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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

 
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ می ٢۴
  

  نی داخلی و خارجی افغانستانولفيتصحبتھای تمام 
  شود بط و شنود میض 

  

 

 تمام مکالمات داخلی و امريکاه آژانس امنيت ملی گری خود اعالم کرد کءليکس در جديدترين افشا مؤسس ويکی

 .کند المللی را در افغانستان ضبط و ذخيره می بين

 تمام امريکاليکس اعالم کرد آژانس امنيت ملی  گر ويکیءسايت افشا به نقل از راشاتودی؛ جوليان آسانژ، مؤسس وب

  .ندک المللی و داخلی را در افغانستان ضبط می نی بينولفيھای ت تماس

المللی در دو يا چند کشور ھدف ضبط و  ی و بينتيلفونھای  پست و اينترسپت پيشتر گزارش داده بودند که تماس واشنگتن

 نام يکی از اين کشورھا را سانسور کرده و از آن به امريکاھا به درخواست دولت  ھر دوی اين رسانه. اند ذخيره شده

  .عنوان کشور ايکس ياد کردند

 اين اطالعات را به منظور حفاظت از وی منتشر کند اما اين ادعاھا ۀ کنندءتواند ھويت فرد افشا اعالم کرد که نمیآسانژ 

 سانسورھای ناقص اعمال شده بر اسناد مربوطه که تاکنون منتشر ۀبررسی دقيق و کالبدشکافان”توان از طريق  را می

  .د کردئيبه صورت مستقل تأ“ امريکانس امنيت ملی ھای آژا اند و نيز مطابقت دادن با ساير برنامه شده
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سنودن، به تأسيس آن ياری رسانه است، پيشتر ھای ادوارد  گریء افشاۀاينترسپت، که گرين گرين والد، اولين منتشر کنند

اھاماس ھا را در ب ی موبايلتيلفونھای  ای به نام سومالگت تماس  طی برنامهامريکااعالم کرده بودکه آژانس امنيت ملی 

  .کند ضبط و ذخيره می

ھای تماس   شامل شماره– مجزا به نام ميستيک اطالعات انبوھی ۀاينترسپت اعالم کرد که اين سازمان در يک برنام

  .آوری کرده است  را در باھاماس، مکزيک، کنيا و فيليپين جمع–ھا  گرفته شده و زمان و مدت تماس

  .کند  روز ضبط می٣٠ی را تا تيلفونھای  زيرا تمام تماسبرانگيزتر است  ای جنجال سومالگت برنامه

  

 


