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 Human rights بشر حقوق

 
  بھرام رحمانی

٠١/١١/١٠  

  

   ۀدھندانتشار اسناد تکان

   !اشغال نظامی افعانستان و عراق
    

    

، »اشغال نظامی«تم سرمايه داری جھانی، در عصر مدرن و در اوج انقالبات تکنولوژيکی و اوج يکه تازی سيس

، »نابرابری و استثمار«، »سرکوب ھای سياسی و خشونت«، »کشتارھای دسته جمعی«، »تروريسم«، »جنگ«

   .، ھمواره از جوامع بشری قربانی می گيرد»سانسور و اختناق«و » فقر و نداری«

وره رياست جمھوری پدر بوش و سپس پسر بوش  اخير در آغاز ھزاره سوم، نخست در دۀ از وقايع مھم دو دھجدا

 سپتامبر، جھانی شدن تروريسم و اشغال ١١روی داد، وقايعی چون فروپاشی شوروی، اولين جنگ خليج، رويداد 

روابط مشکوک خانواده بوش با خانواده اسامه بن الدن، رھبر القاعده و گروه ھای ... نظامی افغانستان و عراق و

. ر داده اندئيان و عراق و غيره وقايع مھم تاريخی ھستند که چھره سياسی و نظامی جھان را تغتروريستی در افغانست

   .اما ھنوز ھم اسرار واقعی پشت پرده بسياری از اين وقايع ھولناک، به درستی علنی نشده است

ی و سياست ھای چندمليته سرمايه دار و شرکتلسران کشورھای مختلف جھان که ھر کدام به نوعی به يک سلس

مداران کھنه کار وابسته ھستند با پنھان کاری ھای فوق العاده اھداف سياسی، ديپلماتيک و نظامی خود را پيش می 

، ھمواره اين جمله چرچيل را به کار می برد که امريکابرای مثال دونالد رامسفلد، وزير دفاع وقت دولت . برند

و اين جمله و يا جمالتی شبيه آن، ھمواره از زبان » ن دروغ گفتحقيقت آن قدر ارزش دارد که بايد برای حفظ آ«

بنابراين، در جھان مدرن امروزی بيش از ھر زمان . خانواده بوش گرفته تا سران حکومت اسالمی جاری می شود

و ديگری از تاريخ بشر می بينيم که چگونه پول، تجارت و سياست نوعی بازی پيچيده با ابھام، اطالعات غيرواقعی 

   .دروغ و تقلب دايمی در ھم آميخته اند

 منتشر   ھزار سند محرمانه درباره جنگ عراق را۴٠٠، »ليکسويکی «سايت ، وب ٢٠١٠ اکتبر ٢٣روز شنبه 

 تا ٢٠٠٣ھای   در جنگ عراق، مربوط به سالامريکا ارتش ۀھای دقيق و روزان صدھا ھزار سند از گزارش. کرد

  . کس، پيش از اين نيز اسناد اشغال افغانستان را منتشر کرده بودليويکی .  را منتشر کرد٢٠٠٩
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انتشار اين اسناد، به ويژه با اعتراض شديد دولت ھای افغانستان، عراق، حکومت اسالمی ايران، انگلستان، ناتو و 

 و  که ھر کدام در جنگ و کشتار و تروريسم در عراقئیدولت ھا.  روبرو شده استامريکادر راس ھمه دولت 

  . افغانستان درجھت منافع خود، نقش مستقيم و غيرمستقيم داشته اند و ھنوز ھم دارند

ليکس خواسته بود ، از ويکی امريکا از جنگ افغانستان توسط ويکی ليکس، دولت امريکادر پی انتشار اسناد نظامی 

 بود انتشار اين اسناد  ن نيز ادعا کردهپنتاگو. تا از انتشار اسناد خودداری کند و آن را فورا از اينترنت خارج سازد

   ». اندازد  و شرکای نظامی آن ھا را به خطر میئیامريکاجان سربازان «

» صدھا «٢٠٠٥رسد، پس از تھاجم سال   ھزار سند می ٤٠٠بر اساس اسناد تازه منتشر شده ويكی ليكس كه به 

   .مريکا کشته شدنداھای بازرسی ارتش  غيرنظامی عراقی در ايست

 تن از ٨١ ھزار و ٦٦ھزار نفر برآورد کرد که ١٠٩ھای عراقی را  مريکا تعداد کشتهابر اساس اين مدارک، ارتش 

تر اعالم کرده بود که آمار قربانيان غيرنظامی را ثبت ست که پنتاگون پيشاين در حالی. ھا غيرنظامی بودندآن

  . کند نمی

اين اسناد ھم .  و تعداد غيرنظاميانی که جان خود را از دست داده انداين اسناد از جمله، شکنجه در زندان ھای عراق

  . چنين به دخالت حکومت اسالمی در عراق و نقش آن در تسليح و آموزش شبه نظاميان مخالف اشاره دارند

