Avem aceleasi hidrocentrale construite pana in
1989, cu precizarea ca pe unele, cat de curand le
vom face cadou.
Avem aceleasi termocentrale construite pana in
1989 si aceleasi retele de transport electric.
Avem aceiasi centrala atomica.
Avem aceleasi sosele si autostrazi in proportie de
99%.
Avem aceleasi spitale construite pana in 1989.
Avem aceleasi camine, complexe, studentesti si
aceleasi facultati de stat.
Stam si acum la cozi. Sinistru e ca acum stam la
coada la banca, la coada sa platim impozitul sau
gazul, la coada sa prindem mai stiu eu ce promotie
sau la coada sa depunem cererea de somaj.
La fel ca pana-n 1989, vedem hotul dar inchidem
ochii.
La fel ca pana-n 1989, ne uitam la TV si nu avem
ce sa vedem.
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1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

1.19.

1.20.
1.21.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

La fel ca pana-n 1989 ne mintim spunandu-ne ca:
presedintele singur, nu are ce sa faca.
La fel ca pana-n 1989 ne plangem ca-i greu dar
noi o ducem bine.
La fel ca pana-n 1989 ne amenintam copiii sa
invete bine, spunandu-le ca fara carte nu au parte.
La fel ca pana-n 1989 cei fara carte sau cu studii
cumparate, sunt numiti politic in functii de
conducere.
La fel ca pana-n 1989 locurile la facultatiile de stat
sunt foarte putine.
La fel ca pana-n 1989 incercam sa ne platim
datoriile.
Avem acelasi metrou ca si in 1989.
Avem aceleasi linii de tranvai si troilebuz
Avem aceleasi parcuri dar distruse, aceleasi zone
de agrement dar ruinate, aceleasi baze de tratament
dar instrainate sau lasate in paragina, aceleasi
lacuri termale si bai populare dar acum cu taxe
mult mai mari.
Avem aceleasi mine dar inchise, aceleasi sonde
petroliere dar cesionate pe 2 lei, aceleasi gradinite
si camine
Avem aceleasi statiuni turistice dar fie lasate de
izbeliste, fie date cadou.
Avem aceleasi bogatii naturale, inepuizabile ( aur,
neferoase, marmura, minereuri feroase, uraniu,
gaz, hidrogen sulfurat).
Avem aceleasi fantani dar secate, aceleasi izvoare
de apa minerala.
Avem aceleasi centre de cercetare dar fara
cercetatori.
Si acum ca si pana-n 1989, ne multumim sa
spunem bancuri despre politicieni.
Si acum ca si pana-n 1989, ne lasam condusi
precum o vita la abator.

Capitolul 2. Deosebiri
2.1. Hidrocentralele ce le avem sunt amortizate contabil.
Costul de productie este acum de 10 ori mai mic iar
cel pe care-l platim de 10 ori mai mare?!
2.2. Termocentralele pe care le avem sunt si ele in aceasi
situatie ca a hidrocentralelor in schimb aici ne
confruntam cu alt aspect si anume cu cel al
aprovizionarii cu carbune de import daca ar fi fost
posibil, cu siguranta politicienii nostri, ar fi importat
si apa pentru varianta hidro. Amortizarea
termocentralor, duce la costuri foarte mici de
productie, in schimb comisioanele de la import au
grija sa regleze pretul. Aceleasi comisioane vin a
corecta pretul si in varianta hidro, comisioane de
milioane de euro primite pentru revizii tehnice
uzuale la preturi de milioane!
2.3. Incredibil, importam apa grea de la o firma din
paradisul
fiscal
care
o
cumpara(importa)
din...ROMANIA! Transportul e foarte rapid, el

