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 ً جواب شما بھ آن ھای کھ در پاکستان راجع بھ صحت معلومات نشر شده ویکی لکس در مورد جنگ افغانستان شک دارند چیست، خاصتا

حمید گل رییس سابق اداره استخبارات پاکستان گفتھ است، این راپور ھا ساختھ و پرداختھ ویکی لیکس است؟
ضرورت است تا این معلومات بھ صورت دقیق مطالعھ شود. بسیار مواد در آن گنجانیده شده. این جا 91 ھزار راپور از واحد ھا در ساحھ،
از مقامات استخباراتی، از آگاھان امور و از سفارت خانھ ھا در ارتباط بھ افغانستان جمع آوری شده است. آگاھان راپور ھای خود شان را
برای بھ دست آوردن پول تھیھ می دارند. حکومت ایاالت متحده امریکا برای بیانات و اظھارات مھم آنھا پول می دھد. آنھا این راپور ھا را

برای ضربھ زدن رقیبان و حریفان شان و ھمچنان بھ خاطر دالیل مشروع تھیھ می دارند.

ً توسط مقامات رسمی این کشور شایع شده کھ گویا، افشا کردن این معلومات سری در حقیقت توسط حکومت افواھاتی در پاکستان خاصتا
امریکا سازمان دھی شده تا حضور نیروھای نظامی خود را توجیھ کرده باشد، یا حتی اشغال پاکستان را؟

ً این درست نیست، مردم می توانند ھر یکی این راپور ھا و تفصیالت را بخوانند و رویداد ھا را با ھم ارتباط بدھند. در گذشتھ ھم واقعا
افواھاتی وجود داشت کھ گویا ما برای سی-آی-آی کار می نمایم و معلومات را از نظامنامھ ھای گوانتانامو بھ دست میاوریم. اما روشن است

کھ ما جداً بی طرف ھستیم. ما معلومات و مواد را از سرتاسر جھان بھ دست میاوریم، آنھا این معلومات را برای ما می فرستند، زیرا برای
آنھا مشکل است این معلومات را بھ اطالع عامھ مردم برسانند.

دلیل کھ انتخاب نمودید، این معلومات را با روزنامھ ھای نیویارک تایمز، گاردین و شپیگل شریک سازید چیست؟
ما بھ منابع وعده سپردیم، تا ھرچھ در توان داریم آنھا را ھم از لحاظ تخنیکی و ھم از لحاظ حقوقی حمایت می نمایم. و دوم وعده سپردیم،
آنچھ کھ بھ ما سپرده می شود اثر و استفاده آن را تا حد اعلی افزایش می دھیم. در این مورد ما فکر می کنیم، طریقھ افزایش دادن اثر ھمین

بود.

چرا این تعداد زیاد منابع عوض رسانھ ھای عنعنوی شما را انتخاب کرده اند؟
منابع می دانند کھ سازمان ما، ھم از لحاظ مصونیت و ھم از لحاظ نشرات، قابل اعتماد ترین سازمان است.

شما سازمان ویکی لیکس را چگونھ می بینید، آیا این ژورنالیزم است، یا فرضیھ فلسفھ عملی، و یا یک نوع وساطت جدید میان منابع و
ژورنالست ھا؟

ً چھ می گذرد. برای دید و تصور ما در عقب این کار سابقھ و دیرینھ است، برای اتخاذ ھر تصمیم معقول ضرورت است شما بدانید کھ واقعا
این کھ شما چنین تصمیمی اتخاذ می نمایید، شما نیز باید بدانید کھ کدام بد رفتاری یا پالن برای بد رفتاری اتفاق می افتد. مانند تکنالوجست
ً چھ ھا یا فن شناسان، ما می توانیم ببینیم، اصالحات بزرگ زمانی بھ وجود میاید کھ عامھ مردم و تصمیم گیرنده ھا بتوانند ببینند کھ واقعا

می گذرد.
http://da.azadiradio.org/content/transcript/2112052.html
-------------------------------------------------------------------

ھدف از انتشار اسناد محرمانھ پنتاگون چیست؟

جام جم آنالین  جام جم آنالین - ١ روز قبل
     بھ گزارش جام جم آنالین،پیش از این نیز اسناد دیگر درباره ی اعمال خشونت و شکنجھ توسط نیروھای آمریکایی در عراق منتشر شده

بود کھ باعث رسوایی آمریکا گردید. یکی از آن موارد افشا شدن زندان ابوغریب در عراق بود کھ سربازان آمریکایی وحشیانھ ترین اعمال را
نسبت بھ زندانیان انجام می دادند. تحلیلگران این گزارش ھا را مستند و واقعی نمی دانند چون خروج اسرار سری و فوق سری از آرشیو پنتاگون

بھ این آسانی ھا ھم نیست. کارشناسان انتشار اینگونھ مدارک را نوعی فرافکنی و سنجش افکار عمومی در دنیا تحلیل می کنند.بھ ویژه
بخشھایی کھ آمریکا سعی کرده است تا برای خود در جنایاتش شریک بسازد. بر اساس اسناد تازه منتشر شده ی ویکی لیکس کھ بھ ۴٠٠ ھزار

سند می رسد،پس از تھاجم سال ٢٠٠۵"صدھا" غیرنظامی عراقی در ایست ھای بازرسی ارتش آمریکا کشتھ شدند. بر اساس این مدارک،
ارتش آمریکا تعداد کشتھ ھای عراقی را ١٠٩ھزار نفر برآورد کرد کھ ۶۶ھزار و ٨١تن از آنھا غیرنظامی بودند. این در حالیست کھ پنتاگون

پیشتر اعالم کرده بود کھ آمار قربانیان غیرنظامی را ثبت نمی کند. آدام بروکس خبرنگار بی بی سی در پنتاگون کھ اسناد منتشر شده ویکی
لیکس را بررسی کرده می گوید این مدارک حاوی شیوه ھایی است کھ مقام ھای عراقی برای شکنجھ استفاده می کردند. وی می افزاید شوک

الکتریکی، سوراخ کردن بدن با متھ ھای برقی و حتی اعدام از جملھ این موارد است. آدام بروکس می گوید بر اساس این مدارک، ارتش
آمریکا از این آزارھا مطلع بوده اما مقام ھای باالی ارتش بر روی گزارش ھایی کھ دریافت می کردند مھر "تحقیقات بیشتر الزم نیست" زدند.

یکی از ٣٩١ھزار و ٨٣١سندی کھ ویکی لیکس منتشر کرده ویدئویی است کھ نشان می دھد سربازان ارتش عراق یک زندانی را بھ خیابان

سیاسیموضوع کلی:
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می برند، بھ روی زمین می اندازند و بھ او شلیک می کنند. در گزارشی دیگر سربازان آمریکایی ادعا کرده اند کھ مامورین عراقی انگشت
ھای یک زندانی را قطع کرده و او را با اسید سوزانده اند. ارتش آمریکا می گوید انتشار اسناد محرمانھ در وبسایت ویکی لیکس ممکن است

جان سربازان آمریکایی و نیروھای ائتالف و نیز غیرنظامیان عراقی را بھ خطر اندازد. این وبسایت شامگاه جمعھ صدھا ھزار پرونده
محرمانھ ارتش آمریکا در جنگ عراق را منتشر کرد. آندرس فو راسموسن فرمانده ناتو گفت انتشار این اسناد ممکن است "نتایج امنیتی بسیار

منفی" داشتھ باشد. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت کھ این اسناد شامل گزارش ھایی است کھ واحد ھای نظامی از "فعالیت ھای مھم"
خود داده اند.

“یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت کھ این اسناد شامل گزارش ھایی است کھ واحد ھای نظامی از "فعالیت ھای مھم" خود داده اند.”
پنتاگون تیمی متشکل از یکصد تحلیلگر برای بررسی و مقابلھ با انتشار این اسناد تشکیل داده است. جف مورل سخنگوی پنتاگون گفت اسناد

"دزدیده شده" باید بازگردانده شود تا از انتشار اطالعاتی کھ بطور بالقوه می توانند مخرب باشند جلوگیری شود. وی گفت: "ویکی لیکس با
انتشار اطالعات محرمانھ ھمچنان جان سربازان ما، نیروھای ائتالف و عراقی ھا و افغان ھایی کھ با ما کار می کنند را بھ خطر می اندازد."
وی گفت این اسناد صحنھ ھایی از حوادث و اتفاقات مھم و عادی را تشکیل می دھد و تصویری از ھمھ ماجرا نشان نمی دھد. اما بخش جالب
این گزارش بھ ایران مربوط می شود کھ در آن ادعا شده کھ نیروھای ایرانی متھم بھ آموزش شبھ نظامیان شیعھ عراقی، ارسال سالح، راکت و
بمب ھای دست ساز پیشرفتھ می شود. آمریکا بارھا ایران را متھم بھ دخالت در امور عراق کرده بود اما ھیچگاه اسناد و مدارکی بھ صورت
رسمی دال بر دخالت جمھوری اسالمی ایران در امور عراق ارائھ نکرده است. در گزارش ویکی لیکس ھمچنین نوشتھ شده است کھ در برخی

موارد گفتھ شده کھ منابعی کھ این اخبار را بھ ارتش آمریکا داده اند چندان موثق نیستند. ویکی لیکس در ژوئیھ گذشتھ نیز با انتشار بیش از
٧٠ھزار سند محرمانھ از جنگ افغانستان خشم دولت و ارتش آمریکا را برانگیخت. مقام ھای ارتش آمریکا در آن زمان گفتند کھ درز این

اسناد ممکن است جان سربازان آمریکایی و غیرنظامیان افغان را بھ خطر اندازد زیرا برخی اسناد شامل اسامی افراد محلی است کھ بھ
نیروھای ائتالف کمک می کنند. اما رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا در نامھ ای بھ رئیس کمیتھ خدمات نظامی سنا گفت کھ انتشار این اسناد
ھیچ "منبع و یا شیوه اطالعاتی جدیدی" را افشا نکرد. تحقیقات آمریکا در این ماجرا بھ دستگیری بردلی مانینگ، تحلیلگر اطالعات ارتش
منجر شد. او متھم شد کھ ویدئویی محرمانھ از حملھ یک ھلی کوپتر آمریکایی در عراق در سال ٢٠٠٧کھ طی آن ده ھا نفر کشتھ شدند را بھ

ویکی لیکس داده است..

http://w w w .sarkhat.com/fa/group/pzclxog/
--------------------------------------

کد خبر: ١۴٢١٢٨تاریخ انتشار: ٠٣ آبان ١٣٨٩ - ٠٠:١۵

ویكي لیكس، بازي جدید سیا

اقدام اخیر یك پایگاه خبري غربي در انتشار اسناد بھ اصطالح محرمانھ از جنگ عراق، بار دیگر بھ مبحث روز و جنجالي رسانھ ھاي غربي
تبدیل شده است. این رسانھ ھا، طي چند روز گذشتھ بخش عمده اي از مطالب خود را بھ این موضوع اختصاص داده اند.

پایگاه اینترنتي موسوم بھ "ویكي لیكس" ھمانگونھ كھ از ماھھا قبل وعده داده و زمینھ سازي كرده بود روز شنبھ گذشتھ حدود چھارصد ھزار
برگ را منتشر كرد كھ مدعي است از اسناد سري وزارت دفاع آمریكا مي باشد.

این پایگاه خبري مرموز چندي قبل نیز حدود 70 ھزار سند از جنگ افغانستان را منتشر ساخت كھ در آن زمان نیز ھیاھوي زیادي پیرامون
آن در محافل خبري و سیاسي غرب بھ راه افتاد.

درباره اقدام این پایگاه اینترنتي و انتشار این اسناد بھ اصطالح محرمانھ چند نكتھ قابل تامل است.
نخست اینكھ ماھیت این پایگاه خبري و ھویت واقعي گردانندگان آن ھنوز براي كسي بھ طور كامل شناختھ شده نیست و در ابھام است.

اگرچھ گردانندگان این پایگاه، خود را معتقد بھ شفاف سازي و مدافع انتشار واقعي اخبار و گزارش ھا و مخالف پنھان كاري، بھ خصوص در
جنگ افغانستان و عراق قلمداد كرده و فردي را با نام "جولیان آسانگ" مسئول پایگاه معرفي نموده اند ولي شناخت و آگاھي ناظران سیاسي از

این تشكیالت بھ ھمین موارد محدود است. متولیان این تشكیالت ھنوز بھ ابتدایي ترین سئوال در مورد چگونگي دسترسي بھ منبع اسرار
پنتاگون، آن ھم با این گستردگي، توضیح قانع كننده اي نداده اند.

آیا دستگاه اطالعاتي نظامي آمریكا تا این حد بي در و پیكر و آسیب پذیر است یا اینكھ این تشكیالت آن قدر قدرت و نفوذ دارد كھ بھ
سري ترین گزارش ھاي ارتش آمریكا دست پیدا مي كند؟

ً زیر سئوال مي برد و آنرا غیرقابل قبول مي سازد. با توجھ بھ این موارد، باید این تناقض و ابھام، ادعاھاي پایگاه ویكي لیكس را كامال
جستجو كرد كھ اھداف اصلي از این مسئلھ و پشت پرده این نمایش چیست. نخستین و قوي ترین فرضیھ و برداشت این است كھ "ویكي لیكس"
ً چنین وانمود شود كھ غرب در رعایت و دفاع از حقوق بشر، ساختھ و پرداختھ خود آمریكا و دستگاه جاسوسي آن است تا با این حربھ، اوال

حتي در سري ترین موارد جدي است و در این راه ھیچ مصلحت و مالحظھ اي را در نظر نمي گیرد، ثانیاً تمامي جنایات صورت گرفتھ در
عراق و افغانستان بھ ھمین مواردي كھ در اسناد بھ اصطالح محرمانھ مطرح شده است محدود مي شود و سوم اینكھ در پوشش ایراد اتھام ھاي

ً مطابق با سیاستھا و اھداف نمایشي نھ چندان جدي بھ آمریكا، گردانندگان این پایگاه خبري، اغراض سیاسي مورد نظر خود را كھ الزاما
واشنگتن است پیگیري كرده و از جملھ، طرف ھاي دیگر را متھم كنند كما اینكھ در مورد اخیر و ایراد اتھام ھاي واھي بھ جمھوري اسالمي

مشاھده كردیم.

