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ФБИ саслушао бившег запосленог у агенцији Спутњик Ендрјуа Фајнберга у оквиру
истраге о томе да та агенција наводно ради као орган за руску пропаганду.

  
  

Report: FBI probes Russian news agency Sputnick https://t.co/XGdil8rftE pic.twitter.com/i2hn
0lfMi6

  — The Daily Beast (@thedailybeast) September 11, 2017    

Тиме Спутњик крши Закон о страним агенцијама САД (ФАРА), преноси портал "Јаху
њуз", позивајуц́и се на анонимне изворе.

  

При томе портал тврди да је ФБИ добио приступ радној кореспонденцији Спутњика од
Фајнберга и још једног бившег запосленог у вашингтонској редакцији агенције Џозефа
Џона Фионда. 
  
  Фајнберг је изјавио да је саслушање било фокусирано на "унутрашњу организацију,
уређивачки процес и финансирање" Спутњика. 
  
  "Хтели су да сазнају од кога добијам наређења и да ли сам икада добијао налоге из
Москве“, рекао је Фајнберг за "Јаху њуз" 
  
  "Занимало их је како сам покривао одређене теме." 
  
  Пре тога је у Представнички дом Конгреса САД унет нацрт закона за измену захтева
САД за регистрацију страних агената по истом закону (ФАРА). Нацртом се предвиђа да
америчко Министарству правде, при којем је ФБИ, добије додатна овлашц́ења којим би
могао да истражује и кривично гони организације које "илегално" покушавају да утичу на
политичке процесе у Сједињеним Америчким Државама. 
  
  Сам ФБИ у протекла два дана није одговорио на званични захтев да ли спроводи
истрагу против агенције, саопштио је за Спутњик главни уредник агенције Спутњик САД
Миндии Гавашели. 
  
  Према његовим речима, "захтев је у суботу упуц́ен Агенцији за националну безбедност
америчког Министарства правде да потврди или оповргне информације да је у току
истрага у вези са Спутњиком". Гавашели прецизира да је у писму показана спремност да
се одговори на сва питања, уколико их има. 
  
  "Али нисмо добили одговор. Нажалост, не изненађују извештаји медији да је у току

 1 / 2

https://t.co/XGdil8rftE
https://t.co/i2hn0lfMi6
https://t.co/i2hn0lfMi6
https://twitter.com/thedailybeast/status/907212800346525696


Спутњик под истрагом ФБИ
понедељак, 11 септембар 2017 16:36

истрага о нама, јер је у земљи створена атмосфера хистерије према свему што се тиче
Русије. И све са речима ’руски‘ посматра се кроз призму шпијунске маније. Ми смо
новинари и код нас раде углавном Американци. Сматрамо да је свака претпоставка да се
бавимо нечим другим осим новинарства апсолутна лаж и измишљотина", истакао је
Гавашели.

  

(Спутњик)
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