facandu-se pe hartie! Teoria, ca si energia electrica,
este aproape gratuita, nu e valabila si pentru
Romania.
2.4. Soselele si autostrazile sunt aceleasi dar cu un trafic de
10 ori mai mare.
2.5. In spitale acum trebuie sa vii cu seringa ta si cu
medicamentele tale.
2.6. Statul la coada e privit ca ceva normal. Am stat 2 ore la
BCR Serban Voda, le-am facut sesizare si un pic de
circ, i-am intrebat daca-si dau seama ca ceea ce fac e
furt, furt de timp si normal ar fi sa ma pontez si sa fiu
platit de banca. Angajatii radeau iar pinguinii de la
coada ma priveau ca pe un ciudat.
2.7. Daca ceri restul la taxi, spun ca nu au schimbat, daca
vrei restul de la Mega Image trebuie sa te lupti sa-l
culegi de pe sticla, daca lasi ciubuc prea putin, ti se
bate obrazul.
2.8. Pana-n 1989 eram mintiti 2 ore/zi, la televizor! Acum
suntem mintiti 24 de ore /zi.
2.9. Pana-n 1989, presedintele era laudat de patriarhul
Romaniei,
acum
presedintele
pupa
mana
patriarhului. Homosexualitatea e prezenta la cele mai
inalte nivele, a pupa mana cuiva, este o optiune
sexuala!
2.10 In ziua de azi, poti face o facultate si numai cu bani.
Examenele de semestru sunt teste grila, iar subiectele
sunt postate pe net cu 2 saptamani inainte!!!
2.11. Exploatarea resurselor naturale se face de catre
privati, care dau statului Roman, intre 3-12% din
valoare ! Protectia sociala are un alt sens, a-l aduce
pe om la nivelul de inteligenta si sau
cunoastere/percepere al ierbivorelor e factor de
echilibru si liniste sociala. Eliminarea fizica a
pensionarilor si celor asistati social e plus valoare,
si trebuie facuta intr-un cadru legal!
2.12. Astazi se fac consolidari la tronsoane de cai de tranvai
unde nu e cazul doar pentru a incasa comisionul.
Toata clasa politica asteapta cutremurul ca pe
Dumnezeu
2.13. Pana-n 1989 fiecare cetatean mergea in concediu, o
data la mare si o data la munte. Azi doar 5% isi
mai permit!
2.14. Pana-n 1989, banii obtinuti din exploatarea resurselor
naturale, erau directionati catre protectia sociala,
astazi sunt directionati catre protectia MAFIEI!
2.15. Apa plata e la fel de scumpa ca berea?
2.16. Cumparam Cola la acelasi pret cu laptele, daca nu mai
scump. In loc sa ne hranim copiii ii otavim cu
mana noastra!
2.17. Parizerul e facut din celuloza alimentara si prafuri
extrem de toxice. Toate preparatele contin aditivi
toxici ce permit absortia apei. Am ajuns sa
cumparam apa la pret de sunca presata. Am ajuns
sa ne cumparam propia moarte in rate!
2.18. Banii ce n-i se fura zi de zi, se intorc inapoi sub forma
de imprumut. Cine are interes sa se opreasca jaful
atata timp cat acesta genereaza dobanzi acelorasi
hoti.
Daca am incerca sa-i falimentam pe acesti criminali
economici, ce fac profit otravindu-ne,cu acordul tacit al
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statului si de ce nu si al nostru, nu ne-ar ramane decat sa
bem apa si sa mancam cartofi si paine dar si atunci nu sunt
sigur ca nu ne-ar otravi apa! Exista o vorba veche SCAPA
CINE POATE! eu unul va spun sincer ca SCAPA CINE SE
TREZESTE! Invadatorii nu ne invadeaza pentru ca inca
suntem prea multi!
Capitolul 3. Specific Romanesc
3.1. Numai in Romania platesti comision de consultare
cont, facuta la bancomat.
3.2. Numai in Romania patesti comision cand retragi
numerar de pe card.
3.3. Numai in Romania termenele de prescriptie a
amenzilor nu sunt respectate.
3.4. Numai in Romania au fost date si inca se mai dau legi
pentru o zi!
3.5. Branza e mai scumpa decat carnea.
3.6. Nucile noastre mai scumpe decat nuca de cocos.
3.7. Laptele simplu mai scump decat laptele batut.
3.8. Portocalele mai ieftine decat merele.
3.9. Cartile sunt mai ieftine decat revistele.
3.10.Muzica buna e mai ieftina decat muzica proasta.
3.11.Maslinele umplute cu gogosar sunt mai ieftine decat
maslinele umplute cu sambure.
3.12.Vinul este mai ieftin decat strugurii.
3.13.Pixul cu mina este mai ieftin decat mina de pix fara
pix.
3.14.Ciupercile sunt mai scumpe ca si carnea de pui.
3.15.Criminali precum Iliescu au paza oficiala de stat, SPP,
platita de cei impotriva carora au fost facute crimele.
3.16.Venitul minim si pensile sunt impozitate ( supuse
taxarii).
3.17.Hotararile luate de popor prin referendum sunt apoi
ignorate
3.18.Statul are o relatie sexuala cu cetateanul, regulandu-l
in toate pozitiile posibile. Pozitia 89, in grup, e
practicata de 20 de ani!

care am o rată destul de mare și cheltuieli lunare, ca fiecare,
reduse cât se poate prin răbdări.
Pe o parte e bine, mi-am dezvoltat o rezistență la ispite, miam dezvoltat o capacitate de calcul și evidență a finanțelor
cu câteva zerouri care m-a ajutat să rămân pe linia de
plutire. Se pare că acest sistem ipocrit, acești paraziți din
conducere care "au supt sângele poporului" au avut grijă sămi "găurească barcă" și să mă scufund în datorii și în
greutăți. Nu vreau să se inteleaga ca sunt un egoist si ca ma
gandesc doar la mine, cred ca esentialul acestui mesaj putea
fi transmis si de catre alta persoana sub alta forma.
Mi-ar fi placut ca în acest stat munca să fie plătită pe merit,
să nu mai existe borfași, țigani pe străzi, să mergi în
siguranță atât ziua cât și noaptea, să nu îti fie teamă în trafic
de burtoșii, cu BMW-uri, colorați care s-au intors de la
"ciordeală".
Ca și militar, nu m-am bucurat de prea multă autoritate;
uniforma polițistului, a jandarumului, al brigadierului AT
este murdărită. Urăsc țigănia, urăsc mizeria din țara noastră,
manelele și pe cei care le fac și îmi pare rău pentru mințile
conectate la urechile cleioase care ascultă.
Lipsa de cultură joacă un rol foarte important în viața
românilor. Imi pare rău și pentru învățământ, ce era și ce a
ajuns. În Călărași, la un liceu de exemplu (din acest oraș
sunt), nu a fost nici un elev care să promoveze
bacalaureatul. Regret faptul că atunci când trec spre
Călărași, la intrare unde se află ruinele combinatului
metalurgic, unii s-au împoibăgit din acel fier furat. Eram
mic când încă se mai lucra acolo. Acum fantomele
muncitorilor și stâlpii de beton rămași, găuriți pe ici pe colo
pentru a extrage minereu de fier de catre "minerii" nocturi
ai unor clanuri mafiote care încearcă să mai ciupească din
ce a mai ramas, imi dau fiori.
Regret imaginea țării noastre, cu o istorie de care sunt
mândru, în lume. Au avut grija sa ne fie rușine sau frică
niște infractori needucați care au săvârșit fel de fel de
prostii prin alte țări; normal, nu vor zice ca au fost niște
țigani sau ma rog eu ce, spun ca sunt cetățeni români. Da,
mie unul imi e rușine și teamă uneori, când călătoresc prin
alte țări, să spun că sunt român. E greu de facut ordine în
țara asta, iar ca noi (noi - eu si dvs.comuniștii) cred că sunt
puțini, nu știu, sper să ma însel.

