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  بھرام رحمانی

١٢/١٢/١٠  

  

  

  !گری ھای ويکی ليکس و بازداشت مدير آنءافشا
      

  

   مقدمه

، پس از ٢٠١٠ دسامبر ٧ر با  براب١٣٨٩ آذر ]قوس[١۶شنبه  صبح سه ليکس  ساله ويکی٣٩جوليان آسانژ، مدير 

   . بازداشت شد،ليس لندن معرفی کردوآن که طبق قرار قبلی، خود را به پ

 و متحدانش امريکاسايت ويکی ليکس، در ماه ھای اخير مبادرت به انتشار يک رشته گزارش ھای محرمانه جنگ 

 و ديگر دولت ھای جھان شده ريکاامدر عراق و افغانستان و ديپلماتيک کرده که موجب خشم و سرافکندگی دولت 

   .است

اسناد محرمانه منتشر توسط ويکی ليکس، جنجال تازه ای را در ميان سران و مقامات کشورھای مختلف جھان و 

سناد محرمانه، تقريبا به ھيچ تحرکی در بطن جوامع ااما اين . جناح بندی ھای درون آن ھا به وجود آورده است

تفاوتی سياسی و اجتماعی جوامع مختلف جھانی نسبت به اين اسناد، می تواند داليلی بی . جھانی منجر نشده است

 و امريکااز جمله برخی از گزارشاتی که مربوط به جنگ و اشغالگری و کشتار ارتش . مختلفی داشته باشد

 در اين اسناد، ھيچ يا اين که. متحدانش در عراق و افغانستان مربوط ھستند قبال به عناوين مختلف منتشر شده بودند

سند محرمانه ای در رابطه با سرکوب و ستم و جنايات سيستم سرمايه داری بين المللی عليه کودکان، زنان، 

آيا چنين اسنادی در اختيار ويکی ليکس قرار نگرفته و يا آن که . کارگران و محيط زيست و غيره منتشر نشده است

ار آن ھا را منتفی کرده است؟ يا اين که بايد فعال صبر کرد و ديد اسناد منافع طبقاتی گردانندگان ويکی ليکس، انتش

   ...ولين ويکی ليکس قول انتشار آن ھا را داده اند به چه مسايلی مربوط خواھند بود وؤ ديگری که مسۀمحرمان

فاصله دو روز  مدير آن را تھديد کرد و به امريکاپس از افشای اين اسناد محرمانه در ويکی ليکس، وزارت دفاع 

مدير اين وب سايت برای . صادر کرد» تجاوز و آزار جنسی«ی حکم بازداشت جوليان را به دليل سويدنيک دادگاه 

در چنين موقعيتی، .  آمده بود و قصد داشت از اين کشور درخواست پناھندگی کندسويدنشرکت در کنفرانسی به 
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به وی، چندان منطقی به نظر » آزار جنسی« رو، زدن اتھام از اين. بعيد به نظر می رسد که او مرتکب جرمی شود

در اسناد منتشر شده محرمانه توسط ويکی ليکس، آمده است که . شباھت دارد» یپوليس«نمی رسد و به يک دام 

ی در استکھلم بر سر مسايل مخفی امنيتی جلساتی داشتند که غيرقانونی بوده و سويدن با مقامات ئیامريکامقامات 

ی اطالعاتی از شھروندان خارجی سويدنبر اساس اين اسناد، مقاماتی . ارلمان نيز از آن بی خبر بوده استحتی پ

، کاری غيرقانونی محسوب می سويدن قرار داده اند که بر اساس قوانين ئیامريکا را در اختيار مقامات سويدنتبار 

 خواھان بررسی اين وقايع شده ،رار دارد که در اپوزيسيون قسويدندر حال حاضر حزب سوسيال دمکرات . شود

   .است

 و سازمان سيا، ھمکاری امريکااست جمھوری جرج بوش، با دولت ي که ھمواره در دوران رئیيکی از دولت ھا

 که در انتخابات اخير نيز مجددا به قدرت رسيد در دوره سويدن ئیدولت ائتالفی احزاب بورژوا. نزديکی داشت

 اجازه داده بود به زمين بنشيند و کسانی را که مشکوک سويدنبه ھواپيماھای سازمان سيا در بوش، از جمله مخفيانه 

اين دولت در .  بگيرند و با خود به جای نامعلومی ببرندسويدنبه ھمکاری با القاعده ھستند بی و سر صدا از دولت 

ر حکومت اسالمی انداخته و برخی از پنج سال گذشته، فرش قرمز زير پای نمايندگان ده ھا ھزار و اعدام و سنگسا

 آمده سويدندر رسانه ھای . نمايندگان پارلمانی آن نيز برای حکومت اسالمی داللی می کردند و ھنوز ھم می کنند

چرا که در شرکت ھای . ، با دولت ھای ديکتاتوری ھمکاری می کندسويدنبود که کارل بيلد، وزير امور خارجه 

بنابراين، پرونده سازی برای مدير ويکی ليکس در . رکت ھای نفتی دارای سھام استاين کشورھا، به ويژه در ش

   .، راحت تر و ساده تر به نظر می رسيدسويدن

، در بخش ديدگاه ھای خود مطلبی را درج کرده بود به قلم »وال استريت جورنال«برای مثال، چندی پيش روزنامه 

 در قبال ايران، از وزير سويدنکه ضمن نقد مواضع و سياست دولت ی سويدنماتس تونھاگ، روزنامه نگار و مفسر 

از ايران توصيف می کند به » حمايت و پوشش ديپلماتيک«خارجه اين کشور نيز به خاطر آن چه که وی آن را 

   .شدت انتقاد می کند

ين خطر برای ماتس تونھاگ، در مقدمه مطلب خود در روزنامه وال استريت جورنال حکومت ايران را بزرگ تر

يس جمھور ايران که منکر وقوع نسل کشی ئمی افزايد که محمود احمدی نژاد رخاورميانه و جھان توصيف کرده و 

گروه ھای دست نشانده ايران مثل حزب هللا و حماس نيز اين دشمنی و تھديد را تشديد کرده و خود ... يھوديان است

   .ی استئسته حکومت ايران نيز در پی دستيابی به سالح ھای ھ

 از ايران حمايت می کند؟ در شرايطی که تمام سويدن اين تھديدھا دولت ۀنويسنده سپس می پرسد که چرا با وجود ھم

ی آن کشور متوقف شود کارل بيلد ئدمکراسی ھای غرب با اعمال فشار به ايران می خواھند که برنامه ھای ھسته 

ی کرده که مذاکرات و تصميم گيری اتحاديه اروپا برای تحريم ايران او حتی سع. در اين زمينه تزلزل نشان می دھد

   .را به بن بست بکشاند

ليس اسکاتلند يارد وی دارد پيش تر اعالم آمادگی کرده بود تا درباره حکم جلب او با پئآسانژ، که اصليت استراليا

   .ھمکاری کند

برای بنيان گذار ويکی ليکس » اخطار قرمز«ور  آذر ماه سال جاری، با صد١٠ليس بين الملل روز سه شنبه وپ

