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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

   م٢٠/٠٧/٢٠١٠                           دبپلوم انجينير کريم عطائی
  
  

  اسناد سریعکس العمل های هوشمندانه در مورد فاش شدن 
  .دو در جست و جوی مسؤلين آن می باشبررسی می کند وارده را ضررهای پنتاگون 

  "مطبوعات سويساز "
حکومت امريکا با .  رسماً  محکوم می گردد ولی همچنان نسبی ديده می شودگرچه Wikileakنشر اسناد نظامی توسط 

  .رسوا نمی گردداما  تائيد واين اسناد
  

  
  

  . دن با جهان بيرون ارتباط داردر افغانستانپوستۀ نظامی ز طريق ستاليت و انترنت عساکر امريکا الی دورترين ا
  .اينکه جمعی از اسناد جنگ چطور فاش شده است از طرف پنتاگون بررسی می گردد

  
  بيت امٌان، واشنگتن

  
  سنِد٩٠٠٠٠متخصصين پنتاگون مصمم اند، تخمين : هار می دارديک گويندۀ وزارت دفاع امريکا اظ" جوف موٌرل"

با خواهش اول اردو اين است تا معلوم گردد که آيا .  نمايند، بررسیبه نشر رسيده است" ويکليک"که از طرف را 
که نشر اين اسناد اشخاص معينی به خطر مواجه گرديده اند؟ جدا از آن پنتاگون در صدد پيدا کردن منبع آن می باشد 

  . عامه بگذاردواسته است کاپی نموده و به دسترسخبی پروا و لجام گسيخته اسناد سری را 
  

  ضعف های نگاه داشت سری
گر سياست مداران الی رئيس ي می رسانند که وزير دفاع گيتس، بسياری از د را اسناد آن چيزی،موٌرل تأکيد کرد

جنگ در افغانستان مطابق ميل در :  طرف می گفتندلی رتبه از چندی به ايناجمهور اوبامه و همچنان افسران ع
مقايسه با اسناد پنتاگون اين اطالات در نشر  .جريان نيست، طالبها قويتر شده اند و  در حاشيۀ  سقوط قرار ندارند

)Pentagon-Papers( و پارلمان مردم  تاييد کردند که رئسای جمهور مختلف در برابر ١٩٧١ اينها در سال .ستمعنيال
  . در ويتنام به صورت سيستماتيک می پوشانيدندال خود رانظريات و اعم

  
 اسناد ضعف های نظام نگاه  ايننشر.  اسناد خوشنود است شدناين به دان معنی نيست که حکومت در مورد فاش

 امرکائی ها را در برابر متحدينش و همچنان در برابر ،فاش شدن اسناد. سری را بر مال می سازداوراق داشت 
عالو بر آن، به اساس نظر اشخاص مسلکی، دسترسی . وقف ناراحتی قرار می دهدافغانستان و پاکستان در يک م

اين چنين اشخاص در مورد همکاری خود . مواجه می سازديد داستخبارات متحدين را به مشکل استخدام منابع ج
  .ظاهر خواهد گرديددوچند فکر خواهند کردند اگر بدانند که اسمای شان روزی در انترنت 

  
 Bradleyمنينگ «اين شخص برادلی .  در حال صرف يک متهم معلوم است،که به منبع اسناد تعلق می گيردتاجاي

Manning« ،او در .   يک عسکر امريکائيست که در عراق به حيث يک پايان رتبه در استخبارات نظامی کار می کرد
اره يک حملۀ هيلی کوپتر در در برا نظامی يک ويديوی که به اين است زيرا متهم به سر می برد کويت در توقيف 

  . استرسانيده" ويکليک"عراق به 
  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

رکنان آن اين ويب سايت چنين اداره می شود که کا. ی اختيار کرده استع اسناد خاموشخود در مورد منب" ويکليک"
يان درجه دسترسی انطاق پنتاگون عقيده دارد که يک همکار پ. ع اطالعات ذخيره شده می باشداکثرًا نمی دانند کی منب

بايد  است که می گويد ِ  نقض اساسات نظر به ديد عنعنوی اين عمل .اطالعات دارداين ه  ب خود را خارج صالحيت
   .)need to know(صرف اشخاصی طرف اعتماد قرار داده شوند که برای ماموريت معين از آنها صر نظر شده نتواند 

 

  قابل قبول؟ارزش ک ي
  شدۀپارچه های منقسمم. شکست مفتضحانه بود يک امريکارات لقاعده برای استخباا ٢٠٠١سپتمبر ١١حمالت 

 اگر پارچه های تقسيم شدۀ که ،دبه ناکامی مواجه گرد درصورِت تا کودتای تروريست ها نداطالعات اجازه می داد
باهم  چنين نتيجه گرفته شد که داتا بنک های مختلف  ،از اين.  شدنداطالعات دريک تصوير مکمل باهم پيوست می

، اگر مقصر "منينگ"که از آن ايجاب می کند  زيادی را )Input( اين عمل يک دخول .گرفته اندرار در يک شبکه ق
   وزير دفاع گيتس به اين نظر است که پرنسيپ اعتماد  ، ولی به عقيدۀ موٌرل.باشد، استفاده به عمل آورده است

 هوصل حلباق» سيب گنده« چند  از طرف  از اين لحاظ خيانت.  موجب  فائده نسبت به ضرر می گرددبيشترمقايستاً 
  .است

  
اين اسناد که اکنون چنين سر و صدارا باعث پيتربرگن، مؤلف و متخصص امنيت به اين نظر است که هيچ کس به 

 ، تصويردر حقيقت همه آنچه از اسناد معلوم گرديده. را نمی داشت» سری« عالقه نمی گرفت اگر تاپۀ  گرديده اند،
 در قسمت  که تصفيه و عميق گرديده واما ترديد نشده استتوسط راپورترها، عساکر و سياست مدارانترسيم شدۀ آن 

سابق در افغانستان مقررات جدی وضع  قوماندان ،ستانلی مک کريستال .قربانی های زياد ملکی نيز صدق می کند
مبارزه با تروريست ها اين قطعات خودش شکايت داشتند که  .کرده بود تا از مرگ ملکی ها جلوگيری به عمل آيد

  .تر مشکل می سازدعمل را زياد
  

  پايان
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