13. Scrisoare de la un tânăr bugetar
supărat
Buna ziua.
Mă numesc Teodor, sunt un tânăr de 23 de ani și mă
gândesc serios să părăsesc România, ca și alți oameni care
nu sunt mulțumiți de condițiile de aici, de banii pentru care
muncesc. Am lucrat într-un organ de stat până acum câteva
zile. Mă descurcam greu iar acum când salariile vor scădea,
prețurile cresc eu nu mă mai pot descurca, în condițiile în

Vă multumesc enorm pentru ca ați avut răbdare și timp
pentru a-mi citi mesajul (email-ul), Mi-ar face o deosebita
plăcere si onoare ca intr-o zi sa pot face parte si eu din acest
partid. Multumesc încă o dată, asa vad eu lucrurile in
Romania.
Cu respect,
Teodor
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Articolul
integral
se
găseste
pe:
http://www.adevarul.ro/interviurile_2_plus_1/Daniel_Daian
u-E_nevoie_de_lege_martiala_impotriva_evaziunii

14. De prin presa adunate.
Comentarii
1. În revista România Mare nr 1043 găsim scris că
”Numărul sinuciderilor este în continuă creştere.
Fenomenul e nfirmat de Institutul de Medicină Legală,
care a publicat un document năucitor: în anul 2009, în
România şi-au pus capăt zilelor aproape 3.000 de
români, ceea ce înseamnă o medie de cca. 8 români pe
zi. Pînă în anul 1987, numărul de sinucideri era cam de
1.000 pe an. Acum, s-a triplat, tendinţa fiind de continuă
creştere, spînzurarea reprezentînd metoda predilectă
(76,5%)”.
Comentariu: Aici se demonteaza minciuna ca românii erau
nefericiți in perioada comunistă iar capitalismul, ascuns sub
”umbrela” democației, a adus libertatea și fericirea de s-a
triplat numărul sinucidelor în comparatie cu anul 1987, dat
ca reper. Cei care au trăit atunci știu ca situația românilor
nu era ușoară, lipsurile în aprovizionarea cu produse de
consum erau evidente, restricțiile în consumul de energie
electrică și termică erau supărătoare pentru populație dar
era o compensație în rapost cu situația de astăzi, se
construiau locuințe, industria funcționa, se plăteau datoriile
externe, România se dezvolta în continuare existând
perspective că lucrurile se vor îmbunătăți fiindcă societatea
românească ajunsese în situația să fie în stare să se
autocapitalizeze, să-și creeze propriul capital de dezvoltare
și deci nu avea nevoie să se împrumute de la instituțiile
financiare internaționale( FMI, Banca Mondială și altele)
înrobindu-se, așa cum o face astăzi. România era întradevăr
independentă și suverană față de situația de astăzi când este
dependentă de capitalul străin. Este un adevăr elementar că
cine este dator la alții nu poate fi considerat liber.
2. Tot în revista România Mare în cinci numere succesve
(1037-1042) dr. Gheorghe Brasoveanu publica un material
bine documentat în care prezintă nivelul de dezvoltare al
țării noastre din anul 1938 comparativ cu anul 1966 , an
când se împlineau 20 de ani de când PCR a preluat puterea.
Cifrele sunt grăitoare cu privire la ce s-a putut face în 20 de
ani de construcție a socialismului comparativ cu ce s-a
putut face în ultimii 20 de ani de restaurare a capitalismului.
Mulțumim autorului și-l așteptăm și cu alte materiale la fel
de valoroase necesare Reabilitării socialismului.
Textul integral se găsește reprodus în numărul curent al
ziarului nostru
3. Într-un interviu publicat de ziarul Adevărul din 27 iunie
2010 cunoscutul econimist Daniel Dăianu spune că: ”E
nevoie de lege marţială împotriva evaziunii“, referindu-se
la evaziunea fiscală ce domnește în România.
Nu numai în acest domeniu este nevoie de ”legea
marțială”, spunem noi, sunt și alte sectoare care au nevoie
de această lege problema e, cu cine o aplicăm?