اين . ليس محلی معرفی کنندوشناسند بايد وی را به پ اعالم کرده بود تمامی افرادی که به نوعی آقای آسانژ را می 

تجاوز «، حکم بازداشت آسانژ را به اتھام سويدن دادگاھی در ٢٠١٠ نوامبر ١٨اخطار پس از آن صادر شد که روز 

   .ر کرده بودصاد» جنسی
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 او ۀاساس خوانده و می گويد که اين اقدامات برای مخدوش کردن چھر بنيان گذار ويکی ليکس، اين اتھام را بی 

   .انجام می شود

مريکا اجولين آسانژ پايه گذاری شده چند ماه پيش اسناد محرمانه وزرات دفاع  وب سايت ويکی ليکس که توسط

 ھزار سند محرمانه ٢۵٠ را منتشر کرد و طی ده روز گذشته نيز بيش از درباره جنگ ھای عراق و افغانستان

بيش تر اين اسناد مربوط به گفتگوھای خصوصی ديپلمات ھای . مريکا را منتشر کرده استاوزات امور خارجه 

 انتشار اين اسناد محرمانه توسط سايت ويکی ليکس،. مريکايی با مقامات بلندپايه کشورھای مختلف جھان استا

   .بازتاب گسترده ای در سطح جھان داشته است

اين ترتيب، ھر فرد ساده انديشی ھم می توانست حدس بزند اين اقدام ويکی ليکس، نمی تواند از سوی دولت ھای ه ب

 بی جواب بماند از اين رو، بايد توجيه محکمه پسندی پيدا می کردند تا بدون اين که امريکاجھان، به ويژه دولت 

! شوند مدير سايت ويکی ليکس را دستگير کنند؟» آزادی بيان«و » ئیدمکراسی بورژوا« ھای درگير بحث

گری واقع شده، به فکر انتقام از مدير و ءبنابراين، ھر کشوری که به نوعی در اسناد منتشره ويکی ليکس مورد افشا

   .ديگر ھمکاران آن ھستند

 ويکی ليکس به عنوان يازده سپتامبر ديپلماسی جھانی ياد کرده گریءبرای مثال، وزير امور خارجه ايتاليا، از افشا

. يعنی اين وزير دولت ايتاليا، قبل از ھر محکمه ای گردانندگان سايت ويکی ليکس را تروريست ناميده است. است

خی  اروپا و ديگر کشورھای غربی وجود دارد در پيچ و خم ھای تاريۀاصل بر برائت مجرمين که در قوانين اتحادي

   .به سادگی فراموش می شوند

اين سايت پس از اين که مورد . سايت ويکی ليکس، در روزھای اخير با مشکالت زياد ديگری ھم روبرو شده بود

يس بار ديگر  آن به سوۀولی پس از انتقال دامن. حمالت اينترنتی وسيعی قرار گرفت از صفحه اينترنت محو شد

   .فعاليت خود را از سر گرفت

يس يک حساب بانکی ويکی ليکس را به اتھام دادن ولت سوان با افزايش فشارھا بر اين وب سايت، دھم زم

يس، پول ھای کالن ديکتاتورھا و مافيای جھان را نگھدار در حالی که بانک ھای سو. دود کرداطالعات غلط مس

يسی به سادگی آب خوردن  سواما اين بانک.  نمی کندءاست و حتی پس از مرگ آن ھا نيز حساب ھايشان را افشا

   .حساب بانکی ويکی ليکس در اين کشور را اعالم و مسدود کرده است

 ھزار يورو می ٣١ ھای شخصی و پول وکالی مدافع آسانژ که حدود ئیسايت ويکی ليکس، اعالم کرده که دارا

   .شود، در اين بانک مسدود شده است

ين نتيجه گرفت که ايران نخستين سرچشمه نگرانی برای بسياری از اسناد منتشرشده توسط ويکی ليکس می توان چن

 و برقراری گفتگو ميان اين امريکاطبق اين اسناد، از يک طرف بھبود روابط ايران و . از کشورھای منطقه است

ل که در دشمنی با ايران در کنار اعراب ئيو از سوی ديگر، اسرا. دو کشور، می تواند به ضرر اعراب تمام شود

کمک کند و به اين » ميانه رو« بيش از حد به ظرفيت نظامی کشورھای عرب امريکاار دارد، نگران است که قر

   .ل بر ھم بزندئيترتيب، تعادل قوا را به ضرر اسرا

با نگاھی به اسناد منتشر شده محرمانه توسط ويکی ليکس و موضع گيری سران و مقامات دولت ھا نشان می دھند 

   .، به دنبال فرصت و بھانه ای می گشت تا او را به دام اندازندامريکاس ھمه دولت أکه آن ھا و در ر
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   سويدنمحکوميت جولين آسانژ در 

روز، سه شنبه ھفتم دسامير جولين آسانژ، را در ارتباط با اتھام تجاوز جنسی و رساندن آزار جنسی به  لندن پوليس

   .، دستگير کرده بودسويدنبه دو زن در 

   . بازمی گردد، رد می کند٢٠١٠ اگست است، اين اتھام را که تاريخ ارتکاب آن به ئی آسانژ که استرالياآقای

   :اتھامات وارده

رابطه جنسی بدون کاندوم داشته در حالی که اين خانم اصرار می کرد که او از کاندوم " A" با خانم -آزار جنسی 

   .استفاده کند

   .مورد آزار قرار داده است» صد ھتک حرمت جنسیبه ق«را " A" خانم -آزار عمدی 

   .بدون کاندوم در حالی که او خواب بوده است" W"رابطه جنسی با خانم 

آقای استيونز، وکيل مدافع جولين آسانژ به بی بی سی .  درخواست استرداد جوليان آسانژ را کرده استسويدندولت 

   . اعتماد نداردسويدن ئیگفت که موکلش به نظام قضا

 بسيار بی منطق و غيرعادی بوده و او را از ماھيت شواھدی که عليه آقای سويدنود رفتار دادستانی زاستيونز اف

   . بی خبر گذاشته است،آسانژ بوده

دولت .  باز می گردد، رد می کند٢٠١٠ اگست است، اين اتھام را که تاريخ ارتکاب آن به ئیآسانژ که استراليا

   . جوليان آسانژ را کرده است درخواست استردادسويدن

 بريتانيا صحبت کند ولی به پوليساستيونز، وکيل مدافع جولين آسانژ به بی بی سی گفت که موکلش حاضر است با 

   . اعتماد نداردسويدن ئینظام قضا

بود  سفر کرد و در پی اين سفر سويدن سال جاری برای شرکت در يک کنفرانس بين المللی به اگستآسانژ، در ماه 

   .که اتھام تجاور جنسی و حمله به زنی ديگر در اين کشور عليه او مطرح شد

» حرکتی سياسی« عليه آقای آسانژ باز شده سويدنوکيل آسانژ پيش تر گفته بود اتھام تجاوز و پرونده ای که در 

   .است

 در اين کشور را لغو ئیستراليا، به دليل اين اتھامات در ماه اکتبر مجوز اقامت و کار جوليان آسانژ اسويدندولت 

   .آسانژ با رد کردن اين اتھامات اين پرونده را پاپوشی برای مخدوش کردن اعتبار خود خوانده است. کرد

