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Trump i-a revocat accesul la date confidentiale
fostului director CIA John Brennan
Presedintele SUA, Donald Trump, a decis miercuri revocarea autorizatiei de
securitate a lui John Brennan, fost director al CIA in perioada Administratiei
Barack Obama si un critic fervent al actualului lider de la Casa Alba,
invocand comportamentul imprevizibil al acestuia, relateaza postul BBC pe
pagina electronica, scrie Mediafax.
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John Brennan nu va mai avea acces la date confidentiale ale Statelor Unite, a anuntat miercuri
Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe.
John Brennan a criticat decizia presedintelui american printr-un mesaj postat pe Twitter. „Aceasta
decizie face parte din eforturile lui Donald Trump de a suprima libertatea de exprimare si de a-si
pedepsi criticii. Ar trebui sa fie un lucru ingrijorator pentru toti americanii, inclusiv angajatii
serviciilor de informatii. Principiile mele ar trebui sa vorbeasca de la sine. Nu voi abandona lupta”,
a declarat Brennan.
Fostul director al CIA l-a criticat pe Donald Trump in urma summitului dintre acesta si omologul
sau rus Vladimir Putin, declarand ca afirmatiile presedintelui american au fost „ale unui tradator”.

in luna iulie, Donald Trump a anuntat ca "exploreaza mecanisme" prin care sa retraga accesul la
date clasificate al fostului director CIA John Brennan, al fostului director FBI Jim Comey, al
fostului director al Serviciului national de informatii James Clapper si al altor trei fosti oficiali.
Acesti fosti oficiali "au politizat si in anumite cazuri au obtinut profit de pe urma activitatilor
publice si accesului la date clasificate", facand si acuzatii "lipsite de fundament" la adresa
presedintelui, a argumentat Sarah Sanders in luna iulie.
Casa Alba nu a oferit vreo dovada concreta ca fostul director a utilizat in mod incorect autorizatia
de securitate dupa parasirea functiei, insa Sanders a insistat ca decizia nu este una motivata
politic, informeaza site-ul postului CNN.
"Am o responsabilitate constitutionala unica de a proteja informatiile clasificate ale natiunii,
inclusiv prin controlul accesului la acestea. Astazi (miercuri, n.red), in indeplinirea acestei
responsabilitati, am decis sa revoc autorizatia de securitate a lui John Brennan, fost director al
Agentiei Centrale de Informatii (CIA)", afirma Donald Trump, potrivit unui comunicat prezentat de
Sanders.
Potrivit unei surse citate de CNN, Dan Coats, directorul Serviciilor de informatii americane, nu a
fost consultat in legatura cu revocarea autorizatiei de securitate a lui Brennan.
Sanders a refuzat sa explice de ce pe lista persoanelor carora ar putea sa le fie revocata
autorizatia de securitate nu se numara si sustinatori ai actualului lider de la Casa Alba, cum ar fi
Michael Flynn, fost consilier al presedintelui Trump, care a pledat vinovat la acuzatia ca ar fi
mintit FBI.
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