Почна се

САЩ РАЗСЛЕДВАТ НАМЕСИТЕ
НА РУСИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА
ПОЛИТИКА

- Тате, какво трябва да продаваш
за да си купуваш скъпи коли,
яхти и хотели?
- Родината, сине, родината...
-

Със старичките си стратегически бомбардировачи Ту-95 ( от 1955
г.)
руските
ВВС
периодично
облитат
атлантическото
крайбрежие на САЩ, за да демонстрират възстановена мощ и да
„всяват респект” у вероятния противник

Конгресът на САЩ препоръча на директора на Националната
разузнавателна агенция Джеймс Клапър да започне разследване на
кремълската агентура в страните от Европейския съюз, съобщава в.
„Телеграф” (The Telegraph). Службите ще проследят сметките и
действията на европейските партии и неправителствени
организации, получили руско финансиране през последните десет
години.
Американските власти смятат, че Москва се опитва да вбие клин
между страните от ЕС, за да разколебае подкрепата за НАТО и да
срине изпълнението на програмата за разполагане на елементи от

американската система за противоракетна отбрана (ПРО) в Европа.
Московската агентура се стреми да посее разногласия между
европейските лидери относно санкциите срещу Руската федерация,
въведени след анексията на Крим и агресията срещу Украйна.
В европейската политика зеапочна нова студена война, смята
американски конгресмен. „В цяла Европа виждаме тревожни
симптоми на раздор по редица стратегически въпроси. Раздор,
внасян от Москва”, цитира „Телеграф”. Водещите европейски
държави все още подценяват степента на вредното руско влияния и
дълбочината, до която са проникнали агентите на ФСБ (КГБ).
Изданието не уточнява кои партии и НПО ще бъдат разследвани.
Предполага се, че първи в списъка са ултрадесните и крайните
националисти. Най-сериозна загриженост сред политическите
кръгове в САЩ предизвиква подмолната активност на РФ във
Франция, Холандия, Унгария, Чехия и Австрия.
През ноември 2014 г. френските медии твърде разгорещено
обсъждаха „кредита” от 9 млн. евро, предоставен от руска банка на
Националния фронт на Марин льо Пен. Част от общественото
мнение бе възмутено от директната руска намеса в политическия
живот на Франция, но мадам льо Пен отвърна, че парите са
предоставени напълно законно.
През март 2015 г. в Санкт-Петербург се състоя Руски консервативен
форум, в който участваха няколко крайнодесни европейски партии.
През май вицепрезидентът на САЩ Джозеф Байдън заяви, че Русия
финансира европейската радикална опозиция и използва „корупция
и олигарси”, за да дестабилизира държавите-съюзници на САЩ.
Джо Байдън упрекна президента Путин, че с методите на хибридна
война се опитва да разшири влиянието си в Европа извън
пределите на Украйна.
Най-великият шахматист на всички времена и опозиционен
политически лидер Гари Каспаров, който бе принуден да емигрира
след заплахи за живота му, предупреждава, че безумията на
Путинския режим могат да предизвикат разпад на РФ и регионални
въстания, докато Китай отдавна точи зъби за огромните
слабонаселени територии в Сибир. Нужни са спешни спасителни
мерки, докато „Русия все още е в състояние да се справи сама”,
заяви пред „Експрес” руският опозиционен деец.
„Казват, че след Путин щял да настъпи хаос, но по-добре днешен
хаос, отколкото утрешна катастрофа”, твърди Гари Каспаров.
Американските медии не посочват България като страна,
застрашена от руската агентура, но ние си знаем най-добре.
Сигурно операцията на американските секретни служби ще извади

наяве любопитни факти за финансовото благополучие на „Атака” и
на някои твърде кресливи рублофилски партии, НПО и лица,
разполагащи с медии, с богати фирми и значително политическо
влияние.

