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Scoaterea AUR in afara legii
Un anume domn, Alexandru Muraru, a facut pangere penala impotriva
copresedintilor AUR, George Simion si Claudiu Tarziu, si a informat opinia
publica asupra intentiei sale exprese de a scoate acest partid in afara legii. si,
implicit, de a elimina AUR din Parlament. Ce sanse de reusita are? Ce efecte
politice produce o asemenea actiune extrem de dura?
Dar, inainte de toate, sa vedem cine este acest Alexandru Muraru. Ce aflam la prima vedere? Ca
acesta este deputat si seful organizatiei PNL Iasi. Ca detine importanta calitate de frate al fostului
consilier prezidential al lui Klaus Iohannis, actualmente ambasador al Romaniei la Washington.
si, in fine, mai aflam un fapt ciudat, pe care nu avem cum sa nu il punem in relatie cu operatiunea
penala pe care a declansat-o. Domnia sa este reprezentant special al Guvernului Romaniei
pentru combaterea xenofobiei si antisemitismului. in aceasta calitate devine el acuzator. Nici
premierul Romaniei, nici vreo alta persoana din Executiv nu a confirmat insa ca aceasta actiune
are cat de cat un caracter oficial. Ceea ce ne poate conduce la prezumtia ca avem de-a face cu
un abuz in serviciu. Cu alte cuvinte, ca Alexandru Muraru uzeza de calitatea pe care o are pentru
a incerca sa dea de pamant cu reprezentantii unui partid concurent si care a luat-o cu mult
inaintea PNL in materie de incredere a populatiei. si afirma acest lucru intrucat, in ciuda unor
acuzatii vanturate prin spatiul public, mi-a fost imposibil sa depistez fundamentul unor acuzatii de
xenofobie si antisemitism, de care s-ar face vinovati liderii AUR. in fine, mai precizez ca, in mare
graba, s-au raliat acestei actiuni doua personaje excentrice, care au fost in trecut consilieri
prezidentiali in mandatul detinut de Traian Basescu.
Ca orice analist politic, sunt obligat sa urmaresc cu multa atentie atat afirmatiile, cat si evolutia
unor lideri politici. Am facut-o cu atat mai mult in cazul AUR, cu cat nu numai intrarea in
Parlament a acestui partid nascut parca din spuma marii a fost spectaculoasa, dar si evolutia sa
ulterioara. intr-o alta analiza, publicata zilele trecute, m-am straduit sa explic cum se face ca
acest partid, alcatuit cu rare exceptii din neprofesionisti in materie de politica, a ajuns sa ocupe
locul doi pe podium, surclasand pe rand atat USR, cat si PNL. si cea mai relevanta concluzie la
care am ajuns este ca AUR concentreaza in prezent aspiratiile de suveranism ale populatiei
Romaniei.
Am mai spus si repet. Suveranismul nu trebuie opus globalismului. Globalizarea este un proces
implacabil, in plina desfasurare, dar el nu impiedica si nici nu ar putea impiedica ca statele
natiune sa existe, sa reziste si sa prospere. De altfel, in ciuda unor extravagante altfel extrem de
periculoase ale unor reprezentanti UE, nici acesta forma de organizare a statelor continentului nu

contesta autoritatea si autonomia fiecarui stat component in parte. UE este o asociere a statelor
natiune. si in niciun caz o structura suprastatala. si cu atat mai putin un instrument prin care
suveranitatea statelor componente ar fi anulata in beneficiul unui al patrulea Reich.
Nu am descoperit nimic in retorica reprezentantilor AUR, care sa ma conduca la ideea ca acest
partid are un comportament xenofob. Nationalismul sanatos nu este acelasi lucru cu
nationalismul extremist si cu atat mai putin el nu reprezinta o atitudine de tip xenofob. Cat despre
antisemitism, sunt extrem de curios sa vad care sunt dovezile pe care le poate prezenta Muraru
in fata procurorilor, dovezi care sa reziste eventual intr-o instanta de judecata, daca s-ar ajunge
acolo.
intrucat de-a lungul ultimilor 32 de ani am analizat cu multa atentie evolutiile partidelor politice din
Romania, am ajuns la o serie intreaga de concluzii, pe care de altfel le-am si expus in ziare ca
„Romania Libera”, „Evenimentul Zilei” si „Ziua”, in ceea ce priveste Partidul Romania Mare, fondat si
condus de Corneliu Vadim Tudor, o formatiune politica care nu de putine ori a avut derapaje ce
au fost caracterizate pe buna dreptate drept nationalism extrem, antisemitism si xenofobie. Dar
nici macar Romania Mare nu a fost scoasa de nimeni in afara legii, in ciuda faptului ca respectiva
formatiune politica devenise extrem de periculoasa atat pentru imaginea Romaniei in lume, ca
tanar stat democratic, cat si pentru celelalte partide politice. Cum, in aceste conditii, ar putea fi
scos AUR in afara legii?