بح، در  روز شنبه ص اين اسناد را: گفته است. ان.ان.، پايه گذار ويکی ليکس، به خبرنگار سی"ژوليان آسانژ"اما 

 از به کار بردن امريکااسناد نشان می دھند که ارتش . ھا معرفی کرديميک کنفرانس مطبوعاتی در لندن به رسانه

اين اسناد ھم چنين نشان . ھای عراق با خبر بوده و اکثرا برای جلوگيری از آن اقدامی نکرده استشکنجه در زندان

طبق گزارش ھای . ھا صدھا نفر از عراقی ھا را به قتل رسانده اندئی پس از بستن خيابان امريکامی دھند سربازان 

بيش ( درصد ۶٣ ھزار عراقی کشته شده اند که ١٠٩ روی ھم رفته ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٣، بين سال امريکاداخلی ارتش 

  . از آن ھا غيرنظامی بوده اند)  ھزار نفر۶٨از 

اين اقدام ويکی ليکس  ، در واکنش بهامريکاجه ، ھيالری کلينتون، وزير خار»سی بی سی«به گزارش شبکه خبری 

 و امريکائیجان نظاميان و غيرنظاميان «است که اين عمل محکوم کرده و گفته » به صريح ترين وجه«آن را 

   ». را به خطر می اندازدامريکاشرکای 

ئی و ھم امريکابازان در اثر انتشار اسناد جان سر« که امريکادر حالی که آسانژ، در واکنش به اين ادعای دولت 

ما ھيچ گزارشی «: ، گفته است در مورد انتشار اسناد جنگ افغانستان گفت» به خطر می افتدامريکاپيمان ھای 

  » .نداريم که در اثر انتشار اين اسناد به کسی صدمه ای وارد آمده باشد

 که نيروھای نظامی خارجی و اين اسناد نشان می دھند«: ليکس در گفتگو با رسانه ھا گفت سس ويکیؤآسانژ، م

  » .ماموران دولت عراق مرتکب جنايات جنگی شده اند

جنگ ھای مدرن غرب ھستند که در آن ھا «آسانژ، به خبرنگاران گفته است ھم جنگ عراق و ھم جنگ افغانستان 

 خود باز ھم وی گفت در سايت اينترنتی» .از مدت ھا پيش از جنگ و مدت ھا پس از جنگ حقيقت در پرده می ماند

  » .تصحيح کنيم را که به حقيقت می شود  ما اميدواريم برخی از اين حمالتی «: به افشاگری ادامه خواھد داد

ست و نه درباره نقش امريکااسنادی که تاکنون منتشر شده اند فقط نمايشگر تصوير جامعی از طرز ديد ارتش 

  . غير رسمی يا ديگران، از جمله سازمان ھای  سازمان ھای جاسوسی

 امريکا ھزار سند درباره جنگ افغانستان منتشر کرد که سخت موجب خشم دولت ٧٧ويکی ليکس، در ماه ژوئيه 

  . به گزارش روزنامه گاردين اين اسناد نيز از ھمان منبع سابق گرفته شده اند. شد
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 ليكس را محكومق از سوی ويكیمريكا، انتشار تازه اسناد مرتبط با جنگ عراامشترك ارتش  يس ستادئمايك مالن، ر

   .كرد و ادعا نمود كه اين كار جان افراد را به خطر می اندازد

در انتشار صدھا  در ھمين حال جولين اسانج، يکی ديگر از موسس گروه ويكی ليكس، از اقدام وب سايت اين گروه

   .گ را بازگو می كننداين جن ھزار سند جنگ عراق دفاع كرد و اظھار داشت كه اين اسناد واقعيت ھای

كند و در اين اسناد شمار  می اين اسناد، تصوير مھيبی از شكنجه مخالفان توسط ماموران دولتی عراق را ترسيم

   .شود عنوان می شدگان غيرنظامی اين جنگ بيش از آمارھای گذشته كشته

كه اين گروه تصميم دارد به   كردهدر اين ميان كريستين ھرافنسون، سخن گوی گروه ويكی ليكس در بيانيه ای اعالم

   .منتشر كند  محرمانه ديگر از جنگ افغانستان رادوسيهھزار  ١۵  زودی

که نيروھای انتظامی عراق  آن است» نشان دھنده«به نوشته خبرگزاری فرانسه، اين اسناد طبقه بندی شده ھم چنين 

   .برای توقف اين شکنجه ھا انجام نداده اند کوششی امريکائیبه شکنجه مخالفان اقدام کرده اند و نيروھای 

انتشار بر روی وب سايت  شبکه خبری الجزيره که در ميان چند سازمان خبری است که اين اسناد را زودتر از

 ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٣پايه اين اسناد در ميان سال ھای  ويکی ليکس از مديران اين سايت دريافت کرده می گويد که بر