گردانندگان "ویكي لیكس" چگونھ مي توانند ادعا كنند براي صیانت از حقوق بشر و دفاع از طرف ھاي مظلوم اقدام بھ انتشار این اسناد بھ
اصطالح محرمانھ كرده اند ولي در قبال اعمال جاري آمریكائیھا، كھ ھمچنان در نقاط مختلف جھان، من جملھ عراق، افغانستان و پاكستان،

آشكارا بھ جنایت مشغول ھستند، سكوت مي كنند؟ چگونھ است كھ مدعیان دفاع از حقوق بشر در ویكي لیكس در برابر جنایات غیرانساني و
ددمنشانھ روزمره صھیونیستھا علیھ ملت بي دفاع فلسطین سكوت كرده و اعتراضي نمي كنند؟ متولیان ویكي لیكس، در قبال كشتار وحشیانھ
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مردم غزه توسط رژیم صھیونیستي چھ افشاگري ھائي كرده اند؟

واقعیت این است كھ اگر چھارصد ھزار سند بھ اصطالح افشا شده ویكي لیكس در مورد ارزیابي و تامل دقیق قرار گیرند مشخص مي شود كھ
فقط عدد این اسناد بزرگ و فریبنده است ولي در محتوي، نكتھ مھم و تازه اي وجود ندارد.

موارد بھ اصطالح مھم و برجستھ در 400 ھزار سند افشا شده، تنھا بھ این نكتھ اشاره مي كند كھ گویا پنتاگون شمار تلفات غیرنظامیان عراقي
را 15 ھزار نفر كمتر از میزان واقعي اعالم كرده است و یا اینكھ مقامات آمریكایي و انگلیسي نسبت بھ آزار و قتل زندانیان عراقي توسط

زندانبانان عراقي واكنش كافي و جدي نشان نداده اند. واقعیت این است كھ آمریكا و ھم پیمان اروپائیش، یعني انگلیس، مرتكب چنان
وحشیگري ھا و جنایاتي در عراق و افغانستان شده اند كھ نمي توان با ترفندھایي مانند نمایش ویكي لیكس و غیره بر آن سرپوش گذاشت و

مردم جھان را از واقعیات موجود دور كرد.

بازي ویكي لیكس آنچنان احمقانھ و پیش پا افتاده طراحي شده است كھ بسیاري از منابع خبري غرب نیز بھ ساختگي بودن آن اذعان كرده اند
و این موضوع نیز درحال تبدیل شدن بھ یك رسوایي تازه ھمچون رسوایي ھاي گذشتھ آمریكا در عراق و افغانستان است.

ً نیازي بھ افشاگري ندارد و حجم جنایات غربي ھا در تخلف ھا و موارد نقض حقوق بشر آمریكا و ھم پیمانانش در عراق و افغانستان اساسا
این كشورھا آنچنان گسترده و آشكار است كھ سران آنھا باید بھ عنوان جنایتكار جنگي تحت محاكمھ قرار بگیرند ولي بھ لحاظ ساختار معیوب

و بي خاصیت مجامع جھاني، از مجازات گریختھ و ھمچنان بھ جنایات خود ادامھ مي دھند.

مردم جھان برخالف جنجال ھاي رسانھ ھاي غربي بھ ویكي لیكس و كشفیات! آن اعتنایي ندارند و ھرگز آن را جدي نمي گیرند و آنرا بازي
جدید سازمان ھاي اطالعاتي غرب، بھ ویژه سازمان "سیا" مي دانند.

Http://w w w .asriran.com/fa/new s
---------------------------------------

كدخبر: ١١٢٣٠٣تاریخ انتشار: ١٣ مرداد ١٣٨٩ - ١٧:۵٨تعداد بازدید: ٩٠۵۶ نسخھ چاپي
ارسال بھ دوستان

پشت پرده فایل مرموز ویكي لیكس
فایل اطالعاتي ویكي لیكس، دامي براي كسب اطالعات است و فایل آن نیز داراي پس ورد ھم ھست، طبیعي است ھمھ افرادي كھ با آمریكا

دشمني دارند این فایل را دانلود و ھك كنند چون مدیر ویكي لیكس گفتھ اگر آمریكایي ھا مشكلي براي من ایجاد كنند، پس ورد این فایل را منتشر
خواھم كرد.

یك كارشناس امنیت اطالعات الكترونیك ھشدار داد كھ با دانلود فایل مرموز ویكي لیكس، آمریكا سوپر كامپیوتر ھا، مراكز سري و نقاط
استراتژیك اطالعاتي كشورھاي متخاصم خود بھ ویژه چین، روسیھ و ایران را كشف مي كند.

" حسین محمدي " كارشناس امنیت اطالعات الكترونیك در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس، ماجراھاي پشت پرده فایل مرموز ویكي
لیكس و خطرات احتمالي و اقدامات الزم در مورد اطالعات این فایل را تشریح كرد.

این كارشناس با احتمال اینكھ ممكن است فایل اطالعاتي مرموز ویكي لیكس دامي براي كسب اطالعات و شناسایي افراد و سازمان ھا باشد،
گفت: فایل اطالعاتي ویكي لیكس، دامي براي كسب اطالعات است و فایل آن نیز داراي پس ورد ھم ھست، طبیعي است ھمھ افرادي كھ با

آمریكا دشمني دارند این فایل را دانلود و ھك كنند چون مدیر ویكي لیكس گفتھ اگر آمریكایي ھا مشكلي براي من ایجاد كنند، پس ورد این فایل را
منتشر خواھم كرد.

بھ گفتھ این كارشناس امنیت اطالعات الكترونیك فایل رمزدار را نمي توان با كامپیوتر ھا و سیستم ھاي عادي باز كرد و بھ آن اطالعات دست
یافت، بنابراین ممكن است سازمان ھایي كھ این امكان را دارند فایل مذكور را در سوپركامپیوتر ھاي سازمان ھاي خود برده و بر روي آن كار

كنند تا بتوانند از قدرت پردازشي آنھا استفاده كنند و رمز آن را بشكنند.

وي با طرح این سؤال كھ این فایل چھ سودي براي طراحان آن و یا دشمنان ما مي تواند داشتھ باشد، ھشدار داد: باز كردن این فایل توسط
افراد مي تواند نشاني باشد براي اینكھ چھ كساني بھ این مسئلھ عالقھ مندند و چھ افرادي فایل مذكور را دان لود مي كنند و از كدام سازمان ھا این

فایل بیشتر دان لود مي شود.

محمدي در ادامھ تأكید كرد: اگر فایل ویكي لیكس حاوي ویروس باشد كھ حدس من این است كھ دارد، در آن زمان این ویروس مي تواند
مشخصات ھمھ این كامپیوترھا و اطالعات الزم را ذخیره كند و براي كساني كھ الزم است، ارسال كند.