4. Jurnalul Național din 27 iulie 2010 publică sub titlul ”
Crucile din cimitirul economiei româneşti” o radiografie ,
incompletă, a ”marilor realizări” postdecembriste din
economia românescă în tranziția ei spre capitalism,
economie de piață și bineânțeles ”democrație”, spre
disperarea celor care susțin că astăzi României îi este mai
bine decât înainte de 1989.
Se mai miră că Nicolae Ceaușescu ar fi votat , dacă ar fi
trăit astăzi, de aproape jumătate dintre români.
Aricolul îl găsiți la adresa : http://www.jurnalul.ro/stireacum-20-de-ani/crucile-din-cimitirul-economiei-romanesti550427.html
5. Un alt articol pe aceeași temă a publicat ziarul
România Mare nr 1041, sub semnătura lui Carol Dina
fost Prim-secretar al Comitetului de partid al Județului
Galați, cu titlul ” După 20 de ani de jaf anarhie şi
minciunăROMÂNIA
FALITĂ”.
http://www.ziarultricolorul.ro/?cmd=displaystory&story_id
=6794&format=html

15. Ansamblul de copii din Cuba „La
Colmenita” în România
În perioada 4-14 iulie Ansamblul ”LA CALMENITA” din
Republica Cuba ne-a vizitat țara cu ocazia unui turneu
european, venind din Spania.
Gazde în România au fost Palatul Copiilor din București și
Ministerul Învățământului.
Turneul copiilor cubanezi, format din peste 30 de copii cu
vârste cuprinse între 5 si 16 ani, face parte dintr-un turneu
mai amplu prin Europa ca ”Ambasadori ai Bunăvoinței
UNiCEF” cu mesajul ”Copiii - Cel mai puternic ambasador
al schimbării”.
Copii cubanezi au prezentat spectacole în Bucureși – 6
august la Palatul Copiilor(fost al Pionierilor); 9 august în
Târgoviște la Tabăra de copii; 11 august în Brașov și 12
august în Piatra Neamț.
La spectacolul din București tinerii artiști cubanezi au
prezentat un program de mare ținută artistică, cu muzică ,
dans și voie bună caracteristic felului de a fi al poporului
cubanez.
Gazdele oaspeților din Cuba, Palatul Copiilor-director prof.
Camelia Munteanu, ar fi dorit să Ansamblul La Cormenita
să concerteze în mai multe orașe din țară dar din păcate la
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apelul lor au răspuns doar autoritățile locale mai sus
amintite.
Pe 14 august oaspeții au părăsit teritoriul românesc prin
județul Constanța plecând spre Turcia, următoarea
destinație a turneului.

Și în România Asociația che Guevara a organizat o masă
rotundă în memoria marelui revoluționar al cărui nume îl
poartă.
Cu siguranță, opiniile în privința lui Che sunt împărțite. Dar
imaginea sa, precum si ideile sale pentru care a luptat,
îndreptate impotriva oricărei forme de imperialism,
dăinuiesc pâna în ziua de azi si vor dăinui și în deceniile ce
vor urma.

16. Che Guevara, 82 de ani de la
naștere
Asociația Che Guevara – România
cheguevara_68ro@yahoo.com
Ernesto Guevara de la Serna, supranumit "Che", s-a
născut pe 14 iulie 1928, în orașul argentinian Rosario.
Înainte de a deveni revolutionar el și-a făcut studiile la
Rosario și a absolvit Universitatea din Rosario (1953),
devenind medic.
La numai un an dupa încheierea studiilor, dându-si seama
că discrepanțele sociale existente în America Latină pot fi
rezolvate numai printr-o revoluție populară, a plecat în
Mexic, unde i-a întălnit pe Fidel Castro și alti revolutionari
cubanezi exilați.
În 1956, impreuna cu acestia, el a intrat in lupta de gherilă
impotriva dictatorului cubanez și marionetă a imperialiștilor
americani Fulgencio Batista. Datorită sprijinului poporului
cubanez mișcarea revoluționară condusă de Fidel Castro și
Che a preluat puterea în anul 1959.
Dupa ce a fost în conducerea Guvernului revoluționar
cubanez,o vreme chiar guvernator al Băncii Naționale a
Cubei, el a plecat în Congo pentru a se alătura gherilelor de
acolo, demers ce s-a soldat cu un eșec întrucât masele de
acolo nu erau pregătite pentru o revoluție așa cum gândea
el. După această experiență, chiar bolnav, Che Guevara, s-a
întors in America Latină să continue lupta și unde și-a găsit
sfârșitul fiind asasinat, după ce a fost luat prizonier, de
soldați bolivieni, la comanda CIA, în muntii Boliviei.
Dar imperialiștii americani nu au reusit sa ucida și ideile lui
de libertate și independență, idei impărtășite de toți oamenii
asupriti de pe planetă. Din acest punct de vedere putem
spune ca Che traiește și azi, trăiește prin ideile lui, prin
filozofia lui de viață și numeroasele realizări în slujba
revoluției. El se află în Pantheonul marilor oameni care au
schimbat istoria în bine.
În Bolivia sute de oameni iau parte în fiecare an la
ceremoniile de comemorare a eroului revoluționar Che
Guevara, în apropierea satului unde a fost capturat si ucis.
In Argentina, tara sa natala, s-a ridicat o statuie in memoria
sa si ii este dedicat un festival muzical.
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B. Stânga Internaționlă

Abia dacă avem timp să respirăm în cele șase ore în care se
transmite pe viu și în direct de aproape toate televiziunile
din lume.

a) Cuba - Reflectiile lui Fidel Castro

Asistând deja la întâlnirile dintre echipele cele mai
prestigioase în numai șase zile, și aplicând punctele mele
de vedere de slabă încredere, îndrăznesc să consider că
între Argentina, Brazilia, Germania, Anglia și spania se află
campionul Cupei.

