ﺟﺎن ﻣﮏ آﻓﯽ او را راﻫﯽ
ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺑﻪ
ِ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺮد؛ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﻘﺎص ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺟﺎن ﻣﮏ آﻓﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﻧﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﻣﻮﺳﺲ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮏ آﻓﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ »دﺷﻤﻨﺎن ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﺶ« ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ.

او ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻋﮑﺴﯽ از ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه
و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺘﺮش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻣﮏ آﻓﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ آورده اﺳﺖ:

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺳﻪ روزه ام ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ دو روز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ  Vidantدر
ﺷﻤﺎل ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎ ﺑﯿﻬﻮش ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪه ام.
دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮرش را ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪ از اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮدداری ﮐﺮد و
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ وی ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اش و ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ دﺷﻤﻨﺎن
وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
وی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﺴﻠﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارز
و اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه وی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮏ آﻓﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮاوداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه
ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی داﺷﺖ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺣﻀﺎر ﺷﺪ.
آﻗﺎی ﻣﮏ آﻓﯽ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش ﺑﺎ اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﻧﺖ اﯾﻨﻄﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد:

ﻣﺎ ]آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ[ در ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ  ۵ﭼﺮخ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻂ را ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
وﯾﮋه ﺳﺎﺑﻖ ارﺗﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و داﺧﻞ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ ارﺗﺶ ﭘﺮ ﮐﺮده
اﻧﺪ .ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺷﺨﺼﺎ و ﺗﻌﻤﺪا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪم ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارز و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻮد .ﻣﻦ آدﻣﯽ دﯾﻮاﻧﻪ ام و دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدن در ﻗﺒﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻔﺴﺪ
دوﻟﺘﯽ را ﻧﺪارم.

آﻗﺎی ﻣﮏ آﻓﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺗﻞ ﻫﺎی ﺧﺸﻦ در ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رﺑﻮدن او ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎرش در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦ

ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻪ دوران ﺣﻀﻮرش در ﺑﻠﯿﺰ )ﮐﺸﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی
ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اش در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻣﻮرد ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﮏ آﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﺎردﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻣﻦ در ﻟﮑﺴﯿﻨﮕﺘﻮن ﺗﻨﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﮏ آﻓﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ زودی ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﺸﻢ را درک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ

ﮐﻤﮏ ﺳﻢ ،ﮔﻠﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻃﻨﺎب دار ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
داﺳﺘﺎن ﮔﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮ ﺷﺪ؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎن ﻣﮏ آﻓﯽ
درآﻣﺪ  ۱۰۰ﻫﺰار دﻻری ﺟﺎن ﻣﮏ آﻓﯽ از ﻫﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