برای جوليان آسانژ در پايگاه اينترنتی » برگی قرمز«، ٢٠١٠ نوامبر ٣٠ بين المللی، روز سه شنبه پوليساينترپل يا 

 محلی کشورھای عضو، برای پوليس بين المللی به مقامات پوليسه اين معناست که ب» برگ قرمز«. خود قرار داد

   .بازداشت يا بازداشت موقت جستجوشونده و تحويل او کمک می کند

 بين المللی ارائه داده پوليس، درخواستی برای جلب وی به ٢٠١٠ در اواسط ماه نوامبر سويدن ئیمقامات قضا

   . المللی پاسخی به اين درخواست است بينپوليساقدام کنونی . بودند

 درخواست تجديدنظر وکالی جوليان آسانژ، بنيانگذار وب سايت ويکی ليکس، در مورد دستور سويدندادگاه عالی 

   .بازداشت آقای آسانژ را رد کرده است

 ئیامريکای  نوامبر، شروع به انتشار صدھا ھزار سند محرمانه و سری ديپلمات ھا٢٨ويکی ليکس، روز يک شنبه 

   .کرد

 نوامبر، اعالم کرد که از ديوان عالی در استکھلم، لغو حکم ٣٠ی جوليان آسانژ روز سه شنبه سويدنوکيل مدافع 

  . د قرار گرفته بودئيأ مورد تسويدن ئیاين حکم پيش تر در دو نھاد قضا. جلب موکلش را خواستار شده است
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کل او از ؤ می توانند از مئید پيشنھاد کرده بود که مقامات قضابيورن ھورتيگ وکيل آسانژ، در فرجام خواھی خو

   . کنندئی يا ديگر راه ھای ارتباطی در خارج بازجوئیطريق تلفن، لينک ويديو

   .سس سايت ويکی ليکس به قيد وثيقه موافقت نکرده استؤاه لندن با آزادی جولين آسانژ، مدادگ

ه موافقت نکرده و قرار است او تا چھاردھم دسامبر در بازداشت باقی قاضی ھوارد ريدل، با آزادی او به قيد وثيق

اين . دليل مخالفت اين قاضی با آزادی با قيد وثيقه، ھراس از احتمال خروج او از بريتانيا عنوان شده است. بماند

   . تصميم گيری کندسويدنقاضی بايد در مورد استرداد آقای آسانژ به 

 مبنی بر استرداد وی به آن کشور، سويدنگاه گفت برای جلوگيری از اجرای درخواست جوليان آسانژ، به قاضی داد

   .حداکثر تالش را خواھد کرد

کريستين ھرافنسون، . سس اين سايت را حمله به آزادی مطبوعات خوانده استؤسخن گوی ويکی ليکس، بازداشت م

او گفته است که ويکی .  نخواھد شدامريکاديپلماتيک گفت بازداشت آقای آسانژ مانع ادامه انتشار پيام ھای محرمانه 

   .ليکس توسط گروھی در لندن و چند نقطه مخفی ديگر اداره می شود

  :، پس از افشای اسناد عراق و افغانستان، به خبرنگاران گفته بود»جوليان آسانژ«بنا به گزارش آسوشيتدپرس، 

وارد می  و افغانستان فشار زيادی بر گروه ويکی ليکس از آن جا که پس از افشای اسناد محرمانه جنگ عراق «

  :بنيان گذار سايت ويکی ليکس گفت» .يس تقاضای پناھندگی سياسی کنمشود قصد دارم از کشور سو

 را نيز سويدنھر چند در حال حاضر در حال بررسی موضوع پناھندگی در سويس ھستم، اما پناھندگی در  «

  : افزودوی در ادامه» .مدنظر قرار دارم

 اخبار سويدناين در حالی است که در ماه اکتبر سال جاری » . تاريخی درخشان در سياست مستقل داردسويدن «

   .مربوط به درخواست آسانگ برای گرفتن پناھندگی سياسی را تکذيب کرده بود

ين اسناد، بزرگ ترين انتشار ا.  نيز از انتشار اسناد محرمانه جنگ به شدت انتقاد کرده استامريکاوزارت دفاع 

 بوده و حجم اطالعات منتشر شده بسيار بيش تر از اقدام قبلی ويکی ليکس در امريکارخنه امنيتی در تاريخ ارتش 

   .انتشار ھفتاد ھزار صفحه سند محرمانه در مورد جنگ افغانستان در ژوئن گذشته است

  : گفتاامريکجوليان آسانگ بنيان گذار ويکی ليکس در پاسخ وزير دفاع 

اما خاک عراق و افغانستان از خون واقعی سيراب . وزير دفاع از خونی که به فرض ريخته شده سخن گفته است «

   ».گيتس در اين کشورھا نظارت بر ريختن خون ھزاران خردسال و بزرگ سال را به عھده داشته است. است

 به تجاوز سويدن بنيان گذار ويکی ليکس در ،ژاندکی پس از درگيری ھای لفظی ميان رابرت گيتس و جوليان آسان

   .جنسی متھم شد

    

   قطع کمک ھا به ويکی ليکس و حمالت ھکرھا

 به ويکی ليکس از طريق سايت اينترنتی خود را متوقف کرد، ئی پی پل که اخيرا ارسال مبالغ اھدائیامريکاشرکت 

   .ذ کرده است اتخاامريکاگفته اين تصميم را پس از دريافت نامه ای از دولت 

 به شرکت امريکا ۀوابسته است گفت وزارت خارج) ebay(اسامه بدير، قائم مقام شرکت پی پل که به شرکت ای بی 

   .آن ھا گفته است که ويکی ليکس در فعاليت ھای غيرقانونی دست دارد

سوی جمعيت ھو بدير پس از آن که در پاريس در مورد توقف خدمات اين شرکت به ويکی ليکس توضيح داد، از 

   .شد
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چند شرکت و بانک ديگر که ارائه خدمات خود به ويکی ليکس را متوقف کرده اند نيز ھدف حمالت ھکتيويست ھا 

   .و ھکرھا قرار گرفته اند

سسات مالی ھستند که ارائه خدمات به ويکی ليکس را ؤ شرکت کارت اعتباری ھم از جمله مويزا و مسترکارت، دو

ن دو شرکت ھم اکنون در معرض شکايت از سوی يک شرکت اينترنتی ھستند که به ويکی اي. متوقف کرده اند

   .ليکس اين امکان را می دھد کمک ھای مالی مردم را از طريق کارت ھای اعتباری قبول کند

يس گفته است فورا عليه اين دو شرکت وارد عمل می شود تا امکان پرداخت به ويکی ليکس شرکت ديتاسل در سو

   .ر گرفته شوداز س

 ٨ھکتيويست ھا، روز . ، از چند روز پيش ھدف حمالت ھکرھا قرار گرفته است)PayPal(وب سايت پی پل 

، ادعا کردند برای اين که از مسترکارت که ارايه خدمات به ويکی ليکس را متوقف کرده انتقام ٢٠١٠دسامبر 

   .نداخته اندبگيرند، سايت اينترنتی اين شرکت کارت اعتباری را از کار ا

 که پرونده عليه جوليان آسانژ،  راسويدنھکتيويست ھا، ھم چنين با حمالت اينترنتی خود، سايت دفتر دادستانی 

