
Cum ar arãta un
rãzboi nuclear ?

P
ropagandade rãzboi, sim-
plistã ºi asurzitoare, ca un
mecanic marº
german, s-a in-
stalat solid în toa-
tã Europa ºi în
România. Prea
puþini mai sunt

cei care se mãrginesc sã informe-
ze. Toþi propagandiºtii politici sau
mai recenþii „covidici” s-au reci-
clat un-doi în analiºti militari autorizaþi.
Acelaºi lucru îl fac ºi politicienii din Ro-
mânia ºi din toatã Europa. Atât figurile

media sau ziariºtii, cât ºipoliticieniiproduc
fake-news-uri ºi analize bombastice pe

bandã rulantã. Cu cât mai fictive ºi
mai gogonate, cu atât mai apreciate
de canalele pe care le promoveazã.
Poþi sã asculþi o zi întreagã posturi
de radio sau sã te uiþi pe televiziuni,
informaþiile factuale, serioase, care
te pot ajuta sã-þi faci singur o pãrere
aproape lipsesc.

„Când armele vorbesc, muzele
tac” (Inter arma, silent musae – Cicero)
sau „La ce bun poeþii în vreme de re-
striºte ?” (Friedrich Hölderlin – un vers

din poemul „Pâine ºi vin”, 1800).
Nimeni nu ºtie încotro se duce noua

dezordine mondialã în care abia am in-
trat direct din marea crizã Covid.
Preºedintele american Joe Biden a vor-
bit, în pregãtirea vizitei sale în Europa,
despre o nouã ordine mondialã america-
nã, o nouã pax americana. Spre ce ne
îndreptãm? Va fi împãrþitã sau nu Ucrai-
na? Armata rusã va deborda peste grani-
þele Ucrainei? Polonia ºi România vor fi
atacate pentru bazele lor SUA/NATO de
pe teritoriu? SUA ºi þãrile NATO vor in-
tra în conflict frontal cu Rusia? Se va

ajunge pânã la urmã la folosirea armelor
nucleare? Astfel de întrebãri, aparent na-
ive, ºi le pune o mare parte a populaþiei
din Europa, din America ºi de mai peste
tot. Astfel de întrebãri îºi fac loc din ce în
ce mai des în mass-media. Nimeni nu are
rãspunsuri convingãtoare. Sunt destui
experþi care cred cã ne gãsim doar într-un
pre-rãzboi european, „un avant-guerre”,
care, dacã se va implica ºi China, poate
deveni un nou rãzboi mondial.

Vom traduce aici tabloul unui rãzboi
nuclear din scurtul, dar pregnantul articol
al unui autor specializat în teme extreme,

Richard Hennerley, preluat mai întâi de
cunoscutul analist financiar Bruno Bertez
pe blogul sãu economic-financiar-bursier
(brunobertez.com) foarte frecventat. Arti-
colul lui Richard Hennerley se constituie
într-un teribil avertisment:

„În primele trei minute ale unui con-
flict nuclear se lanseazã 2.600 de arme
nucleare „de alertã de nivel înalt”. Ele
ating þinte din Rusia, Statele Unite ºi Eu-
ropa. Þintele sunt oraºe, centrale nuclea-
re, zone industriale, rafinãrii de petrol,
centre de transport.

(continuare în pagina 15)
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NATO
a aprobat
noile grupuri
de luptã din
România,
Bulgaria,
Slovacia ºi
Ungaria
l Alianþa extinde apãrarea
chimicã ºi nuclearã a Ucrainei
l Zelenski: ”Urmãtoarea þintã
a Rusiei sunt membrii NATO
din Europa de Est”

A
lianþa Nord-Atlanticã (NATO)
a aprobat, la un summit extra-
ordinar desfãºurat ieri, la Bru-
xelles, trimiterea celor patru

noi grupuri de luptã în Flancul Estic, po-
trivit anunþului fãcut de secretarul gene-
ral Jens Stoltenberg, care a menþionat cã
alianþa îºi va consolida apãrarea pe mare
ºi în spaþiul aerian, în contextul razboiu-
lui dintre Rusia ºi Ucraina.

