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  به فارسی از حميد بھشتیبرگردان 

١٣/١٢/١٠  

  
 در امريکاھای خوشه ئی توسط نيروھای  سند به کارگرفتن بمب

 افغانستان
  ه اسناد ويکی ليکس پرگوئی ديپلمات ھا نيستھم

  
  

  ٢٠١٠ دسمبر 9 به تاريخ ARDلمان اگزارش برنامه مونيتور در شبکه اول تلويون 

/monitor/tv/de.wdr.www 

  

ن مجموع فشار بر شرکت ھای خصوصی را بامريکاگری ھای ويکی ليکس دولت ءبه خاطر افشا ايکوت اي  ۀرای ب

  .گر افزايش داده استءافشا

بسياری از .  به ھر بھانه ای که شده قصد دارد از انتشار اسناد بيشتر توسط ويکی ليکس جلوگيری نمايدامريکادولت 

رده : شرکت ھا تحت فشار قرار کرفته اند يکس قطع ک ا ويکی ل ط خود را ب زا جملگی رواب آمازون، ماسترکارد، وي

ه ويکی . نگ در اينترنت بر سر ويکی ليکس آغاز گشته استج. اند وط ب در حاليکه کوشش می شود سايت ھای مرب

ا را در سايت  ان محتواھ ليکس را غير قابل استفاده نمايند، کوشش ھای ديگری در مقابل آن صورت می گيرد که ھم

  . ھای ديگر عرضه نمايند

د و ٣۴١د ويکی ليکس  سايت موجود در خدمت عرضه اسنا١٣١٠پريروز از  اده بودن ار افت  سايت ٧٢۵ سايت از ک

يکس١۶١٨ديروز از . به خوبی کار می کردند ناد ويکی ل ده در خدمت اس ه ، سايت عرضه کنن  سايت ۴١٣ ورود ب

  . سايت به خوبی قابل استفاده بودند۵ سايت به روز نشده و فقط ١٢٠٠غير ممکن، 

ومی –سمی  بر اثر تبليغات ر–لمان ادر ميان مردم  ه عرصه عم دارک ب  دو ثلث آنھا طرفدار اين می باشند که اين م

ده در  وده است از پرحرفی راه نيابند و اين بی دليل نيست زيرا اکثر مباحث مطرح ش و ب اره ممل ن ب ا در اي انه ھ رس

  :به ھمين دليل نمونه پاسخ عابرين به نظر خواھی از آن ھا از جانب برنامه مونيتور چنين بوده است. ديپلمات ھا
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 چه لزومی دارد امور داخلی و سخنان مطروح ميان سياستمداران در افکار عمومی انعکاس يابند؟ -

 .تمداران را به خود آنھا واگذار نموده و به آن دخالت نکردھمان بھتر است کار سياس -

سؤاما آيا حقيقتا بايد بر اين ه م وط ب ای مرب ه کارھ ود ک ا  تصور ب ا واگذاشت و در آنھ ه خود آنھ ا را ب ولين دولت ھ

  دخالتی ننمود؟

ند شماره  ق س ر طب ه وزارت خارجه ١٣۴٧٧٧ب وط ب ا مرب رفتن بمب ھای خامريک ار گ ه ک اره ب ی در ئوشه  در ب

ند، ه  ب٢٠١٠افغانستان، که از سال  ذموم می باش اکار گرفتن اين تسليحات در سطح جھانی م ل امريک  می کوشد کاب

د سليحات وادار نماي ن ت ری اي ار گي ه ک داری و ب ه ھمکاری در جھت نگھ ن موضوع را . را ب يکس اي ناد ويکی ل اس

  :نمايان می سازند

د، لمانی ابا شنيدن اين اطالعات ھمان  تمداران بودن ان سياس ھائی که خواھان عدم گزارش خبرنگاران از مکالمات مي

  .از انتشار اينگونه اسناد جانبداری و بر لزوم آن تأکيد نمودند

شينی  در آغاز دسامبر امسال گوگل از کار در عرصه عمومی چين به خاطر فشار وارده از جانب دولت چين عقب ن

وط به طوری که اسناد منتشره. نمود تور مرب  توسط ويکی ليکس نشان می دھند، افراد باالی کميته مرکزی حزب دس

شته است تگاه جستجوی گوگل گ سور دس ر . به اقدامات مزبور عليه گوگل را صادر کرده اند که منجر به سان ن ام اي

  :اما به طوری که يکی از کارشناسان امور آسيا می گويد. برای غربی ھا امر شگفت آوری نيست

د من"  تصور می کنم بسياری از مردم در غرب نمی دانند که آزادی بيان چقدر مھم است و بسياری فراموش می کنن

. زيرا برای آنھا امری است بديھی و در دموکراسی اطالعات به آزادی جريان دارد. که آن دارای اھميت حياتی است

  ."ت ھمراه باشد وضع فرق می کنداما در يک نظام توتاليتر که کسب اطالعات با خطر جانی ممکن اس

 

  

  


