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Somnul raþiunii
ºi rãzboiul

Cît de lung este drumul de la ame-
ninþãri ºi zãngãnitul armelor, pînã la
rãzboi? Întrebarea a cãzut ca un bolo-
van din cer pe capul oamenilor, cînd
încã nu se terminaserã bine petrecerile
prilejuite de trecerea dintre ani.
Aflat la Mar-a-Lago pentru
creºtine festivitãþi, între felul
doi ºi desert, pus la patru ace,
frac ºi pantofi de lac lucind ca
apa, Preºedintele Statelor Unite,
Donald Trump, a gãsit rãgazul
sã analizeze gravele ºi iminen-
tele ameninþãri create de activi-
tatea unui personaj de rang înalt din ie-
rarhia militarã de la Teheran ºi a ho-
tãrît eliminarea lui fizicã. Cînd a fost
acuzat, nu doar din Iran, ci din mai toa-
te orizonturile politicii mondiale, in-
clusiv de pe scena politicã americanã,
cã toarnã gaz peste foc ºi aduce þara,
implicit lumea, în pragul unui nou rãz-
boi, a precizat cu parcimonie cã acþiu-
nea respectivã, justificatã de planurile
teroriste puse la cale sub conducerea
generalului iranian Qassem Suleima-
ni, a fost menitã nu sã porneascã un

rãzboi, ci sã zãdãrniceascã unul. Ni-
meni nu ºtie care este unul ºi care celã-
lalt ºi nici înaltul personaj nu ne-a mai
dat vreo lãmurie suplimentarã! Acum,
tot ceea ce mai urmeazã este gestiunea

consecinþelor.
Prima ºi cea mai evidentã,

desigur, deteriorarea relaþiilor
ºi aºa încrîncenate dintre SUA
ºi Iran. Creºterea ostilitãþii a
atins pragul de la care de-
clanºarea unui lung ºi deloc
convenþional rãzboi de uzurã,
bazat pe sîngeroase operaþiuni

demonstrative de retaliere, a devenit o
certitudine. Una care cade cum nu se
poate mai prost pentru credibilitatea ºi
capacitatea Americii de a face politicã,
cît de cît constructiv, în zona lãrgitã a
Orientului Mijlociu. Zilele acestea,
Irakul se pregãteºte sã cearã, prin votul
Parlamentului, retragerea trupelor
americane din aceastã þarã. Nimeni nu
crede cã ameninþãrile lui Trump, cu
sancþiuni drastice asupra Irakului, vor
putea opri tãvãlugul.

(continuare în pagina 3)

DUPÃ CE 2019 S-A ÎNCHEIAT CU UN
DEFICIT DE PESTE 4%

“Se impune o strategie
de austeritate
inteligentã ºi oprirea
desfrâului bugetar”

(Interviu cu Ionel Blãnculescu,
consultant economic)

l “În acest an, dezechilibrele evidente trebuie sã
intre obligatoriu în corecþii ºi reechilibrãri”

Reporter: Cum
caracterizaþi anul
care tocmai s-a în-
cheiat, din punct de
vedere macro-eco-
nomic, ºi care consi-
deraþi cã sunt priori-
tãþile noului an?

Ionel Blãncules-
cu: Un an confuz, cu
mãsuri macro-eco-
nomice hazardate,
penalizate de Agenþiile Internaþionale
de Rating ºi Organizaþiile de profil na-
þionale, de tipul Consiliului Fiscal,
însã nu numai. Dezechilibrele eviden-
te obligatoriu trebuie sã intre în anul
2020 în corecþii ºi reechilibrãri, oricât
de durerose ar fi, ºi mai mult este strin-
gentã revenirea la politici financiare ºi
fiscale anticiclice, în special în vede-
rea impactului cu noua crizã economi-
cã ºi financiarã ciclicã, ce va începe în

anul 2020.
Justiþia socialã,

echitatea, dreptatea
socialã va trebui sã
primeze. Nu impac-
tul ºi contribuþia la
buget trebuie avute
în vedere la corecþia
pensiilor speciale, ci
elementele expuse
mai înainte. Trebuie
fãcut în aºa fel încât

un inginer care a lucrat 40 de ani în in-
dustrie ºi a ieºit cu o pensie de
3000-4000 de lei sã nu mai fie umilit ºi
nedreptãþit de pensii speciale existente
în piaþã, unice în Uniunea Europeanã
ºi la nivel Mondial, de 15.000 lei -
70.000 lei.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

CORNEL
CODIÞÃ

În economia noastrã se impune o stra-
tegie de austeritate inteligentã ºi opri-
rea desfrâului bugetar, dupã ce 2019
s-a încheiat cu un de-
ficit de peste 4%,
este de pãrere con-

sultantul economic Ionel Blãnculescu,
care ne-a spus, în cadrul unui interviu,
cã, în acest an, dezechilibrele evidente

trebuie sã intre obli-
gatoriu în corecþii ºi
reechilibrãri.

Basorelief “Lupta dintre taur ºi leu” din Persepolis (Iran) - scenã interpretatã divers, inclusiv ca simbol al Nowruz (Ziua Anului Nou Persan) - ziua echinocþiului de
primãvarã când se înfruntã taurul (personificarea Pãmântului) cu leul (personificarea Soarelui), într-o luptã eternã în care au puteri egale.

