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   سدوفیتريدم

  یريش. م. ا:  ازبرگردان

 ٢٠١٢ اگست ٢٢

  

  سي عدل انگلۀ الھیکاندوم برا
  

 انويجول" سم،يالي امپرکي  جنگ با دشمن شمارهی براسي انگلی انتظام-یتي که تمام دستگاه امنی از زمانیزوده ب

 ی سال مکي شکار او بر آمده اند، ی در پزي نامريکا و يدن شده و  سوجي بس،یائي، روزنامه نگار استرال"آسانژ

 که ی در دادگاھا دعوۀ اقاماتي از جزئی کستر کمیراه افتاده، وله  پرسوناژ بني اراموني پیادي زیاھويھ. گذرد

 ،ائی دعوۀ اقامني چنتي حال خود واقعنيدر ھم.  داردی بوده، آگاھزي نی وبير تعق دی المللني رقابت بلي دلايگو

را به انواع »  حقوق بشریمبارزه برا «شي وقتھا پیليشده، که از خ» شروع «يدن صرفنظر از آن که از سویحت

  . گرددی می کرده است، موجب ھراس ھر انسان عادليبد تی عمومی گوئانيھذ

 ۀگزارش روزنامه ب.  را صادر کرد"آسانژ" حکم بازداشت يدن، سو٢٠١٠ سال گست ا٢٠ که م،ي کنیادآوري

  : کنندی متھم مري زبي را مشخصا به ترت"آسانژ".  و تجاوز به عنف متھم استی به آزار جنس"آسانژ"، »لوکال«

 بدون استفاده از ،ی و توجه به خواھشی، ب)ذکر کرده اند» خانم آ«در اسناد نام او را  (يدنی دختر سوکي او با ــ

   مشغول شده است؛یکاندوم به عمل مقاربت جنس

  . برقرار کرده استی جنسۀدر ھنگام خواب، بدون استفاده از کاندوم رابط» خانم ب« او با ــ

متوجه نبوده است » خانم ب «که نيمثل ا.  آزار دھنده است،  آشکار استی بودن ھر دو اتھام، اگر چه دوممضحک

که او » اتفاق افتاده «ی در لحظه ازي که، ھمه چدهي از آن رنجاري و بسده،ي با او در رختخواب خواب"نژآسا"که چرا 

   کرده است؟تي شکای به دادستانچرا ی ممکن است ناراحت کننده باشد، ولنيا. در خواب بوده است

 ی کمکچيامتناع نکرده، دادگاه ھ مورد که ني برخوردار بود، اما در اشي عۀھم از حق امتناع از ادام» خانم آ «یبل

  . تواند بکندینم

اما . ه عنف را وارد ندانست کردند، اتھام تجاوز بی می داوری در آن که قضات منصفيدن دادگاه سوء قضا، ابتدااز

  . کرددي به کار افتاد، و اتھام را تأئی ناشناخته اسمي مکانبعداَ 

 جھان یاسي پناھگاه پناھندگان سنيرار به لندن، به محبوب تر به فمي برآمدند، او تصم"آسانژ" شکار ی در پچون
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  .گرفت

 ی بر نمسي انگلسميالي امپرتختي نامند، در پای مزي نیاسي سۀ از آنھا خود را پناھندیاري که بسئی چه اعجوبه ھابه

 نياز دست قوان که نھاي سابق، تاجر مواد مخدر، سوداگر برده، قاتل مزدور و امثال اخي به شسيدولت انگل! یخور

 توان از آنھا ی خود ھستند و در صورت لزوم، مھني دشمنان منھاي ساده که الي دلني خود فرار کرده اند، به اھنيم

 ی جامعه حتني در اکه یدر حال.  افتدی موارد اغلب اتفاق منيا.  دھدی می کشورشان استفاده کرد، پناھندگهيعل

 سيگل انی شوند، پادشاھی شمرده می محترمی انسانھافي مانند احمد زاکای قاتالناي ی مانند برزوفسکی قھاریدزدھا

 یوا!  استبي و غربي عجیلي داده از نظر آنھا خی روتيجنا.  دھدی نمیاسي سی پناھندگ" آسانژانويجول" به یحت

