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   قتل عام توسط اياالت متحده،یافشا

  ترس جنگجويان سی آی ای را بر انگيخت
 

تند از  ه ميخواس الينی ک بکفع ق يک ش شاۀ  طري رم رااف ناد مح ضی از اس ی بع وليس و ءانترنيت انی از پ د، زم  نماين

بکه ه  ش د ک ای جاسوسی شکايت کردن تندھ صميم داش ه در آن ت د ک ايش بگذارن ه نم ديو فلمی را ب ر ٩٧ وي ن از غي  ت

  .شده بودندی در افغانستان کشته ئنظاميان در حمله ای عساکر آمريکا

  :گويد ، شکايت نموده می"سويکی ليک" از بنيادگذاران ويب سايت ، يکتن"جوليان اسانگه"

ه و "ريجاويک" که در شھر یھا در رستورانت گروپ آن"  رار گرفت تند، تحت بازرسی ق ات داش ، مرکز ايسلند، مالق

  "ساعت دراسارت پوليس قرار گرفت٢١ ھا برای  يکی از رضا کاران آن

اگن" جانب "ريجاويک"، وی در سفری که از  است ميگويدستراليايیا که خود "اسانگه" وپن ھ ت توسط دو  داش"ک

به بيرون  افشاءگران که توسط ی اسنادیاين گروپ خشم حکومت را با افشا. ی تعقيب ميشدئتن از اجنت ھای آمريکا

  رخنه نموده است، برانگيخته است

ا ۀ ر رساند که نشان دھندی را به نشئ آمريکایھليکوپتر اپاچيک ی از ئ گذشته اين گروپ ويديوۀھفت ی ھ شتار عراق ک

  بود٢٠٠٧به شمول يک عکاس رويتر در سال 

لمی در باره ای افغانستان را به ف ادعا دارد که بازرسی زمانی تشديد يافت که او و ھمکارش تصميم گرفتند "اسانگه"

اه می . ورد آنگرانی را به وجود می "جمعی سنگين قتل دسته"ۀ اين فلم در بار. نشر بسپارند ارم م اين واقعه در چھ

ا ،سال گذشته در واليت فراه افغانستان رخ داد که در آن واقعه ایئھليکوپتر آمريک م ھ دھزار۵٠٠ی از ب االی یپون  ب

  ندمرکز تربيه نظاميان استفاده نموده بود که چندين طفل نيز در ميان کشته شدگان شامل بود

انگه" بک"اس ويتتر، بخش ش اعی انترۀ  در ت وليس و اجتم ه توسط پ صويربرداری مخفيان ه و ت ب دزدان ت، از تعقي ني

  :او ميگويد. سرويس جاسوسی خارجی شکايت نموده است

  "مبورگ، او را مخفيانه تھديد ميکندزا يک جايگاه توقف موتر ھا در لوکيک جاسوس شبکه بريتانوی در" 
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ده .  ضبط شدنده در تويتتر ميگويد، کمپيوتر ھا ھم"ويکی ليکس" ۀيک عضو ديگر شبک ه خوانن وی با اعالم خطر ب

  :گان سايت انترنيتی ميگويد

  "ول اين واقعه اندؤو کی ھا مس... اگر برای ما اتفاقی افتاد، شما ميدانيد که چرا" 

ده امن. ھا قابل درک است تشويش آن االت متح اعی اي ابع دف اختهامريک ه آن  واضح س ری را  است ک ن بخش خب ا اي ھ

د س اموش خواھن ال. اختخ بک)٢٠٠٨(در س د ش ه ميتوان ه طی آن چگون اند ک شر رس ه ن اگون گزارشی را ب  ۀ ، پنت

  اين موضوع ھم در ويب سايت فاش شد.  را تحت کنترول در آورده و خنثی سازند"ويکی ليکس"

انگه" ه "اس ال دارد٣٧، ک تس د اس يکس"، ، باورمن ی ل ازان "ويک ه س ی از برنام ا گروپ راه ب ل ھم ال قب ه س  را س

ه واشنگتن پوست . مپيوتر و فعالين اکاميک بنيان گذاشتک سبت ب شتری ن دگان بي ه خوانن د ک ری ميگوي ن بخش خب اي

ده است. دارد که از عمر آن سی سال ميگذرد ن . اين سايت خبری به مرکز اسناد حساس در سراسر جھان تبديل ش اي

فته تا قتل ھای بی موجب در کينيا را فاش  از پيچکاری ھای توکسيک، ھيله گری ھای تکس گریسايت خبری جنايات