این كارشناس امنیت اطالعات الكترونیك با طرح این سؤال كھ اگر ما جاي آمریكایي ھا بودیم براي اینكھ نیروھاي اطالعاتي ایران را شناسایي
كنیم، چھ كار مي كردیم، یادآور شد: فرض كنید ما یك مؤسسھ پژوھشي و یا اطالعاتي تحت عنوان یك شركت تبلیغاتي داریم، خیلي منطقي
نیست این فایل 5 بار در آنجا دان لود شود و اضافھ بر آن در ھمان جا مورد پردازش قرار بگیرد، این مسئلھ بھ وضوح نشان مي دھد كھ

شركت تبلیغاتي مورد نظر ممكن است یك مركز استراتژیك باشد.

محمدي در پایان بھ منظور اقدامات احتیاطي الزم درباره پیشگیري از مسائل مطرح شده نكاتي را بھ شرح ذیل مطرح كرد كھ الزم است
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سیاسیموضوع کلی:مرتبط با ویکی لیکسعنوان:

مخاطبان آن را رعایت كنند:

+ بھ عنوان یك شرط احتیاطي این فایل را روي ھیچ كامپیوتري كھ اطالعات مھمي روي آن ذخیره شده قرار ندھند.

+ این فایل را روي سیستم ھاي محل كار، اداره و سازمان ھاي اطالعاتي بھ ھیچ وجھ ذخیره نكنند و بر روي سوپر كامپیوتري كھ بھ شبكھ
وصل است و یا قرار است وصل شود، مورد پردازش قرار ندھند.

ً ھم بھ شبكھ + حال اگر فردي روي سیستم اداري و یا سوپر كامپیوتري كھ بھ شبكھ وصل است این فایل را پردازش كرد، دقت كند كھ اگر بعدا
وصل شد، این كامپیوتر اطالعاتي را بھ بیرون ارسال نكند.

از آنجا كھ جنگ ھاي آینده جنگ ھاي الكترونیكي و سایبري است، این كشور از ھم اكنون سعي دارد مراكز ثقل اطالعاتي و امنیتي را در
فضاي سایبر كشف و در جنگ احتمالي بھ آنجا حملھ كرده و این مراكز را از كار بیندازد.

----------------------------------
سرتیتر یک ماه اخیر ایرنا دارای واژه "ویکی لیکس"

نتایج 1 تا 45
 روزنامھ ھاي عراق انگیزه انتشار اسناد ویكي لیكس را سیاسي دانستند

تھران - روزنامھ ھاي عراق امروز ( یكشنبھ ) نوشتند : انتشار اسناد سایت ویكي لیكس ،بیش از اینكھ جنبھ بشردوستانھ و با ھدف اعاده
حقوق قربانیان عراقي منتشر شده باشد، جنبھ سیاسي داشتھ است .

20:01 - 1389/08/02
 روزنامھ ھاي عراق انگیزه انتشار اسناد ویكي لیكس را سیاسي دانستند

تھران - روزنامھ ھاي عراق امروز ( یكشنبھ ) نوشتند : انتشار اسناد سایت ویكي لیكس ،بیش از اینكھ جنبھ بشردوستانھ و با ھدف اعاده
حقوق قربانیان عراقي منتشر شده باشد، جنبھ سیاسي داشتھ است .

20:01 - 1389/08/02
 نماینده سازمان ملل رسیدگي بھ اتھامات شكنجھ توسط آمریكا را خواستار شد

تھران - مانفرد نواك گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط بھ شكنجھ امروز ( شنبھ ) از باراك اوباما رئیس جمھوري آمریكا خواستار
انجام تحقیقاتي در مورد شكنجھ ھایي كھ در اسناد ویژه ارتش آمریكا آمده ، شد .

19:37 - 1389/08/01
 نماینده سازمان ملل رسیدگي بھ اتھامات شكنجھ توسط آمریكا را خواستار شد

تھران - مانفرد نواك گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط بھ شكنجھ امروز ( شنبھ ) از باراك اوباما رئیس جمھوري آمریكا خواستار
انجام تحقیقاتي در مورد شكنجھ ھایي كھ در اسناد ویژه ارتش آمریكا آمده ، شد .

19:37 - 1389/08/01
 وزارت دفاع انگلیس افشاگري ھاي 'ویكي لیكس' درباره جنگ عراق رامحكوم كرد

لندن - وزارت دفاع انگلیس عصر شنبھ با انتشار بیانیھ اي از افشاگري ھاي سایت 'ویكي لیكس' درباره جنگ عراق انتقاد كرد و گفت: ما
انتشار بدون اجازه اسناد طبقھ بندي شده را محكوم مي كنیم.

19:31 - 1389/08/01
 وزارت دفاع انگلیس افشاگري ھاي 'ویكي لیكس' درباره جنگ عراق رامحكوم كرد

لندن - وزارت دفاع انگلیس عصر شنبھ با انتشار بیانیھ اي از افشاگري ھاي سایت 'ویكي لیكس' درباره جنگ عراق انتقاد كرد و گفت: ما
انتشار بدون اجازه اسناد طبقھ بندي شده را محكوم مي كنیم.

19:31 - 1389/08/01
 دولت عراق در خصوص ادعاي بدرفتاري با زندانیان تحقیق مي كند

تھران - بدنبال انتشار اسنادي محرمانھ در سایت 'ویكي لیكس' درمورد بدرفتاري با زندانیان توسط نیروھاي عراقي، مقامات عراق روز شنبھ
وعده دادند در مورد اتھامات مطرح شده مبني بر ارتكاب جنایاتي بھ دست سربازان یا پلیس در جریان جنگ فرقھ اي در این كشور، تحقیق

مي كنند.
19:05 - 1389/08/01

 دولت عراق در خصوص ادعاي بدرفتاري با زندانیان تحقیق مي كند
تھران - بدنبال انتشار اسنادي محرمانھ در سایت 'ویكي لیكس' درمورد بدرفتاري با زندانیان توسط نیروھاي عراقي، مقامات عراق روز شنبھ

وعده دادند در مورد اتھامات مطرح شده مبني بر ارتكاب جنایاتي بھ دست سربازان یا پلیس در جریان جنگ فرقھ اي در این كشور، تحقیق
مي كنند.

19:05 - 1389/08/01
 روایت یك شبھ نظامي زنداني در عراق از شكنجھ و بدرفتاري با وي

تھران - روایت یك شبھ نظامي زنداني در عراق از بد رفتاري ھاي موجود در زندان ھا و نظامیان این كشور با وي، بار دیگر جوانب تازه
اي را از اشغال عراق روشن كرده است.

18:10 - 1389/08/01
 روایت یك شبھ نظامي زنداني در عراق از شكنجھ و بدرفتاري با وي

تھران - روایت یك شبھ نظامي زنداني در عراق از بد رفتاري ھاي موجود در زندان ھا و نظامیان این كشور با وي، بار دیگر جوانب تازه
اي را از اشغال عراق روشن كرده است.
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سیاسیموضوع کلی:مرتبط با ویکی لیکسعنوان:

18:10 - 1389/08/01
 مالكي مخالفان خود را بھ بھره برداري از افشاگري 'ویكي لیكس' متھم كرد

تھران- نوري المالكي نخست وزیر عراق روز شنبھ مخالفان سیاسي خود را متھم كرد كھ از اسناد افشا شده در سایت 'ویكي لیكس' علیھ او
بھره برداري مي كنند.

