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  موسوی

٣٠.٠٧.١٠  

  

  ھياھوی افشای اسناد جنگی

  و

  احتماالت پس پردۀ آن
  

ر ٢۵در ھفته ايکه گذشت يعنی به صورت دقيق از يکشنبه  شر برخی اوراق زي ال ن ه دنب وان اسرار  ھمين ماه، ب عن

ری چون در و به دنبال آن " ويکی ليکس"در سايت  سری ارتش امريکا ايمز" رسانه ھای خبری معتب ارک ت ، "نيوي

وان سرانجامی ه ایھياھوی بس فزايند" اشپيگل"و " گاردين" ا نمی ت  در سطح رسانه ھا آغاز يافت که حاال حاال ھ

  .برای آن پيش بين شد

را " ويکی ليکس"يت قضيه زمانی آغاز يافت که سا ه شمار آن ناد ک وھی از اس شر انب ند ٩٠با ن زار س ی می  ھ معرف

دارند ادعا نمود که اين اسناد را يک سازمان غير دولتی برايش فرستاده و از ورای آن اسناد می توان واقعيت جنگ 

ه سايت مذکور ادعا می دارد " بی بی سی"به اساس گفته . افغانستان را به درستی درک نمود که تمام آن گزارشات ک

انی  ی در فاصلۀ زم راد امنيت ر ٢٠٠٩ و ٢٠٠۴وبه وسيلۀ سربازان و اف ازمان غي يله يک س ه وس ا ب ده، گوي ه ش  تھي

  .دولتی در اختيار آنھا قرار داده شده است

ل شدند، می  رای آن قاي ری ب انه ھای خب وان عکس العمل در قبال نشر و افشای اين اسناد به تناسب اھميتی که رس ت

ی . گفت تا حد زيادی با کم بھا دادن به آنھا ھمراه بود د کرزی"چنانچه در حاليکه سردستۀ غالمان در کابل يعن " حام

ستانی صرف  ه خوآنھا را کھنه وانمود نموده در شرايط کنونی فاقد ارزش دانست و مقامات پاک وط ب د آن بخش مرب

ا عکس کشور را انکار نموده ارزش امنيتی و اطالعاتی آنر ی آنھ ا زير سؤال برد، مقامات امريکائی و متحدان غرب

ا ناميدنالعمل ھای متفاوت از خود نشان داده ضمن کھنه  وقی و سياسی آنھ ی، حق ا از اھميت امنيت ا و آنج ا، اينج  آنھ

  .نيز سخن به ميان آوردند
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زی ھر چند در مقطع کنونی خيلی زود است تا بتوان به حکم جامع در رابطه با چگونگ ی کمی و کيفی تمام قضيه چي

يد  ده، خواھم کوش نوشت، با آنھم به اساس سؤاالتی که در اين زمينه از طرف خوانندگان گرامی پورتال مطرح گردي

زاران . تا برداشت فردی خويش را از اين ماجرا با دوستان در ميان گذارم شای ھ  در رازبه يقين با گذشت زمان و اف

دن خود را زمينه بر کل قضيه روشنی  ن نوشته ارزش خوان م اي ان ھ د است در آن زم د شد، امي ده خواھ شتر افکن بي

  :حفظ نموده بتواند

ه دست سايت  ال آن ب ناد و چگونگی انتق د کميت اس ويکی "نخستين مطلبيکه در تمام اين ماجرا جلب توجه می نماي

شای نبايد فراموش نمود که در اينجا پای افشای يک ، دو ويا ص. است" ليکس ر سر اف سأله ب ست، م د و ھزار سند ني

ه حدود .  سال جمع شده اند۵ ھزار سنديست که ھمه ظرف ٩٠ ه صورت متوسط روزان ه آرشيف ۵٠يعنی ب ند ب  س

  :ار آتی باشدرگذاشته شده است، سؤاالتيکه در اين زمينه عرض اندام می نمايند می تواند ق

ری  ھيچ جای شکی در آن نيست که وزارت دفاع امر– ١ يکا به مثابه يکی از اداره ھای فوق پيشرفته که بر جم غفي

دی  ه بن دون طبق ناد را ب ه نخست اس د ک ده باش در عقب مان د آنق شور دسترسی دارد نمی توان ان اداری آن ک از نخبگ

يچ  ر ھ ب ديگ ذارد و از جان يف بگ امش را آرش ه و ن وال ريخت ک ج ا در ي ه را يکج انی ھم د و در ث يف نماي آرش

ناد ۵ی ندارد که در تمام آن استبعاد ا اس را داشته ت وان آن رد ت ان ف ام داده و ھم ا را انج ار ھ ام ک ر تم  سال فقط يک نف

ه يک حرکت در  ند، ب ای خاص خودشان آرشيف شده باش ست در مکانھ متفاوت را که بنا بر تغيير موضوع می باي

  .دسترس ھمگان قرار داده بتواند

اقی با شناختيکه از سبک کار پنتاگون  ين اتف ا چن ه اساس د ک ه نظر می رس د ب ًدر ھمچو موارد وجود دارد، بسيار بعي