   ».باخته اند امی در عراق جان ھزار غيرنظ۶۶تعداد «

 ھزار مورد آن کشته ١٠٩دست کم   که  ھزار نفر بوده٢٨۵تعداد تلفات در عراق طی اين سال ھا «به گفته الجزيره، 

   ».به غيرنظاميان می شود  ھزار نفر مربوط۶۶شدن افراد است که دو سوم آن يعنی 

ين و لوموند فرانسوی، ھر يک به ارزيابی اين اسناد که نشريات نيويورک تايمز، اشپيگل، روزنامه انگليسی گارد

  امريکااسناد حکايت از درماندگی نيروھای نظامی .  است پرداخته اند٢٠٠٩ دسامبر٣١ تا ٢٠٠۴مربوط به ژانويه 

  . دارند و نشان می دھند که حتا زندگی عادی و روزمره نيز در عراق آغشته به خون است

راق، با انتشار در بيانيه ای ويکی ليکس را متھم کرد که با ھدف مختل کردن روند نوری المالکی، نخست وزير ع

سياسی عراق و تحريک احساسات عمومی عليه احزاب ملی، رھبران و به ويژه شخص نخست وزير اين کار را 

شده سياسی انجام مردم عراق از اين بازی ھا و حباب ھای رسانه ای که با انگيزه شناخته «: او گفت. انجام داده است

  » .می شود آگاھند

خطرات انتشار اين اسناد « آندرس فوگ راسموسن، دبيرکل پيمان آتالنتيک شمالی، ناتو، نيز روز جمعه نسبت به

   .ھشدار داد» برای جان نظاميان و شھروندان

شته شدند و شھروند عراقی در نقاط ايست بازرسی و گشتی ھای نيروھای ائتالف ک 700 بر اساس اين اسناد،

قتل  بدون ھيچ بازخواست و مجازاتی شھروندان عراقی را به» بلک واتر «امريکائیامنيتی شرکت  عناصر

   .رساندند

مورد جديد کشتار غيرنظاميان به دست نيروھای امنيتی بلک واتر اشاره  ١٤در اسناد منتشر شده، دست کم درباره 

 اضافه می ٢٠٠٧ ان به دست کارکنان اين شرکت امنيتی در سالکشتار غيرنظامي مورد ١٠ اين شمار بر .شده است

   .کند

نفر  ١٨نفر کشته و  ١٧تيراندازی کرد که  در اين سال، کاروان بلک واتر در مرکز بغداد به سوی غيرنظاميان

  . کاروان بلک واتر يک ديپلمات را اسکورت می کرد در آن روز نيز. ديگر زخمی شدند

ميليون دالر پول می گرفت ولی دولت عراق ھيچ نظارتی بر فعاليت  467 ود در عراقاين شرکت برای خدمات خ

   .نداشت ھای اين شرکت
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 شاھد اين تيراندازی بودند امريکائی بود که در آن نيروھای ٢٠٠٤می سال  ١٤مورد کشتار گزارش شده،  نخستين

 در اين تيراندازی، پدر خانواده . اندنظامی شليک کرده که در آن نيروھای بلک واتر به سوی يک خودروی غير

   .خانواده نيز زخمی شدند کشته و مادر و دختر

آمبوالنس تيراندازی کردند و براساس سند منتشر شده، راننده  ، نيروھای بلک واتر به سوی يک ٢٠٠٦می سال  در

دست داشتن يا نداشتن  ر دربارهبا اين وجود در آن زمان، بلک وات. تيراندازی کنترل نشده کشته شد آمبوالنس بر اثر

   .خود در اين تيراندازی نظری نداد

نه  بلک واتر صدھا کاروان ديپلماتيک را ھمراھی می کردند که برخی از اين تيراندازی ھا، براساس اسناد، شرکت

   .بود دفاع از خود بلکه از سر از دست دادن کنترل بر خويشتن نيروھای اين شرکت

اين شرکت چنين درخواستی را  خروج بلک واتر از اين کشور را خواستار شد ولی اق،دولت عر ٢٠٠٧در سال 

کدام از کارکنان بلک واتر به ھيچ. عراق را تمديد کرد  قرارداد بلک واتر درامريکاسال بعد دولت  .ناديده گرفت

   .عراقی مجازات نشدند علت کشتار غيرنظاميان

 .بسيار بيش تر از آن چيزی است که پيش تر تصور می شد  شکنجه زندانيانھم چنين اين اسناد نشان می دھد آزار و

   .وليت داشتند از اين امر چشم پوشی کرده اندؤزمان مس  که در آنامريکائیفرماندھان 

 ھا انگشت يک افسر ارتش عراق را که به وی مشکوک بودند بريده و وی را امريکائی در يکی از اين گزارش ھا،

   .دنداسيد سوزان با

بلک واتر، يک شرکت خصوصی نظامی است که نيروھای تحت امر خود را با دريافت پول ھای کالنی در اختيار 

اين نيروھا، آموزش ھای ويژه ای برای شرکت در جنگ ھا، ترورھا و سرکوب شورش . دولت ھا قرار می دھد

