
 

 مقررمزآلود ویكی لیكس به روایت تصویر

 

ایذ ّ تفغیشُبی هتضبدی دس  ایذ ّ ؽٌیذٍ لیکظ، ثغیبس خْاًذٍ حتوب دس یکی دّ ُفتَ اخیش، دس هْسد ّیکی

 .ایذ هْسد هبُیت ّ تأثیشگزاسی آى خْاًذٍ

ی ّیکی ُب پبیگبٍ دادٍ: کٌین تشی توشکض هی ُب، ثش چیض هلوْط اهب دس ایي پغت، فبسغ اص ایي ثحث

ُبی ثضسگی هبًٌذ  هٌذ ثَ فٌبّسی ثبؽیذ، احتوبل داسیذ تصبّیشی اص هحل کبس ؽشکت اگش عاللَ!لیکظ

. صدٍ ؽذٍ ثبؽیذ ثْک یب تْییتش سا دیذٍ ثبؽیذ ّ اص صیجبیی هحل کبس آًِب ؽگفت گْگل، هبیکشّعبفت، فیظ

  .ًظیش اعت ظش ثیُب ّ هحل کبس کبسکٌبى فٌی ّیکی لیکظ، ّالعب اص ُش ً اهب پبیگبٍ دادٍ

 

لیکظ چگًَْ جبیی  ثَ ًظش ؽوب هحل فیضیکی رخیشٍ ُضاساى عٌذ هٌتؾشؽذٍ ّ هٌتؾشًؾذٍ، ّیکی

 !تْاًذ ثبؽذ؟ هی

اص . ای اص ؽش ُکشُب، اّلْیت ثیؾتشی داؽتَ ثبؽذ ؽبیذ ثَ ًظش ؽوب، هحبفظت عبیجشی چٌیي پبیگبٍ دادٍ

لیکظ اعت عوذتب هتٌی ُغتٌذ، ؽبیذ ُوَ  یکیُب عٌذی کَ دس دعت ّ عْی دیگش ثَ خبطش ایٌکَ هیلیْى



آًِب سا ثتْاى دس یک هوْسی اعتیک یب یک ُبسد اکغتشًبل ثب ظشفیت ثبال رخیشٍ کشد ّ ثب اعتفبدٍ اص 

ُبی هتعذد، اًتؾبس دس تْسًت ّ اعتفبدٍ اص عشّسُبی اؽخبؿ داّطلت  ُبی آیٌَ ّ دّهیي عبیت

 .کشدهٌذ، دعتشعی هشدم سا ثَ اعٌبد، ثیوَ  عاللَ

 

ها هزار سند محرمانه آمریکا درباره  ویکی لیکس پس از انتشار ده :گفت جولیان آسانگ بنیانگذار پایگاه اینترنتی ویکی لیکس
  .دیگر، با انتقاد شدید پنتاگون و تهدیدهای این نهاد مواجه شده است تان و اعالم آمادگی برای انتشار اسنادجنگ افغانس

 

لیکظ، اُویت صیبدی ثَ هحبفظت فیضیکی اص پبیگبٍ اصلی  آلیغت ّیکی گزاساى ایذٍ اهب ثب ایي ّجْد، پبیَ

تش ایي اعت کَ رّق ٌُشی جبلجی ُن دس طشاحی چٌیي  ًکتَ جبلت. اًذ رخیشٍ اعٌبد اسصؽوٌذؽبى دادٍ

 !اًذ هحلی داؽتَ

دس پیًْي ّالع دس ّیتب ثشگ . لن عْئذ لشاس داسدلیکظ، دس اعتکِ پبیگبٍ دادٍ یب اصطالحب دیتبعٌتش ّیکی

تبسیخچَ ایي پٌبُگبٍ ثَ . لیکظ اعت اکٌْى هیضثبى پبیگبٍ دادٍ ّیکی پبسک، پٌبُگبُی لشاس داسد کَ ُن

ّ دّساى جٌگ عشد، ایي پٌبُگبٍ هجذل  ۰۷گشدد، دس دَُ  ّ صهبى جٌگ جِبًی دّم ثشهی ۳۴۹۱عبل 

ثعذُب صبحت ایي پٌبُگبٍ ؽذ ّ آى سا یَ یک  Bahnhofؽشکتی ثَ ًبم . ای ؽذ ثَ پٌبُگبٍ حوالت ُغتَ

گزاساى ّیکی لیکظ ثَ ًبم جْى کبلًْگ آى سا  پبیَیکی اص  ۷۷۷۰دیتبعٌتش تجذیل کشد تب ایٌکَ دس عبل 

دادٍ « آلجشت فشاًظ الًْسد»هغئْلیت طشاحی داخلی ایي پٌبُگبٍ ثَ یک آسؽیتکت عْئذی ثَ ًبم .خشیذ

ُبی عشی جیوض ثبًذ ثَ ًبم  ُبی فیلن سعذ کَ اّ ثب الِبم گشفتي اص یکی اص فیلن ؽذ، ثَ ًظش هی

Moonraker  ذٍ ثْد ّ ثب ًجْغ ّ علیمَ لبثل تحغیٌی، طشاحی ایي دیتبعٌتش عبختَ ؽ ۳۴۰۴کَ دس عبل

 .لیکظ سعوب، تحْیل هغئْالى آى ؽذ ُبی ّیکی ، پبیگبٍ داد۷۷۷۲ٍتب ایٌکَ دس عبل . سا ثَ اتوبم سعبًذ



 
 Moonrakerفیلن 

یک . ؽْد ُبی ضخین گشاًیت هحبفظت هی هتشی صهیي لشاس داسد ّ ثب الیَ ۱۷لیکظ دس عوك  همش ّیکی

 .دس فلضی ثب ًین هتش لطش، ّسّدی ایي پبیگبٍ دادٍ اعت

 

ُبی هصٌْعی ّ گیبُبًی کَ ثَ ّفْس دس گْؽَ ّ کٌبس ایي  ظبُش خؾي پٌبُگبٍ ثَ اعتفبدٍ اص فْاسٍ

 .اًذ، تلطیف ؽذٍ اعت پٌبُگبٍ کبؽتَ ؽذٍ

. دٌُذ هی لیکظ ای هعلك، صیجبی خبصی ثَ ّیکی ای هعلك ّ ساُشُّبی ؽیؾَ یک اتبق کٌفشاًظ ؽیؾَ

 .حتی دس اًتخبة ّ طشاحی هجلوبى ُن دلت خبصی ؽذٍ اعت

 

 

آلوبى سا ُن ثَ ایي  Uدّ عذد اص ژًشاتْسُبی تْلیذ ثشق اضطشای صیشدسیبیی لذیوی هعشّف   حتی

 !اًذ تب دس صْست ثشّص حبدثَ، ًیشّی ثشق الصم سا تْلیذ کٌٌذ هحل آّسدٍ



 

دس صًذاى اعت، هحل کبس صیجب ّ  -جْلیبى آعبًگ-ئیغؾبى لیکظ، ثَ سغن ایٌکَ س کبسکٌبى فٌی ّیکی

جْلیبى آعبًگ، کَ ثَ لْاًیي خبؿ هحبفظت اص آصادی ثیبى عْئذ دل خْػ کشدٍ ثْد، . ای داسًذ سؤیبیی

 .ط، ی سّثشّ ؽذ ّ چٌذی پیؼ دس لٌذى ثبصداؽت ؽذ –اّص جي  –ثب اتِبم تج 
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