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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
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 Reports  زارشھاگ

  
   عثمان حيدری:فرستنده

  ٢٠٢٠ فبروری ٢۵
  

 سانگلي  در دادگاهامريکا استرداد آسانژ به ۀآغاز رسيدگی به پروند

  
 امريکا ضرورت استرداد جوليان آسانژ به لۀأجلسات دادرسی را درخصوص مس) دوشنبه(دادگاھی در انگليس امروز 

  .کند  دولت واشنگتن باعث خشم اين کشور شد، آغاز میۀ محرمانکه او با افشای اسناد  يک دھه بعد از آنًتقريبا

 از جوليان آسانژ به عنوان يک دشمن خطرناک کشور که امنيت غرب امريکابه گزارش خبرگزاری رويترز، مقامھای 

 سياسی ۀگيز در پشت خود دارای انامريکا استردادش به لۀأگويد مس آسانژ با اين حال می. کنند را به خطر انداخته ياد می

  .شود ھای وی رسوا شدند، حمايت می بوده و از سوی کسانی که به دليل افشاگری

ھای دولتی و نقض  مپيوترکچينی برای ھک کردن   فقره جرم مرتبط با دسيسه١٨ ساله را بر مبنای ۴٨، آسانژ امريکا

ت با حکم مجازات چند دھه حبس  ممکن اسامريکا و او در صورت محاکمه در  قوانين جاسوسی تحت پيگرد قرار داده

  .رو شوده روب

ی که نزديک به ھفت سال در آن پناھنده شده بود، ئ ماه پيش از محل سفارت اکوادور در شھر لندن، جا١٠او حدود 

کند و بايد   رسيدگی میامريکا استرداد او به ۀ به پروند وانسا باريتسر، يک قاضی انگليسبيرون انداخته شد و حاال

  . در مخالفت يا موافقت با اين استرداد را بشنوداستداللھا
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ی که برای ئ موکلش ممکن است منجر به جرم دانستن يک سری فعاليتھاۀگويد پروند جنيفر رابينسون، وکيل آسانژ می

 در امريکا عملکرد ۀخبرنگاری تحقيقی مھم ھستند بشود، در حالی که کارھای آسانژ سبب روشنگری بی سابقه دربار

  . در عراق و افغانستان شدجنگھايش

اين اسناد يک منبع قابل . کنيم  قتلھای متعدد و مدارک مربوط به جنايات جنگی صحبت میۀما داريم دربار: او اظھار کرد

  .آيند ھايش پاسخگو کنيم به حساب می خواھيم دولت را در قبال سوءاستفاده توجه برای آن دسته از ما که می

   