، برای کشتن انسان ھا در ھمه جای کره رفا با دريافت پولصی که ئھای مردمی ديده اند در واقع نيروھای حرفه 

   .مادگی دارندآزمين 

دست نيروھای ائتالف و بيش از ھــزار مورد  مورد شکنجه و آزار به ٣٠٠براساس گزارش ويکی ليکس، بيش از 

   .شده است جرائم مشابه به دست نيروھای عراقی گزارش

 و شخصيت ھای سياسی عراق، انفجار امريکائی والنؤگو بين مس وبه برخورد با زندانيان، گفت اسناد به دست آمده

   .شود ھم مربوط می» تدارکاتی«مين ھا و عمليات 

 منتشر جوالیرا در ماه  ھزار سند مربوط به جنگ نيروھای ائتالفی در افغانستان ٩٢ويكی ليكس، پيش از اين 

   .كرده بود

رسانه  .شبه نظاميان عراقی مطرح شده است بهھم چنين در بخشی از اين اسناد در خصوص کمک تسليحاتی ايران 

 ھزار صفحه ای، مطالب مرتبط با ايران را نيز در البالی اين اسناد چنين ۴٠٠ھای مختلف با بررسی اين اسناد 

    :گزارش کرده اند

در . ت، بسياری از اسناد محرمانه انتشار يافته در مورد جنگ عراق راجع به ايران اس»الين اشپيگل آن«به گزارش 

اسناد نشان می . اين اسناد آمده است، از طريق ايران نيز، از جمله از راه آبی، اسلحه وارد عراق می شده است

  .  مرز عراق و ايران را با سوء ظن خاصی زير نظر داشته اندامريکادھند، نيروھای ارتش 

 در بصره پھلو گرفته بوده ٢٠٠٧ فبروریدر يکی از گزارش ھا نسبت به قايقی ھشدار داده شده که در روز اول 

قايق از ايران می آمده و به طور رسمی حامل مرغ و تخم مرغ بوده، اما نيروھای امنيتی وزارت دفاع عراق . است

  .  موشک کاتيوشا مخفی بوده است٨٠اند که ميان تخم مرغ ھا و مرغ ھا  اطالع داده
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 در مرز ايران و عراق ميان قاچاقچيان و نيروھای ٢٠٠٨ اپريل ١٧پروتکلی ديگر حاکی از آن است که در روز 

ھا اسلحه فروش ھا را بيرون می رانند و آن ھا  طبق پروتکل، عراقی. امنيتی عراقی تيراندازی صورت گرفته است

 ١۶٣االغ ھا . گذارند به طرف ايران می گريزند و بار سنگين خود را که بر پشت االغ حمل می شده بر جای می

    .را حمل می کرده اندمين ضدتانک 

 تعداد زيادی موشک کاتيوشا، به ٢٠٠۶ اکتبر ١٣در روز » ارتش شيعی مھدی«ھم چنين طبق يکی از گزارش ھا، 

طبق اين .  دالر، از ايران خريده و آن ھا را در يکی از مساجد شھر بصره انبار کرده است۵٠٠بھای ھر عدد 

، »ارتش مھدی«کمی پس از آن . فی در شھر بصره منتقل شده اندگزارش، اين موشک ھا سپس به پايگاه ھای مختل

  . ھشدار داده است که اگر انگليسی ھا شھر را ترک نکنند، دست به انجام عمليات خواھد زد

اسناد . ، در اسنادی که منتشر شده، اين جا و آن جا به ارتباط با ايران اشاره شده است»الين اشپيگل آن«به نوشته 

. نظاميان شيعی در عراق بوده است  در پی دست يافتن به شواھد حمايت ايران از شبه امريکاند که حاکی از آن ا

  . پروتکل ھای محرمانه نشان می دھند که از طريق ايران اسلحه به عراق وارد می شده است

 ليکس نشان بررسی ھای گاردين از گزارش ھای منتشر شده توسط ويکی:  گاردين، می نويسدئیروزنامه بريتانيا

می دھد که عوامل ايران اقدام به آموزش، تسليح و ھدايت جوخه ھای مرگ در عراق کرده اند و ھدف اين جوخه ھا 

   .است  در عراق بوده امريکائی و ئیمداران عراقی و ضربه زدن به عمليات ھای نظاميان بريتانيا ھم کشتن سياست

 دست عوامل عراقی داده حاوی مواد ايجادکننده فلج   که ايران بهیئ است که راکت ھا ارزيابی ھای نظامی ذکر کرده

 برای يک حمله ئی زرھی حامل گازھای شيميانفربراست که يک  اعصاب بوده اند و گزارشی ديگر ھشدار داده 

 و بريتانيا و ساختمان ھای اصلی دولتی عراق است در امريکاگسترده به منطقه سبز بغداد که مقر سفارتخانه ھای 

