دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ در ﻫﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺟﻤﻌﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ ﻣﺆﺳﺲ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﻓﺸﺎﮔﺮ وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ را
رﺳﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار داد.
اﺗﻬﺎم آﺳﺎﻧﮋ »ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ در ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی« ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎری او در ﻗﻔﻞ

ﮔﺸﺎﯾﯽ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد

اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ادﻋﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه »ﭼﻠﺴﯽ ﻣﻨﯿﻨﮓ« در ﺳﺎل  2013اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﯿﻨﮓ )ﺳﺮﺑﺎز
ﺳﺎﺑﻖ ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و اﻓﺸﺎی اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺠﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ آﺳﺎﻧﮋ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﮐﻮادور ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ وی ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺳﺲ وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮده
و ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
)ﻓﻌﻼ( ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻨﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی وزارت
در واﻗﻊ اﺗﻬﺎم اﺻﻠﯽ ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ
ً
دﻓﺎع و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ،اﯾﻦ

اﺗﻔﺎق در ﺳﺎل  2010رخ داده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﭼﻠﺴﯽ ﻣﻨﯿﻨﮓ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺶ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻮده اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را داﻧﻠﻮد و ﺑﺮای وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﺳﺎﻧﮋ ﻧﯿﺰ ﻣﺪام ﻣﻨﯿﻨﮓ را ﺑﻪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮده؛ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.
در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺟﺮم آﺳﺎﻧﮋ ،ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان  5ﺳﺎﻟﻪ در اﻧﺘﻈﺎر وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺟﺮم آﺳﺎﻧﮋ ،ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان  5ﺳﺎﻟﻪ در اﻧﺘﻈﺎر وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی در ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دادﮔﺴﺘﺮی،
ً
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺗﻬﺎم وارده ﺑﻪ ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮده و

ﻣﺆﺳﺲ وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺎ اﻋﻼم ﺟﺮم ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ آﺳﺎﻧﮋ در ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ،وی اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺧﺮاج ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﺳﺎﻧﮋ ﻧﯿﺰ

ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﮑﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ در ﺳﻔﺎرت اﮐﻮادور و دﺳﺘﮕﯿﺮی او ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وی را در ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﯿﺲ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ  29ژوﺋﻦ 2012
ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺖ .آﺳﺎﻧﮋ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪ آزاد ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﺳﻔﺎرت اﮐﻮادور ﺷﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد.

دادﮔﺎه ﺑﻌﺪی ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ در ﺗﺎرﯾﺦ  12اردﯾﺒﻬﺸﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻮﯾﻞ وی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