Klaus Iohannis,
preocupat de situaþia
din Orientul Mijlociu

Situaþia din Irak, dupã eliminarea
generalului iranian Qassem Soleimani
de cãtre Statele Unite, priveºte ºi
România, care are “foarte mulþi cetã-
þeni români care trãiesc ºi muncesc în
zona Orientului Mijlociu” ºi în Irak,
dar ºi militari în aceastã þarã, a decla-
rat, ieri, preºedintele Klaus Iohannis,
care a fãcut apel la “o abordare calmã,
diplomaticã, o de-esca-
ladare” ºi “revenirea
la un calm în aceastã
zonã”.

Declaraþiile au
fost fãcute în cadrul
conferinþei de presã
pe care preºedintele
þãrii a susþinut-o în
Germania cu Ale-
xander Dobrindt,
ºeful grupului parla-
mentar al CSU.

Klaus Iohannis a
precizat, referitor la
situaþia din Orientul
Mijlociu:

“Am putut obser-
va o evoluþie complicatã în acest caz ºi
chiar dacã unii din Europa tind sã con-
sidere cã, din punct de vedere geogra-
fic, Iran ºi Irak sunt departe, acestea se
aflã în vecinãtatea noastrã ºi de aceea
trebuie sã reprezinte un motiv de îngri-
jorare pentru noi. De asemenea, le voi
transmite tuturor pãrþilor interesate cã
putem obþine o de-escaladare a situa-
þiei, pentru cã, în acest moment, totul
indicã spre o escaladare, ceea ce repre-
zintã o situaþie nefericitã pentru toþi
implicaþi, inclusiv pentru noi, cei din
Uniunea Europeanã. Deci, am speran-
þa cã se va gãsi o abordare înþeleaptã ºi
calmã în vederea gãsirii unei soluþii.
Acest lucru este în interesul nostru, al

tuturor”.
Preºedintele considerã cã actuala

crizã politicã din Orientul Mijlociu ar
trebui sã reprezinte o oportunitate pen-
tru o acþiune unitarã din partea statelor
membre ale Uniunii Europene.

Klaus Iohannis s-a referit ºi la cetã-
þenii români care se aflã în zona res-
pectivã. Preºedintele a spus: “Situaþia

din Irak ne priveºte,
fiindcã noi avem
foarte mulþi cetãþeni
români care trãiesc ºi
muncesc în zona
Orientului Mijlociu.
Avem oameni ºi în
Irak, avem oameni ºi
în alte þãri din zonã,
ºti þ i foarte bine.
Avem reprezentanþe
ºi, în acest sens, sunt
o serie de cetãþeni
români expuºi în
zonã. Ne preocupã ºi
vom lua toate mãsu-
rile pentru a fi un
sprijin real dacã este

nevoie. Pe de altã parte, avem ºi noi
militari în Irak, staþionaþi, care fac par-
te din forþele NATO care participã în
diferite proiecte de pregãtire. Sunt in-
structori care sunt din partea noastrã
acolo ºi, evident, siguranþa lor ne preo-
cupã. O parte din militarii noºtri au
fost deja relocaþi”.

Iohannis a spus cã se aflã în contact
permanent cu Guvernul ºi cu miniºtrii
Apãrãrii ºi Externelor ºi cã singura so-
luþie pentru aceastã crizã este o abor-
dare calmã, diplomaticã, o de-escala-
dare ºi revenirea la un calm în zona
Orientului Mijlociu.

I.GHE.

Iranul are în vedere
13 scenarii pentru
rãzbunarea uciderii
generalului Soleimani

Iranul analizeazã 13 scenarii în ve-
derea rãzbunãrii asasinãrii recente a
generalului Qassem Soleimani, de cã-
tre forþele americane, conform afirma-
þiilor lui Ali Shamkhani, secretarul ge-
neral al Consiliului Suprem al Securi-
tãþii Naþionale iraniene.

Acesta a avertizat, citat de presa
strãinã: “Americanii trebuie sã ºtie cã
pentru moment au fost dezbãtute în
Consiliu 13 scenarii de rãzbunare, iar
în pofida faptului cã se formeazã un
consens în jurul celui mai slab scena-
riu, punerea acestuia în aplicare ar pu-
tea fi un coºmar istoric pentru toþi
americanii”.

Amintim cã, vineri, generalul ira-
nian Qassem Soleimani a fost asasinat
la ordinul lui Trump. În apropiere de
aeroportul din Bagdad, un atac cu dro-
nã americanã l-a ucis pe Soleimani,
ºeful Forþei Al Qods (unitatea de elitã
însãrcinatã cu operaþiunile externe în
cadrul Gardienilor Revoluþiei), ºi pe
Abou Mehdi al-Mouhandis, omul Ira-

nului în Irak. Ulterior, Iranul a averti-
zat cã asasinarea lui Soleimani nu va
rãmâne nepedepsitã.

Generalul Soleimani, care era arhi-
tectul strategiei Iranului în Orientul
Mijlociu, a fost înmormântat ieri, în
oraºul sãu natal, Kerman, din sud-estul
þãrii. Televiziunea publicã iranianã a
anunþat cã în busculada produsã la
înmormântarea lui Soleimani au murit
cel puþin 32 de persoane, iar 190 au
fost de rãnite.

Cei prezenþi la înmormântare au ce-
rut rãzbunare, scandând: “Moarte
Americii!”. Totodatã, generalul de di-
vizie Hossein Salami, comandan-
tul-ºef al Gardienilor Revoluþiei, a de-
clarat: “Procesul de expulzare a State-
lor Unite din regiune a început. Voinþa
noastrã este fermã. Le spunem inami-
cilor cã ne vom rãzbuna ºi cã, dacã ei
atacã din nou, vom incendia ceea ce
adorã ei. Americanii ºtiu bine despre
ce loc vorbesc”. (V.R.)
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