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 :ادوارد سنودن

  و جاسوسی مداوم ھستند  مردم تحت نظارتۀھم
 جھان به جای يک فرد خاص،  ای است که کل جمعيت اکنون شرايط به گونه ھم:  گفتامريکاگر آژانس امنيت ملی ءافشا

ق و کار ساب به گزارش صدای روسيه، ادوارد سنودن، مقاطعه. کنند ھای دائم نظارت و جاسوسی زندگی می تحت برنامه

 ءھای دولت واشنگتن را افشا آوری داده ھای جمع  که اطالعات مربوط به برنامهامريکاگر آژانس امنيت ملی ءافشا

  : در تورنتوی کانادا گفتجلسه ایاست، از طريق ارتباط تصويری در محل برگزاری  کرده

ھای نظارتی ديگر بر   برنامهاين: وی افزود.  نظارت دولتی در حال حاضر حسن تعبيری برای نظارت گسترده است

نی، ولفيھای ت مبنای اقدامات سنتی استراق سمع ھدفمند در خصوص مظنونين خالفکار نيست، بلکه اين برنامه تماس

خريد، دوستانتان چه کسانی ھستند، کجا  که شما چه چيزی می وجو شده، اين ھای جست ھا، سايت ھا، متن پيغام ايميل

  .دھد  داريد، پوشش میرويد و چه کسی را دوست می

 ۀ مايکل ھايدن، رئيس پيشين ادار کنندگان از جمله ژنرال  اين ارتباط تصويری زمانی برقرار شد که دو تن از مناظره

ھای مدنی و استاد قانون دانشگاه ھاروارد به نفع عنوان اين   و آلن درشويتز، وکيل مشھور آزادیامريکاامنيت ملی 

ھا  در مقابل آن. کردند  نظارت دولتی، يک دفاع مشروع از آزاديمان است صحبت میۀ برناممناظره مبنی بر حل و فصل

 شده از سوی سنودن است و الکسينر اوھانيان، يکی از ءگلن گرينوالد، خبرنگاری که کارش برمبنای اطالعات افشا

محکوم کردن شعار آژانس امنيت گرينوالد در مناظره ضمن . ھای اجتماعی رديت قرار داشتند سايت رسانه سسان وبؤم

 افرادی صورت ئیکه اين برنامه با ھدف شناسا  نظارت دولتی چيست؟ مگر نه اينۀمنظور از برنام:  گفتامريکاملی 

 ۀبرنام. له نداردأکنند، اما سيستم واقعی نظارت دولتی ھيچ ارتباطی با اين مس گيرد که به کشور لطمه وارد می می

  .کند آوری کنيد حمايت می  مبنی بر ھمه چيز را جمعامريکا شعار واقعی آژانس امنيت ملی نظارت دولتی در اصل از

 


