
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  زارشھاگ

  
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠٢٠ فبروری ٢۴
 

 امريکا تظاھرات آزاديخواھان در لندن؛ مخالفت با استرداد آسانژ به

  
 شنبه سوم اسفندماه(ليکس ديروز  گذار سايت افشاگر ويکی جمع زيادی از آزاديخواھان و ھواداران جوليان آسانژ بنيان

  .، در لندن دست به تظاھرات زدندامريکا استرداد او به ۀری دادگاه انگليس در خصوص پروند برگزاۀدر آستان) ]حوت[

. اين تظاھرات از مقابل اقامتگاه کميساريای عالی استراليا در لندن آغاز شده و به سمت ميدان پارلمان انگليس ادامه دارد

 ھنری، فعاالن سياسی و مدنی و ھمچنين ۀرجستھای ب در اين حرکت اعتراضی، عالوه بر پدر آسانژ، شماری از چھره

  .طرفداران حقوق بشر حضور دارند

. اند شدهوی  و آزادی امريکاکنند که در آن خواستار توقف استرداد آسانژ به  ی را حمل میئھا نوشته تظاھرکنندگان پارچه

  . بسته شده استامريکام ليکس به نشان سکوت اجباری، با پرچ گذار ويکی ھا، دھان بنيان در بيشتر شعار نوشته

 در دست دارد که روی يکی  ھا را پوشيده، دو شعارنوشته يکی از معترضان که به صورت نمادين لباس نارنجی زندانی

کاران جرم نيست؛ واقعيت  افشاکردن جنايات جنايت. آسانژ را آزاد کنيد و جنايتکاران جنگی را زندانی کنيد: نوشته است

  .ماندبھرگز نبايد مسکوت 

: کرد که به کنايه نوشته است ای را حمل می مپ را برچھره داشت، شعارنوشتهترض ديگری نيز که ماسک دونالد ترمع

  .اندازد ی شما را به زندان میئگو حقيقت
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  . در دادگاه انگليس آغاز خواھد شد]حوت[ آسانژ، دوشنبه پنجم اسفندماهۀروند محاکم

 برای استرداد او به اين کشور موافقت کرد اما با اعتراض آسانژ، امريکاوزير کشور انگليس سال گذشته با درخواست 

  .گيری به دادگاه ارجاع شد پرونده برای تصميم

، با آسانژ در زندان مالقات ه عنوان نخستين سياستمدار انگليس در سايه بۀی کابينئدانل وزير دارا  گذشته جان مکۀھفت

 سياسی در ۀترين محاکم  آسانژ در انگليس را مھمۀبه طول انجاميد، محاکماو پس از اين ديدار که حدود دو ساعت . کرد

  .شود  کرد محاکمه میءکه حقيقت حوادث جنگ را افشا يک نسل خواند و يادآور شد، او بنا به داليل سياسی و اين

ا برای عدم استرداد او ليکس بتواند دادگاه ر گذار ويکی وگو با خبرنگاران ابراز اميدواری کرد که بنيان دانل در گفت مک

  . متقاعد کندامريکابه 

  . تصريح کرد، حق درخواست استرداد نبايد برای اھداف سياسی مورد استفاده قرار گيرداين سياستمدار انگليس

او در سخنانی .  شداامريک گذشته نيز جرمی کوربين رھبر حزب کارگر انگليس خواستار توقف استرداد آسانژ به ۀھفت

  .»کند نگاران ايجاد می سنت خطرناکی عليه روزنامه«ام ھشدار داد که اقدام انگليس در مجلس عو

طبق آن . وزير انگليس خواست با گزارش پارلمان که به شورای اروپا فرستاده خواھد شد، موافقت کند کوربين از نخست

  ».اران و افشاگران حمايت شودنگ بايد با اين استرداد مخالفت و به دليل منافع ھمه، از حقوق روزنامه«گزارش، 

  برم، اما بديھی است که بايد از حقوق روزنامه  مشخصی اسم نمیۀمن از ھيچ پروند«: بوريس جانسون در پاسخ گفت

  ».نگاران و افشاگران حمايت شود و اين دولت از اين رويکرد پيروی خواھد کرد

  .برد سر میه نگليس تحت تدابير امنيتی شديد بگذشته تاکنون در زندان ا) ]حمل[فروردين (پريلا ساله از ۴٨آسانژ 

ھای انگليس و استراليا نسبت به وضعيت  ای سرگشاده به دولت  پيش در نامهۀگروھی از پزشکان و روانشناسان ھفت

  .سالمتی او ابراز نگرانی کرده و ھشدار دادند که او ممکن است در زندان تلف شود

 اقدامات ۀبندی شده را دربار ليکس، اسناد ديپلماتيک و نظامی طبقه  ويکی با استفاده از تارنمای٢٠١٠آسانژ در سال 

  .آور بود  کرد که برای دولت اياالت متحده شرمء در بمباران عراق و افغانستان افشاامريکا

ی بوده و اکنون با تالش واشنگتن برای استرداد او از انگليس به ئاز آن زمان به بعد، آسانژ گرفتار پيگردھای قضا

 سال در زندان ١٧۵تواند به صدور حبس   نقض قانون جاسوسی است که میامريکااتھام او در .  مواجه استامريکا

  . منجر شودامريکا

 توسط امريکا انتخابات رياست جمھوری ۀ در آستان٢٠١۶ھای شورای ملی دموکرات که ھک شده بود، در سال  ايميل

  .ن نامزد حزب دمکرات داشتری کلينتر شکست ھيلای د کننده ليکس منتشر شد و نقش تعيين ويکی

  