  » .سس ويکی ليکس را مطرح کرده، برای ساعاتی غير فعال کردندؤم

را مسدود کرده  ھای جولين آسانژ ئیيس است که دارادف حمله قرار گرفته اند، بانک سواز ديگر مراکزی که ھ

   . ھستند که فعال اجتماعی و سياسی به شمار می روندئیھکتيويست ھا، ھکرھا. است

    

   سران جھان از ديدگاه اسناد منتشر سايت ويکی ليکس

اياالت متحده را منتشر » اسناد محرمانه« ھزار صفحه از ٢۵٠وب سايت ويکی ليکس در آخرين افشاگری خود، 

 با ئیامريکاولين ؤو واقعيات ديپلماتيک مقامات و مست ھای پشت پرده بسياری از نظرات کرد که اين اسناد، سياس

   .ولين کشورھای ديگر را برمال استؤمقامات و مس

دريافت موشک ھای «، » برای حمله به ايرانامريکا از درخواست چند کشور عربی«در اين اسناد مواردی چون 

ناميده شدن، سيلويو برلوسکونی، نخست وزير ايتاليا و » وليتؤنااليق و بی مس«، »لی توسط ايرانپيشرفته کره شما

   .مسائلی از اين دست به چشم می خورد

  : بخشی از اين اسناد چنين است

  :ی فرانسه از قول اسناد منتشر شده در ويکی ليکسخبرگزار

 در بغداد، درخواست ايرانيان برای رواديد ديپلماتيک از عراق را کامال زير نظر گرفته و در مورد امريکا سفارت 

روند تصميم گيری اين سفارت برای ارائه ويزای عراق به ديپلمات ھای . اين درخواست ھا تصميم گيری می کردند

   .است  ماه به درازا می انجاميده ١۶گاه تا ايرانی 

 نام ايرانيانی که درخواست ٢٠٠٨ می نويسد که وزارت خارجه عراق از سال ٢٠٠٩ اپريلاين سند، در مورخه 

به نوشته اين سند، بررسی .  در بغداد می فرستاده استامريکاد به سفارت ئيأرواديد ديپلماتيک دارند را برای ت

 درصد از آنان رابطه احتمالی با سپاه پاسداران يا وزارت اطالعات ٢٠در حدود «نشان داده که پيشينه اين افراد 

   ».ايران داشته اند

  :نيويورک تايمز، از قول اسناد ويکی ليکس، نوشت

سر کشور که «: است عربستان در مورد آصف علی زرداری، رئيس جمھوری پاکستان گفته پادشاه  ملک عبدهللا 

بنا بر اين گزارش، ملک عبدهللا، آقای زرداری را بزرگ ترين مانع برای » . کل بدن ھم می گنددگنديده باشد
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دولت پاکستان بالدرنگ به اين سند ويکی . ياد می کند» سر گنديده«پيشرفت پاکستان می داند و از او به عنوان 

   .ف علی زرداری استآص» برادر بزرگ تر«ليکس واکنش نشان داد و با رد آن گفت که ملک عبدهللا 

  :٢٠٠٩ اگستروزنامه لوموند فرانسه، از قول يکی از اسناد ويکی ليکس مربوط به 

از يکی از تماس ھای خود شنيده علی اکبر « يک تاجر غيرايرانی مقيم آسيای ميانه که زياد به تھران سفر می کند 

ن سرطان در مرحله پيشرفته ای قرار دارد و است که علی خامنه ای سرطان خون دارد که اي رفسنجانی به او گفته 

   ».رھبر جمھوری اسالمی ممکن است طی چند ماه آينده فوت کند

  :آسوشيتدپرس از قول اسناد ويکی ليکس

 حزب هللا لبنان با اسرائيل، برای حزب هللا در آمبوالنس ھای خود ٢٠٠۶ ھالل احمر ايران در جريان جنگ سال 

 که برای ئیدر ھواپيماھا«بر پايه يکی از اسناد، فردی که نامش منتشر نشده ھم چنين . است سالح قاچاق می کرده 

   ».رساندن لوازم پزشکی به لبنان می رفته موشک نيز ديده است

   .به نوشته آسوشيتدپرس، سخن گويان حزب هللا لبنان از واکنش به اين خبر در ويکی ليکس خودداری کرده اند

  :آسوشيتدپرس

سندھای ديپلماتيک اياالت متحده قيد شده که اسرائيل پيش از حمله دو سال پيش خود به نوار غزه در  در يکی از 

   . بود مورد اين حمله به رھبران فلسطينی و مصری خبر داده

اسرائيل پيش «ت از کنگره اياالت متحده گفته بود که أبه نوشته اين سند، اھود باراک، وزير دفاع اسرائيل به يک ھي

بود که آيا آن ھا حاضرند در صورت  مليات سرب مذاب، با مصر و گروه فتح مشورت کرده بود و پرسيده از ع

   »شکست حماس از اسرائيل کنترل نوار غزه را به عھده بگيرند؟

از احمد ولی کرزی، برادر «خبرگزاری فرانسه، از قول اسناد ويکی ليکس می نويسد که چھره ای که اين اسناد 

س جمھور افغانستان ترسيم می کند چھره يک سردسته قاچاق مواد مخدر و فردی فاسد ئيکرزی، رکوچک حامد 

   ».است

در يکی از يادداشت ھای منتشر شده در مورد احمد ولی کرزی که در منطقه قندھار از چھره ھای قدرتمند است در 

  :ويکی ليکس آمده

س شورای واليتی تعامل کنيم اما ھمه می دانند که او فاسد و ئيدر حالی که ناچاريم با احمد ولی کرزی به عنوان ر «

  » .يک قاچاقچی مواد مخدر است

  :خبرگزاری آلمان

س جمھوری ليبی ھيچ گاه بدون ھمراھی يک پرستار بلوند اوکراينی ئي به اسناد ويکی ليکس، معمر قذافی، رء بنا

گالينا کولوتنيتسکا، پرستار شھوت انگيز «ده که  در طرابلس آمامريکادر يکی از مکاتبات سفارت . سفر نمی کند

   ».اوکراينی تنھا فرد از تيم چھار نفره پرستاران اوکراينی معمر قذافی است که از روال کاری آقای قذافی خبر دارد

 معمر قذافی» .ای رمانتيک دارند برخی منابع مدعی اند که اين پرستار و معمر قذافی رابطه«اين سند می افزايد که 

  .  سال است بر ليبی حکومت می کند ھمواره در سفرھای خود تيمی از محافظان زن را نيز به ھمراه می برد۴١که 

  :خبرگزاری فرانسه

 با گبی لوی، سفير اسرائيل در ئیوگو  در گفتئیامريکاھای   در اسناد ويکی ليکس چنين آمده که يکی از ديپلمات

کامال از اسرائيل «وزير ترکيه به خاطر مسائل مذھبی  وغان، نخست است که رجب طيب ارد ترکيه به وی گفته 

   ».متنفر است
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او از نظر مذھبی . او يک بنيادگرا است«: است در اين سند آمده که گبی لوی نيز در پاسخ در مورد اردوغان گفته 

