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  سجيمز پترا: نوشته

  یآمادور نويد:  ازبرگردان
  ٢٠١٩ اپريل ٢١

  
  سجيمز پترا

  ی برای جنگ جھانامريکااپرياليسم جوليان آسانژ و دستور کار 

  

  :مقدمه

ساکت و زندانی کردن جوليان آسانژ، برجسته ترين  دنبال اين بوده است که باه ً به مدت تقريبا يک دھه، بواشنگتن

  . نابود سازدويکيليکس را در کارانش گر محقق جھان و تيم ھم گزارش

با تبليغات ًاعتبار نشده اند، که مستقيما در تضاد  و بی روه چنين با اسناد رسمی روب رسانه ھای جمعی ھرگز تاکنون، اين

، طوطی وار نقل »خودفروخته«گران  رھبران سياسی بيرون آمده باشد، که توسط گزارش مقامات دولتی بوده، از دھان

  .شود

ھايش دستگير کند تا تأثير عميق و خاصی بر  را به دليل افشاگری ويژه در صدد است که جوليان آسانژه واشنگتن، ب

عليه  داشته باشد، که) و جھان (امريکاھای حقوق بشری  عمومی، رسانه ھای جايگزين و گروه ديگر نقدگران سياسی،

  .کنند ی التين مبارزه میامريکافريقا و ا در خاورميانه، آسيای جنوبی، امريکاھای  جنگ
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ترين   مھمانجام داده اند، ويکيليکسو  جوليان آسانژه کنيم ک  بحث میئی کارھاۀ، دربارءدر اين مقاله، ما ابتدا

پريشان  را) طلب و کورپورات ھای جنگ(ھا دولت  که چرا گزارش ھای آن حاصل کرده اند، و اين که ئیھا رفت پيش

  .کرده است

کنيم که  پيروزی قاطع، به عنوان عواملی بحث می و شکست کاخ سفيد برای يک» ادامه دار«ھای   جنگۀسپس، دربار

خبرنگاران  برای ديگر» درس عبرتی«که دستگيری جوليان آسانژ ست،  اھای واشنگتن شده منجر به تشديد کوشش

يا بايد منتظر عواقب اعمال خود، از جمله  ، و»ياد بگيرند که خودشان را اصالح کنند«ھا بايد   و آن–باشد ) مستقل(

  .زندان باشند

  

  یزمينه برای افشاگر

ھای تأسيسات   در عراق و افغانستان به بخشامريکا ھای امپرياليستی، مخالفت با دخالت در پايان يک دھه از جنگ

به بيرون درز پيدا کردند و منتقدان و کارشناسان تشويق شدند تا ) جنگی(اسناد .نظامی و غيرنظامی گسترش يافت

تحت مديريت  ويکيليکس .کرد برسانند که جنايات جنگی و تلفات جانی را برمال می) دست مردمه ب(را  ئیھا گزارش

کاران و مقامات اداری غيرنظامی ارائه  پيمان می،گران نظا  صدھاھزار سند بود، که از طرف تحليلۀيافت کنندآسانژ، در

ھای  ل دولت و کورپوراتوتحت کنتر(ھای مقامات و رسانه ھای جمعی  دروغ ھا از که آن شدند، فقط بدين دليل می

   .بودندکردند، متنفر  مرتکب جنايات جنگی شده و پنھان می که) طلب جنگ

و  راه انداخته شدند،ه  و سوريه باھای جديدی در ليبي ادامه داشتند، جنگ) عراق و افغانستان در(ھا  که جنگ در حالی

نداشتند که منجر به قتل رئيس جمھور  ن و جعلياتی کلينت-ھای رژيم اوباما شای دروغاعضای نااليق کنگره تمايلی به اف

 امريکارا منتشر کردند و ثابت نمودند که چگونه  ليکس و جوليان آسانژ اسنادیويکي  معمر قذافی شده بود، اما- اليبي

  !ھای بشردوستانه را طراحی، انجام، و جعل کرد جنگ ھا، ، با بمباران آن»نجات مردم« جھت 

مقامات  ، از خط رسمی)طلب ل دولت و کورپورات ھای جنگوتحت کنتر: بخوان(ھای بزرگ و مطبوعات معتبرشبکه 

   .ھا را بی اعتبار ساخت کردند، اما اسناد ويکيليکس آن  میپيروی

، رياست جمھوری و حاميان ) سيا–سی آی ای (امريکاسازمان اطالعاتی  افشای جنايات و فعاليت ھای پنھانی پنتاگون،

ی نااميدی رو ھا ھم از آن.  را وحشت زده کردامريکاتوسط آسانژ و ويکيليکس، مقامات ريز و درشت  ھا ی آنئکنگره 

ھا روزنامه نگاران  آن. گيری شده بودند ھا جھت نابودی آزادی بيان ھدف  آنۀبه چندين دسيسه متوسل شدند، که ھم

سادگی کنند و يا ب ھای اسالمی کار می تبرای روسيه يا تروريس کردند، که» جاسوسی«محقق و مستقل را متھم به 

  .»کنند برای پول نقد جاسوسی می خائنانی ھستند که«

تصميمات  جوی و  به دنبال جستئیواشنگتن با مقامات قضا ،دپيام ويکيليکس مشروعيت کسب نمو که درحالی