B.a.1. CONFLAGRAȚIA INEVITABILĂ
CONFLAGRAȚIA INEVITABILĂ
Recent am afirmat că lumea va uita curând tragedia care
era pe cale să se producă ca urmare a politicii duse, timp de
peste două secole, de superputerea vecină: Statele Unite.
Am cunoscut forma sinuoasă și vicleană de a acționa;
impetuoasa creștere economică atinsă pe baza dezvoltării
tehnice și științifice; enormele bogății acumulate pe seama
imensei majorități a poporului muncitor și a restului lumii
de către o minoritate restrânsă care, în această țară și în
celelalte, dispune și se bucură de bogății fără limite.
Cine se plânge tot mai mult dacă nu muncitorii, specialiștii,
cei care prestează servicii populației, pensionarii, cei care
nu au o slujbă, copiii străzii, persoanele lipsite de cunoștințe
elementare, care cosntituie imensa majoritate a celor
aproape șapte miliarde de locuitori ai planetei, ale căror
resurse vitale se epuizează vizibil?
Cum le tratează așa numitele forțe de ordine care ar trebui
să le apere?
Pe cine lovesc polițiștii, înarmați cu toate instrumentele de
represiune posibile?
Nu mai este necesar să descriu faptele pe care toate
popoarele, în toate părțile, inclusiv în Statele Unite, le văd
la televizor, la computere și la alte mijloace de informare în
masă.
Ceva mai dificil este de a pătrunde în măruntaiele
proiectelor sinistre ale celor care țin în mâna lor destinul
omenirii, gândind absurd că se poate impune o asemenea
ordine mondială.
Ce am scris în ultimele cinci reflecții cu care am ocupat
spațiul din Granma și pe site web CubaDebate între 30 mai
și 10 iunie 2010?
Deja elementele de bază ale unui viitor foarte apropiat au
fost lansate în zbor și nu mai au multă cale de întoarcere
posibilă. Evenimentele impactante de la Cupa Mondială de
fotbal din Africa de Sud, în curs de câteva zile, au captat
atenția noastră.

Deja nu mai există o echipă proeminentă care să nu-și fi
scos ghearele de leu în acest sport, unde înainte nu vedeam
decât persoane alergând pe terenul vast de la o poartă la
alta. Azi, grație unor nume faimoase ca Maradona și Messi,
cunoscător al faptelor de excepție ale primului ca cel mai
bun jucător din istoria acestui sport și părerea lui că celălalt
este la fel sau mai bun decât el, pot distinge rolul fiecăruia
din cei 11 jucători.
De asemenea, am aflat în aceste zile că noua minge de
fotbal are o geometrie variabilă în aer, mai rapidă și
ricoșează mult mai mult. Chiar jucătorii, începând cu
portarii, se plâng de aceste noi caracteristici, dar chiar
înaintarea și apărarea de semenea se plâng și destul, pentru
că mingea merge mai rapid și toată viața ei au învățat să
joace cu alt tip. Conducătorii FIFA sunt cei care decid
treaba la fiecare Cupă Mondială.
De data aceasta au transfigurat acest sport; este altul, deși
continuă să se numească la fel. Fanaticii, care nu cunosc
schimbările introduse la minge - care este sufletul unui
mare număr de activități sportive - și umplu până la refuz
orice stadion, sunt cei care se bucură de frumusețea lui și
toți îl vor accewpta sub numele magic al gloriosului fotbal.
Până și Maradona, care a fost cel mai bun jucător în istoria
lui, se va resemna ca alți sportivi să înscrie mai multe
goluri, de la distanțe mai mari, mai spectaculoase și cu o
țintă la bună decât el, în aceeași poartă de aceleași
dimensiuni ca acelea în care a marcat el.
În beizbolul amator era diferit, batele au trecut de la cele
de lemn la aluminiu, sau de la acesta la lemn, se stabileau
numai anumite cerințe.
Puternicele cluburi profesioniste din Statele Unite au decis
să aplice normele rigide la bate și altă serie de cerințe
tradiționale care mențin caracteristicile vechiului sport.
Într-adevăr au conferit spectacolului un interes special și
enormele câștiguri cu care publicul și reclamele plătesc.
În actualul vârtej sportiv, un sport extraordinar și nobil ca
voleiul care place atât de mult la noi în țară, își desfășoară
Liga Mondială, turneul cel mai improtant pentru această
specialitate în fiecare an, cu excepția titlurilor care sunt
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cucerite de primul loc la unele din competițiile olimpice sau
campionate mondiale.
Vineri și sâmbătă, săptămâna trecută, în Orașul Sportiv, vor
avea loc penultimele jocuri care trebuie să aibă loc în Cuba.
Echipa noastră până acum nu a pierdut nici o partidă.
Ultimul adversar nu a fost alta decât Germania. Printre
sportivii ei se afla un gigant german de 2,14 m înălțime și
este un excelent trăgător. A fost o adevărată faptă de vitejie
să le câștigăm toate seturile, cu excepția celui de-al treilea
din a doua partidă. Membrii echipei noastre, foarte tineri cu
toții, dintre care unul are numai 16 ani, au arătat o
surprinzătoare capacitate de reacție. Campioana actuală a
Europei este Polonia, iar echipa germană a obținut victoria
în cele două meciuri pe care le-a avut cu această echipă. În
fața acestor succese, nimeni n-ar fi bănuit că echipa Cubei
va fi din nou printre cele mai bune din lume.
Din păcate, pe de altă parte, în domeniul politicii drumul
este saturat de enorme riscuri.
O problemă pe care am semnalat-o anterior, dintre
elementele de bază ale unui viitor foarte apropiat lansat în
zbor, care nu mai are deja cale de întoarcere posibilă, este
scufundarea lui Cheonan, vas emblemă a marinei sudcoreene care a naufragiat la 26 martie în câteva minute,
provocând moartea a 46 de marinari și zeci de răniți.
Guvernul Coreii de Sud a ordonat o investigație pentru a
cunoaște dacă faptul a fost consecința unei explozii interne
sau externe. Dovedindu-se că venea din exterior, a acuzat
guvernul de la Phenian de scufundarea navei. Coreea de
Nord dispune numai de un model vechi de torpilor de
fabricație sovietică. Era lipsită de orice element cu excepția
logicii celei mai simple. Nu-și putea nici măcar imagina altă
cauză.
În luna martie, ca prim pas, guvernul Coreii de Sud a
ordonat activarea megafoanelor de propagandă în 11 puncte
ale frontierei comune demilitarizate care separă cele două
Corei.
Înaltul comandament al Forțelor Armate ale R.P.D. coreene,
la rândul lui, a declarat că va distruge megafoanelor de
îndată ce va începe această acțiune. Aceasta a fost
suspendată din anul 2004. Republica Populară Democrată
Coreeană a declarat textual că va transforma Seulul într-o
”mare de foc”.
Vinerea trecută, Armata Coreii de Sud a anunțat că o va
începe de îndată ce Consiliul de Securitate va anunța
măsurile sale de sancționare a scufundării vasului sudcoreean Cheonan. Ambele republici coreene sunt acum cu
degetul pe trăgaci.