Pretextul utilizat de acest domn, Alexandru Muraru, cu sau fara ingaduinta Guvernului Romaniei,
este pretinsa luare cu asalt a Parlamentului Romaniei, in urma cu mai multe zile, de catre
demonstranti adusi acolo de liderii AUR, pentru a protesta impotriva proiectului de lege vizand
certificatul verde. Daca in aceasta directie se va concentra actiunea penala, atunci ma simt silit
sa precizez ca va fi foarte greu ca cineva sa demonstreze ca toti protestatarii, adica si cei cativa
care s-au dovedit violenti, au fost adusi in fata Parlamentului de catre cei doi lideri AUR. si cu atat
mai putin se va putea face in vreo instanta de judecata confuzie intre escaladarea unui gard si
trecerea libera printr-o poarta deschisa de jandarmi si luarea cu asalt a Parlamentului propriu-zis,
in care de fapt nu a intrat niciun protestatar.
si, in fine, admitand prin absurd ca Muraru sau vreun procuror ar putea proba toate acuzatiile de
mai sus, poate oare vreo instanta de judecata sa-si permita luxul de a pune semnul egalitatii intre
liderii unui partid si partidul propriu-zis?
Asa ca, tinand cont de toate argumentele de mai sus, am ajuns la o concluzie pe care o cred a fi
cat se poate de rationala. si anume ca operatiunea prin care se incearca stergerea AUR de pe
lista partidelor politice si eliminarea acestei formatiuni din Parlament este pur politica, iar efectul
nu ar putea fi decat de tip propagandistic.
si daca asa stau lucrurile, atunci ce urmaresc de fapt personajele care stau in spatele actiunii
puse la cale de Muraru? Urmaresc diminuarea prin decredibilizare a impactului din ce in ce mai
mare pe care acest partid il are asupra populatiei? Asa ceva este exclus. Popularitatea AUR nu
poate in aceste conditii decat sa creasca. Iar acest fapt a fost sesizat de cei mai multi analisti
politici si sociologi care s-au aplecat asupra cazului. Sau se urmareste izolarea partidului pe
scena internationala? intr-o oarecare masura, raspunsul ar putea fi afirmativ. in ciuda faptului ca,
de mai mult timp, ca urmare a insistentei unor propagandisti care vorbesc limba romana, dar nu
simt romaneste, despre AUR circula o serie intreaga de zvonuri false si afirmatii rauvoitoare la

nivelul Uniunii Europene, care se circumscriu ideii ca acest partid ar reprezenta dreapta
extremista. si asemenea acuzatii circula dupa opinia mea din simplul motiv ca AUR, crescand
mult prea repede si nefiind creat in laboratoare externe, nu a avut nici timpul si nici abilitatea
necesara sa-si construiasca o imagine externa conforma cu realitatea interna. Deci nici acesta nu
poate fi motivul real.
Motivul real – si acum o sa ajungem si la efecte – este, dupa opinia mea, unul singur si asa se si
explica de ce atacul este declansat de unul dintre liderii PNL. PNL este la mijlocul unui proces
extrem de dramatic in care tabara castigatoare, care inca il are in frunte pe Florin Citu, scade
vertiginos in perceptia publica, in timp ce tabara pierzatoare, condusa de Ludovic Orban, se afla
cu credibilitatea la genunchiul broastei, nereusind sa depaseasca 3%. Prabusirea este atat de
abrupta, incat efectul ei a ajuns sa macine chiar si electoratul dur al PNL. Cu alte cuvinte, din ce
in ce mai mult electorat PNL nu se mai regaseste in randul adeptilor acestui partid. Parti ale
acestui nucleu liberal, nemultumit de ambele tabere, considerand ca nu mai este reprezentat de
niciuna, exercita, asa cum este si firesc, o uriasa presiune psihologica asupra parlamentarilor
care au fost alesi la ultimele alegeri legislative. Iar acestia ce pot sa faca, in conditiile in care nu
fac parte din cercul din ce in ce mai restrans de decizie de la varful partidului? Singura solutie
este sa plece din PNL si sa devina membrii unui alt partid. La USR nu se pot duce, intrucat si
USR este in cadere libera. si sa nu uitam ca USR este un parid de tip neomarxist, in care cu greu
s-ar putea regasi liberalii. Din acelasi motiv, am convingerea, eu insumi liberal fiind si aflandu-ma
in contact cu multi membri si simpatizanti PNL, ca nici la PSD nu s-ar putea duce acesti deputati
si senatori, care se simt din ce in ce mai straini in PNL. Asa ca singurul partid parlamentar in care
ei si-ar putea exercita abilitatile de oameni politici ramane AUR. O formatiune politica in care vor
putea lupta atat pentru implinirea unor idealuri nationale, cat si pentru apararea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale omului. Ambele obiective fiind de fapt substanta politicii traditionale
liberale. Aceasta este explicatia. Varfurile PNL, aripa Citu, au prins de veste ca din ce in ce mai
multi senatori si deputati liberali intentioneaza sa se transfere cu arme si bagaje, cu electoratul
lor cu tot, in tabara AUR. si atunci incearca sa blocheze acest proces, agitand fantoma
xenofobiei, antisemitismului si extremismului.
ADRESA: http://crct.ro/nyXp

