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DOSAR
Strauss-Kahn a fost arestat ºi adus în
cãtuºe în faþa paparazzilor.

Procurorul cazului,
legãturi cu Sarkozy

Potrivit “Le Post”, Cyrus Vance Jr, numit
procuror districtual în 2010 ºi însãrcinat cu
procesul DSK, are relaþii cu familia
Sarkozy. El este fiul lui Cyrus Vance Sr,
care a fost secretar de stat în administraþia
Carter ºi care îl avea în subordinea sa pe
Franck Georges Wisner. Acesta a lucrat
pentru CIA ºi s-a cãsãtorit în 1977 cu
Christine de Ganay, fosta soþie a lui Pal
Sarkozy, tatãl lui Nicolas Sarkozy. Unul
din fiii sãi, David, a fost purtãtor de cuvânt
al presei anglo-saxone în campania prezidenþialã din 2007 a lui Nicolas Sarkozy,
care locuieºte adesea la familia Wisner în
SUA. Alt fiu a devenit unul din pilonii
Carlyle Group, fond de plasament care îi
are printre investitori pe George W Bush ºi
Olivier Sarkozy, fratele vitreg al lui
Nicolas Sarkozy ºi codirector al serviciilor
financiare globale ale grupului. ªi lucrurile
se complicã, fiindcã a început “rãzboiul
lumii”, pentru ºefia FMI. Deocamdatã nu
este o revoltã fãþiºã ºi concertatã împotriva
regulii nescrise ca postul sã revinã europenilor. Numele cu ºanse mari sunt ale
franþuzoaicei Christine Lagarde, redutabil
ministru de Finanþe în Hexagon, ºi timp de
cinci ani ºefa firmei internaþionale de avocaturã
Baker&McKenzie
din
Chicago.Dupã judecata lui Sarkozy, spune
Le Figaro, “DSK nu era la FMI un
reprezentant al Franþei, el era un francez la
FMI. Deci Franþa nu este dezonoratã”. Iar
Lagarde, o apropiatã a lui Sarko “ar întãri
onoarea Franþei ºi ar produce o mini-revoluþie la Fond, ca primã femeie director

general al instituþiei”. Singura scamã pe
taioarele haute couture ale lui Lagarde este
acuzaþia de “abuz de autoritate” într-un
arbitraj din afacerea Adidas-Tapie. Ea este
susþinutã ºi de cancelarul Merkel, iar
Hillary Clinton a salutat candidatura.

Complot, orchestrat
de Wall Street ?!

În urma scandalului de la New York,
politicieni francezi vorbesc din tot mai
mult despre un complot internaþional bine
coordonat împotriva lui Kahn. Teoria a
stârnit interes dupã ce s-a aflat cã
Jonathan Pinet , un militant al partidului
preºedintelui Sarkozy, UMP a anunþat prin
Twitter, înaintea tuturor, arestarea lui
DSK. Chiar ºi Strauss-Kahn, într-o convorbire “off” cu publicaþia Liberation afirmase, la 28 aprilie, cã are impresia cã i se

va întinde la un moment dat o cursã.
Scenariul lui era cam aºa : ”O femeie pe
care ar fi violat-o într-o parcare. Aceasta ar
fi fost o persoanã cãreia i se promisese o
sumã de 500.000 sau un milion de euro
pentru a inventa povestea ...” Michelle
Sabban, vicepreºedinta Consiliului regional din Ile-de-, a declarat cã este un complot
internaþional, acuzând: “FMI a vrut decapitarea!” Ea considerã cã DSK era “cel mai
puternic om de pe planetã dupã Obama”.
Cunoscutul economist rus Mihail Hazin
este de pãrerea cã directorul Fondului
Monetar ar putea fi o victimã a magnaþilor
de pe Wall Street, iar scandalul sexual nu
ar fi decât o rãzbunare în urma demersurilor acestuia de a reforma întregul sistem financiar modern. Expertul aminteºte
de sesiunea comunã din aprilie a FMI ºi
Bãncii Mondiale, în cadrul cãreia DSK a
pus la îndoialã utilitatea menþinerii aºanumitului “Consens de la Washington”,
suprastructura ideologicã a modelului
financiar modern, care funcþioneazã de 30
de ani. “Consensul de la Washington” ºi-a
epuizat potenþialul, fiind necesarã
înlocuirea lui, afirmase atunci ex-directorul FMI, a cãrui imagine cu cãtuºe la
mâini a fãcut înconjurul lumii. ªi Vladimir
Putin are îndoieli despre “afacerea DSK”,
aºa cum a fost prezentatã în presã.”Mi-e
greu sã evaluez dedesupturile ei politice”,
a spus el.

Prizonier într-o
reºedinþã
de 14 mil. dolari

Dominique Strauss-Kahn, încercãnat ºi
nefericit, locuieºte acum într-o casã de lux,
situatã în cartierul newyorkez Tribeca ºi
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