Guvernul Coreii de Sud nu-și putea imagina că aliatul său,
Statele Unite, pusese o mină pe fundul vasului Cheonan,
după cum relatează într-un articol ziaristul investigator
Wayne Madssen, articol publicat de Global Research la 1
iunie 2010, cu o explicație coerentă a celor întâmplate. Se
bazează pe faptul că coreea de Nord nu posedă nici un tip de
rachetă sau instrument pentru a scufunda Cheonan, care să
nu poată fi detectat de sofisticatele echipamente de
vânătoare submarină.
Coreea de Nord fusese acuzată de ceva ce nu a făcut, ceea
ce a determinat călătoria urgentă a lui Kim Jong Il în China
cu trenul blindat.
Când aceste lucruri se petrec subit, în mintea guvernului
coreii de Sud nu există loc pentru altă cauză posibilă.
În toiul unui climat sportiv și vesel, cerul se întunecă tot
mai mult.
Intențiile Statelor Unite sunt evidente de mult timp, pe
măsură ce guvernul lor acționează obligat de propriile
planuri fără alternative posibile. Scopul lor – obișnuiți fiind
să-și impună planurile cu forța – este ca Israelul să atace
instalațiile producătoare de uraniu îmbogățit în Iran,
folosind cele mai moderne avioane și armamentul sofisticat
pe care în mod iresponsabil i-l furnizează super-puterea.
Aceasta i-a sugerat Israelului, care nu are frontiere cu
Iranul, să ceară Arabiei Saudite permisiunea de survol pe un
coridor aerian lung și îngust, scurtând considerabil distanța
între punctul de plecare al avioanelor atacatoare și țintele
de distrus.
Conform planului, care în părțile esențiale a fost dezvăluit
de serviciile din Israel, valuri de avioane vor ataca de mai
multe ori pentru a face una cu pământul obiectivele.
Sâmbăta trecută, 12 iunie, importante organe de presă
occidentale au publicat știrea despre un coridor aerian
acordat de Arabia Saudită Israelului, printr-unn acord
prealabil cu Departamentul de Stat american, cu scopul de
a efectua încercări de zbor cu bombardiere de vânătoare
israeliene pentru a ataca prin surprindere Iranul, încercări
pe care le-au făcut deja în spațiul aerian saudit.
Purtători de cuvânt din Israel nu au negat nimic, s-au limitat
numai să declare că țărilor menționate le era mai teamă de
dezvoltarea nucleară iraniană decât de Israel.
La 13 iunie, când Times de la Londra a publicat o
informație luată din surse de inteligență, asigurând că
Arabia Saudită a divulgat un acord care autorizează Israelul
să treacă printr-un coridor aerian deasupra teritoriului său
pentru a ataca Iranul, Președintele Ahmadinejad a declarat,
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primind scrisorile de acreditare ale noului ambasador saudit
la Teheran, Mohamad ibn Abbas al Kalabi, că există mulți
inamici care nu doresc relații apropiate între cele două țări,
”dar dacă Iranul și Arabia Saudită rămân una lângă cealaltă,
acești inamici vor renunța să continue cu agresiunea.”