   .است حال آماده شدن بوده 

 می نويسد که سپاه پاسداران جمھوری اسالمی ٢٠٠۵ اکتبر ٣١ در تاريخ امريکايک گزارش طبقه بندی شده ارتش 

نظاميان مختلف دستور بنا به اين گزارش، سپاه پاسداران به شبه » .ترور افراد را در بصره ھدايت می کند«ايران 

اين گزارش می گويد در . است ھا را ھم تشريح کرده است تا افراد مشخصی را بکشند و نحوه کشتن آن  داده 

 است که تيراندازی بايد به کدام قسمت از بدن  دستورالعمل ھای سپاه پاسداران برای ترور افراد، مشخص شده

ر می کرده تا اين گونه به نظر بيايد که اين افراد در ييک ھا بايد تغصورت بگيرد و در مورد ھر فرد مقتول نوع شلي

   .خشونت ھای تصادفی و مختلف کشته شده اند

البته چند فقره از اين گزارش ھا اذعان می کنند که منابع خود را محک نزده اند و در برخی موارد از صحت آن 

   .اطمينان کامل ندارند

ھای سرويس  گزارش: بررسی جزئيات اسناد منتشر شده در ويکی ليکس می نويسدروزنامه نيويورک تايمز، پس از 

َازھر الدليمی« حاکی است يکی از شبه نظاميان عراقی به نام امريکااطالعاتی ارتش  ھای وزارت  که ربودن مقام» ُ

کرده در ايران  برنامه ريزی می امريکائیآموزش عالی عراق را بر عھده داشته و برای گروگان گرفتن سربازان 

   .است آموزش ديده 

 صادر شده، الدليمی در ٢٠٠۶ دسامبر ٢٢ در بغداد که در تاريخ امريکائیبنا به ھشدار محرمانه مقام ھای نظامی 

هللا که توسط سپاه قدس سپاه پاسداران در اطراف قم در ايران مديريت می شود آموزش  يکی از پايگاه ھای حزب

   . بود ديده
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ری از اسناد ويکی ليکس نشانگر اين است که شبه نظاميان دستگير شده در عراق اعتراف کرده اند بخش ھای ديگ

است تا از آن ھا عليه  که ايران به آن ھا راکت، بمب مغناطيسی، بمب ھای کنار جاده ای و سالح ھای ديگری داده 

ده و انبارھای مھمات کشف شده نيز اين دفتر يادداشت روزانه شبه نظاميان بازداشت ش. ئيان استفاده کنندامريکا

   .د کرده اندئيأموارد را ت

ھا را  تيراندازھای عراقی در ايران اقدام کرده و آن بنا بر اين گزارش ھا، نيروی قدس سپاه پاسداران به آموزش تک

   .است تا دست به ترور مقام ھای عراقی بزنند ترغيب کرده 

ان می دھند که مبارزه مرگبار ميان شبه نظاميان حمايت شده از سوی ايران و اسناد منتشر شده در ويکی ليکس، نش 

 در زمان باراک اوباما و پس از اعالم سياست درھای باز اوباما به سوی ايران نيز ادامه يافته امريکائینيروھای 

   .است 

د اما وقتی يک بالن حاوی گم کردن بادکنک معموال باعث گريه می شو«:  گاردين، می نويسدئیروزنامه بريتانيا

  » .دوربين ھای پيشرفته در آسمان رھا شود و به سمت ايران برود اشک صاحب آن را حسابی در می آورد

 ٢٠٠۶ اپريل ٢۴اين روزنامه در ادامه می نويسد که بررسی گزارش ھای ويکی ليکس حاکی است که در تاريخ 

   .است ديد از پايه خود رھا شده و به سوی ايران رفته  در بصره به خاطر باد شامريکائی» جی لنز«يک بالن 

 رديابی موشک ھای کروز را دارد و از ئیتوانا) »حسگر مشترک مشبک ھوارو«نام اختصاری برای (لنز بالن جی

دست آوردن چنين بالنی برای حکومت   که به ئی دارد، مزاياامريکا ندارد ولی ئیآن جا که ايران چنين موشک ھا

   .ارد مانند روز روشن استاسالمی د

 نشان می دھد که مجددا يک بالن جی لنز ديگر در اردوگاه ابوناجی عماره ٢٠٠۶ می ۵گزارش ديگری در تاريخ 

 سعی کرد تا اين بالن را ١٨-بنا به اين گزارش، يک جنگنده اف. است از پايه خود رھا شده و به سوی ايران رفته 

 قرار بدھد ولی به نوشته اين گزارش از سرنوشت اين جی لنز اطالعی در پيش از رسيدن به آسمان ايران ھدف

   .دست نيست

در بصره از کنترل » ِپردتور« يک ھواپيمای بدون سرنشين ٢٠٠۶ اکتبر ١٠يک گزارش ديگر حاکی است که در 

والن ؤپرواز کرد مسھشت دقيقه در ايران بعد از اين که اين ھواپيما به مدت . خارج شده و داخل مرز ايران می شود

