
Portalul Sindical
http://portalulsindical.ro

WikiLeaks: Liderii romani, scanati de SUA
02/02/2011 11:02 by admin

  v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape
{behavior:url(#default#VML);}                                                                                                                                               
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}   
 www.adevarul.ro/international/Liderii_romani-scanati_de_SUA_0_383362227.html
 Sambata, 4 decembrie 2010  WikiLeaks: Liderii români, scana&#355;i de SUA   Magda Cri&#351;an,
C&#259;t&#259;lina Mihai 
 
    Foto: AFP Secretarul de Stat Hillary Clinton l-a primit pe fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu la Washington
  Diploma&#355;ii americani de la Bucure&#351;ti au primit ordin de la Hillary Clinton s&#259; afle datele biometrice
&#351;i vulnerabilit&#259;&#355;ile politicienilor români. Ambasada SUA s-a interesat dac&#259; guvernan&#355;ii au
leg&#259;turi cu grupurile de crim&#259; organizat&#259;, cât de influen&#355;a&#355;i sunt ei de Moscova &#351;i
care le sunt sursele financiare.   O telegram&#259; secret&#259; expediat&#259; la16 iunie 2009 de Departamentul de
Stat, ob&#355;inut&#259; de WikiLeaks, d&#259; instruc&#355;iuni clare în acest sens ambasadei americane în
România, condus&#259; la acea vreme de Jeri Guthrie-Corn, num&#259;rul doi al ambasadei &#351;i în prezent.  
 &bdquo;Depe&#351;a" a fost trimis&#259; la cinci zile dup&#259; ce pre&#351;edintele Barack Obama l-a nominalizat
pe Mark Gitenstein pentru postul de ambasador în &#355;ara noastr&#259;. Nota semnat&#259; de secretarul de stat
Hillary Clinton solicit&#259; personalului diplomatic inclusiv &bdquo;date biometrice despre actualii lideri &#351;i
consilieri români, precum &#351;i despre cei în ascensiune".    Washingtonul a vrut o list&#259; complet&#259;  cu
numerele de telefon, fax &#351;i adrese de e-mail, personale &#351;i de serviciu, ale principalilor lideri din armata
român&#259; &#351;i societatea civil&#259;. Colectate trebuiau, conform ordinului, &#351;i informa&#355;ii despre
punctele slabe, personalitatea, starea de s&#259;n&#259;tate &#351;i situa&#355;ia financiar&#259; a liderilor politici
români.  
 Corup&#355;ia la nivel înalt 
 Potrivit documentului ob&#355;inut de WikiLeaks, Departamentul de stat american vrea s&#259; &#351;tie care sunt
rela&#355;iile între conduc&#259;torii români, de la pre&#351;edinte, premier, magistra&#355;i &#351;i servicii secrete. 

 Ambasada american&#259; a primit instruc&#355;iuni clare s&#259; trimit&#259; la Washington &#351;i
informa&#355;ii relevante despre eventuale cazuri de corup&#355;ie în rândul înal&#355;ilor oficiali &#351;i despre
sursele de venit &bdquo;în afara bugetului" a liderilor politici. Hillary Clinton a cerut &#351;i &bdquo;date despre
finan&#355;area candida&#355;ilor politici &#351;i despre planurile &#351;i eforturile  guvernului român s&#259;
asigure transparen&#355;a finan&#355;&#259;rii politice".  
 Fir ro&#351;u cu Moscova  
 Ambasada american&#259; de la Bucure&#351;ti a primit ordin s&#259; trimit&#259;  &#351;i &bdquo;detalii despre
rela&#355;iile personale dintre liderii români &#351;i oficialii sau oamenii de afaceri ru&#351;i". Washingtonul vrea
s&#259; afle care sunt vulnerabilit&#259;&#355;ile &bdquo;conducerii" de la Bucure&#351;ti, ale oficialilor din serviciile
de informa&#355;ii &#351;i din ministere la influen&#355;a rus&#259;. 
 Statele Unite vor s&#259; &#351;tie exact care sunt clanurile din România, detalii despre interlopi &#351;i dac&#259;
au vreo leg&#259;tur&#259; cu Guvernul sau entit&#259;&#355;i str&#259;ine.  
 Angaja&#355;ii reprezentan&#355;ei SUA din România au trebuit s&#259; colecteze &#351;i informa&#355;ii despre
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eventuale acorduri energetice inclusiv cele secrete încheiate cu Rusia, Iranul &#351;i cu alte &#355;&#259;ri. SUA sunt
atente la impactul corup&#355;iei &#351;i criminalit&#259;&#355;ii asupra guvernan&#355;ei, dezvolt&#259;rii interne,
stabilit&#259;&#355;ii financiare, dar &#351;i asupra serviciilor de informa&#355;ii &#351;i de securitate,
securit&#259;&#355;ii armamentului &#351;i asupra investi&#355;iilor str&#259;ine. Colectate au fost &#351;i
informa&#355;ii despre &bdquo;factori, inclusiv corup&#355;ia &#351;i influen&#355;a str&#259;in&#259;, care
afecteaz&#259; deciziile luate de Guvern în domeniul energetic".  
 În ordinul secret trimis de Hillary Clinton, angaja&#355;ilor reprezentan&#355;ei diplomatice li se cer probe despre
eventuala proast&#259; gestionare a fondurilor europene de c&#259;tre România, dar &#351;i informa&#355;ii despre
ce face Executivul pentru a asigura transparen&#355;a gestion&#259;rii ajutorului financiar extern.  
 Julian Assange risc&#259; extr&#259;darea din Marea Britanie WikiLeaks s-a mutat pe un domeniu elve&#355;ian 
 