17:29 - 1389/08/01
 مالكي مخالفان خود را بھ بھره برداري از افشاگري 'ویكي لیكس' متھم كرد

تھران- نوري المالكي نخست وزیر عراق روز شنبھ مخالفان سیاسي خود را متھم كرد كھ از اسناد افشا شده در سایت 'ویكي لیكس' علیھ او
بھره برداري مي كنند.

17:29 - 1389/08/01
 واكنش رسانھ ھا بھ افشاگري جدید ویكي لیكس

گروه پژوھش و بررسي ھاي خبري - اخبار منتشر شده از سوي وب سایت ویكي لیكس در باره فجایع حاصل از حضور نظامیان آمریكایي در
عراق بار دیگر در مركز توجھ رسانھ ھاي خارجي قرار گرفت.

16:36 - 1389/08/01
 واكنش رسانھ ھا بھ افشاگري جدید ویكي لیكس

گروه پژوھش و بررسي ھاي خبري - اخبار منتشر شده از سوي وب سایت ویكي لیكس در باره فجایع حاصل از حضور نظامیان آمریكایي در
عراق بار دیگر در مركز توجھ رسانھ ھاي خارجي قرار گرفت.

16:36 - 1389/08/01
 عفوبین الملل از آمریكا خواست درباره قتل و شكنجھ در عراق تحقیق كند

لندن - سازمان عفو بین الملل در واكنش بھ انتشار ھزاران سند محرمانھ آمریكا توسط سایت 'ویكي لیكس' از مقامات واشنگتن خواست درباره
گزارش ھاي مطرح شده در این اسناد مبني بر قتل و شكنجھ غیرنظامیان عراقي تحقیق كند.

13:12 - 1389/08/01
 عفوبین الملل از آمریكا خواست درباره قتل و شكنجھ در عراق تحقیق كند

لندن - سازمان عفو بین الملل در واكنش بھ انتشار ھزاران سند محرمانھ آمریكا توسط سایت 'ویكي لیكس' از مقامات واشنگتن خواست درباره
گزارش ھاي مطرح شده در این اسناد مبني بر قتل و شكنجھ غیرنظامیان عراقي تحقیق كند.

13:12 - 1389/08/01
 ائتالف ضدجنگ انگلیس:

آمریكا چشمان خود را بھ روي شكنجھ و كشتار مردم عراق بستھ است
لندن - ائتالف بزرگ ضد جنگ انگلیس روز شنبھ در بیانیھ اي از افشاگري ھاي وبسایت 'ویكي لیكس' استقبال كرد و گفت: این اسناد

محرمانھ نشان داد كھ آمریكا چشمان خود را بھ روي شكنجھ و كشتار مردم غیرنظامي عراق بستھ است.
12:45 - 1389/08/01
 ائتالف ضدجنگ انگلیس:

آمریكا چشمان خود را بھ روي شكنجھ و كشتار مردم عراق بستھ است
لندن - ائتالف بزرگ ضد جنگ انگلیس روز شنبھ در بیانیھ اي از افشاگري ھاي وبسایت 'ویكي لیكس' استقبال كرد و گفت: این اسناد

محرمانھ نشان داد كھ آمریكا چشمان خود را بھ روي شكنجھ و كشتار مردم غیرنظامي عراق بستھ است.
12:45 - 1389/08/01

 عراق اسناد ویكي لیكس را حاوي مطلبي غیرمنتظره ندانست
تھران - سخنگوي وزارت حقوق بشر عراق روز شنبھ در واكنش بھ افشاگري ھاي امروز(شنبھ) سایت 'ویكي لیكس' درباره شكنجھ و كشتار

غیرنظامیان در عراق گفت، اسناد منتشر شده از سوي این سایت حاوي مبحث جدید و غیرمنتظره اي نبود.
12:21 - 1389/08/01

 عراق اسناد ویكي لیكس را حاوي مطلبي غیرمنتظره ندانست
تھران - سخنگوي وزارت حقوق بشر عراق روز شنبھ در واكنش بھ افشاگري ھاي امروز(شنبھ) سایت 'ویكي لیكس' درباره شكنجھ و كشتار

غیرنظامیان در عراق گفت، اسناد منتشر شده از سوي این سایت حاوي مبحث جدید و غیرمنتظره اي نبود.
12:21 - 1389/08/01

 فرانس24: اقدام ویكي لیكس، مشكالت آمریكا را در جنگ عراق وخیم تر كرد
تھران – شبكھ تلویزیوني فرانس 24 روز شنبھ گزارش كرد: اطالعات جدید منتشره بر روي وب سایت ویكي لیكس، مشكالت آمریكا را در

جنگ عراق وخیم تر كرد.
12:06 - 1389/08/01

 فرانس24: اقدام ویكي لیكس، مشكالت آمریكا را در جنگ عراق وخیم تر كرد
تھران – شبكھ تلویزیوني فرانس 24 روز شنبھ گزارش كرد: اطالعات جدید منتشره بر روي وب سایت ویكي لیكس، مشكالت آمریكا را در

جنگ عراق وخیم تر كرد.
12:06 - 1389/08/01

 ویكي لیكس آمار تلفات غیرنظامیان عراق را بیش از آمار منتشره قبلي اعالم كرد
تھران – شبكھ تلویزیوني سي.ان.ان روز شنبھ گزارش كرد: اطالعات محرمانھ جدید وب سایت 'ویكي لیكس' نشان مي دھد كھ آمار تلفات غیر

نظامیان جنگ عراق بیش از آمار منتشره پیشین است.
12:03 - 1389/08/01

 ویكي لیكس آمار تلفات غیرنظامیان عراق را بیش از آمار منتشره قبلي اعالم كرد
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تھران – شبكھ تلویزیوني سي.ان.ان روز شنبھ گزارش كرد: اطالعات محرمانھ جدید وب سایت 'ویكي لیكس' نشان مي دھد كھ آمار تلفات غیر
نظامیان جنگ عراق بیش از آمار منتشره پیشین است.

12:03 - 1389/08/01
 از زبان بنیانگذار ویكي لیكس

اسنادي از جزییات قتل عام در عراق فاش شد
خبرگزاري فرانسھ در اولین ساعات بامداد شنبھ در گزارشي از واشنگتن اعالم كرد : جولیان آسانگ ( Julian Assange) بنیانگذار

پایگاه اطالع رساني« ویكي لیكس» روز جمعھ گفت : اسناد جدید منتشر شده ویكي لیكس از میزان قتل عام گسترده و مداوم در عراق طي
سال ھا جنگ اخیر حكایت دارند.

06:45 - 1389/08/01
 از زبان بنیانگذار ویكي لیكس

اسنادي از جزییات قتل عام در عراق فاش شد
خبرگزاري فرانسھ در اولین ساعات بامداد شنبھ در گزارشي از واشنگتن اعالم كرد : جولیان آسانگ ( Julian Assange) بنیانگذار

پایگاه اطالع رساني« ویكي لیكس» روز جمعھ گفت : اسناد جدید منتشر شده ویكي لیكس از میزان قتل عام گسترده و مداوم در عراق طي
سال ھا جنگ اخیر حكایت دارند.