   .عراق ھدايت می کنندباره به خاک را دو» پردتور«دوباره موفق به بازيابی کنترل شده و 

 با ھليکوپتری در اين تاريخ سوار بر ئی می گويد زمانی که دسته ای از نيروھای بريتانيا٢٠٠۶اپريليک گزارش از

سناد و کدھای محرمانه آن ھا به بيرون می افتد و در درھای باز بر فراز بغداد در پرواز بودند جعبه ھای حاوی ا

   .خيابان ھا پخش می شود

يکی از گزارش : ای سايت ويکی ليکس، می نويسد  ھزار صفحه۴٠٠خبرگزاری فرانسه، با بررسی بخشی از اسناد 

 ٢٠٠٩ر ژوئيه  که به اتھام ورود غيرقانونی به ايران دامريکائیھای محرمانه ارتش اياالت متحده حاکی است سه 

   .اند به ھنگام دستگيری در خاک عراق بوده اند بازداشت شده

 ژوئيه، يعنی در ھمان روز بازداشت سارا شورد، جاش فتال و شين باوئر نوشته شده می ٣١اين گزارش که در 

اين ھشدارھا از بودند، البته اين گزارش قيد نکرده که  افزايد که اين سه تن به ھشدارھای احتياطی بی توجھی کرده 

   .است بوده  سوی چه منبعی داده شده 
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اند و به گفته مقامات  است اما جاش فتال و شين باوئر ھنوز در حبس   بازگشته امريکاسارا شورد، آزاد شده و به 

بوده  گزارش منتشر شده در ويکی ليکس حدس زده . ھا به جرم جاسوسی نزديک استحکومت اسالمی، محاکمه آن

   .ن اين افراد را به جاسوسی متھم خواھد کردکه ايرا

، امريکائی سرباز ٣٨٨۴ ميالدی رسما ٢٠٠٩ ميالدی تا پايان سال ٢٠٠۴، از سال امريکابه گفته وزارت دفاع  

  .  ھزار سرباز عراقی کشته شده اند٨ نفر از نيروھای نظامی ائتالف و حدود ٢٢۴

 ١٠۴ در جنگ عراق جان باخته اند که مجموع اين ارقام بيش از  ھزار غيرنظامی٩٢بنا به منابع مستقل، بيش از 

در ھفته گذشته نيز آماری از سازمان ھای مستقل، مجموع تعداد کشته شدگان را . ھزار کشته را شامل می شود

  .  ھزار نفر برآورد کرده بود١٠٩حدود 

 تا ٢٠٠۴سال ھای  ده مربوط به ھزار سند محرمانه طبقه بندی ش٧٧ نيز بيش از جوالیويکی ليکس، در ماه 

والن وب سايت ؤبه گفته مس .است  منتشر کرده»  جنگ افغانستانۀگزارش ھای روزان« را تحت عنوان ٢٠١٠

    .سان استويکی ليکس، منبع لو دادن اسناد عراق و افغانستان يک

بر گزارش ھا، وزارت دفاع   را پوشش می دھد و بناامريکايگان ھای ارتش  تراسناد منتشر شده ويکی ليکس، بيش

بررسی اين پيامدھا   کارمند خود را به١٠٠برای ارزيابی پيامدھای احتمالی افشای اين اسناد محرمانه تعداد  امريکا

   .ت اين اطالعات به بيرون استأمنبع نش پنتاگون نيز اعالم کرده که در حال تحقيقات درباره. است گماشته 

 از جنگ افغانستان است که امريکال بررسی ده ھا ھزار سند محرمانه وزارت دفاع دولت افغانستان می گويد در حا

  .  شده استءاز سوی سايت ويکی ليکس افشا

ظاھرا دولت افغانستان برای بررسی اين اسناد کميسيونی را متشکل از نمايندگان شورای امنيت ملی و وزارت 

  . خارجه تشکيل داده است

س جمھوری افغانستان به بی بی سی گفته است که اين کميسيون در حال ئييان رسيامک ھروی، يکی از سخن گو

حجم اين اسناد زياد است و برای بررسی آن ھا نياز به زمان «: ھروی گفت. حاضر مشغول بررسی اين اسناد است

  » .طوالنی است

ديگری که قرار است از سوی س جمھوری افغانستان، افزوده که در پی بررسی اين اسناد و اسناد ئياين سخن گوی ر

  . ويکی ليکس منتشر شود، گزارشی از سوی کميسيون بررسی اين اسناد به حامد کرزی ارائه خواھد شد

اين گزارش برای رسانه ھا نيست، بلکه بيش تر برای خود دولت افغانستان است تا در قبال حقايقی «: ھروی، گفت

  » .ی مشخصی را در پيش بگيردکه از طرف ويکی ليکس منتشر می شود، راھکارھا

  .  خود در اين مورد صحبت کرده استامريکائیس جمھوری افغانستان نيز با باراک اوباما ھمتای ئيحامد کرزی ر

