CNN: Υπάρχουν αποδείξεις για
την ανάμειξη του Ασάνζ και
Ρώσων στις αμερικανικές εκλογές
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ΟΤζούλιαν Aσάνζ, είχε κατορθώσει να μετατρέψει την πρεσβεία του Ισημερινού, στο Λονδίνο, σε
αρχηγείο για την ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016, ανέφερε το CNN αργά τη
Δευτέρα.
Έγγραφαπου περιήλθαν στην κατοχή του CNN ανέφεραν αναλυτικά πώς ο ιδρυτής του WikiLeaks
έλαβε παραδόσεις ταχυδρομείου επί προσωπικού, οι οποίες πιθανόν περιείχαν υλικό από
Ρώσους συνεργάτες κατά τη διάρκεια -ίσως και πολύωρων- συναντήσεων στην πρεσβεία.
Οιεκατοντάδες σελίδες των εκθέσεων παρακολούθησης και των ημερολογίων επισκεπτών,
καταρτίστηκαν από την UC Global, μια ιδιωτική ισπανική εταιρεία ασφαλείας που προσλήφθηκε
από την κυβέρνηση του Ισημερινού.
Οιπληροφορίες υποστηρίζουν την πρόταση που έθεσε ο ειδικός σύμβουλος Robert Mueller στην
έκθεσή του ότι τα WikiLeaks βοήθησαν, τους Ρώσους να υπονομεύσουν τις εκλογές στις ΗΠΑ.
Οιαναφορές δείχνουν ότι ο Ασάνζ συναντήθηκε με Ρώσους και "hackers παγκόσμιας κλάσης" πριν
από κρίσιμες διαρροές.
Επίσης, πήρε στα χέρια του ενημερώσεις υλικού και υπολογιστών για να βοηθήσει στη μεταφορά
των τεράστιων κρυπτογραφημένων αρχείων από Ρώσους συνεργάτες, σύμφωνα με τα έγγραφα.
Τααρχεία καταγραφής ασφαλείας ανέφεραν ότι ο Ασάνζ κατάφερε προσωπικά μερικές από τις
εκδόσεις εγγράφων "απευθείας από την πρεσβεία".
Μετάτις εκλογές, η εταιρεία ασφαλείας αξιολόγησε την πλευρά στην οποία έκλινε ο Άσανζ και
διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει "καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν στοιχεία" ότι ο Αυστραλός έχει
δεσμούς με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.
ΟΑσάνζ πάντα αρνούνταν οποιαδήποτε συνεργασία με το Κρεμλίνο και επιμένει ότι η πηγή του για
τις διαρροές "δεν είναι η ρωσική κυβέρνηση και δεν είναι κρατικό κόμμα".

ΟAssange εκτίει ποινή φυλάκισης ενός έτους στο Λονδίνο για μη καταβολή εγγύησης στο
Ηνωμένο Βασίλειο και αγωνίζεται ενάντια στην έκδοσή του στις ΗΠΑ
Μιαδωδεκάδα περίπου Ρώσων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών, κατηγορήθηκε το 2018 ως
μέρος της έρευνας του Mueller, για τη συνεργασία με το WikiLeaks και το χακάρισμα της Εθνικής
Επιτροπής των Δημοκρατικών και της προεκλογικής εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον το 2016.
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