06:45 - 1389/08/01
 ھشدار وزارت جنگ آمریكا بھ رسانھ ھا درباره انتشار اسناد محرمانھ جنگ

نیویورك - وزارت جنگ آمریكا (پنتاگون) از رسانھ ھاي این كشور خواست تا از انتشار اسناد محرمانھ اي كھ قرار است توسط سایت
اینترنتي 'ویكي لیكس' افشا شود، اجتناب كنند.

23 - 1389/07/26
 ھشدار وزارت جنگ آمریكا بھ رسانھ ھا درباره انتشار اسناد محرمانھ جنگ

نیویورك - وزارت جنگ آمریكا (پنتاگون) از رسانھ ھاي این كشور خواست تا از انتشار اسناد محرمانھ اي كھ قرار است توسط سایت
اینترنتي 'ویكي لیكس' افشا شود، اجتناب كنند.

23 - 1389/07/26
 مدیرعامل صندوق تامین اجتماعي:

توسعھ تعامالت از سیاست ھاي اصلي تامین اجتماعي است
تھران- صندوق تامین اجتماعي گفت:این صندوق بر پایھ اصل سھ جانبھ گرایي ومشاركت كارفرما، بیمھ شده ودولت شكل گرفتھ است، ازاین

رویكي از سیاست ھاي اصلي سازمان دراین خصوص توسعھ تعامالت با شركاي اجتماعي است.
16:02 - 1389/07/24

 قاتل آمریكایي غیرنظامیان افغان در دادگاه نظامي محاكمھ مي شود
تھران- جرمي مورالك، سرباز آمریكایي متھم بھ قتل عمد سھ شھروند غیر نظامي افغان، در دادگاه نظامي محاكمھ خواھد شد.

15 - 1389/07/24
 قاتل آمریكایي غیرنظامیان افغان در دادگاه نظامي محاكمھ مي شود

تھران- جرمي مورالك، سرباز آمریكایي متھم بھ قتل عمد سھ شھروند غیر نظامي افغان، در دادگاه نظامي محاكمھ خواھد شد.
- 1389/07/24

 اسناد محرمانھ ارتش امریكا در عراق منتشر مي شود
نیویورك - پایگاه 'ویكي لیكس' اعالم كرده است كھ احتماال روز دوشنبھ 400 ھزار سند محرمانھ ارتش آمریكا در عراق را منتشر مي كند.

06:45 - 1389/07/24
 اسناد محرمانھ ارتش امریكا در عراق منتشر مي شود

نیویورك - پایگاه 'ویكي لیكس' اعالم كرده است كھ احتماال روز دوشنبھ 400 ھزار سند محرمانھ ارتش آمریكا در عراق را منتشر مي كند.
06:45 - 1389/07/24

 آتش سوزي در منطقھ حفاظت شده گنو بندرعباس اطفا شد
بندرعباس - فرمانده آتش نشاني وخدمات ایمني بندرعباس گفت:آتش سوزي كھ ازصبح امروز در منطقھ حفاظت شده گنو درشمال شھر

بندرعباس رخ داده بود ساعتي پیش اطفا شد.
20:43 - 1389/07/04

 مقام سابق سازمان ملل تحقیق درمورد جرایم جنگي درافغانستان راخواستارشد
تھران - یك روزنامھ انگلیسي روز یكشنبھ با استناد بھ سخنان یكي از مقامات بلند پایھ سازمان ملل در امر كشتارھاي غیر قانوني خواستار

انجام تحقیق و تفحص دقیق در خصوص جرایم جنگي رخ داده در افغانستان شد.
17:12 - 1389/07/04

 مقام سابق سازمان ملل تحقیق درمورد جرایم جنگي درافغانستان راخواستارشد
تھران - یك روزنامھ انگلیسي روز یكشنبھ با استناد بھ سخنان یكي از مقامات بلند پایھ سازمان ملل در امر كشتارھاي غیر قانوني خواستار

انجام تحقیق و تفحص دقیق در خصوص جرایم جنگي رخ داده در افغانستان شد.
17:12 - 1389/07/04

 منطقھ حفاظت شده گنو بندرعباس،دچار آتش سوزي شد
بندرعباس - مدیركل حفاظت محیط زیست ھرمزگان وقوع آتش سوزي در منطقھ حفاظت شده گنو واقع درشمال شھر بندرعباس را تایید كرد.

16:53 - 1389/07/04
 سایت كانادایي:
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افشاگر ویكي لیكس قھرمان ملي آمریكا بشمار مي رود
تھران - پایگاه اطالع رساني 'تحقیقات جھاني' كانادا معتقد است 'بردلي مانینگ' یكي از افشاكنندگان جنایات جنگي نیروھاي آمریكایي در

پایگاه اطالع رساني 'ویكي لیكس'، بھ رغم متھم شناختھ شدن از سوي دولت آمریكا، یك قھرمان ملي آمریكاست و باید مورد تقدیر قرار گیرد.
- 1389/06/29
 سایت كانادایي:

افشاگر ویكي لیكس قھرمان ملي آمریكا بشمار مي رود
تھران - پایگاه اطالع رساني 'تحقیقات جھاني' كانادا معتقد است 'بردلي مانینگ' یكي از افشاكنندگان جنایات جنگي نیروھاي آمریكایي در

پایگاه اطالع رساني 'ویكي لیكس'، بھ رغم متھم شناختھ شدن از سوي دولت آمریكا، یك قھرمان ملي آمریكاست و باید مورد تقدیر قرار گیرد.
- 1389/06/29

 سرمربي تیم كشتي فرنگي نوجوانان: با كشتي گیران مبتدي روبرو ھستیم
تھران - سرمربي تیم كشتي فرنگي نوجوانان 16 و 17 سال ایران گفت :  كادر فني این تیم ھمواره با گروھي كشتي گیر مبتدي در اردوھا

روبروست و بھ ھمین خاطر فشار زیادي بر مربیان تیم نوجوانان كشورمان تحمیل مي شود.
11 - 1389/06/29

 دانستنیھایي درباره روبات
بھ اعتقاد برخي از پژوھشگران ،روبات ھا كھ توسط انسان و براي كمك بھ وي ساختھ شده اند، در چند دھھ آینده نھ یك ھمكار بلكھ خطري

براي انسان خواھند بود. در زیر بھ برخي از جنبھ ھاي ربات اشاره شده است:
16:31 - 1389/06/28

 احمدي نژاد در گفت و گو با شبكھ خبري اي بي سي آمریكا:
نماینده آژانس درایران مقررات مربوط بھ بازرسي ھا را نقض كرد/ سكینھ محمدي بھ سنگسار محكوم نشده است

نیویورك - رییس جمھوري اسالمي ایران گفت: آژانس بین المللي انرژي اتمي در پرونده ایران قانون را رعایت نكرد و نماینده آژانس مقررات
مربوط بھ بازرسي ھا را نقض كرد.

09:01 - 1389/06/28
 ھشتم شوال - سالروز تخریب بقیع - بقیع ؛ بغض ھمیشھ تاریخ

تھران- ھشتم شوال ، مصادف با ھشتاد و ھفتمین سال فاجعھ تخریب حرم مطھر ائمھ مظلوم بقیع علیھم السالم است. پیشینھ  تاریخي بقیع بھ
دوران قبل از اسالم مي رسد اما در كتب تاریخي بھ روشني قدمت آن مشخص نشده است.

