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 !ويکی ليکس؛ تھديد جھانی
  

 ھزار سند وزارت ٩٣سويدنی » جوليان آسانژ«ويکی ليکس به مديريت » گرءافشا«از دو ماه به اين سو، سايت 

ار سه نشريۀ نيويارک و در اختي» قاپيده« ھزار سند وزارت خارجۀ اياالت متحدۀ امريکا را ٢٢٣فاع و د

اينکه اين اسناد چگونه . لمانی قرار داده تا به ترتيب به چاپ برسانندای، گاردين انگليسی و شپيگل ئتايمزامريکا

نکه وزارتخانه ھای دفاع و خارجۀ امريکا اين توسط مدير ويکی ليکس ربوده شده، کامالً روشن نيست و باز ھم اي

چرا جوليان به آنھا رسيده، باز ھم معلوم نيست و باالخره اينکه » ناپاک«اسناد را چگونه نگھداری نموده که دست 

اما . جلوگيری کنند، باز ھم پرسشش به جای خود باقيست» دزديده شده«ی ھا قادر نيستند که از پخش  اسناد ئامريکا

وشن است که اسناد، بسيار مھم و جدی نيستند و تعدادی که تا حال به نشر رسيده، بيشتر برای اياالت متحده آنچه ر

  . مفيد بوده تا ريسکی داشته باشند

ادارات مھمی در جھان، چون وزارت دفاع و خارجۀ امريکا مطمئناً که اسناد شان را دسته بندی کرده و ھرچه اسناد 

اما درجۀ اھميت اين اسناد .  به ھمان پيمانه درجۀ توجه به نگھداری آنھا نيز باالتر می رودمھمتر و محرم تر گردند،

جھان که خواه » رھبران«و » بزرگان«ھرچه باشد، باز ھم ويکی ليکس چون شمشير دموکليسی بر فرق بسياری از 

اد ھر لحظه که بخواھد، در مورد مخالف و يا موافق اياالت متحده اند، آويزان مانده و با توجه به کثرت اين اسن

برای روشن شدن درستی و يا عدم درستی اين اسناد، ھيچ مرجعی در . ھرکسی می تواند، سندی را منتشر سازد

پس پخش اين اسناد در ھر موردی . کرد» صاف«ی نمی توان آن را ئ ھيچ محکمه و ھيچ جاجھان وجود ندارد و در

 ھا واقعی ئیکه امريکائياز جا.  درطول  تاريخ به حساب می آيدئیھا» گریءاافش« است و اين اسناد از نادر ئینھا

بودن اين اسناد را قبول دارند و ظاھراً ھياھوی محکوميت مدير ويکی ليکس را باال کرده و يک قاضی انگليسی اين 

، نوعی مصونيت مدير را در بدل دو لک دالر ضمانت، به خاطر اتھام جنسی که بر او وارد شده بود، رھا نموده

مدير اين سايت به .  شده، لذا وی بعد ازين می تواند با دست بازتر به پخش اسنادش بپردازدء برايش اعطائیقضا

 ھا اخطار نموده که اگر با او سخت بگيرند، به پخش اسناد بسيار مھمی که در اختيار دارد، مبادرت خواھد ئیامريکا
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گری نمی تواند شگردی از ءھھا پرسشی که در اين مورد بی پاسخ مانده، آيا اين افشاله و دأبا تمام پيچيدگی اين مس

سوی سازمان ھای استخباراتی خود امريکا باشد؟ با توجه به سياست ھای توطئه گرانۀ کشورھای امپرياليستی و 

 شده، تا حدی چنين  شبکۀ اطالعاتی امريکا و مواردی که تا حال در اين اسناد ديده١۶فعاليت ھای جھانگيرانۀ 

 که در مورد صحبت ھای سران کشورھای عربی حاشيۀ خليج شده، ئیگری ھاءافشا.  د می نمايدئي را تأئیادعا

گری ءافشا. اختالف ميان ايران و اين کشورھا را بيشتر تشديد می نمايد، چيزيکه امريکا آن را ھزار بار می خواھد

ريکا در آنھا به عنوان دشمن درجه اول القاعده معرفی گشته، باز ھم  که در مورد القاعده صورت گرفته و امئیھا

نمی تواند با منافع امريکا سازگار نباشد، چون برخی از تحليلگران سياسی و نويسندگان غرب و شرق به اين باورند 