ر بدون استيذان مقامات پنتاگون اتفاق افتاده باشد، مگر اينکه بپذيريم يک نھاد استخباراتی فوق العاده قوی و زيرک  ب

ه نظر ، احتمالی استار داده رًتمام آن دستبرد زده و آنرا مجانا در اختيار رسانه ھا ق د ب ی بعي که به اندازۀ احتمال اول

  .می خورد

از -٢ ا ب دند ت د ش ده متعھ  فاصله زمانی کوتاه بين افشای آن اسناد با کنفرانس کابل که در آنجا کشور ھای شرکت کنن

انند١٨ھم برای تحکيم مناسبات استعماری در افغانستان بيش از  ه مصرف برس ر ب ه .  مليارد دال انی ب ن تقرب زم اي

رفتن ھمان ر گ ا زي ه شکلی از اشکال ب ا ب ده باشد ت ه انتخاب ش م آگاھان  اندازه که می تواند اتفاقی باشد ، می تواند ھ

  .نتايح آن کنفرانس، اولويت ھائی را برای کشور ھای تمويل کننده مشخص نمايد

ش-٣ اير ک شتر از س ه بي د ک ائی ان شور ھ ه ترتيب ک ان ب ستان و الم ا، انگل ه امريک يم ک غالگر در  می دان ای اش ور ھ

ع وده و در واق اده نم ه دوش د افغانستان نيرو پي ستھا را ب سانی تجاوز امپريالي ار ان شترين ب ا در نظرداشت بي د، ب ارن

خش اسناد مورد نظر در ھمين سه کشور نامبرده تا چه حد می تواند تصادفی انتخاب شده باشد و تا کدام ھمين نکته، پ

دون آنکه نظری حدودی وظايف خاصی را انجام م ار آن گذشت ب ادگی از کن ی دھد، مسأله ايست که نمی توان به س

  .بر آن انداخت

د-۴ ه باش ات صاحب صالحيت صورت گرفت اگون و مقام دون موافقت پنت ل ب ن عم اه اي ه  ھرگ وان ک ر عن ر ھ ، زي

ناد سری و زار ر اس تبرد و سرقتيست آشکار ب د در واقعيت امر دس غ نماين االت متحدۀ بخواھند آنرا تبلي ت جنگ اي

ا " قانون گرا"امريکا در شرايطی که جنگ ھنوز دوام دارد، چه شد که امريکای  صد دارد ت انون شکنان"که ق را " ق

و " به کيفر اعمال شان "در اقصا نقاط جھان  انون جل ه ق ا توسل ب دون آنکه ب وده ب ايش سستی نم ا پ برساند، در اينج

ه اموالپخش اسناد را که از جمله  د از يک ھفت رد بع ل مصادره است، بگي ا قاب ه ج ه و در ھم  مسروقه به شمار رفت

  .می خواھد تا وزارت دفاع را در زمينه کمک نمايد" اف بی آی"از " گيتس"سکوت سرانجام شخص وزير دفاع
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ی آی"مگر نه اينکه نفس کمک خواستن از  ا " اف ب ضيه در داخل امريک ه ق ه آن است ک ستقيم ب ر م اق اذعان غي اتف

  .صورت گرفته استًافتاده و احيانا اگر پای رقبای استخباراتی ھم در ميان باشد، ھمه در داخل خاک امريکا 

ل هتأمل و دقت در تذکرات فوق و چ ال ديگر را نيزقاب ست، يک احتم م آشکار ني ن قل رای اي  بسا مطالب ديگريکه ب

ه . به وسيلۀ پنتاگون می باشد" سويکی ليک"تصور می سازد که ھمانا سپردن اسناد در اختيار  ائيم ک ھرگاه فرض نم

ده است" سی آی ای"اين احتمال حقيقيت داشته باشد بايد نوشت، پنتاگون و يا  ين امری دست يازي ه چن . به چه دليل ب

  :در ذيل خواھيم کوشيد داليل چندی را که می تواند با عث چنين حرکتی گرديده باشند، رديف نمائيم

ک،  تضاد ھای د-١ رونی طبقۀ حاکم و جناح ھای مختلف سرمايه  وبه تبع از آن نمايندگان آنھا در عرصۀ بيروکراتي

يکی از آن امراض عالج ناپذيريست که خارج از اراده اين فرد و يا آن فرد عمل نموده نه تنھا در نھايت چنان دولت 

انزای قا" توأميت دولتی"را به اضمحالل خواھد کشانيد که با از دست دادن  در به حفظ خود نيز در تقابل خيزش طوف

اح رقيب  ه و جن ا ھمچو ضرباتی را مردم امريکا نخواھد شد، در گذشته نيز بار ھا اين طبقه و جناح سرمايه، طبق ب

ددر فلج نموده، امکان استقرار و استمرار قدرت خود را  اخته ان اد شک . ادارۀ کشور ممکن س ين مناسبت، زي ه ھم ب

ده بر انگيز نخو اری دست يازي اھد بود ھرگاه نيروھای رقيب انتخاباتی در آستانۀ انتخابات ميان دوره ئی، به چنين ک