) به افشاگری ھای خود(اما ويکيليکس  آزادی بيان جرم شناخته شد،. واحکامی بود که صدای منتقدان خود را خفه کند

سنودن، ويليام باينی و ؛ از جمله، چلسی مانينگ، ادوارد صحنه ظاھر شدند تری در گران جديد و بيشافشا. دادامه دا

 واشنگتن را ارائه در ارتباط با مرگ غيرنظاميان، شواھد ويران کننده ای از تحريفات و جعليات شرم آور ديگران که

  .دادند

ويکيليکس با موفقيت،  .ترسد میو نه  شود دليل که او نه خريده می از نظر واشنگتن، جوليان آسانژ دشمن است، بدين

طلب  ل دولت و کورپورات ھای جنگوکه تحت کنتر(رسمی جنگی  اعتماد مردم را به رسانه ھای جمعی و اخبار عدم

  .تحريک کرد) بوده و ھستند
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به ويکيليکس  را) جعلی(متوسل شدند که اسناد » داخلی«کاخ سفيد و دستگاه ھای اطالعاتی به جاسوسان پنتاگون، 

، ديگر )ويکيليکس(رھبری » قطع سر با«جوليان آسانژ جھت دستگيری ھدف قرار گرفت، با اين اميد که . نندبرسا

آسانژ برای نجات جان خود فرار کرد، و در سفارت اکوادور  جوليان. شوند روزنامه نگاران متحقق و مستقل مرعوب 

  .شدسياسی نمود، که موفق به دريافت آن  در انگليس تقاضای پناھندگی

  قانون اساسی کشورش را- لنين مورينو– موفق شد که رئيس جمھور اکوادور امريکافشار،  پس از ھفت سال ،باالخره

جوليان آسانژ را دستگير و زندانی   ورود به سفارت اکوادور را صادر کند، تاۀليس بريتانيا اجازوزيرپا بگذارد و به پ

 مناسب، او را ئی قضاۀبا پيداکردن زمين) امريکا(سازند که رژيم   آماده ئینمايد، و او را برای استرداد به واشنگتن، جا

   . بدتر از آن محکوم سازدبه زندان ابد و يا

  

  ینتيجه گير

 گزاران چنان ابعادی است که صفات و شخصيت انسانی خدمت جنگی که واشنگتن مرتکب شده است، دارای آن جنايات

خود را از دست داده باشد، به تھديدات، ه که اعتماد ب دولتی  بين برده است؛فرمان و منفعل خود را ازه دولتی گوش ب

  .شود  متکی میئیجنا ھا و محاکمه ھای)تبعيد(اخراج 

 مواجه ئیند و با محاکمه ھای جنا اھای مطبوعاتی تحت فشار روزنامه نگاران محقق و مستقل از سوی گروه فاحشه

  .ھستند

  .پيروی از دولت است» آزادی«آزادی بيان به معنای امروزه، 

گيری   واشنگتن جھت پیئی تواناۀمحاکمه دربار اين. آزادی بيان است) ۀمحاکم( نزديک جوليان آسانژ، فراتر از ۀمحاکم

 ھای دست نشانده و فاقد غيرقانونی عليه کشورھای مستقل و برای استخدام دولت ھای ھای جھانی، اعمال تحريم جنگ

 و با معافيت از خواھد شد ھای تجاری ون اطالع عمومی، قادر به راه اندازی جنگواشنگتن، بد. اپوزيسيون است

ھا زندانی شوند، ھرچيزی  خاموش گردد و يا آن افشاگران) صدای(که  زمانی.  تھمت خواھد زدءمجازات به رقبا

  .تواند اتفاق بيفتد می

 ئیروزنه و الگو دنباله ويسندگان جوانی که بت گفتن حقيقت را ندارند، و نأبسياری از روزنامه نگاران جرامروزه، 

خواھد کشور را به اتاق  کاخ سفيد می . استھای شديد ھمراه شوند، که با مجازات رو میه ھستند، با تھديد سانسور روب

   .تبديل کند» دمکراتيک«کودتاھای  و» بشردوستانه«ھای  پژواک دروغ برای جنگ

ونزوئال را  وزارت خزانه داری، منابع و ثروت. ليه ونزوئال استجنگ ع) ايجاد(دنبال ه  بامريکامروزه، دولت ا

. سازد را برای ونزوئال منصوب می ، رئيس جمھور خود»ھای دمکراتيک ارزش«مصادره کرده است، و دولت به نام 

ند دھد که مطيع شوند، اقدامی که تنھا توسط چ ونزوئال گرسنگی می نام مأموريت بشردوستانه به مردمه  بمپتررژيم 

  .برد فراخوانده شده استندر رسانه ھای جايگزين به  روزنامه نگار مستقل

  .اطمينان حاصل کند که جنايات عليه ونزوئال بدون مجازات ادامه يابد واشنگتن جوليان آسانژ را به زندان می اندازد تا 

  

  : نويسندهۀدربار

  .ھامتون، نيويورک استجامعه شناسی در دانشگاه بينگ) بازنشسته(پتراس، استاد بارتل  جيمز

:برگردانده شده از  
Julian Assange and the Agenda for Global War, By: James Petras 
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https://petras.lahaine.org/julian-assange-and-the-agenda-for/ 
https://petras.lahaine.org/b2-img/PetrasJulianAssange.pdf 

 
 
 
  