 بعد از فروپاشی اتحاد شوروی برای تسلط نظامی و امريکا. که در کل امريکا و القاعده با يکديگر ھم نظری دارند

سياسی اش بر جھان، ضرورت بودن چنين سازمان مخوف جھانی را ضروری ديده است، امريکا امروز با تمسک 

به تروريزم القاعده به افغانستان و بسياری ازکشورھای ھمجوار آن راه باز کرد، با اين تمسک برای پيمان ناتوی در 

رفتن وظيفه پيدا شد، با اين تمسک امريکا به يمن خواھد رفت و حتی برخی از نويسندگان و صاحب حال از ميان 

 سپتمبر را سازماندھی کرد تا پايش بھتر به سوی آسيا ١١نظران به اين باور اند که امريکا به نام القاعده، حادثۀ 

 عربی خود را در کنار امريکا مصون احساس بازگردد و باالخره با تھديد القاعده است که بيشتر کشورھای ثروتمند

اسناد ويکی ليکس نشان می دھند که امريکا دشمن . می کنند و اين چيزيست که باز ھم امريکا از خدا می خواھد

  .در اين مورد پردۀ ساتر کشيده می شود» اتھامات«القاعده و القاعده دشمن امريکاست و به اين ترتيب بر تمام 

زد بسياری از افرادی که در کشورھای جھان و مخصوصاً آنانی که در روابط بسيار نزديک با اسناد ويکی ليکس ن

اين کشور قرار دارند، نوعی اضطراب ايجاد کرده و با اينکه ريسک دوری اينان نسبت به امريکا را تا حدی به 

دير اين سايت اعالن کند که وجود می آورد، اما برخی از آنان را نزديکتر ھم می سازد و الی که چند روز بعد م

تا حال آنانی که با  دستگاه ھای استخباراتی . ھزاران سند سازمان سيا و اف بی آی را نيز به دست آورده است

امريکا در افغانستان و ساير کشورھا تماس داشته، احساس آرامش می کنند، اما افرادی چون آقای سنجر، داوودزی 

 مليون دالری که احمد ضيا مسعود از طريق ميدان کابل به ۵٢افشای . سر می برندو امثالھم مقداری با دلھره به 

» دروغ«او که تقالی بسياری کرد تا اين قضيه را به قول او که . دوبی برده، نمی تواند برايش سخت تمام نشود

او از . تش برنيامدد، چيزی از دسبوده، سفيد بسازد، جز اينکه چند نفر را جمع کند و کنفرانس مطبوعاتی بگذار

ارنوالی و کرزی خواست تا اين قضيه را روشن کند، در حاليکه خود کرزی و حواريون او با اين اسناد دچار څ

پرابلم شدند وچون قادر نبودند که سر بی موی خود را تداوی کنند، چه رسد که کاری برای پاک کردن اين اتھام 

 بسيار آسان است که ھرکسی را با چنين شمشيری در افغانستان و حال برای ويکی ليکس.  نمايندءبرای احمد ضيا

تجارب زيادی وجود دارند که بسياری از حاميان افراد و دولت ھا ھميشه . کشورھای مشابه افغانستان تھديد نمايد

ول در مورد حامد کرزی نيز ويکی ليکس از ق. تشويش داشته اند که وابستگان شان بنا بر ھر علتی سرکشی نکنند

حواريون او آورده است که آنان از مديريت ضعيف رئيس جمھور شان شکايت داشته اند، با اين سند از يکسو 

حواريون کرزی را مشکل ساز کرده و از سوی ديگر به کرزی ھشدار داده شده که نزديکترين وزرای او باز ھم 

  . شان را قرار می دھندئیمرجع شکايت، دوستان امريکا

 ئیز يازده سپتمبر رعشه بر وجود تمام دولت ھای پوشالی در پنج قاره جھان انداخته و متحدان امريکاالقاعده بعد ا

نيز در ھراس اند که مورد يورش اين سازمان قرار نگيرند و لذا برای مصون زيستن، خود را در کنار و آغوش 

بسياری اين کشورھا فکر می کنند که .  قادر است پا بگذاردئیامريکا قرار می دھند و اين امريکاست که در ھر جا
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اگر ھمين لحظه سايۀ اياالت متحده از فرق شان دور شود، توسط القاعده بلعيده خواھند شد، لذا ويکی ليکس ھم 

  .شباھتی به القاعده پيدا کرده و چون شمشيِر به مو آويزان عمل می کند

  

   

 


