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PENTAGON OGRANICZA DOSTĘP DLA ZESPOŁU JOE
BIDENA?
W najlepsze trwa zamieszanie wokół niedawnych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych,
a jego kolejnym epizodem ma być ograniczanie możliwości spotkania ludzi z zespołu Joe Bidena z
wojskowymi agendami wywiadowczymi. To od takich rozmów zależy chociażby pełna świadomość
operacyjna nowej administracji, w kontekście przejęcia władzy 20 stycznia 2021 r. Jak również
możliwość płynnego przejścia do działań w sferze bezpieczeństwa i obronności kraju po inauguracji
prezydenckiej. Pentagon odpiera zarzuty i twierdzi, że już niedługo również wojskowe struktury
wywiadowcze spotkają się z zespołem ds. przejęcia władzy przez prezydenta elekta.
Kształtująca się administracja Joe Bidena, jak twierdzą amerykańskie media, nie otrzymała dotychczas
możliwości wglądu w działania służb specjalnych podlegających Pentagonowi. Członkowie zespołu
mającego przygotować płynne przejęcie władzy prezydenckiej po 20 stycznia nie mieli mieć
możliwości rozmów z przedstawicielami przede wszystkim Agencji Wywiadu Obronnego (DIA) oraz
jeszcze bardziej wpływowej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA). Według przecieków medialnych
postawa Pentagonu oparta była na wykorzystaniu pewnych barier proceduralnych. Aczkolwiek na
razie brak jest oﬁcjalnego stanowiska w tej sprawie.
Co ciekawe, według osób związanych z nową ekipą, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych miał
omówić tego rodzaju spotkań, nawet pomimo wcześniejszej decyzji General Services Administration z
23 listopada tego roku. Wówczas GSA otworzyła niejako oﬁcjalną drogę nowej administracji do
spotkań z kluczowymi agendami federalnymi, które podlegają decyzjom prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Trzeba bowiem pamiętać, że obecnie sprawujący jeszcze urząd prezydenta Stanów
Zjednoczonych Donald Trump nie uważa (uważał), że wynik wyborów został przesądzony. Wskazując
na jego zdaniem kwestie oszustw wyborczych, które zabrały mu zwycięstwo. Jednakże, szefostwo
GSA, tak czy inaczej podjęło się procesu płynnego przekazywania władzy do ekipy Joe Bidena.
Czytaj też: Ambasador USA przy NATO: chcemy płynnie przekazać obowiązki nowej administracji
Cała sprawa jest o tyle zaskakująca obserwatorów, gdyż wcześniej inne struktury należące do
amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej odbyły rozmowy z przedstawicielami kształtującej się właśnie
nowej administracji. Tego rodzaju spotkania odbywały się chociażby w obrębie Biura Dyrektora
Wywiadu Krajowego oraz w ramach CIA. Trzeba wspomnieć, że najpewniej stanowisko Dyrektora
Wywiadu Krajowego po inauguracji prezydenckiej Joe Bidena ma objąć Avril Haines, a szefowanie CIA
przymierza się do Davida Cohena.
Jak widać, szefostwo Pentagonu postanowiło działać zupełnie inaczej. Należy pamiętać, że w Stanach
Zjednoczonych proces przekazywania władzy prezydenckiej zakłada, że ekipa prezydenta elekta jest
powoli wdrażana w sprawy kluczowe dla działania państwa, wszystko po to, ażeby po 20 stycznia

mogła sprawnie rządzić, już niemal od pierwszych godzin działania.
Oﬁcjalnie, Pentagon zaprzecza wszelkim doniesieniom, że uniemożliwiono tego rodzaju spotkania
nowej ekipy prezydenckiej ze strukturami wywiadu wojskowego. Według rzecznika Pentagonu Sue
Gough, w żadnym razie nie można mówić o odmowie. Co więcej, Pentagon ma przygotowywać
możliwość takich rozmów w najbliższym czasie. Co więcej, przecieki ze środowiska obecnej
administracji zarzucają ekipie delegowanej przez Joe Bidena nieumiejętne próby kontaktu z agencjami
wywiadowczymi, zależnymi od Pentagonu. Twierdząc, że brak takich spotkań jest de facto winą
zespołu ds. transformacji. Trudno jednak przypuszczać, że problemy proceduralne mogły spotkać
zespół w skład którego wchodzą wysocy rangą byli, doświadczeni pracownicy służb specjalnych. W
przypadku DIA ekspertem Joe Bidena ma być chociażby emerytowany gen. Vincent Stewart, wcześniej
zarządzający całą DIA.
Czytaj też: Rosja i na drugim miejscu Chiny, czyli zagrożenia według Joe Bidena [KOMENTARZ]
Przy całej sprawie rodzą się pytania, czy obecne władze Pentagonu na czele, z pełniącym obowiązki
Sekretarza Obrony, Christopherem Millerem nie grają na czas z premedytacją. Szczególnie, że oprócz
samej dość zaskakującej zmiany sekretarzy obrony -Mark Esper zastąpiony przez Ch. Millera – w
strukturach Pentagonu trwają rozliczne roszady kadrowe. Aprobowane przez administrację Donalda
Trumpa. Zaś co kwestii wywiadowczych, należy zastanowić się na ile opóźnienia mogą być zasłoną
dymną dla kluczowych strategicznych decyzji politycznych i wywiadowczych, które Donald Trump
może podjąć niejako tuż przed oddaniem władzy. Co więcej, brak informacji o aktywności chociażby
NSA czy DIA to mniejsza możliwość przygotowania nowej administracji do płynnego przejęcia
kluczowych działań operacyjnych. To zaś może być powodem problemów, już po 20 stycznia tego
2021.
Czytaj też: USA: Donald Trump zdeterminowany żeby wycofać Amerykanów z Afganistanu
W tym kontekście należy zauważyć, że amerykańskie siły zbrojne mają dokonać do 15 stycznia
znacznej ewakuacji wojsk z rejonu Afganistanu oraz Iraku, ale też wycofać się z Somalii. To wszystko
jest zabezpieczane z perspektywy działań wywiadowczych, szczególnie struktur podelgających pod
Penatgon. Co więcej, wiele informacji gromadzonych przez chociażby NSA może pokazać kwestię
szerszych rozgrywek wokół sprawy zabicia wpływowego irańskiego naukowca. Im dłużej ekipa ds.
przejęcia władzy przez Joe Bidena nie ma pełnego obrazu sytuacji, tym dłużej będzie musiała wdrażać
własną wizję strategicznych posunięć np. względem Bliskiego Wschodu.
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