Tradiţia patriotică şi condiţiile de exploatare şi mizerie în
care trăia populaţia din estul Cubei, atât rurală cât şi
urbană, în special în regiunile muntoase, constituiau factori
luaţi în calcul de combatanţii revoluţionari, dintre care
mulţi au fost asasinaţi în temniţele Moncadei şi în
apropierea oraşului.

Din punctul de vedere iranian, după judecata mea, aceste
declarații se justifică, oricare ar fi motivele care le-au
determinat. Posibil să nu fi vrut să rănească câtuși de puțin
pe vecinii săi arabi.

Cuba trăia în acele momente o situaţie specială, lovitura de
stat pro-imperialistă de la 10 martie 1952 a cutremurat
societatea cubaneză, chiar dacă aceasta trecea prin crize
permanente ale instituţiilor şi sistemului democratic.

Iancheii n-au spus nici un cuvânt, numai pentru a reflecta
mai mult ca oricând dorința arzătoare de a șterge de pe fața
pământului guvernul naționalist care conduce Iranul.

Dintr-o trăsătură de condei Fulgencio Batista a eliminat
Constituţia din 1940, a suprimat Camera Reprezentanţilor şi
Senatul şi a interzis orice activitate a tuturor partidelor
politice cu numai 80 de zile înainte de alegerile generale în
care se aştepta victoria Partidului Ortodox, de amplă
audienţă în rândul maselor populare.

Trebuie să întrebăm acum când Consiliul de Securitate va
analiza scufundarea navei Cheonan, care era nava
emblemă a Flotei Sud-coreene: ce conduită va urma după ce
degetele puse pe trăgaciul armelor în peninsula coreană o să
apese; dacă este cert sau nu că Arabia Saudită, de acord cu
Departamentul de Stat, a autorizat un coridor aerian pentru
ca valurile de bombardiere moderne israeliene să atace
instalațiile iraniene, ceea ce face posibil chiar folosirea
armelor nucleare furnizate de Statele Unite.
Între un meci și altul de la Cupa Mondială de Fotbal, veștile
diabolice se preling puțin câte puțin astfel încât nimeni să
nu se ocupe de ele.

Asaltul Cazărmilor Moncada şi Carlos Manuel de Cespedes
şi ulterioara judecare a lui Fidel au marcat o cotitură în
evoluţia istorică a celei mai mari insule din Antile.
Într-o mică sală din spitalul din Santiago, Saturnino Lora,
transformată în sală de judecată, principalul acuzat în cauza
37 din 1953 îşi rostea transcedentala apărare, cunoscută
ulterior ca „Istoria mă va absolvi” şi în care Fidel Castro a
expus planul de acţiune al revoluţionarilor. Educaţia era
una din cele şase probleme de rezolvat imediat după
victoria revoluţiei, alături de pământ, industrializare,
locuinţe, şomaj şi sănătate.

FIDEL CASTRO RUZ
16 iunie 2010
Ora 8:17 pm

Cu triumful revoluţiei, în ianuarie 1959, a început imediat
îndeplinirea Programului de la Moncada, şi în 1961, Cuba,
ţară în care 30% din ţărănime nu ştia nici să se semneze, se
declara Teritoriu Liber de analfabetism. Alte importante
transformări au avut loc pe teritoriul cubanez. Guvernul
revoluţionar îşi dedica toate eforturile pentru a pune capăt
relelor care afectau societatea.

B.a.2. 26 IULIE: ZIUA INSURECŢIEI
NAŢIONALE

Asaltul cazărmii Moncada, prima fortăreaţă a regimului în
estul ţării, a reprezentat şocul care a ridicat ţara în picioare.
Şi chiar dacă nu şi-a atins imediat obiectivele, a pus bazele,
a arătat drumul şi a trasat programul de bază care, odată
victorioasă revoluţia în 1959, a deschis porţile
socialismului.

26 Iulie a intrat în istoria cubaneză ca Ziua Insurecţiei
Naţionale. În această zi, dar din 1953, un grup de tineri,
conduşi de avocatul Fidel Castro, au luat cu asalt Cazarma
Moncada, din Santiago de Cuba, dispuşi să nu-l lasă să
moară pe Jose Marti, Eroul Naţional, în anul centenarului
său.
Tinerii participanţi la acţiunea revoluţionară îşi propuneau
să ridice la luptă fosta provincie Oriente, scena celor mai
mari bătălii pentru independenţa Cubei.

Festivităţile
dedicate
“ZILEI
INSURECŢIEI
NAŢIONALE de la 26 IULIE – Asaltul Cazărmii
Moncada”, au fost transmise în direct duminică, 26 Iulie
a.c., prin satelit, din oraşul HOLGUIN, de acolo de unde
anul acesta au fost organizate, cu traducere simultană în
limba engleză, de CUBAVISION INTERNACIONAL,.

Pentru aceasta prevăzuseră şi luarea Cazărmii Carlos
Manuel de Cespedes, din Bayamo, nod de comunicaţii
dintre cele mai importante din zonă.
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b) Germania

c) Grecia

B.b.1. Minerii și mineritul in pericol in
UE

B.c.1. Solidaritatea poporului grec cu
popoarele din India

Mesaj primit de PCR de la Partidul Marxist-Leninist din
Germania MLPD

Comunicat de presa al Partidului Comunist Grec marxistleninist

Dragi camarazi şi prieteni
Dragi colegi

Opriti crimele din India!