   ».از ما متنفر است و تنفرش دارد پراکنده می شود

  :بر پايه اسناد ويکی ليکس می نويسد» ال پايس «ئیروزنامه اسپانيا

س جمھوری ئيکريستينا فرناندز دکيرشنر، ر» سالمت عقلی« در مورد امريکاھيالری کلينتون، وزير خارجه 

   .است تا در اين مورد به او اطالع رسانی کنند آرژانتين مشکوک شده و از منابعی خواسته 

    

   ايران

شده از سوی ويکی ليکس، به نقش ايران در عراق اختصاص يافته و اين اسناد، ابعاد بخشی از اسناد تازه منتشر 

   .تازه ای از اين نفوذ را بر مال کرده است

ی، سعی در کنکاش در اسناد منتشر ئی و اروپائمريکااروزنامه وال استريت جورنال، ھمگام با ساير رسانه ھای 

ی در مورد اسناد مرتبط با نقش ايران در عراق اختصاص داده شده توسط وب سايت ويکی ليکس کرده و مقاله ا

   .است

وال استريت جورنال در ميان اين اسناد، از نقش سپاه پاسداران انقالب اسالمی در عراق و تالش اين نيروھا برای 

تشر بنا بر اسناد من.  نوشته است٢٠٠٣نفوذ بيش تر در عرصه سياسی اقتصادی عراق پس از آغاز جنگ در سال 

شده، ايران که ھشت سال در جنگ با عراق بوده، با سقوط صدام حسين تالش کرده است تا از ھمان روز اول از 

   .اين فرصت به نحو احسن بھره گيرد

شاخه فعاليت ھای (، آمده است که نيروی قدس ٢٠٠٩ اپريل درمريکا در بغداد ادر يکی از اسناد محرمانه سفارت 

موران خود را برای أدر زمانی که ھنوز کسی متوجه ايران نبوده، م) ن انقالب اسالمیبرون مرزی سپاه پاسدارا

   .عمليات به عراق فرستادند

ی ماموران ايرانی، ترور خلبان ھای جت ھای جنگنده ای بوده که در طول ئانه، اولويت ابتدابنابر اين اسناد محرم

 خلبان جت ھای ١٨٠، ٢٠٠٩ دسمبر درريکی از اسناد بنا ب. ايران و عراق، حضور داشتندۀ زمان جنگ ھشت سال

   . کشته شده اند٢٠٠٨جنگنده عراق تا سال 

اما آن گونه که اين اسناد نشان می دھند، اھداف ايران به مرور زمان وسعت يافته و به سوی وابستگی اقتصادی 

 مقام ھای ايرانی در موقعيت ھای اگر چه. عراق به ايران و ھمچنين تاثير سياسی تھران بر بغداد معطوف شده است

  . مختلف اين اتھامات را رد کرده اند

مردی .  ليکس، به قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس، اختصاص داردیبخش ديگری از اسناد فاش شده توسط ويک

راق که از او به عنوان شخص اول ھدايت کننده طرح ھا و عمليات سياست ھای دولت جمھوری اسالمی ايران در ع

   .نام برده می شود

 نوشته شده، آمده ٢٠٠٨ اکتبر دری حضور منطقه ای ايران در دبی ئمريکاادر يکی از اين اسناد که توسط دفتر 

اين سند می گويد اين . وارد عراق شده اند» ھالل احمر«موران نيروی قدس سپاه تحت عنوان نيروھای أاست که م

ته اند تا برای درمان و خو نجف پردا  شيعه نشين چون بصره، کربالًةدنيروھا به ساخت درمانگاه در شھرھای عم

  . ھم چنين پنھان کردن اسلحه از آن ھا استفاده کنند
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ھم چنين در برخی از اين اسناد از حسن کاظمی قمی، سفير سابق ايران در بغداد، به عنوان يکی از نزديکان نيروی 

می نويسد که قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس، عالوه بر آموزش و وال استريت جورنال . قدس نام برده شده است

  . دادن سالح به ستيزه جويان شيعه، بر کمک ھای اقتصادی ايران به عراق نيز نظارت داشته است

 قاسم سليمانی، . ميليارد دالر رسيده است۴ ميالدی به بيش از ٢٠٠٩روابط بازرگانی ايران و عراق تا پايان سال 

   .ی چون بازسازی اماکن مذھبی شيعيان در عراق نظارت داشته استئين بر کارھاھم چن

يکی . بخشی از اين اسناد به نفوذ سياسی ايران در عراق و روابط سياست مداران عراقی با تھران اشاره کرده است

بنا بر يکی از اين . استديگر از نکات اين اسناد موقعيت، آيت هللا سيستانی، از روحانيون قدرتمند و با نفوذ نجف 

ی پس از ديدار با اين مرجع تقليد در نجف نوشته شده، آيت هللا سيستانی اعالم ئمريکاااسناد، که توسط ديپلمات ھای 

کرده است که شخصا، ثبت نام از طلبه ھای ايرانی برای حضور در حوزه علميه نجف را ممنوع کرده تا از نفوذ 

  . وگيری کندسپاه پاسداران به اين حوزه جل

اسناد ديپلماتيک فاش شده توسط ويکی ليکس، ھم چنين نقش نگرانی آور حکومت اسالمی ايران برای اکثر 

 در اردن که توسط ويکی ليکس منتشر شده، امريکايکی از پيام ھای سفير . کشورھای منطقه را نيز نشان می دھد

در اين پيام .  نداردامريکا اشتياقی به بھبود روابط ايران و حاکی از آن دارد که ملک عبدهللا دوم پادشاه اردن، چندان

، جرج ميچل گفته است امريکا ارسال شده، آمده است که ملک عبدهللا به فرستاده ويژه ٢٠٠٩ اپريلديپلماتيک که در 

بيش  با ايران، شکاف ھا ميان اعراب را عميق تر خواھد کرد و باعث خواھد شد که کشورھای امريکاکه گفتگوی 

   .به اردوگاه ايران بپيوندند» ستون فقرات ندارند« که ئیتری از ميان کشورھا

از اين پيام چنين بر می آيد که مقامات اردنی ايران را به اختاپوسی تشبيه می کنند که با حيله و مکر، نقشه ھای 

  . غربی ھا و کشورھای ميانه رو منطقه را خنثی می کند

 چون قطر و سوريه، دولت عراق و سازمان ھای حماس و حزب هللا، پاھای اين ئیھادر دنباله اين تشبيه، کشور

   .اختاپوس توصيف شده اند

، کاری کند که اختاپوس، چنبره ھای خود امريکامقامات اردنی، باور ندارند که حتی برقراری گفتگو ميان ايران و 

را قطع کرد و در اين راه، مانع از » ھای ھشت پاپا«آنان معتقدند که بايد . را از گلوی کشورھای منطقه بگشايد

   .شدن ايران در ميان توده عرب، می تواند موثر باشد» قھرمان«

 امريکا در امان، مقامات اردنی اصرار می کنند که اگر مذاکرات مستقيم ايران و امريکابر اساس پيام ھای سفير 

