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e-mail”, susţinea el. În opinia lui Deitz, asemenea
afirmaţii sunt „ridicole. Habar nu are ce spune”.
El apreciază că Edward Snowden nu cunoaşte
procedurile şi autorizaţiile legale necesare
pentru a intercepta pe cineva, iar declaraţiile
acestuia trădează o viziune „hollywoodiană”
despre modul în care funcţionează serviciile
de informaţii. Şi totuşi, directorul FBI a fost
chemat la Congres să dea explicaţii în legătură
cu uriaşul scandal. Robert Mueller a afirmat că
programele guvernamentale de strângere de
date respectă la literă legile şi Constituţia ţării.
El a mai spus că informaţiile au fost absolut
esenţiale pentru anticiparea şi neutralizarea
unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale.
Directorul FBI a confirmat deschiderea unei
anchete penale împotriva lui Edward Snowden,
iar Secretarul american al Justiției, Eric Holder,
a declarat că „răzvrătitul” - inculpat deja pentru
spionaj şi trădare - trebuie să dea socoteală.

Şeful FBI, Robert Mueller,
chemat să de aexplicaţii

Scandalul se extinde în Europa

În ce-l priveşte, Snowden - refugiat iniţial
în Hong Kong, de unde a afugit la Moscova,
ţintind destinaţia Caracas - spune că a ales să
facă dezvăluirile pentru a mobiliza populaţia săşi apere drepturile şi „să împiedice Guvernul să
devină din ce în ce mai putenic şi să controleze
societatea, nu doar în America, ci în întreaga
lume”.”Ştiu că voi avea de suferit pentru ceea ce
am făcut şi că dezvăluirile marchează sfârşitul
pentru mine”, a adăugat fostul tehnician,
promiţând că va scoate la lumină „noi elemente
explozive despre programul de monitorizare al
NSA”. Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange,
i-a recomandat lui Edward Snowden să fugă
în Islanda sau în America de Sud, oferindu-i
un avion privat. Încercând să calmeze spiritele,
preşedintele Barack Obama a explicat că
pogramele NSA vizează doar cetăţenii străini
de pe teritoriul american şi că în ansamblu
merită ca intimitatea din spaţiul virtual “să fie
puţin încălcată” pentru a avea în schimb mai
multă securitate. Însă flama scandalului s-a
extins și în Marea Britanie, unde miniștrii au
fost chemați să răspundă acuzațiilor că agențiile
de informații britanice au avut și ele acces la
programul de spionare.
Magda Comişel

Edward Snowden, autorul dezvăluirilor
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