Aşa cum probabil aţi aflat din presă, Uniunea Europeană a
ajuns la Bruxelles la un acord care priveşte suspendarea
subvenţiilor pentru industria minieră europeană începând
din anul 2014. Acest lucru este parte dintr-un program de a
arunca costurile crizei în cârca maselor de muncitori şi de
angajaţi.
Pentru Germania, acest lucru înseamnă: închiderea tuturor
exploatărilor miniere până în 2014 (în loc de 2018, aşa cum
era prevăzut iniţial). Aceasta este o situaţie nouă, care poate
provoca un val de concedieri în masă, precum şi anularea
posibilităţii de pensionare anticipată, cum era până în
prezent.
Noi înaintăm petiţia prin care spunem că nu suntem de
acord cu închiderea minelor nici în 2014, nici în 2018, că
luptăm pentru a menţine locurile de muncă ale minerilor şi
ale tineretului şi că vom lupta pentru accesul la o materie
primă atât de importantă precum cărbunele.
Cum
influenţează
tăierea
subvenţiilor
în
ţara
dumneavoastră? Ce fel de discuţii aveţi în legătură cu
această temă? Ce petiţii se fac? Suntem de părere că pentru
menţinerea locurilor de muncă din industria minieră este
nevoie de unitate între mineri, dincolo de frontiere, de
solidaritate.
Vă rugăm să ne scrieţi despre situaţia din ţara
dumneavoastră şi cum anume putem să dezvoltăm lupta
comună pentru menţinerea locurilor de muncă şi a
solidarităţii. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu
emiterea unei declaraţii de protest comune a ţărilor care
deţin minerit în Uniunea Europeană?
Saluturi cordiale şi noroc!
3 august 2010

Nota:
Acest mesaj a fost transmis sindicatelor miniere din
Romania. Așteptăm răspunsul lor

Partidul Comunist al Greciei (marxist-leninist) condamna
cruciada criminala dusa in prezent de fortele represive
indiene, atat oficiale cat si paramilitare, impotriva a
milioane de tarani si Adivasi (comunitate tribala) din centrul
Indiei. Asa-numita operatiune "vanatoarea verde", lansata
de guvernul central de la Delhi si guvernele statelor
Andhra-Pradesh, West Bengal, Chattisgarh etc, s-a
transformat intr-o baie de sange, cu asasinate, arestari in
masa, torturi si gonirea oamenilor de la casele lor, uneori
sate intregi, cu alte cuvinte intr-un genocid. Scopul acestei
operatiuni este eliminarea miscarii revolutionare armate si
satisfacerea intereselor companiilor multinationale.
Escaladarea violentelor politice si a terorismului indreptat
impotriva cadrelor si membrilor miscarii revolutionare,
hartuirea si intimidarea oricarei persoane progresiste care
incearca sa denunte crimele nu fac decat sa intensifice
domnia terorii fasciste in tara. Ultimul incident de acest fel
a fost uciderea cu sange rece a doua cadre ale Partidului
Comunist Indian (Maoist), dupa ce au fost arestate si
torturare de catre serviciile secrete ale statului Andhra
Pradesh.
PCG (M-L) transmite salutarile sale revolutionare
militantilor comunisti din India si isi exprima mania pentru
uciderea tovarasului Azad.
Chemam toate fortele revolutionare si democratice din
Grecia sa sustina lupta maselor populare din India si sa ia
parte la mobilizarile organizate pentru condamnarea acestor
crime si atrocitati comise impotriva poporului indian.
Declaratie comuna a organizatiilor de stanga- Protest
impotriva masacrarii taranilor indieni
O operatiune represiva criminala cu participarea a sute de
mii de forte de politie si paramilitare a fost lansata de statul
indian pentru a frange rezistenta taranilor saraci din vaste
regiuni ale Indiei. Este vorba de o rezistenta militanta de
masa de pe arii vaste locuite de peste 100 de milioane de
tarani saraci din comunitatea tribala Adivasi. Principalul
scop al acestei ofensive este acapararea pamanturilor
oamenilor saraci in folosul corporatiilor multinationale si
locale care sa jefuiasca resursele naturale de aici. Trebuie
mentionat ca in statul Bengalul de Vest s-a instaurat o stare
informala de "urgenta".
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In ciuda raidurilor ucigase ale fortelor represive miscarea
taraneasca din India se intareste pe zi ce trece.
De aceea, pentru a suprima solidaritatea cu ea autoritatile
indiene au lansat o campanie de intimidare impotriva
intelectualilor care sustin rezistenta, cum ar fi
binecunoscutul autor Arundhati Roy.
Organizatiile de stanga si democratice din Grecia denunta
raidurile criminale ale autoritatilor indiene si sustin lupta
taranilor saraci din India, exprimandu-si solidaritatea fara
rezerve printr-un apel la o demonstratie de protest in fata
ambasadei Indiei din Atena
Organizatia Comunista a Greciei
Partidul Comunist al Greciei (marxist-leninist)
Clubul cultural "Podul popoarelor Rasaritului"
Reconstructia Stangii
Convergenta Stangii Anticapitaliste
Noul Curent de Stanga
Organizatia Comunistilor Internationalisti din
Spartacus
Revista Partizan
Miscarea Comunista Revolutionara a Greciei
Partidul Socialist al Muncitorilor

Grecia
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