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ПРАГ – Двојица руских дипломата, које је Чешка протерала због наводне шпијунаже,
према проценама стручњака за обавештајне службе по свему судећи су морали да
напусте Чешку јер су се активно умешали у организовање грађанског отпора Чеха због
радара америчког антиракетног штита.

  

„Уколико активност обавештајаца (који раде званично као дипломате или новинари)
пређе од праћења и надзирања до тога да преко разних људи или интересних група
покушавају да утичу на политичко одлучивање државе, то заслужује протеривање”,
образложио је тај ванредни корак у најновијој руско-чешкој шпијунској афери бивши шеф
војне обавештајне службе Андор Шандор.

  

На могуће покушаје руских обавештајаца да помогну и још распире спонтани протест
Чеха против страних база и будућег америчког радара у војном полигону Брди јужно од
Прага упозорила је у свом извештају за 2007. годину чешка цивилна контраобавештајна
служба БИС.

  

Не базама, главна чешка иницијатива која окупља противнике америчког радара, који у
својој земљи не жели стабилно две трећине Чеха, категорично је демантовала да има
икакве везе са Русима или да је неко из Русије финансира.

  

„Нису толико глупи да људи у том удружењу грађана знају да имају везе са њима. То се
ради на култивисан начин”, рекао је Шандор за данашње Лидове новини.

  

БИС процењује да од 63 акредитоване дипломате и 93 чиновника у руској амбасади и
два конзулата у Чешкој чак 40 одсто могу да буду агенти руске цивилне обавештајне
службе.

  

Шандор је нагласио да руске агенте сама чешка армија не интересује, али да је америчка
база сасвим други случај.

  

 1 / 2



Протеране руске дипломате организовале отпор радару САД
среда, 19 август 2009 13:44

„Армија Чешке за Русију не представља никакву претњу, чак и када би била у најбољем
стању. Много важније су информације око радара. Где ће бити постављен, како ће
изгледати, каква ће бити технологија. Технологија је увек била саставни део шпијунаже.
Зашто да нешто развијате када можете да украдете”, рекао је Шандор.

  

Русија је на корак Чешке узвратила истом мером и протерала двојицу чешких дипломата
из амбасаде у Москви, јавили су јуче чешки медији.

  

(Бета)
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