Tot ieri, Stoltenberg a informat cã va
extinde ajutorul acordat Ucrainei,
urmând sã trimitã în aceastã þarã echipa-
mente de protecþie împotriva ameninþãri-
lor chimice, biologice ºi nucleare.

Jens Stoltenberg a declarat dupã
summit-ul de ieri: ”Aliaþii sunt preocu-
paþi de posibilitatea utilizãrii unor astfel
de arme în Ucraina ºi au convenit sã fur-
nizeze echipamente ca sã ajute Ucraina
sã se protejeze împotriva ameninþãrilor
chimice, biologice, radiologice ºi nucle-
are. Poate fi vorba despre detecþie, echi-
pamente, protecþie, susþinere medicalã,
gestionarea crizelor”.

În plus, a spus domnia sa, coman-
dantul suprem al forþelor militare ale
Alianþei, generalul Tod Wolters, a acti-
vat elemente de apãrare chimicã, biolo-
gicã, radiologicã ºi nuclearã ale NATO,
iar aliaþii desfãºoarã mijloace de apãra-
re ca sã întãreascã forþele grupurilor
tactice.

Jens Stoltenberg a mai afirmat: ”Ve-
dem cã Rusia încearcã sã creeze un fel de
pretext, acuzând Ucraina, SUA ºi aliaþii
NATO cã se pregãtesc sã foloseascã
arme chimice ºi biologice. Orice utiliza-
re a unor arme chimice ar avea consecin-
þe extinse. Existã riscul ca un astfel de
atac sã aibã efect direct asupra populaþiei
din þãrile NATO”.

La reuniunea de ieri, liderii NATO au
decis sã prelungeascã cu un an mandatul
de secretar general al lui Jens Stolten-
berg, pânã la 30 septembrie 2023.

Volodimir Zelenski: ”Sunt
sigur cã înþelegeþi cã Rusia
nu are intenþia sã se opreascã
în Ucraina”

Preºedintele ucrainean Volodimir Ze-
lenski a avertizat ieri, într-un discurs
adresat liderilor NATO, în care le-a cerut
ajutor militar ”fãrã restricþii”, cã urmãto-
area þintã a forþelor ruse vor fi statele
membre ale Alianþei Nord-Atlantice din
Europa de Est, inclusiv, ”cu siguranþã”,
Polonia, a consemnat Reuters, potrivit
Agerpres. (V.R.)

(continuare în pagina 19)
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Cînd Putin se joacã pe întuneric
cu degetele în prizã

D
acã mai era nevoie de un argu-
ment convingãtor, el le rînjeºte
în faþã acum, hidos, tuturor celor
care au pus semnul egalitãþii

între încheierea rãzboiului rece ºi aºter-
nerea de la sine, în spaþiul euro-atlantic, a
unei cvasi-permanente, luminoase ºi mai
ales paºnice noi ordini de securitate. Una
în care ameninþãrile clasice pe scarã largã
au devenit atît de puþin probabile încît pot
fi considerate, practic, imposibile, iar pe-
ricolul nuclear ºi-a pierdut cu desãvîrºire
relevanþa politicã. Sã fim bine înþeleºi.
Aceastã eroare de ”matematicã politi-
co-strategicã” nu a fost fãcutã de Gogu,
ãla din reclamele de geniu cu autobuzul
ºi tramvaiul, ãl de punea mai apoi mîna
pe cablul de înaltã tensiune pe care toc-
mai îl scosese din greºealã cu escavatorul

din pãmînt, fãrã sã ºtie ce este. Nu, ea a
fost pentru aproape trei decenii politica
oficialã a Statelor Unite, a Marii Britanii,
a Franþei, a Italiei ºi a altor importante
state ale Europei. Ba, de la Washington
au sunat în vreo trei rînduri trîmbiþele
menite sã dãrîme zidurile Organizaþiei
Nord Atlantice. Nu ale Ierihonului ina-
mic, ci ale cetãþii care îi adãpostea chiar
pe întreprinzãtorii ºi creativii trîmbiþaºi!