16:17 - 1389/06/27
 نگراني وزارت دفاع آمریکا از افشاي اسناد جدیدتر درباره جنگ افغانستان

نیویورک - وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون ) مي گوید 15 ھزار سند تازه اي کھ سایت اینترنتي ویکي لیکس وعده داده آنھا را بزودي منتشر
کند , مي تواند اثرات مخرب تري بر امنیت ملي و تالشھا در جنگ افغانستان داشتھ باشد.

06:24 - 1389/05/22
 نگراني وزارت دفاع آمریکا از افشاي اسناد جدیدتر درباره جنگ افغانستان

نیویورک - وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون ) مي گوید 15 ھزار سند تازه اي کھ سایت اینترنتي ویکي لیکس وعده داده آنھا را بزودي منتشر
کند , مي تواند اثرات مخرب تري بر امنیت ملي و تالشھا در جنگ افغانستان داشتھ باشد.

06:24 - 1389/05/22
-------------------------------------------

کد خبر: 30036579          (1407091)            تاریخ انتشار : 02/08/1389 - 15:22

 بازي ھاي ویكي لیكس روي میز سیاست ھاي غربي
گروه تحقیق و تفسیر خبر- نشت اطالعات از ساعت شني 'ویكي لیكس' بار دیگر اسنادي را درباره منطقھ اي نمایان كرد كھ تصویر و انعكاس

آن بر دیواره ھاي این ساعت مشھود است.

391 ھزار و 831 سند درباره جنگ آمریكا در عراق در حالي از روز سي ام مھر ماه روي سایت ویكي لیكس در دسترس قرار گرفت كھ
محتواي آنھا واكنش ھاي مختلفي را بھ ھمراه داشتھ است.

كشتھ شدن بیش از 66 ھزار غیرنظامي طي جنگ عراق و در ایستگاه ھاي بازرسي و بي توجھي فرماندھان ارتش آمریكا نسبت بھ شكنجھ و
بدرفتاري با زندانیان عراقي از جملھ مواردي است كھ از خالل این اسناد بھ دست مي آید.

در مقایسھ با حدود 91 ھزار سند درباره جنگ آمریكا در افغانستان كھ سوم مردادماه سالجاري توسط ھمین سایت منتشر شد،  تعداد كشتھ
شدگان در جنگ عراق (حدود 104 ھزار عراقي) پنج برابر آمار مشابھ در افغانستان (20 ھزار افغان) بوده است.

از سوي دیگر، اسناد منتشر شده حاوي برخي گمانھ زني ھا و اتھام ھایي است كھ تا پیش از این، از سوي آمریكا بھ گروه ھا و كشورھاي منطقھ
خلیج فارس نسبت داده مي شد.

اتھام دخالت جمھوري اسالمي ایران در امور داخلي عراق و ارتباط با گروه ھاي عراقي، ادعاي 'ربایش توریست ھاي آمریكایي' از داخل خاك
عراق و ھمچنین مواردي براي بي اعتبار كردن و بي كفایت نمایاندن دولت عراق بویژه 'نوري المالكي' نخست وزیر این كشور در این اسناد

یافت مي شود.

** واكنش ھا بھ ویكي لیكس
............................................
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پس از انتشار اسناد دوره پیشین ویكي لیكس درباره افغانستان، دولت آمریكا از این اقدام انتقاد كرد و حتي 'رابرت گیبز' سخنگوي كاخ سفید،
آن را با 'امنیت ملي آمریكا' گره زد.

گرچھ 'باراك اوباما' رییس جمھوري آمریكا، با گفتن اینكھ 'درز اسناد محرمانھ درباره جنگ در افغانستان مایھ نگراني است اما افشاكننده
اطالعات جدیدي نیست'، سعي كرد از پیامدھاي این اسناد بكاھد اما ھفتم مردادماه 'رابرت گیتس' وزیر دفاع آمریكا، انتشار این اسناد توسط
وب سایت 'ویكي لیكس' را براي جان سربازان آمریكایي، متحدان و طرفداران این كشور در افغانستان بطور بالقوه خطرناك دانستھ و ھشدار

داد كھ بھ اعتبار ایاالت متحده در جھان لطمھ خواھد زد.
'وحید عمر' سخنگوي رییس جمھوري افغانستان، افشاي اطالعات سري ارتش آمریكا در ارتباط با جنگ در افغانستان را 'تكان دھنده' دانست
و رییس جمھوري پاكستان نیز گفت: ممكن است ھدف از دادن این اسناد سري بھ رسانھ ھا، تضعیف روند جدید گفت وگوھاي استراتژیك بین

آمریكا و پاكستان بوده باشد.
در ھمان زمان 'محمود احمدي نژاد' رییس جمھوري اسالمي ایران در مصاحبھ با شبكھ آمریكایي سي. بي. اس با رد ھرگونھ مداخلھ در امور

داخلي افغانستان تاكید كرد: ما از ملت افغانستان حمایت مي كنیم. ما از امنیت در افغانستان حمایت مي كنیم.
صدور حكم بازداشت 'جولیان آسانج' موسس سایت اینترنتي ویكي لیكس، در سوئد و اتھام ھایي درباره انحراف اخالقي او بیش از پیش

توجھ ھا را بھ سوي این مرد 39 سالھ استرالیایي گرداند.
با این حال، اعالم آسانج درباره انتشار اسنادي درباره عراق، پیش لرزه ھایي را ھمچون ھشدار بیست و ششم مھرماه وزارت جنگ آمریكا
(پنتاگون) بھ رسانھ ھا درباره انتشار اسناد محرمانھ جنگ، بھ دنبال داشت. پنتاگون روز پیش از آن نیز خبر تشكیل گروه 120 نفري را

براي بررسي عواقب انتشار این اسناد بھ رسانھ ھا داده بود.
انتشار حدود 400 ھزار سند درباره حضور نظامیان آمریكا در عراق و محتویات آنھا نیز سبب برانگیختن واكنش ھایي شد.

یكم آبان ماه، پس از انتشار بیانیھ وزرات دفاع انگلیس درباره اینكھ 'انتشار ھزاران سند محرمانھ ارتش آمریكا توسط ویكي لیكس مي تواند جان
نیروھاي انگلیسي و آمریكایي را بھ خطر بیندازد'، سازمان عفو بین الملل از مقام ھاي واشنگتن خواست درباره گزارش ھاي مطرح شده در

این اسناد مبني بر قتل و شكنجھ غیرنظامیان عراقي تحقیق كند.
این سازمان مستقر در لندن افزود: آمریكا با وجود شواھد و مدارك فراوان در عمل بھ تعھدات خود در عراق بر اساس كنوانسیون سازمان

ملل مبني بر منع شكنجھ، ناكام بوده و ھیچ اقدامي براي جلوگیري از شكنجھ و بدرفتاري با زندانیان توسط ماموران عراقي نیز بھ عمل
نیاورده است.

