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Un interviu bombă publică cvasioficiosul serviciilor secretei ruse „Russkaia vesna". Potrivit
acestui organ de presă, la Chișinău, s-ar pregăti o lovitură de stat în cazul în care forțele
pro-europene ar câștiga alegerile parlamentare de la 24 februarie, scrie Petru Bogatu pe www.
deschide.md
, preluat de Romanian Global News.

Conspirație militară?

Se afirmă cum că niște ofițeri activi, veterani și rezerviști din Bălți ar fi creat organizația
„Uniunea pentru apărarea Moldovei" (Союз спасения Молдовы). Aceasta este decisă să
aplice forța armată pentru a împiedica preluarea puterii după alegerile parlamentare de către o
coaliție a blocului ACUM și a Partidului Democrat.

Un reprezentant al grupării de complotiști s-a întâlnit cu reporterul portalului „Russkaia vesna" și
i-a transmis un apel în numele camarazilor săi. Din acest document rezultă că pretinsa
„Uniune pentru apărarea Moldovei" recunoaște regimul separatist de la Tiraspol drept „stat
independent provizoriu" și este hotărâtă să se opună cu arma în mână preluării puterii după
alegeri de către o alianță pro-occidentală sub pretextul că scrutinul ar fi fost falsificat.

Practic, este vorba de o amenințare a unei autodeclarate conspirații militare cu o lovitură de
stat. Ce-i la mijloc? Un pericol real sau o tentativă de intoxicare a opiniei publice?

Un portal terorist

Haideți să vedem ce hram poartă sursa care livrează incendiara informație. „Russkaia vesna"
(Primăvara rusă) este un proiect mediatic al serviciilor secrete ale fostei metropole, creat inițial
pentru Donbass. Ulterior, portalul cu pricina și-a diversificat formatul și și-a extins țintele pe
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care le lovește.

La ora actuală, site-ul rusvesna.su editează câteva ziare electronice separate. Unul dintre
acestea se numește RN (rusnext.ru).

„Russkaia vesna" și toate ramificațiile sale fierb de mânie împotriva SUA, UE, a democrațiilor
occidentale și, desigur, nu în ultimul rând, împotriva Kievului. E un secret al lui Polichinelle că
toate aceste instrumente de propagandă și dezinformare rusă își propun dezmembrarea și
distrugerea Ucrainei independente.

Portalul acum câtva timp a incitat spiritele, de exemplu, în jurul unor acte teroriste din Harkov. A
lansat o campanie propagandistică „Porto-franco" pentru desprinderea orașului Odessa de
Ucraina etc.

Autoritățile de la Kiev taxează „Russkaia vesna" și paginile electronice afiliate lui drept niște
resurse mediatice teroriste în spatele cărora se ascund serviciile de informații ale Rusiei. De
aceea, site-urile respective sunt interzise în Ucraina.

Un amestec rusesc în alegeri

Procurorii moldoveni și SIS au obligația să se autosesizeze, bineînțeles, dacă nu au făcut-o
încă, și să verifice veridicitatea informațiilor ( http://rusvesna.su/news/1549815097?fbclid=IwA
R3-9mb2cgfSjw4w1QpE3TmU3_Vuzcx5s4IjeyjZ-ZACd7UQdI0UipglcIY
). Oricum, faptul că anume „Russkaia vesna" difuzează un interviu despre pregătirea unei
lovituri de stat la Chișinău este simptomatic.

Indiferent dacă există o conspirație care își propune să răstoarne regimul constituțional pe cale
militară sau nu, la mijloc este o uneltire a serviciilor secrete ruse împotriva Republicii Moldova.
Chiar și în cazul în care informația privind crearea pretinsei „Uniuni pentru apărarea Moldovei"
este doar un fake news, publicul nu are niciun motiv să răsufle ușurat, să-și facă cruce și să
scuipe-n sân.
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Este sau nu vreun dram de adevăr în relatarea portalului, rămâne de văzut. Fără să ținem
seama de autenticitatea informației, putem conchide însă cu certitudine de pe acum că avem de
a face cu o diversiune extrem de primejdioasă. În cel mai bun caz, Moscova caută să
influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova prin șantaj și inducerea fricii în
mijlocul populației.

Chiar dacă pe admiratorii lui Putin de la Chișinău nu-i ține cureaua să organizeze o rebeliune
armată în toată legea, se întrezărește la orizont o provocare înfiorătoare. Nu-i exclus ca
relatarea site-lui „Russkaia vesna" să pregătească terenul pentru o destabilizare de proporții a
situației social-politice după alegerile de la 24 februarie 2019.

Un pretext pentru intervenția rusă

Serviciile secrete ruse se pricep să inducă un haos organizat în spațiul exsovietic. Diversiuni
de acest gen au avut loc în ultimele două decenii în Estonia, Uzbekistan, Kârgâzstan. Unele
dintre ele s-au soldat cu răsturnarea guvernului legal.

Niște proteste violente manevrate din umbră de spionajul rusesc la Chișinău ar putea fi un
pretext pentru o intervenție armată rusă de tip hibrid din Transnistria. Deși contingentul militar al
Federației Ruse pare mic, acesta este suficient pentru a simula, „prin omuleții verzi", o
răzvrătire populară la Chișinău „împotriva falsificării alegerilor".

Justiția moldovenească trebuie să clarifice cât mai curând posibil ce legătură există între
amenințarea cu lovitura de stat din presa rusă și afirmațiile lui Igor Dodon potrivit cărora după
alegeri ar putea să fie nevoie de „frontul pentru apărarea statalității", a cărui înființare fusese
anunțată recent la un miting al susținătorilor săi, desfășurat în fața Palatului Prezidențial. Se
îngroașă gluma.
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