 Autorit&#259;&#355;ile din Marea Britanie a&#351;teapt&#259; dintr-o clip&#259; în alta s&#259; primeasc&#259; un al
doilea mandat de arestare din partea Suediei pe numele fondatorului WikiLeaks, Julian Assange. Primul mandat avea
un viciu de procedur&#259;, întrucât nu prevedea pedepsele maxime pentru fiecare dintre infrac&#355;iunile de care
este suspectat Assange.  
 Avoca&#355;ii australianului au declarat c&#259; acesta se va opune oric&#259;ror încerc&#259;ri de a fi
extr&#259;dat din Marea Britanie, considerând c&#259; este persecutat, nu urm&#259;rit pentru fapte reale. Potrivit
avocatului Mark Stephens, nu a fost vorba de niciun viol, ci de rela&#355;ii consensuale. Cele dou&#259; femei ar fi
depus plângere din gelozie, dup&#259; ce au aflat c&#259; ambele au între&#355;inut rela&#355;ii sexuale cu Assange.
 
 Avoca&#355;ii mai sus&#355;in c&#259; Assange nu se ascunde, întrucât atât autorit&#259;&#355;ile britanice, cât
&#351;i cele suedeze &#351;tiu unde se afl&#259; &#351;i au la dispozi&#355;ie &#351;i num&#259;rul lui de telefon.
Între timp, pre&#351;edintele Ecuadorului, Rafael Correa, s-a sucit &#351;i a declarat c&#259; nu i-a oferit azil politic
fondatorului Wikileaks, de&#351;i la începutul s&#259;pt&#259;mânii &#351;eful diploma&#355;iei îl invitase pe 
 Assange în Ecuador.  
 Joi seara, senatorul independent Joe Lieberman &#351;i senatorii republicani John Ensign &#351;i Scott Brown au
propus o amendare a Espionage Act, astfel încât publicarea numelor informatorilor serviciilor de informa&#355;ii
americane s&#259; devin&#259; ilegal&#259;. Exper&#355;ii apreciaz&#259; îns&#259; c&#259; modificarea legii nu
l&#8209;ar afecta pe Assange, pentru c&#259; nu el a furat documentele.  
 Site-ul WikiLeaks nu a mai putut fi vizualizat ieri timp de &#351;ase ore, dup&#259; ce providerul de domenii a blocat
accesul din cauza a numeroase atacuri cibernetice. Site&#8209;ul s-a mutat pe un domeniu elve&#355;ian,
wikileaks.ch, &#351;i a fost rezervat &#351;i un domeniu din Liechtenstein.  
 Favoruri de la Putin pentru Berlusconi Premierul rus &#351;i omologul italian sunt prieteni la cataram&#259; 
 
