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 Са Запада стиже нова сензација о „злим руским шпијунима“ — француски лист „Монд“ је
објавио чланак у ком, наводно, открива тајну базу руских шпијуна ГРУ (елитне јединице).
Аутор наводи 15 имена „руских специјалаца“ који су „радили у Француским Алпима у
периоду од 2014. до 2018. године“.

  „Монд“ тврди да је након догађаја у Солсберију, где су у марту 2018. године били
отровани бивши руски обавештајац Сергеј Скрипаљ и његова ћерка Јулија, специјалне
службе Велике Француске, Британије и Швајцарске дошлe на траг 15 „руских шпијуна“.   

Аутори француског листа пишу да контраобавештајна служба Француске сматра базу у
Алпима „штеком“ где се налази потребна материјално-техничка опрема. Тамо су руски
агенти више пута боравили. Они су, наводно, изводили своје акције у Бугарској,
Молдавији, Црној Гори и другим државама, a не само у Француској.

  

„То је некакав брзо скројен детективски роман“, прокоментарисао је француску
сензацију за портал „Московски комсомољац“ ветеран руске обавештајне службе Рустем
Клупов.

  

„Тај који је објавио ову вест вероватно је негде нешто чуо и до краја није разумео. Ја не
могу замислити где се на Алпима може направити нека база и шта се подразумева под
изразом ’база‘? Када се говори о специјалцима јасно је: то су људи који носе оружје,
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муницију, специјална средства. А овде је само списак имена. Не, руска шпијунска база по
верзији Француза је мало вероватна. Лажна вест, ништа више“, објаснио је руски
ветеран.

  

Ветеран је обратио пажњу и на извор информација. По мишљењу Рустема Клупова, да
би информација била валидна, потребни су чврсти докази — потврђени из најмање два,
три независна извора, што овде није случај.

  

„Постоји неоспорна чињеница: на нашу Главну обавештајну управу (ГРУ) су у току
напади са различитих страна, али увек из једног истог извора. И налогодавац је увек
исти — Запад“, закључио је ветеран руске обавештајне службе.

  

„То је нека шпијуноманија која је изазвала халуцинације код Француза“, додао је бивши
генерал ФСБ Александар Михалков.

  

„Сви ти разговори поводом база ГРУ са страшним Русима је измишљотрина, без икаквог
основа. Показивање прстом на ГРУ је већ лаж, јер ни један лист, магазин, телевизија па
чак ни специјалне службе немају приступ подацима о именима агената. Како су их
идентификовали? Све информације су апсолутно тајне и чувају се законом. Често ни
породице припадника служби не знају чиме се они баве“, подсетио је Михалков.

  

(Спутник)
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