رب، مثل اردن، مصر، عربستان سعودی و تشکيالت صورت گيرد، نبايد به ھيچ وجه به ضرر قدرت ھای معتدل ع

   .خودگردان فلسطين تمام شود

 را ئیامريکالی و ئيوالن دفاعی اسراؤی بعضی مذاکرات ميان مساز طرف ديگر، برخی اسناد منتشرشده، محتوا

 و امريکاوالن وزارت خارجه ؤرا ميان آندرو شاپيرو، يکی از مساين پيام ھای ديپلماتيک که اکث. شرح می دھد

 ھم خوردن تعادل تسليحاتی ميان قوای هل سخت نگران بئيلی مبادله شده، حاکی از آن است که اسرائيمقامات اسرا

   .خود و توان نظامی اعراب است

اما از سوی ديگر، . ل از يک سو در خصومت خود با ايران، عمال متحد کشورھای عرب محسوب می شودئياسرا

ل به ئيبرای مثال، اسرا. شورھا در مقابل ايران صاحب توان نظامی بيش از اندازه شوندچندان مايل نيست که اين ک

 به عربستان سعودی، از واشنگتن گله می کند، ئیامريکا و موشک ھای پيشرفته ١۵-خاطر فروش ھواپيماھای اف 
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طقه خليج فارس سخن می ل با کشورھای منئيلی، آندرو شاپيرو از منافع مشترک اسرائياما در پاسخ به مخاطب اسرا

   .می داند» تھديد ايران«گويد و مبنای اين منافع مشترک را 

ل بنيامين نتانياھو، بر اين باور است ئياساس يکی ديگر از پيام ھای منتشرشده در ويکی ليکس، نخست وزير اسراه ب

 منافع و ھستی خود، از که اگر زمانی ايران به سالح اتمی دست يابد، احتماال برخی کشورھای عرب برای حفظ

   ...واشنگتن رويگردان، و به ايران نزديک خواھند شد

 برای امريکال کامال درک می کند که ئياسرا«:  می نويسد٢٠٠٩ در تابستان سال امريکادر پيام ديگری، سفير 

کشورھا، اسلحۀ ًمقابله با ايران، به کشورھای معتدل عرب کمک ھای نظامی بکند و طبيعتا ترجيح می دھد که اين 

   ...و»  بخرند و نه از چين يا روسيهامريکاخود را از 

ل به قدرت کشورھای عرب از ئينزديک شدن ظرفيت نظامی اسرا«لی ئياما در عين حال، به گفته يک ديپلمات اسرا

يک سو و تصاحب سالح اتمی توسط ايران از سوی ديگر، ممکن است کشورھای عرب ميانه رو را به تجديدنظر 

ل را به عنوان يک عنصر ثابت منطقه در نظر ئيل ترغيب کند، به طوری که آن ھا ھم ديگر اسرائيدر مورد اسرا

   ...ل دفاع کنندئيبه عبارت ديگر، اين کشورھا ھم مثل ايران، از فرض نابودی اسرا» .نگيرند

ه است که در صورت حمله ال را مطرح کردؤخبرگزاری حکومتی مھر، در يک گزارش تحليلی در اين باره، اين س

 ھم چون عربستان، امارات، بحرين، اردن و مصر چه سودی از اين ماجرا می برند؟ ئی به ايران، کشورھاامريکا

مھر در ادامه با لحنی توام با شگفتی می نويسد که تصويری که از اسناد ويکی ليکس به دست می آيد اين است که 

ن منطقه است و تمام کشورھای حاضر در اين منطقه خواھان از بين رفتن ايران ريشه تمام مشکالت موجود در اي«

   ».ريشه اين ناآرامی ھا ھستند

 می بيند و ھدف اين کشور را برھم   را در پشت ماجرای ويکی ليکسامريکاخبرگزاری مھر، سپس انگشت خود 

نگاھی ديگر به اسناد جديد «: ايران با کشورھای عرب منطقه ذکر کرده و می نويسد» مناسبات دوستانه«زدن  

 در پشت پرده افشای اين اسناد بوده تقويت می کند، امريکامنتشر شده از سوی ويکی ليکس اين فرضيه را که خود 

چرا که از يک سوی در پی ناآرام کردن اوضاع خاورميانه و بر ھم زدن روابط دوستانه موجود ميان ايران و 

 خود در پشت پرده افشای اين امريکاتاريخ نشان داده که اگر ... سود ببردکشورھای عرب منطقه است تا از آن 

مدير ويکی ليکس و اين سايت خالص می شد » ژجوليان آسان«اسناد نبود تا اين لحظه بدون شک به طريقی از شر 

از رشد آن  چون روسيه در پی سھم خواھی از آن ھا و جلوگيری ئیاز سوی ديگر با انتشار اسنادی درباره کشورھا

   ».ھا در عرصه بين الملل است

ای و ديگر سران حکومت  نژاد آن ھا را فاقد اعتبار و ارزش حقوقی دانسته، اما او، خامنه  با وجود اين که احمدی 

اسالمی، نيک می دانند که به شکاف عميقی با کشورھای منطقه و جھان دچار دشه اند و در انزوای ديپلماتيک 

  الجيشی و ستراتژيکی ای بسيار حساس از نظر سوق   خليج فارس، حوزه  به خصوص حوزه. ندفزاينده قرار دار

 نظامی به ايران نيز  بسيار مھم است، منطقه که دول آن، از حکومت اسالمی دل خوشی ندارند به طوری که با حمله

   .موافق ھستند

کيد بر أ، با ت١٣٨٩آذر ]قوس[ ١١ - ٢٠١٠بر  دسم٢االوسط  ای الشرق عالوی در گفتگو با روزنامه فرامنطقه   

  :دخالت ھای سياسی و نظامی حکومت اسالمی ايران در عراق گفته است

   ».آن چه در ويکی ليکس آمده بايد مبنای يک تحقيق و بررسی قانونی، حقوقی و فوری قرار گيرد «

  :ران افزودوی با اشاره به مسلح شدن گروه ھای عراقی توسط نظاميان حکومت اسالمی اي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

   ».ما در کره مريخ زندگی نمی کنيم و ھر روز، حجم و اندازه اين دخالت را می بينيم «

توصيف » خط قرمز ايران« عراق را اپريلحزب متبوع خود و ديدگاه ھايش در انتخابات ماه  رھبر تشکل العراقيه،

  :کرد و گفت

 پاسخ اسم سليمانی فرمانده سپاه قدس صحبت کنم، اما منوالن ايرانی از من خواستند تا به تھران بروم و با قؤمس «

امنيتی شما بنشينم؟ اگر قرار است ديداری کنيم، در ھر کشور عربی که - ول اطالعاتیؤدادم که چرا بايد با يک مس

   ».مئيشما می خواھيد، آشکارا درباره مشکالت و نگرانی ھای دو طرف سخن می گو

اش به خواست ايران خبر داده بود اما اين نخستين باری است که محتوای اين  عالوی، پيش تر نيز از پاسخ منفی 

   .دعوت را فاش می کند

  : اکتبر سال جاری در گفتگو با تلويزيون العربيه گفته بود١٧وی، در 

آن ھا شرط کردند به شکل مستقيم با من گفتگو کنند ولی من اين خواست را رد کردم؛ ضمن اين که ما آمادگی  «

