
Вашингтон: Доналд Трамп сменио Рекса Тилерсона са места државног секретара САД; на чело Стејт департмента постављен шеф ЦИА Мајк Помпео
уторак, 13 март 2018 17:09

Председник САД Доналд Трамп сменио је државног секретара Рекса Тилерсона, јавља
Вашингтон пост.

  

  

Према наводима тог листа, Тилерсона је заменио шеф ЦИА Мајкл Помпео.

  

То је, према писању Вашингтон поста, знак промена у Трамповом тиму пред почетак
преговора са Северном Корејом.

  

Уместо Помепа, на чело агенције ЦИА је први пут поствљена жена, Ђина Хаспел,
досадашња заменица директора.

  

Трамп: Хвала Тилерсону, Помпео ће бити одличан државни секретар
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Амерички председник Доналд Трамп изразио је данас уверење да ће досадашњи
директор ЦИА Мајк Помпео одлично обављати дужност државног секретара САД.

  

"Мајк Помпео, директор ЦИА, постаће наш нови државни секретар. Он ће одлично
обављати посао! Хвала Рексу Тилерсону на службовању! Ђина Хаспел биће нова
директорка ЦИА и прва жена на том положају. Честитке свима", написао је Трамп на
Твитеру.

  

Трамп није објаснио зашто се одлучио на тај потез. Гласине о трзавицама између Трампа
и Тилерсона постојале су током већег дела мандата смењеног шефа дипломатије.

  
  

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a
fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new
Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018    

Америчка телевизија НБЦ јавила је у октобру да је Тилерсон назвао Трампа "мороном",
што Тилерсон никад није негирао. Он је наставио да инсистира да има добар однос с
председником САД и одбацивао гласине о неслагању њих двојице, наводи АП.

  

Тилерсон се вратио са скраћеног пута у Африку неколико сати пре Трампове објаве.

  

Ратоборан према Северној Кореји и отворени критичар Ирана

  

Директор америчке Централне обавештајне агенције Мајк Помпео, кога је председник
САД Доналд Трамп данас најавио као новог државног секретара уместо Рекса
Тилерсона, важи за једног од најратоборнијих гласова у погледу Северне Кореје међу
Трамповим најближим сарадницима.
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Помпео (54), који редовно извештава Трампа о обавештајним питањима, минимализовао
је значај размера руског мешања у америчке председничке изборе 2016, истакавши да
Москва деценијама настоји да утиче на изборе у САД, наводи Ројтерс.

  

У фебруару, Помпео је бранио разговоре које је тог месеца у седишту ЦИА-е имао с
руским обавештајним шефовима.

  

  

Као и Трамп, Помпео је отворени критичар Ирана и позива на одбацивање споразума из
2015. којим су Техерану ублажене санкције у замену за ограничење иранског нуклеарног
програма, а у октобру је рекао да се Иран „немилосрдно трка за превласт у региону”.

  

На челу ЦИА-е, Помпео је подржао америчку владу у темељном прикупању података о
комуникацијама Американаца.
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У ауторском чланку објављеном 2016, позвао је на сакупљање „података о подацима” у
вези с телефонским комуникацијама у САД и комбиновање тих података са
информацијама о финансијама и начину живота како би се оформила јединствена база
података.

  

Пре него што је у јануару дошао на чело ЦИА-е, Помпео је био конзервативни
републикански члан Представничког дома из Канзаса.

  

Иначе, Помпео је пензионисани официр америчке копнене војске, а дипломирао је на
Војној академији САД у Вест Поинту и на Правном факултету Универзитета Харвард,
наводи британска агенција.

  

(Бета)
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