'حسین كمال' معاون وزیر كشور عراق، نیز بھ خبرگزاري رویترز گفت كھ كمیتھ اي ماموریت تحقیق در مورد اتھام ھاي مطرح شده در اسناد
ویكي لیكس را بر عھده مي گیرد. 'جواد البوالني' وزیر كشور عراق، نیز این اسناد را قدیمي خواند.

با این حال، انتشار اسنادي كھ كفایت نوري المالكي را بھ عنوان فرمانده كل نیروھاي مسلح زیر سوال مي برد، سبب انتشار بیانیھ اي از سوي
دفتر نخست وزیري شد. در این بیانیھ آمده است: در وراي این ھیاھوھا و تبلیغات رسانھ اي، اھداف سیاسي پنھان است و برخي افراد در

نظر دارند با استفاده از این اسناد علیھ رھبران ملي بویژه شخص نوري المالكي نخست وزیر عراق جوسازي كنند.
دوم آبان ماه خبرگزاري انگلیسي بي. بي. سي نیز بھ نقل از یكي از سخنگویان پنتاگون نوشت 'وزارت دفاع آمریكا مي گوید براي تحقیق

دوباره درباره اتھام بدرفتاري نیروھاي امنیتي عراق با زندانیان كھ در اسناد تازه منتشر شده توسط سایت ویكي لیكس بھ آن اشاره شده، ھیچ
برنامھ اي ندارد'.

** پشت صحنھ ویكي لیكس
...........................................

ایاالت متحده آمریكا بھ سبب برخورداري از سرویس ھاي اطالعاتي و جاسوسي متعدد و پیچیده، بھ یكي از پیشرفتھ ترین كشورھا در زمینھ
دست یابي بھ اطالعات مشھور است. با این حال،  انتشار صدھا برگ سند درباره فعالیت ھاي نظامي این كشور در منطقھ خاورمیانھ بخش

حفاظت از اطالعات این كشور را زیر سوال مي برد.
انتشار جزییاتي از عملیات ھا در افغانستان از سوي ویكي لیكس واكنشي را از سوي بخش ھاي امنیتي آمریكا حتي در حد قضیھ 'برادلي مانینگ'
و فیلم حملھ بالگردھاي آمریكایي بھ عراقي ھا و خبرنگاران بھ دنبال نداشت. از سوي دیگر، انتظار مي رفت اگر ادعاي آنان درباره احتمال بھ

خطر افتادن امنیت جاني نیروھا در عراق و افغانستان واقعي باشد، تالش بیشتري براي جلوگیري از نشت اطالعات صورت گیرد.
در حالي كھ یازدھم آبان ماه جاري انتخابات براي تعیین سرنوشت 435 كرسي مجلس نمایندگان, 36 كرسي سنا و شماري از فرمانداري ھاي

آمریكا برگزار مي شود و پیش از این از سوي اوباما 'رفراندوم بزرگ' نامیده شده است، احتمال استفاده دموكرات ھا و جمھوري خواھان از
انتشار اسناد ویكي لیكس قوت مي گیرد.

بر این اساس، جمھوري خواھان بھ دنبال اثبات ادعاي خود درباره كوتاھي و ناتواني دولت اوباما براي جلوگیري از اقدام ویكي لیكس در
كنار دیگر نقطھ ضعف ھا ھمچون وضع نابسامان اقتصادي آمریكا خواھند بود و دموكرات ھا نیز با اشاره بھ حوادث روي داده در زمان

ریاست جمھوري نماینده حزب مقابل (جرج بوش)، در پي مظلوم نمایي و انداختن ھمھ گناھان بر گردن جمھوري خواھان ھستند.
از طرف دیگر، انجام نگرفتن اقدامي براي جلوگیري از انتشار این اسناد را مي توان در راستاي یافتن راھي آبرومند براي خروج از صحنھ

عراق و افغانستان ارزیابي كرد.
تعداد كشتھ ھاي آمریكا در افغانستان از مرز 600 نفر گذشتھ است. روزنامھ 'نیویورك تایمز' در شماره بیست و ششم مھرماه خود از ھزینھ یك

تریلیون دالري و تلفات پنج ھزار نفري آمریكا طي دو جنگ اخیر خبر داد.
مردم این كشور ھزینھ ھاي این دو جنگ را در كنار مشكالت اقتصادي خود قرار مي دھند و خواھان پایان آن ھستند. بنابراین راھي جز خروج

از ورطھ پر ھزینھ جنگ مستقیم با تروریسم براي سیاستمداران آمریكا نمي ماند.
نگاھي بھ تبلیغات غول ھاي رسانھ اي غرب نیز موید ھمین نظر است. در حالي كھ بنا بر این اسناد، گناه خون ریختھ شده انسان ھاي بي گناه

بسیاري در عراق بھ پاي سربازان آمریكایي نوشتھ شده است، اما بي. بي. سي یا شبكھ آمریكایي فاكس نیوز بھ پررنگ كردن بخش ھایي از این
اسناد درباره ادعاي دخالت ایران در امور داخلي عراق پرداختھ اند.

بھ این ترتیب، كاربرد اسناد ویكي لیكس براي این رسانھ ھا، دامن زدن بھ پروژه 'ایران ھراسي' و 'شیعھ ھراسي' در منطقھ است.
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سیاسیموضوع کلی:مرتبط با ویکی لیکسعنوان:

تمركز اسناد منتشر شده از سوي این سایت بر منطقھ آسیا، اروپا و آفریقا بویژه خاورمیانھ (كھ در نماد بھ كار رفتھ براي این سایت ھم مشھود
است)، نیز این پرسش را پیش مي آورد كھ چرا قاره آمریكا از دید مسووالن این سایت مغفول مانده است؟ و اینكھ آیا شرایط مھیا براي

اختالف افكني و موش دواني در خاورمیانھ، سود بیشتري را عاید گردانندگان اصلي ویكي لیكس مي كند؟
فراھم كردن امكان سوء استفاده گروه ھاي منطقھ اي از این اطالعات درباره دولت ایران یا عراق،  شائبھ دامن زدن بھ اختالف ھاي قدیمي درون

منطقھ اي را بیش از پیش پررنگ كرده است؛ امري كھ حتي صداي نوري المالكي را ھم در آورد. از طرف دیگر، نبود اطالعاتي درباره
تاییدكنندگان احتمالي این اسناد پرده ابھام دیگري را بر صحنھ بازي ھاي ویكي لیكس مي اندازد.

با اینكھ پیگیري صحت ھر یك از اسناد منتشر شده از سوي ویكي لیكس بھ دلیل حجم باالي آنھا كار بسیار مشكلي مي نماید و اثبات آنھا در
دنیاي واقع نیاز بھ مدارك و شواھد متعددي دارد، با این حال ھمین مقدار در حقیقت، كبریتي را بر خرمن خشك روابط حاكم بر خاورمیانھ

كشیده است.
با چشم پوشي از ادعاي آسانج درباره 'میانجي بي طرف' بودن این سایت، باید براي درك آثار این اسناد بھ دنبال شعلھ ھاي ناشي از اختالف

میان گروه ھا و كشورھاي منطقھ و ھمچنین پیامدھاي آن در آمریكا بود كھ در آینده اي نھ چندان دور آشكار مي شود.
-----------------------------------------
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