واھد شد؟  دچار خی بشر به چه سرنوشتد،ي در حالت خواب مقاربت نمادهي که در کنارش خوابی با زنیاگر ھر مرد

 ھمه ني توجه نکند، ایکي از مصنوعات پالسته استفادی براشياگر مرد سوزان از ھوس به خواھش ھمبستر خو

 قي به ھر طردي باتکاري سبب، جنانيبد. دي به ھالکت خواھد رستي خواھد خورد؟ البته که بشریمحصول به چه درد

  . سپرده شودیدست عدالت مله  شود و بريممکن دستگ

 ني حقوق بني موازتي از حد الزم خود را ملزم به رعاشي بسي عدالت انگلواني که دم،ي فھمی ما نمۀ ھمبيت ترنيبد

  . گذاردی پا مري را زني موازني کند اجابي شود و ھر وقت ضرورت ای ختم نمنجاي به األهمس.  داندی میالملل

 تا ،ی ویري دستگی در تالش براکباري یت حسيلوپ.  به سفارت اکوادور پناه برده است"آسانژ" که ست،ي نبيعج

  . اکوادور در آمدۀ وزارت امور خارجی صدارا،يز.  متوقف شد دارد که بعداً تي واقعیول. طبقه دوم ھم رفت

 کند، سفارت ھم جابيو اگر ضرورت ا.  مجازات شودیمتي به ھر قدي باري کنند، که شری درک نمھاي اکوادورنيا

آنھا در . دي خواھند تراشی بھانه اب،ي ھا به ھر ترتیسي حمله قرار خواھد گرفت و انگل قتل عام، موردی به بھایحت

  . کار ماھرندنيا

آنھا قصد دارند ارسال .  را به مسخره گرفته اندسي عدل انگلۀ الھ"آسانژ" است که طرفداران تي واقعکي ھم نيا

 ی مسي شاخه قدرت انگلني عبور از ای، برامسلماَ .  کنندی را سازماندھسي کاندوم به دادگاه انگلیانبوه بسته ھا

  . دست بزنندی کارنيخواھند به چن

 در صدد است امريکا دادگاه که نيخصوص اه ب. ردي را بگ"آسانژ" تواند جلو شکار ی کار ھم مشکل منيھر چند ا

  . محاکمه کندی اسرار دولتیاو را به اتھام افشا

 جنگ ۀ در باری سرّ از اسناد ھزار ١٠٠ در حدود ٢٠٠۶ از سال "آسانژ".  ھم داردیگري دليله دالأ مسنيا

 ن،ي گاردی روزنامه ھاره،ي الجزیونيزي ده ھا ھزار راجع به جنگ عراق را به کانال تلونيافغانستان و ھمچن

 یبرخپس از انتشار .  کندی مشاء را افانيرنظامي از مدارک، کشتار غیبخش.  فرستادمزي تاورکيوي و نگلياشپ

  .خود گرفته  بی المللني ابعاد بامريکا ی رسوائ،یدئوئي اسناد وژهيوه شواھد، ب

  . دارداري پنتاگون را ھم در اختی ھزار سند سرّ ١۵ اعالم کرد، که ني ھمچنآسانژ

 ۀ کشور در بارني ایائي با حزب دزدان دريدن خود از سوداري در چھارچوب د"آسانژ" ٢٠١٠ سال گست ماه ادر

 کند، ی مني را تأمی جھاناسي در مقیاسي ستي آن، که طرح حمایتھاي در ساکسيليکي از اسناد وی بخشگنجاندن

  .توافقنامه امضاء کرد

 ھزار فقره اسناد مربوط به مناقشه در ۴٠٠ ونيلي م٢ در حدود کسيليکي او اعالم کرد که و٢٠١٢ جون ماه در

 کشور به مردم ني ایدادھاي درک رویدست آمده براه د ب، اسنا"آسانژ" ۀگفته ب.  را منتشر خواھد ساختهيسور

  .کمک خواھد کرد
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 و امريکا ی خارجاستي، بلکه س»ب«و » آ« موھوم »یخانمھا«نه فقط ! ی است تجاوز به عنف واقعني ا،یبل

