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  نسترن نصرتی: فرستنده
  ٢٠٢١ اکتوبر ٢٨

 سليک ويکی کنفرانس مطبوعاتی نامزد آسانژ و سردبير

 
و جمال خاشقجی نگاھی  آسانژ له جوليانأاگر به دو مس: ليکس اظھار کرد ويکی ايتس کريستين ھراونسون، سردبير

و قاتالن خاشقجی نيات يکسانی داشتند  امريکا مرکزی اطالعات سازمان. ابيمي یبيندازيم وجوه تشابه بسياری بين آنھا م

   . و در دو حالت قربانی يک خبرنگار است

 در پرونده تحويل امريکا کشف شده توسط وکيل آسانژ قبل از تجديدنظر وزارت دادگستری ۀبايد ادل: ھراونستون افزود

  .شنبه در دادگاه عالی لندن تقويت شود در روزھای چھارشنبه و پنج انگليس ليکس از سس ويکیؤم

 عدم صحت اظھارات پيرامون خطر جان آسانژ در صورت ۀ دربارامريکااو افزود، ادعاھای وکالی وزارت دادگستری 

  .ھای آژانس اطالعات مرکزی برای قتل يک خبرنگار فروپاشيد  عليه طرحامريکاتحويلش به 

  .برد استيال موريس نامزد آسانژ نيز گفت، موکلش در زندان بلمارش در لندن در شرايط سختی به سر می

. شنبه با او مالقات داشتيم و او وضعيت مساعدی نداشت و اميدواريم اين ظلم پايان يابدما صبح : او خاطرنشان کرد

منظورم . دانستم ر خواھد داد و من اين را میييی تغئ اھونيوز کل روال را به شکل ريشهتحقيقات منتشر شده از سوی ي

  . و تھديد جان آسانژ استامريکا ۀاقدامات مجرمان

دانستيم دولت انگليس  ھمانطور که می: امات انگليس در ظلم به آسانژ تمرکز کرد و گفتموريس ھمچنين بر نقش مق

دانيم کی اين کار قرار بود انجام شود، آيا ربودن يا قتل آسانژ را بررسی   مطلع بود؛ اما ما نمیامريکاھای   از طرحًکامال

  کرده بودند؟

 و مقامات ارشد آژانس امريکا تعدادی از مسؤوالن دولت ٢٠١٧سايت ياھونيوز به نقل از منابع گزارش داد، در سال 

 .اطالعات مرکزی امکان ربايش و حتی ترور آسانژ را بررسی کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ۀدر دھنييکه سيا توطئه قتل يا ربودن وی را داشته، يک تغ  اينۀی دربارئ رسانه گزارش نامزد جوليان آسانژ گفته که

 .است امريکا  از انگليس بهاستردادش عليه ھای آسانژ بازی در تالش

 
واشنگتن برای  درخواست  در ردقرار است عليه اقدام قاضی انگليس ئیامريکاای ھ به گزارش خبرگزاری رويترز، مقام

 فقره جرم شامل نقض قانون ١٨سس وبسايت ويکی ليکس دادخواست صادر کنند؛ آسانژ به ؤماسترداد جوليان آسانژ، 

  .جاسوسی متھم شده است

مپ، رئيس  را برای دولت دونالد ترئیھا ينهھای سيا گز ماه گذشته ميالدی پايگاه خبری ياھو گزارش کرد که مقام

 آسانژ وقتی که او در سفارت اکوادور در لندن بود، مطرح کرده بودند لۀأس برای رسيدگی به مامريکاجمھوری سابق 

  .شد که شامل ربودن يا قتل وی می

  . امتناع کرده جزئيات يا اظھارنظر در اين بارۀيکی از سخنگوھای سيا از ارائ

افتد، چون   بازی در آن چيزی است که دارد اتفاق میۀر دھنديياين گزارش يک تغ: آسانژ گفت نامزد وريس،استال م

  . ماھيت واقعی و اصل دقيق جرم انگاری عليه جوليان آسانژ استۀنشان دھند

  کمی بعد، جھانی شد و ٢٠١٠ در امريکا  دولتۀويکی ليکس در پی انتشار و افشای ھزاران مورد از اسناد محرمان

 ساختگی و سراسر دروغ اتھام و آزار جنسی خواستار استرداد آسانژ از انگليس شد آسانژ ۀ با مطرح کردن پرونددنيسو

  . به سفارت اکوادور در لندن پناھنده شد٢٠١٢در سال 

ختگی و زور خارج شد و به اتھام ساه ليس لندن از سفارت اکوادور بو توسط نيروھای پ٢٠١٩ پريلاوی در نھايت در 

  .کوچک نقض شرايط وثيقه به زندان فوق امنيتی بلمارش افتاد

 . حکم عليه درخواست اين کشور در استرداد آسانژ ھستندبردن ير سؤالز به دنبال ر رژيم اين کشوئیامريکاوکالی 

سس ويکی ؤد چون م سريع صورت گيرداين روند باي: شود، گفت که نتايج به سرعت اعالم نمی نامزد آسانژ با اعالم اين

ھر دو روند ترسناک . کشدبشود يا ممکن است اين روند چندين سال طول  ليکس تابستان سال آتی ميالدی يا مسترد می

 .ھستند

 سال ١٧۵ محکوم شود، با امريکااگر وی در . شود  رسيدگی به دادگاه آسانژ روز چھارشنبه در انگليس آغاز میۀجلس

 .شود رو میه زندان روب

 


