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Spionajul înfloreºte în vremuri de crizã
În ciuda crizei economice – sau poate tocmai datoritã ei!- spionajul cunoaºte un
avânt parcã fãrã precedent. Curg ºtirile privind demascãri, capturãri, extrãdãri de
agenþi secreþi pe mai toate meridianele, spionii apãrând adesea ºi din tabãra inamicã, dar ºi din cea a teoretic-ppartenerilor.
Ofiþer canadian,
în slujba Moscovei
Primele zile ale lui 2012 au adus cu ele
ºtiri despre ceea ce s-ar putea numi
ofensiva spionajului rusesc, la nivel
mondial. Mai întâi, a fost arestat în fla-

grant delict ofiþerul canadian de marinã
Jeffrey Paul Delisle, 40 de ani, acuzat
cã ar fi furnizat Rusiei informaþii secrete
despre arii submarine nesupravegheate
sau sisteme de armament încã din iulie
2007! Doi diplomaþi - Dimitri
Gherasimov, de la consulatul Rusiei la
Toronto, ºi Serghei Jukov, care
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funcþiona ca ataºat militar la ambasada
rusã din Ottawa- au fost expulzaþi apoi
din Canada, luna trecutã, ridicând la
ºase numãrul diplomaþilor ruºi obligaþi
sã plece dupã inculparea lui Delisle.
Cum era de aºteptat, Ministerul rus al
Afacerilor Externe a negat orice legãturã
între expulzarea funcþionarilor sãi ºi
punerea sub acuzare a militarului canadian care poate primi pedeapsa cu
închisoarea pe viaþã dacã va fi gãsit
vinovat. ªi în Germania s-a consemnat
recent un caz de spionaj în favoarea
Moscovei. Potrivit revistei Der Spiegel,
un cuplu de spioni suspectaþi cã au
lucrat vreme de douã decenii pentru
serviciile de informaþii externe ruse
(SVR) a fost arestat în noiembrie trecut
de cãtre un comando al poliþiei federale germane (BKA), la Ballingen, un
oraº situat la aproximativ 40 de kilometri sud de Stuttgart, ºi la Marburg, la
aproximativ 70 de kilometri est de Koln.
Femeia a fost “sãltatã” chiar în timp ce
primea un mesaj radio codificat. Spionii
aveau paºapoarte austriece care