   ».خواھيم مثل گدا با ما رفتار کنند ريم با ايران در يک کشور عربی يا اسالمی گفتگو کنيم اما نمیدا

س جمھور سوريه، از وی خواسته است اين پيام را ئيکيد کرد که در ديدار با بشار اسد رأعالوی، در ھمان گفتگو ت

با » به شکل شفاف«ست و اميد دارد که ايران به ايران برساند که محافظت از استقالل عراق برای او بسيار مھم ا

   .عراق ھمکاری کند تا اين کشور مشکالت جاری را پشت سر بگذارد

لمانی ابا راديوی  االوسط، در حالی منتشر شد که وی به تازگی در مصاحبه  سخنان اياد عالوی در الشرق

العات محرمانه توسط وب سايت ويکی ، انتشار اط١٣٨٩آذر ]قوس[ ٩ - ٢٠١٠ نومبر ٣٠دويچلندفونک سه شنبه 

 برای امريکاوی، ھم چنين ادعای مطرح شده در اين اسناد مبنی بر تقاضای عراق از . ليکس را محکوم کرده بود

 ٢٠٠۴ھای  حمله نظامی به ايران را رد کرده و گفته است که دست کم در دوران نخست وزيری او در فاصله سال 

وی تصريح کرده که دقيقا اطالع ندارد آيا دولت ھای .  نکرده استامريکا از ئیضا دولت عراق، چنين تقا٢٠٠۵تا 

    داشته اند يا نه؟امريکاديگر چنين درخواستی از 

 در بغداد را امريکابه نوشته رسانه ھای عربی، به نقل از روزنامه گاردين، ويکی ليکس از جمله تحليلی از سفارت 

 سرتيپ پاسدار قاسم سليمانی، فرمانده سپاه ٢٠٠٣اساس اين تحليل از سال بر . در اين مورد منتشر کرده است

ايران در عراق و ھم  پاسداران در نيروی قدس با کمک حسن کاظمی قمی، دستيار سپاه قدس و سفير شناخته شده 

و ابزار ھای وسيعی از ديپلماسی، امنيت، اطالعات  چنين عوامل عراقی وابسته به ايران در اين کشور، در بخش

  . اقتصادی نفوذ کرده اند

 از قبيل کنترل و ھدايت ئیبنابراين گزارش، افسران نيروی قدس سپاه پاسداران ايران در عراق در فعاليت ھا

در ادامه اين گزارش آمده است، با توجه به اين . جاسوسان و حمايت از افراطيون خشونت گرا در عراق فعال ھستند

اند اما اولويت ايران در   زيادی برای مقاومت در برابر نفوذ ايران از خود نشان داده که مردم عراق تمايل بسيار

عراق، يک دولت ھوادار ايران، تحت کنترل شيعه و ترجيحا دولتی اسالمی است که توسط يک ائتالف شيعه 

   .رھبری شود

 در عراق امريکاوھای نظامی در اين اسناد گفته شده که دولت حکومت اسالمی ايران احساس می کند تقليل نير

   .فرصتی برای آن است که فعاليت ھای نيروی قدس را افزايش دھد

، ارگان راديو و تلويزيون حکومت اسالمی ايران نيز در قالب يک گزارش انتقادی، »جام جم«حتی روزنامه دولتی 

   . از اين اسناد را منتشر کرده استئیبخش ھا
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مريكا از دخالت ا مھمی از اسنادی كه ويكی ليكس منتشر كرده به ارزيابی دولت به نوشته جام جم چاپ تھران، بخش

 براساس اين اسناد ادعا شده كه سپاه پاسداران ايران حمايت ھای  .ايران در عراق طی اين سال ھا مربوط می شود

است كه سپاه اين اسناد شامل گزارش ھای متعدد و مواردی . زيادی از شبه نظاميان شيعه عراقی كرده است

پاسداران انقالب اسالمی ايران و به ويژه نيروی قدس، متھم به آموزش شبه نظاميان شيعه عراقی، ارسال سالح، 

   .راكت و بمب ھای دست ساز پيشرفته می شود

به نوشته جام جم، اين مدارك ادعا می كنند که نيروی قدس با حزب هللا لبنان، شبه نظاميان شيعه عراقی را در 

ی را گروگان ئمريكااوگاھی در نزديكی قم آموزش می دادند تا برخی مقام ھای عراقی و ھمين طور سربازان ارد

   .گرفته يا به قتل برسانند

  :جام جم به نقل از ويكی ليكس، می گويد

خاك ی كه سال گذشته در خاك ايران دستگير شده اند، در قسمتی از ئمريكاا ٣ منتشر شده آمده است كه در اسناد «

   ».عراق دستگير شده و به زور به خاك ايران منتقل شده اند

. کرده اند اين در حالی است که ھم احمدی نژاد، ھم سخن گوی وزارت خارجه در اين خصوص موضع گيری  

موضع گيری احمدی . ارزيابی کرد ال برد و مھمانپرست آن را مشکوکؤاحمدی نژاد، اعتبار اين اسناد را زير س

   .ليکس بود ا چند ساعت پس از انتشار دور دوم اسناد ويکینژاد تنھ

، به نقل از يکی از روزنامه ھای حکومتی، »دکتر عيسی گل وردی«، مطلبی را از فردی به نام »تابناک«سايت 

  :کيد شده بودأدرج کرده بود که از جمله در آن ت

 ای است که جمھوری اسالمی ايران در آينده  دهبه ھر صورت، انتشار اين اسناد، نشان دھنده وضع نگران کنن...  «

 نشده از سوی  نزديک پيش روی خواھد داشت؛ چه اگر اين اسناد واقعی باشد در واقع ايران با يک جنگ اعالم

 ئی ھستند و خود را در اين روياروامريکا ايران و ئیھمسايگان خود، روبروست؛ ھمسايگانی که خواھان رويارو

له روشن می شود و تالش تخريبی برخی دولت ھای أکننده مس ن جاست که ابعاد نگران از اي» «.منتفع می بينند

 در راستای برگرداندن تدريجی اتھامات امريکاھمسايه در سوء استفاده از فضای روابط سياسی تيره بين ايران و 

مام ويژه مقامات کشور  دو کشور است؛ چيزی که اگر مورد اھتئیخود به سوی ايران و نقش آفرينی در رويارو

از اين روی، . قرار نگيرد، می تواند پيامدھای خطيری را در آينده داشته باشد و امنيت ملی را به خطر اندازد

پيشنھاد می شود با تشکيل کارگروه ويژه ای متشکل از نخبگان در باالترين سطوح امنيتی کشور، نخست درستی و 

 ھا بررسی شود و دوم، راھبردھای متناسب برای مقابله با وضع پديد آمده در نادرستی اين اسناد و داليل انتشار آن

   ». گذاشته شودءپيش گرفته و به مورد اجرا

 محرمانه ويکی شدۀ در حالی که احمدی نژاد و برخی ديگر از سران حکومت اسالمی، اسناد منتشراين ترتيب، ه ب