”Dezmembrarea NATO”, dupã mo-
delul fostului Tratat de la Varºovia, a fost
pe agenda politicã atlanticã, prima datã,
la începutul anilor 90 înainte de disoluþia
URSS, cînd doar vehemenþa doamnei
Thatcher ºi developarea ”problemei iu-
goslave” au oprit drumul pavat de Admi-
nistraþia Clinton cãtre ”scoaterea la pen-
sie” a acestui ”vestigiu ofilit” al apusei
ere de confruntare dintre Est ºi Vest.

(continuare în pagina 19)

Ca sã fim drepþi pînã la capãt, trebuie totuºi spus cã, atît mediile
de analizã politicã, cît ºi cele ale deciziei la nivel înalt, au fost domi-
nate mai totdeauna de ”prejudecata” larg împãrtãºitã a unui înalt
grad de raþionalitate în alegerea mutãrilor pe care puternicii lumii
le fac pe marea tablã de ºah a geo-politicii.
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De la petrodolar la agrorublã?

V
estea cã Rusia va cere þãrilor
„neprietenoase” sã plãteascã
gazul importat în ruble în loc de
dolari a stârnit un ºoc în pieþele

financiare. Primul efect vizibil a fost
creºterea cotaþiilor gazului natural cu
25% ºi a petrolului cu 5%, iar rubla s-a
întãrit în faþa euro ºi a dolarului pânã la o
cotaþie de 95 ruble/dolar ºi 110 ru-
ble/euro. De amintit cã, înainte de inva-
zia din Ucraina, euro valora 85 ruble, iar
dolarul 75, minimul atins de rublã dupã
primul val de sancþiuni presupunând un
curs de 132 ruble/dolar ºi 147 ru-
ble/euro.

Decizia Rusiei deschide, însã, calea
spre dedolarizarea economiei globale.
Dupã abandonarea standardului aur, do-
larul ºi-a inventat o acoperire în mãrfuri,
petrolul Arabiei Saudite fiind tranzacþio-

nat în dolari, iar banii fiind investiþi de
arabi în bonuri americane de trezorerie.
În felul acesta, cererea de dolari era asi-
guratã, iar SUA putea rula fãrã migrene
deficite bugetare enorme. Rusia deschi-
de, însã, o breºã în aceastã filosofie mo-
netarã ºi rãmâne de vãzut dacã vor urma
ºi altele - tranzacþionarea petrolului ru-
sesc în ruble, schimburi comerciale cu
China în yani ºi, de ce nu, tranzacþiona-
rea mãrfurilor agricole ruseºti/belaru-
se/kazahe în ruble.

Pentru pieþele de capital este, însã, o
veste proastã, ºubrezirea statului dolaru-
lui echivalând cu posibile creºteri de
dobândã, pe filosofia cerere mai micã
pentru dolari egal dobânzi mai mari în
compensaþie. Oricum, dobânzile mai
mari erau în grafic pentru combaterea in-
flaþiei. Iar dobânzi mai mari înseamnã

profituri mai mici pentru companii, deci
dividende ºi cotaþii mai mici.

Ironia sorþii, dupã ce cu câteva sãp-
tãmâni în urmã nimeni nu s-ar mai fi
aplecat dupã o rublã, azi percepþia se
schimbã radical (dobânda de politicã
monetarã este la rândul sãu semnificati-
vã în Rusia) ºi putem vedea creºteri susþi-
nute dacã, la începutul lunii aprilie, înce-
pe sã se tranzacþioneze efectiv gaz rusesc
în ruble. Cum ar fi sã vedem în câþiva ani
rubla ca moneda de rezervã, într-un coº
cu dolarul, euro ºi yuanul? Pare fantezie
purã, dar ºi ideea unui conflict armat pã-
rea la fel de SF în Europa anul trecut, ca
sã nu mai pomenesc de cea a unuia nu-
clear.

CRISTIAN DOGARU
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