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 Стела Морис, вереница Џулијана Асанжа и његова адвокатица, рекла је јуче на СОАС
Универзитету у Лондону да је ЦИА имала план да убије њеног вереника и да га Америка
прогони јер је разоткрио њихове ратне злочине.

  

„Догодио се намеран, огранизован рат информацијама око Џулијана и Викиликса.
Постоји извештај који би сви требали да прочитате, 7.500 речи истраживања три
новинара који се баве америчком националном безбедношћу, који је објављен у
септембру прошле године. Извештај је открио план за напад ЦИА на Викиликс. Овај план
за напад је укључивао скице и опције за погубљење Џулијана у Лондону. Киднаповање и
његово убиство, али и кампање дезинформација великих размера која је изведена“,
рекла је она.

  

Додала је да је истрага је обухватила преко 30 званичника, укључујући и људе на
високим положајима ЦИА и Савету за националну безбедност, што како је истакла, 
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потврђује да се о Џулијановом убиству дискутовало на највишем нивоу у Трамповој
администрацији у Белој кући.

  

"Мајк Помпео је лично наредио план да се убије Џулијан, наша шестомесечна беба је
такође била мета због његове ДНК. Састанци Џулијана Асанжа са његовим адвокатима
су шпијунирани. Када кажем шпијунирани, не мислим да је то случајно. Била је камера у
соби, као и микрофони. Аудио снимци су физички транспортовани у САД. Џулијанова
цела званична кореспондеција са адвокатима коју је имао од када је дошао у Велику
Британију, девет година привилегованих и заштићених информација, украдена је од
Џулијана и послата је САД", рекла је Стела Морис.

  

Навела је да има толико различитих аспеката у овом случају.

  

"Не само то да је Џулијан кривично гоњен што је објавио доказе о ратним злочинима.
Џулијан је у затвору јер Америка заташкава своје ратне злочине. Она не кажњава своје
ратне злочинце, а то иде све до највиших нивоа владе", нагласила је.

  

Додала је да је Џулијан открио рат у Ираку, рат у Авганистану, мучења, као и
саучесништво европских земаља у тим мучењима.

  

"Оно што видимо овде је политички прогон човека који је објавио истину и судови се
користе да прогоне новинара. Он је новинар још од 2007. године најмање. Новинар је у
затвору у Великој Британији неколико километара од места где се ми сада налазимо,
зато што је објавио истину и разоткрио супермоћ која је убијала недужне цивиле. О томе
се овде ради", закључила је она.

  

(Нова.рс)
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