دم صالحيت وان ع ر عن ا زي ند ت ناد دولتباش ظ اس ل در حف ات فرزن طرف مقاب اختن حي ه س ه خطر مواج دان ی و ب

  .ندامريکائی، اذھان عامه را تسخير و حريف را در عرصۀ انتخابات کشت و مات دھ

ا " طالب" به استناد برخی از اسناد نشر شده که در کل يک نوع مظلوميت تصنعی را برای -٢ تبليغ می دارد، از کج

  . مقدمات کنار آمدن با جنايتکاران طالبی نباشد،معلوم که غرض از پخش اين ھمه سند

دوام دارد و يه مردم بيدفاع ما عل شکست ھای متواتر ستراتيژيک اشغالگران طی مدتی که جنگ جنايتکارانۀ ناتو -٣

شور، يکی از  ود در ک تعماری خ لطۀ اس ظ س ا حف ستان مگر ب تن از افغان رون رف ه غرض بي ا ب ۀ آنھ تالش مذبوحان

  دانست" درز ھا"احتماالت ديگريست که می توان مقامات کاخ سفيد را بانی چنين 

مليت به ، عطا و برخی ديگر از خاينان و ابسته  با در نظرداشت آنکه تا اکنون چھره ھای مشخصی مانند دوستم - ۴

د و جاسوسی آن ده ان ا مشخص گردي ه جاسوس امريک ه مثاب ده ب شر ش ناد ن يلۀ اس ه وس شتون ب ر پ ه  ھای غي راد ب اف

شديد استخوان شکنی ھای  ق و ت ناد، تعمي شای اس اه منظور از اف وده است، ھرگ شتون ب ه مليت پ صورت عمده علي

د باشد و قومی، زبانی، مذھبی ه يکی از . مليتی بين ساکنان اين کشور باشد، دور از تصور نمی توان ذيريم ک ی بپ وقت

ردد  راه ھای احتمالی غلبه بر بحران از جانب اشغالگران، تالش به خاطر تجزيه کشور می تواند باشد؛ مبرھن می گ

  .نمايندکه بايد آنھا برای تعميق و تشديد استخوان شکنی بيشتر از پيش سرمايه گذاری 

آی اس " ضمن تشديد مخاصمت بين پاکستان و افغانستان، پاکستان را زير فشار قرار دھد تا بيشتر از پيش روابط -۵

  .با طالبان را از انظار مخفی دارد ورنه ممکن است اين بازی دوسره ارباب و مزدور را دچار مشکل نمايد" آی

ه آن کشور  از ھمه مھمتر تجريد رژيم واليت فقيه و آماده -۶ ساختن اذھان عامه جھانی برای حمالت نابود کننده علي

  .می باشد

ل از  فيد قب اخ س ه ک م ک ه خاطر می آوري ا ب يم حتم وده باش ًھرگاه جريان وقايع قبل از حمله به عراق را فراموش ننم

ناد، حمله به عراق، ده ھا و صد ھا سند به اصطالح مخفی و ساختگی را به خورد مطبوعات داد تا آنھ ا با نشر آن اس

ا .  عراق مساعد بسازنداالیدر واقع اذھان عامه را برای حمله ب ا ھ از آنجائيکه بعد از اشغال عراق ھيچ يک از ادع

 چنان محکم نواخته شد که صدای آن کر گوش ھا را نيز نتوانست به اثبات برسد و درنتيجه کوس روسوائی کاخ سفيد

ايش متاثر نمود، در مقطع کنونی برای  ه صحت ادعاھ سبت ب ردم را ن در کاخ سفيد ھيچ ممکن نيست تا خود بتواند م
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وان . مطمئن بسازدرابطه با ايران  ر عن ناد"در نتيجه برای آنھا بسيار به صرفه است که زي ند " درزاس زاران س ه ھ ب

اند شر برس ه ن ا طالب ب ران و نقش آن در ھمکاری ب ا اي ا از يک طرف اذھ. جعلی را در رابطه ب ه را در ت ان عام

يچ گون سؤوليتی را همقابله با ايران تحت تاثير قرار دھد و از جانب ديگر حين باز خواست در قبال نشر آن اسناد ھ  م

  .به گردن نگيرد

ا در نظر داشت احتم شترين اب ناد، بي وع پخش آن اس ه از مجم ر داشت آنک ا در نظ ت و ب ذکار ياف وق ت ه در ف التيک

اه استفاده را کاخ سفيد و پ ود ھرگ د ب ه نتاگون می توانند ببرند، زياد جای تعجب نخواھ ناد ب ه اس شاء شود ک ا اف فرداھ

  .لۀ خود آنھا در اختيار رسانه ھا قرار داده شده بودوسي

د  ه باي آنچه برای ما حايز اھميت است تعميق شناخت خود از سياست ھا و نيرنگ ھای دشمن استعمارگر می باشد، ک

 .دی ھای کاغذ دشمن را خوانده به موقع پادزھر الزم را عليه آن استعمال نمائيمکوشيد به اصطالح سفي