 گفته است که در نظر ويکی ليکس،با گذشت بيش تر از يک ماه از افشای اين اسناد، جوليان اسانج، مدير سايت 

اما او زمانی را برای انتشار اين اسناد مشخص . ز که در دست دارد، منشتر کنددارد پانزده ھزار سند ديگر را ني

  . نکرده است

 شماری از افغان ھا که در از اين والن سايت ويکی ليکس، خواسته است که از افشای نامؤدولت افغانستان از مس

  . اسناد ذکر شده خودداری کند

 در چھار ماه گذشته، با استقبال زيادی از سوی مردم و گری آنءوب سايت، ويكی ليكس سايتی است كه افشا

والنش، اين اسناد ؤه است؛ سايتی كه بنا به ادعای مسالمللی در ھمه كشورھا روبرو شد كارشناسان مختلف بين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 مريكا راااز گاھی با انتشار تعدادی از اين اسناد دستگاه ھای اطالعاتی ا از پنتاگون به دست آورده كه ھرمحرمانه ر

   .دھد تحت فشار قرار می

مريكا انوع اين اسناد به صورتی است كه انتشار ھيچ كدام از آن ھا به نفع دولت و دستگاه ھای اطالعاتی و نظامی 

انتشار اين اسناد محرمانه با قرار دادن اسنادی راجع به جنگ افغانستان آغاز شد؛ از ھمان . و ھم پيمانانش نيست

   .انواع و اقسام درخواست ھا و در پی آن تھديدھا درخواست توقف انتشار اسناد را دادندی با ئمريكاازمان مقامات 

 خواست خشونت ھای روی داده در زندان ھای عراق را مورد بررسی امريکاسازمان عفو بين الملل، از دولت 

ئی امريکاند که مقامات اين اسناد نشان می دھ«: لمان گفتاخانم مونيکا لوکه، دبيرکل اين سازمان در . قرار دھد

  » .ساليان دراز از زيرپا نھادن دائمی حقوق بشر باخبر بوده اند

فعاالن سياسی و  ويکی ليکس، سازمانی غيرانتفاعی است که به انتشار مطالب حساسی که روزنامه نگاران و

وی فعاالن حقوق بشر انجام مين مالی آن از سأت اجتماعی از مجاری رسمی قادر به انتشار آن ھا نيستند می پردازد و

   .می گيرد

سابقه نداشته که چنين   به شمار می رود، و تاکنونامريکاافشاگری، بزرگ ترين درز اطالعات امنيتی در تاريخ  اين

گری ھا چه سياست و ء حال در پشت پرده اين افشا.گردد  منتشرامريکاحجم عظيمی از داده ھای محرمانه ارتش 

گری عليه جنگ و کشتار، از نظر اجتماعی ءچيزی از اين واقعيت کم نمی کند که خود اين افشاستراتژی خوابيده اما 

   .و سياسی کار ارزنده و مھمی است

امروز اکثر کشورھای پيشرفته صنعتی، ھم انبارھای بزرگ سالح ھای مخرب و کشتار جمعی و کالھک ھای اتمی 

بسياری از سياست . کنندگان سالح در سطح جھان ھستند را در اختيار دارند ھم بزرگ ترين صادرئیو شيميا

مداران که به شرکت ھا و صنايع چند مليتی و اسلحه سازی وابسته اند جنگ و کشتار و تروريسم را در جھت 

س ھمه آبنابراين، دولت ھای قدرت مند و در ر. گسترش بازارھای فروش سالح و غيره خود و دولت شان می بينند

تحدانش ھمواره به دنبال سوژه، سناريو و دشمن می گردند تا با راه اندازی جنگ و يا فضای جنگی  و مامريکادولت 

در واقع بحث در . و ناامنی، شرکت ھا و صنايع خود را فعال تر و سودآورتر نمايند و به سلط گری خود ادامه دھند

 ميليتاريستی بايد مورد تجزيه و تحليل  ھمين سياست ھایۀرابطه با اشغال نظامی افغانستان و عراق نيز در ادام

 چون حکومت اسالمی ايران، در جھت تروريسم، ميليتاريسم و دست يابی به سالح ھای ئیدولت ھا. قرار گيرد

کشتار جمعی، ميليادرھا دالر از سرمايه ھای کشور را در اين سال ھا به باد داده است که اين مبالغ ھنگفت می 

بنابراين پرواضح است که اتخاذ . م و سازندگی کشور مورد بھره برداری قرار گيردتوانست در خدمت رفاه مرد

از اين رو، . ستراتراتژی جنگی و با در اختيار داشتن سالح ھای کشتار جمعی به نفع انسان و آزدای ھايش نيست

تار جمعی به مخالفت بايد از ھر طريق ممکن با جنگ، اشغال نظامی، تروريسم و توليد سالح به ويژه سالح ھای کش

