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Document BOMBA, desecretizat in SUA: Ce
pregatea Trump
La o luna dupa infrangerea lui Donald Trump la alegerile prezidentiale din
2020, un proiect de decret al Casei Albe ii ordona celui mai inalt responsabil
militar al tarii sa sechestreze aparatele electorale de pe intreg teritoriul
Statelor Unite, potrivit unor documente publicate vineri de media Politico,
noteaza AFP, potrivit stiripesurse.
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Documentul exploziv, provenind din Arhivele nationale, pune in lumina masurile extreme pe care
fostul presedinte republican era dispus sa le ia pentru a se agata de putere, informeaza Agerpres.
"Cu incepere de astazi, Secretarul Apararii are obligatia de a sechestra, aduna, pastra si analiza
toate masinile, toate echipamentele si toate informatiile stocate electronic" referitoare la alegeri,
indica proiectul de trei pagini, niciodata semnat.
Datat din 16 decembrie 2020, decretul prevedea si numirea unui procuror special insarcinat sa
depuna plangere pentru orice acuzatii de frauda decurgand din sechestru.
Pentru a justifica acest proiect, documentul enumera o serie de teorii ale conspiratiei - dezmintite
in mod repetat - despre faptul ca aparatele electorale ar fi fost piratate. Nu se stie de catre cine a
fost redactat.

Acesta face parte dintre cele peste 750 de documente predate comisiei Camerei
Reprezentantilor care investigheaza asaltul asupra Capitoliului, dupa ce Curtea Suprema a
respins apelul lui Donald Trump de a bloca dezvaluirea acestora.
Comisia nu a raspuns solicitarilor AFP.
Acest grup, compus in principal din alesi democrati, urmareste sa stabileasca responsabilitatea
lui Donald Trump si a anturajului sau in asaltul asupra sediului Congresului din 6 ianuarie 2021.
La un an dupa ce a parasit oficial puterea, Donald Trump sustine in continuare ca alegerile din
2020 i-au fost "furate". Potrivit sondajelor de opinie, mai mult de jumatate dintre alegatorii
republicani sunt de acord cu el, incheie AFP.
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