Scris de newsreporter pe 17 Mai 2022, 08:57

Cum a lucrat Vladimir Putin pentru CIA din
prostie
Potrivit propagandei ruse, ultimul presedinte al URSS, Mihail Gorbaciov, si
primul presedinte al Rusia, Boris Eltin, erau agenti CIA insarcinati cu
distrugerea URSS, scrie Adevarul.ro.
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Aceasta naratiune, desi dezmintita de serviciul de afaceri externe al UE, este inca valabila in
anumite parti ale societatii ruse; ultimul presedinte al URSS si primul presedinte al Rusiei acuzat
ca ar fi facut rau tarii, primul prin capitularea in Razboiul Rece fara lupta, iar al doilea pentru ca ar
fi permis SUA sa lase Rusia fara o mare parte din bogatia sa. Urmand o astfel de logica
dubioasa, am putea spune ca Vladimir Putin este posibil un atu al CIA, deoarece razboiul sau din
Ucraina dauneaza Rusiei mai mult decat ar putea visa vreodata cel mai puternic adversar al sau
(fara a folosi arme nucleare), scrie Georgi Gotev in euractiv,com. Atacand Ucraina, Rusia lui
Putin a provocat moartea prematura a vastei sale retele de agenti de influenta platiti din intreaga
UE, in primul rand in Germania, dar si in toate tarile. Avand in vedere trecutul lui Putin in KGB-ul
din Germania si efortul considerabil de a construi o retea atat de vasta de-a lungul deceniilor, o
astfel de ratacire pare o inalta tradare. Situatia este, poate, mai proasta din punct de vedere
militar. Rusia si-a facut evidenta pentru lume impotenta militara, in timp ce Occidentul si-a intarit
masiv flancul estic. Alianta Nord-Atlantica, pe care francezul Emmanuel Macron a numit-o „in
moarte cerebrala” in 2019, este in viata. Fostele tari neutre cauta sa se alature aliantei, in timp ce
statele membre NATO cheltuiesc miliarde pentru achizitii de aparare. Multi din acesti bani merg
catre SUA, principalul adversar al Rusiei. Ne putem imagina complexul militar-industrial
american, asa cum il numeste Rusia, spunand: „Multumesc, domnule Putin!” in plus, Europa

incearca acum sa puna capat dependentei de gazul rusesc, indreptandu-se mai ales catre gazul
lichefiat din SUA (dar nu numai pentru ca nu este suficient pentru a inlocui livrarile rusesti). Si
Rusia lui Putin este cea care a facut acest cadou inamicului sau. Fara razboi, Rusia ar fi
continuat sa primeasca 1 miliard de euro pe zi de la tarile UE pentru gazul sau. Acum, acest venit
se va evapora. Nu in ultimul rand, SUA par sa detina informatii excelente despre intentiile
Kremlinului, ceea ce pare sa indice ca folosesc „HUMINT”, sau inteligenta umana, in locuri de
conducere important din Moscova: posibil o cartita de nivel inalt. Acest lucru nu a fost niciodata
cazul in timpul Razboiului Rece, isi amintesc expertii. Se pare ca Putin este obsedat de tradatori
si asasini din anturajul sau. Astfel, scurgerea de informatii sensibile de la Kremlin este si mai
putin probabila. Dar SUA au fost capabile sa prezica invazia si, probabil, sa previna miscarile
periculoase ale Kremlinului, cum ar fi folosirea armelor chimice. Nu credem ca Putin este un atu
CIA in acelasi mod in care Gorbaciov sau Eltin nu si-au tradat tara. Dar Gorbaciov si Eltin vor
ramane in istorie ca politicieni care au actionat responsabil in vremuri dificile. Putin, insa, va fi
amintit ca fiind cel care si-a ruinat tara cand perspectivele Rusiei erau de fapt inca bune.
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