 Îngrijorat&#259; de rela&#355;iile prea strânse dintre premierul italian, Silvio Berlusconi, &#351;i omologul s&#259;u
rus, Vladimir Putin, secretarul american de stat, Hillary Clinton, a cerut ambasadei de la Roma s&#259; acorde o
aten&#355;ie sporit&#259; acestui aspect, noteaz&#259; &bdquo;The Guardian".  
 Prietenia dintre cei doi lideri nu a fost niciodat&#259; un secret, dar documentele WikiLeaks arat&#259; c&#259; ea era
dublat&#259; &#351;i de interese economice. Bazându-se pe informa&#355;ii din interiorul partidului Poporul
Libert&#259;&#355;ii &#351;i de la oficiali georgieni, ambasadorul SUA în Italia, Ronald Spongli, a transmis la
Washington c&#259; Berlusconi profit&#259; de aceast&#259; leg&#259;tur&#259; special&#259;, ob&#355;inând de la
Putin promisiunea unor contracte mai bune în ceea ce prive&#351;te importurile în domeniul energiei din Rusia. Mai
mult, Spongli credea c&#259; Berlusconi &#351;i apropia&#355;ii lui profit&#259; personal de aceste importuri.  
 Cârti&#355;a german&#259;, prima &bdquo;victim&#259;" 
 Prima victim&#259; a dezv&#259;luirilor WikiLeaks este &#351;eful de cabinet al ministrului german de Externe, Guido
Westerwelle, Helmut Metzner. Acesta a fost demis, dup&#259; ce a recunoscut c&#259; oferea informa&#355;ii
ambasadei SUA de la Berlin, identitatea lui fiind descoperit&#259; de cotidianul &bdquo;Frankfurter Allgemeine
Zeitung".  
 Totodat&#259;, mai mul&#355;i deputa&#355;i germani au cerut rechemarea ambasadorului american. Mai ales
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c&#259; unul dintre mesajele diplomatice scoate la iveal&#259; disensiuni între Germania &#351;i SUA referitor la o
dona&#355;ie f&#259;cut&#259; de Berlin pentru modernizarea armatei afgane, anul trecut.  SUA au încercat s&#259;
perceap&#259; o tax&#259; de 15% la cele 50 de milioane de euro, stârnind iritarea diploma&#355;ilor germani.
Washingtonul a replicat c&#259; în&#355;elege sup&#259;rarea Berlinului, dar nu are ce face, întrucât fondul care
administra banii este supus legisla&#355;iei americane. Pân&#259; la urm&#259;, ca un semn de
bun&#259;voin&#355;&#259;, americanii au returnat trei milioane de euro Bundeswehr-ului.  
 R&#259;mânând tot la Afganistan, Ambasada SUA la Kabul transmitea în ianuarie c&#259; ministrul Agriculturii, Asif
Rahimi, &bdquo;pare a fi singurul ministru la adresa c&#259;ruia nu exist&#259; acuza&#355;ii de mit&#259;". În
octombrie anul trecut, vicepre&#351;edintele Ahmad Zia Massoud a fost prins în Dubai cu 52 de milioane de dolari în
valiz&#259;. De&#351;i nu a putut dovedi provenien&#355;a banilor fratele fostului lider al rezisten&#355;ei
antisovietice, Ahmad Shah Massoud, a fost l&#259;sat s&#259; plece, la sugestia autorit&#259;&#355;ilor americane.  
 Raul Castro, arbitru
 
 În februarie, la un summit latino-american de la Cancun, pre&#351;edintele cubanez, Raul Castro, a fost pe post de
arbitru &#351;i a împiedicat în ultima clip&#259; o b&#259;taie în toat&#259; regula între liderul venezuelean, Hugo
Chavez, &#351;i omologul s&#259;u columbian, Alvaro Uribe.  
 Pe de alt&#259; parte, pre&#351;edintele Barack Obama considera c&#259; David Cameron este un politician de
&bdquo;categorie u&#351;oar&#259;". În schimb, premierul britanic a cheltuit în campanie peste 77.000 de euro pentru
a fi preg&#259;tit pentru dezbaterile televizate de un consilier al  pre&#351;edintelui SUA. 
 
 Interes pentru Garda Ungar&#259; 
 Pe lâng&#259; informa&#355;ii legate de politicienii din Ungaria, diploma&#355;ii americani trebuie s&#259;
culeag&#259; date despre opozi&#355;ie &#351;i grup&#259;rile extremiste, inclusiv despre sprijinul lor intern &#351;i
extern. Este vizat&#259; &#351;i Garda Ungar&#259;, &#351;i politica legat&#259; de maghiarii din &#355;&#259;rile
vecine.  
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