، در گزارشی »مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی«دانستند، دفتر » جنگ روانی«و » زشربی ا«ليکس را 

متھم اصلی «، بلکه »ھدف اصلی جمھوری اسالمی نيست«تازه می گويد که در اسناد فاش شده خالف تصور قبلی، 

  . است» امريکااياالت متحده 

نفرانس ک«نيز با اشاره به سفر منوچھر متکی، وزير امور خارجه به بحرين، برای شرکت در » تابناک«سايت 

واکنش عجوالنه به «در منامه، انتقاد کرده است که ديپلماسی خارجی جمھوری اسالمی به خاطر » ای امنيت منطقه 

   .موقعيت خوبی را از دست داده است» تحوالت بين المللی
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تابناک، می نويسد که وزير امور خارجه جمھوری اسالمی در جلب اعتماد کشورھای عرب که خود را از جانب 

ھمراھی آنان را با اسرائيل و » ويکی ليکس«ران در خطر می بينند، به خوبی می توانست با استناد به اسناد اي

   . نشان دھدامريکا

 امنيتی منامه، در کنفرانس خبری مشترکی با وزير امور جلسۀ دسمبر در حاشيه ٣ھيالری کلينتون، روز جمعه 

ی اين کشور که گمان می رود جنبه نظامی ھم ئاز برنامه ھسته خارجه بحرين، گفت که ھمسايگان ايران به ويژه 

   .داشته باشد، احساس خطر می کنند

» جنگ روانی«منوچھر متکی، وزير امور خارجه ايران، در نخستين واکنش به اسناد منتشره ويکی ليکس، را 

نسبت داده شده است، اھميت خوانده تا به سران کشورھای عرب بگويد که حکومت اسالمی به مواضعی که به آن ھا 

او، ھم چنين آن اسنادی که حکومت اسالمی را به حمايت از شبه نظاميان شيعه در عراق متھم می کنند را . نمی دھد

   .توصيف کرده بود» مشکوک«

گری ءپرست، سخن گوی وزارت خارجه حکومت اسالمی ايران در يک کنفرانس خبری درباره افشا رامين مھمان

  :کس گفته بودلي ھای ويکی

   ».شود دارای اھداف مشکوکی است فکر می کنيم مطالبی که به ظاھر به طور مستقل منتشر می «

از نظر ما فاقد «گفته بود که اين اسناد » ويکی ليکس«محمود احمدی نژاد نيز در يک نشست خبری در انکار اسناد 

 برای حمله به امريکاست کشورھای عربی از او، در واکنش به بخشی از اسناد مربوط به درخوا» .اعتبار است

  :ايران، گفته بود

ما اعتبار حقوقی و . انتشار اسناد ويکی ليکس يک شيطنت است و تاثيری بر روابط ما با کشورھا نخواھد گذاشت «

   ».قانونی برای اين اسناد قائل نيستيم و اين را يک بازی بی ارزش می دانيم

لينکس، سرتيپ مسعود جزايری، معاون فرھنگی و  ھای ويکی گریءت به افشادر آخرين واکنش انکارآميز نسب

يک « با خبرگزاری فارس، انتشار اسناد ويکی ليکس را ئیتبليغات دفاعی ستاد کل نيروھای مسلح ايران در گفتگو

مينه اين مقام نظامی گفت که انتشار اسناد توسط ويکی ليکس ز. دانست» حرکت ميان مدت سياسی و جنگ روانی

   .عليه کشورھای ديگر از جمله جمھوری اسالمی» امريکااقدامات خصمانه «ای است برای 

    

   رابطه دولت ونزوئال و حکومت اسالمی ايران

 از ئیامريکااسناد محرمانه ديپلماتيک منتشر شده توسط وب سايت ويکی ليکس نشان دھنده نگرانی ديپلمات ھای 

 از ئیامريکابه نوشته اين اسناد، ديپلمات ھای . ی جنوبی استامريکان در حکومت اسالمی ايراۀ نفوذ فزايند

دسترسی ايران به ذخاير اورانيوم بوليوی ابراز نگرانی کرده اند اما اين ديپلمات ھا معتقدند که نگرانی نسبت به 

   .ارسال اورانيوم از ونزوئال به تھران بی پايه است

چنين چيزی وجود «: نالس، سخن گوی دولت بوليوی در اين پيوند گفتبه گزارش خبرگزاری فرانسه، ايوان کا

) به ايران(س جمھور، و وزير برنامه ريزی کشور دو ماه پيش ئيھمان طور که می دانيد آقای مورالس، ر. ندارد

سفر کردند اما ھمان طور که در گزارش ھای رسمی ھم ديده می شود به ھيچ وجه صحبتی در مورد يک توافق 

   ».نيومی نشداورا
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تکذيب محتوای سند ويکی ليکس از سوی اين سخن گوی دولت بوليوی، در حالی است که به گزارش خبرگزاری 

 و بنابر اين مربوط به تاريخی پيش از سفر اخير اوو مورالس به ايران ٢٠٠٩ اگستفرانسه، اين سند مربوط به ماه 

   .است

 ارسال شده، ديپلمات امريکامتحده در پرو به وزارت خارجه  که از سفارت اياالت ٢٠٠٩ اگستدر سند مورخه 

دست آوردن اورانيوم از کشورھای بوليوی و ونزوئال ابراز نگرانی   نسبت به خواست ايران برای بهئیامريکاھای 

   .کرده اند

ين سفارت  ارسال شده، مقام ھای اامريکا از سفارت ٢٠٠٩ ژوئن ١١اما در نامه ديگری که پيش از آن در تاريخ 

   ».ی با ايران و روسيه را نداردئونزوئال توان ھمکاری واقعی ھسته «نوشته بودند که 

: ی و بدون ذکر نام او ادامه می دھدئاين سند که روز سه شنبه در ويکی ليکس منتشر شد از قول يک دانشمند ھسته 

ی، چيزی جز يک نمايش سياسی نيست و در ونزوئال ھيچ ئ برای راه اندازی برنامه ھسته توافق ونزوئال با روسيه«

   ». وجود ندارد، يا طراحی باشدءگونه اکتشاف يا بھره برداری از اورانيوم که در دست اجرا

خواست تا برای تشکيل يک نيروی احتياط از است که ونزوئال از ايران  ، ھم چنين آمده٢٠٠۶در گزارش سال 

سربازان ذخيره به کاراکاس کمک کند و شماری از سربازان ايران در ونزوئال سرگرم دادن تمرين نظامی به 

   . بوده اندئیسرابازان احتياط ونزوئال

  :اين يادداشت ديپلماتيک ادامه می دھد

مين می کند ممکن است کمکی به درخشش أاورانيوم تگرچه شايعات مربوط به اين که ونزوئال برای ايران  «

   ».کارنامه انقالبی دولت بکند اما در واقعيت چيزی که بتواند اين مدعا را اثبات کند به چشم نمی خورد

احتمال اين «:  در بوليوی نيز به ھمين نتيجه رسيده اند، می افزايدئیامريکااين يادداشت با ذکر اين که ديپلمات ھای 

   ».وئال اورانيوم خود را به کشور ثالثی بدھد بسيار کم استکه ونز

  