رم را  جنيا.  شوندی او شمرده ماني قربانی آنھا را فاش ساخته، از سرني و خونفي اسرار کث"آسانژ" ھم که سيانگل

 از دست آنھا در سفارت اکوادور فرار نکند، او زنند که ی دست میآنگلوساکسونھا به ھر کار. ديبر او نخواھند بخش

 سابقه مواجه ی بی مغرور با فشار و باج خواھی جمھوررا،يز. ندي تواند تا ابد در آنجا بنشی او نمکه نيخصوص اه ب

 سفارت یاسي ستي تواند مصونی اظھار داشت، که دولت مگي ھاميليو س،ي انگلۀ امور خارجري، وزمثالً . خواھد شد

 ی و مخفیاسيرسي اھداف غی که طبق آن در صورت استفاده برا،»یاسياماکن س« استناد به قانون ااکوادور را ب

  قرار گرفت وتوي کدي موجب اعتراض شدزي آمني اظھارات توھني چننيا.  است، لغو کندري امکان پذتکاريشدن جنا

  . در لندن چقدر استزي ھر چی که بھادي از مردم جھان معلوم گردیاري بسیبرا

 و فقط تي واقع" آسانژانويجول"اما . ندي بنشی به کرسدي باقتي موضع قاطع و اعتقاد بدان است، که حقی بھانيا

 انواع افتي درۀستي روزنامه نگاران جھان، شاني از مشھورتریکي که او به ستي نھودهيب.  را منتشر ساختتيواقع

  .دي گردلي تبدزيمختلف جوا

 سازمان ۀزي اخذ جاۀستي شاا،ي کنی در محافل رھبری خوارتخاطر انتشار اسناد رشوه  ب"آسانژ" ٢٠٠٨ سال در

   . الملل شناخته شدنيعفو ب

ر  د،ی جمعی معتبر رسانه ھاتي شخص١٠٠ ستي را در ل" آسانژانويجول" نام ني گاردۀ روزنام٢٠١٠ سال در

  . ثبت کرد۵٨ فيرد

  .)خود مجله، لقب مارک زوکربرگ به او داد( او را مرد سال شناخت مي تاۀ مجل٢٠١٠ سال در

  . سال دادندتي عنوان شخص"آسانژ"به » روزنامه ھا «٢٠١٠ سال در

عطاء ، مدال طال به آسانژ ا» در دفاع از حقوق بشریشجاعت استثنائ«خاطر ه  بیدني صلح سادي بن٢٠١١ ماه مه در

  .کرد

 ني بدل شد که توانست مقدس تری از اندک کسانیکي به "آسانژ". ابندي توانستند ھمچنان ادادمه ی نمنھاي اۀھم

 را یکي تاریروھاي خواب نن،يو ا.  آنھا خبر دھدیاي را بشناسد و از دنی آنگلوساکسونیاسي سۀمقدسات آشپزخان

 تأسف آور في بزرگ و کثیھاي بازۀ ارادی بی، مھره ھا» ب آ ویخانمھا« آنھا فقط سرنوشت انيبرآشفت که از م

  .است

 ی آن کسانۀ روزنامه نگاران جھان، از ھمۀ زھر چشم گرفتن از ھمیمعنه  بکس،يليکي وانگذاري شالق بستن بنبه

  . باور دارندی ساده و ابدیاست که ھنوز به نجابت آرمانھا

 بر عھده داشته باشد، ی دولت خارجچي در مقابل ھیتيولؤ مسچي ھکه نيعنوان روزنامه نگار، بدون اه  ب"آسانژ"

 تصور خاص خودش را از دفاع یئامريکا عدل ۀاما الھ.  را افشاء کندامريکا ۀ متحداالتي ااتي حق داشت جناکامالً 

  . به او نخواھند کردی کمکچيکاندومھا ھ.  استدهي رسیابي ارزنيجھان مدتھاست که بر ا.  داردیاز منافع مل

 

http://www.fondsk.ru/news/2012/08/18/prezervativy-dlja-britanskoj-femidy.html 

http://eb1384.wordpress.com/2012/08/21/ 
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