  ساخته است

ه٣٨ ميگويد، نشر ويديو فلمی "اسانگه" ن گروپ دقيق ادی از ،ای عراق توسط اي و" نم ل دوپھل وای  "یئقت توسط ق

دۀ اين فلم نشان دھند. ی ميباشدئآمريکا وپتر . قتل مرد ھای عراقی توسط فير تفنگ از ھليکوپتر ميباش دا يک ھليک ًبع

  .باالی موتری که جھت جمع آوری اجساد به محل رسيده است و ميخواھد اجساد را انتقال دھد، فير مينمايد

ول " :شنيده می شود وقتی می گويد پرواز ۀيکی از عملصدای  ر مقب وم می ". في ی معل ز در  وقت ل ني ه دو طف شود ک

  :اند کسی ديگری ميگويد داخل موتر زخمی شده

  ".ھا اطفال خود را در جنگ ميآورند خوب به خدمت شان رسيدی، به خاطری که آن" 

ه ئفلمی که در آن کشتار قوای آمريکا  ن ب ا ت ی به نمايش گذاشته شده است از روز دوشنبه به اين طرف توسط مليونھ

  مشاھده رسيده است

م انترنيتی که ادعا دارد بوديجه ای آن به حد صفر رسيده است از زمۀ شبک ن فل الی ھزار١٠٠ان نشر اي د کمک م پون

  به دست آورده است

ه اقوای  ن فعاليت صورت نگرفت يچ عمل نامناسب و نادرستی در اي ه ھ مريکا از اين واقعه دفاع نموده گفته است ک

 است نموده کوششبه اين طرف بر بنياد قانون آزادی معلومات ٢٠٠٧خبررسانی رويترازسال ۀ عالوه شبکه ب. است

  ن فلم را به دست آورندتا اي

وم می"ويکی ليکس"ۀ نشر ھمچو فلمی ميتوانست شبک ن   را در آمريکا به محکمه بکشاند، اما طوری معل ه اي شود ک

  ل قرار داده استاسازمان خود را در ماورای محاکم با استفاده از قلمرو ديجيت

يکس"شود که  ی زده میئحدس ھا اين "ويکی ل ايد بخشی از کمپ دۀ ش د". ی آی ای باشد سپيچي انگه ميگوي ر "اس ، اگ

  .ھا با يک چک پول نزد من بيايند ھمچو گپی باشد من صرف آرزو دارم که آن

  

  :يادداشت
ه سندۀ مقال ه خالف تصور نوي الی،نا گفته نبايد گذاشت ک ا مناسبات احتم اھو در رابطه ب اد ھي د ايج ويکی " می توان

ه باشد از طرف خود آن سازمان،"ای.آی.سی"با " ليکس ز صورت گرفت ار ساختن آن سايت ني .  به منظور بی اعتب
ل از " ای.آی.سی"چه به دنبال آن که ساير تکتيک ھای  شد، قب ع ن در کنترول و يا ھراسان ساختن آن سايت موثر واق
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ايتدست بزنند، در مرحلۀ نخست می کوشند تا اعتبار و حيثيت مبارزاتی آن آنکه به تصفيه جسدی گردانندگان  را  س
  .ًمخدوش نموده بعدا به سراغ آنھا بروند

ر روی دشمن الزم است  ند،اآنھائيکه درگير مبارزه با دشمن تمام برای  ی دست ب ه وقت ند ک ه را متوجه باش ن نکت اي
ه  ه از طرف تول ند ک م باش ر ھ د منتظ د، باي ی کنن د م رکايش بلن ا و ش ستر امريک ت گ اليزم جناي ون امپري اری چ قھ

  .ی مواجه گردندئبا زوزه ھا نجاسگھايش اينجا و آ
ا اتا جائيکه به پاسخ گوئی پورتال و متصديان آن به ھمچو زوزه ھا ارتباط می گيرد ما بار ھ ه فقط ب م ک  تذکر داده اي

ر آن ھمينکه  ند، در غي آنھائی حاضريم وارد بحث گرديم که از نام پدر خويش ننگ نداشته و يا بی اطالع از آن نباش
داز اشکال  آنھا را نيز به شکلی سازيما زير ضربات پيھم قلم رسوا و بيچاره می باداران آنھا ر وا می نماي  مگر .احت

ا " سرخی و سفيدۀ"اينکه تصميم بر آن قرار گيرد، که نخست  اسم مستعار را از چھرۀ آنھا برداشته، بعد وارد بحث ب
  .ين اتمام حجت برای آنھاستاين توله سگان ھرزه متوجه باشند که اين عبارات آخر. آنھا شويم
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