  . کيد کردأبرخاست و بر خلع سالح عمومی در جھان و نابودی سالح ھای کشتار جمعی ت

مسلما، برای جلوگيری از ھر جنگی، تقسيم عادالنه ثروت در ھمه جوامع بشری و تبليغ و ترويج ھمبستگی طبقاتی 

 فاشيستی و تفرقه انگيز و جنگ طلب دولت ھا کارگران و ھمه انسان ھای آزاده و ھم چنين نقد و افشای سياست ھای

و گروه ھای تروريستی و خشونت طلب و غيره يک ضرورت اجتماعی، سياسی و انسانی برای جلوگيری از فجايع 

   .انسانی است
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سفانه عالوه بر جنگ ھای موجود، محيط زيست و زندگی بشر نيز توسط شرکت ھا و کارخانه ھای أامروز مت

 و حتا نگھداری آن ھا به تشويش و نگران عمومی و دايمی شھروندان ئیی و شيميائھای ھسته توليدکننده سالح 

   .تبديل شده است

ال اساسی مطرح است که چگونه می توان جلو جنگ و تروريسم دولتی و غيردولتی را ؤدر چنين شرايطی، اين س

ی را که بازی بسيار خطرناکی ئه و ستراتژی توليد و گسترش ھست» دشمن سازی«گرفت؟ نخست بايد ستراتژی 

ال سخت باشد اما آن چه که روشن است ؤشايد جواب دادن به اين س. گری قرار دادءاست عميقا مورد نقد و افشا

صلح پايدار و عزم و اراده مردم برای جلوگيری از بروز جنگ، خشونت و تروريسم، تنھا با برقراری آزادی، 

ن که ھمه انسان ھا با ھر تفاوتی با ھمديگر برابرند و ھيچ خصومت و دشمنی نيز کيد بر ايأتقسيم عادالنه ثروت و ت

در اين راستا، بيش از ھر کس نويسندگان و روزنامه نگاران و وبالگ نويسان . با ھمديگر ندارند، امکان پذير است

دشمن  «ئید نظريه ھايفه داوطلبانه و آگاھانه ای دارند که با نقظواه و برابری طلب و انسان دوست وآزادی خ

کيد کنند تا افکار عمومی قدرت أو تفرقه افکنی بين جوامع مختلف، ھمواره به دوستی و ھمبستگی انسانی ت» سازی

 که به قدرت می رسند صرف برای پيش برد اھداف ئیسفانه کم نيستند احزاب و سازمان ھاأمت. مندی ساخته شود

آن ھا نخست . به ھر راھی حتا تروريسم و جنگ نيز متوسل می شونداقتصادی، سياسی، ديپلماتيک و نظامی خود، 

برای نمونه، در اين .  خود را پيش می برندئیجھان را ناامن نشان می دھند و سپس اھداف نظامی گری و سلطه جو

   . سپتامبر اشاره کرد١١ پس از وافعه تروريستی امريکامورد می توان به موضع گيری ھا و سياست ھای دولت 

کشتارھای دسته جمعی، سرکوب ھای سياسی مداوم، شکنجه و اعدام، ترور و وحشت و جنگ ھای ويرانگر نشانه 

بر اين اساس، رشد و گسترش آگاھی بشر به مسايل جھانی و به .  خوف انگيز در جھان مدرن امروز ما ھستندئیھا

 عادی، مزدبگير و آزادی خواه و عدالت ويژه اين که بازندگان ھمه جنگ ھا و ترورھا و خشونت ھای سياسی مردم

تنھا برندگان خشونت، جنگ و ترور، اقليتی سرمايه دار به ويژه صاحبان صنايع . جو ھستند کم ترين شکی نيست

  . بزرگ چند مليتی و شرکت ھای توليدکننده سالح و احزاب و دولت ھای وابسته به آن ھا ھستند

فيلسوفان جنگ « ترين نظريه پرداز جنگ در عصر مدرن، در کتاب ، مھم»کارل فون کالوزويتس«ھمان طور که 

 زمانی که فيلسوفان ناپلئون - ما از زمان جنگ ھای ناپلئونی بسيار فاصله گرفته ايم : ، از جمله نوشته است»و صلح

 تصور می کردند و موسيقی دانان به افتخارش سمفونی می ساختند؛ امروز ديگر» روح سوار بر اسب جھان«را 

جلوه ھای قھرمانی جنگ در موسيقی . جنگ فيلسوفان را مجذوب خود نمی کند، بلکه در دل آنان ھراس می اندازد

. موسيقی زمان ما آواز جنگ سر نمی دھد، جنگ را فرياد می زند. گذشته جای خود را به ترس و تشويش داده است

در حقيقت، خو ...  کندءم مند از جنگ را به ما القافرياد انسان وسيله برگزيده موسيقی می شود تا بتواند وحشت نظا

   .گرفتن به وحشت از خود وحشت نفرت بارتر است

 


