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  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١۴ اگست ٠٩

 سنودن شماره دو

 .ديگر در امنيت ملی امريکاۀ يک حفر
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او اسناد مربوط . ت سری کشف شدت اطالعاأدر اياالت متحده منبع جديد نش. امريکاديگر در امنيت ملی ۀ يک حفر

ترس و وحشت دفتر رياست جمھوری را فراگرفته است، درست پس . به کار سازمان اطالعات را به رسانه ھا داد

تنھا فردی می .  مقاله ای در خصوص مرکز مبارزه با تروريسم منتشر نمودInterceptاينترنتی ۀ از آنکه روزنام

  . مستقيم به اطالعات محرمانه داشته استتوانست اينکار را بکند که دسترسی

 اعدام در افراد مظنون به تروريسم و محکوم به" ليست سياه "  خبرنگاران ھمچنين در خصوص گسترش ناموجه 

 ھزار نفر در اين بانک اطالعاتی نامعقول ۶٨٠ نيمی از تقريباً . ک اوباما باخبر شدندزمان رياست جمھوری بار

خاطر نشان می ." حضور آنھا در گروھک ھای تروريستی معلوم نيست"نامه آمده است در اين روز. ارندوجود د

 ھزار نفر رسيده ۴٧ بودند بيش از ده بار يعنی تا امريکاشود که در زمان اوباما تعداد افرادی که ممنوع الخروج از 

  .است
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راد مظنون وجود دارند و کارکنان  افئیکه در چه سازمان ھا  از ساير جزئيات مقاله اطالعاتی است مربوط به اين

 را به جھان معرفی ادوارد سنودن اين سايت ضمناً . سازمان چه اطالعاتی را در خصوص آنھا جمع آوری می کنند

گری ھای جديد کار ءمشخص است که افشا. او برای اولين بار اطالعات خود را در اين روزنامه منتشر نمود. کرد

  . در مسکو بودسنودندر آن زمان .  است٢٠١٣ گستربوط به اسخن در خصوص اسرار م. او نيست

 به او عادت اوالً .  دوباره اين اطالعات را پخش کرده استسنودن شايد برای واشنگتن راحت تر اين بود که بگويد 

 کسی نمی داند که دسترسی او به فعالً .  از او انتظار می رودئی مشخص است که چه چيزھا تقريباً اً ثاني. کرده اند

 ئی از شکنجه برای بازجوامريکابيھوده نبود که اوباما خودش گفت که در سازمان اطالعات . اطالعات چقدر است

  .از مظنونين به تروريسم استفاده می کنند

ات سنا برای سوء  نتايج تحقيقۀثير انتشار آيندأرئيس جمھور از تۀ  تحليل گران محلی گمان می کنند که اين بياني

. گری ھای جديدی را پيش بينی کرده باشدءاما ممکن است اوباما بدين ترتيب افشا. استفاده ھای سازمان سيا می کاھد

خبرچين  " Intercept. "  را بيابند دوۀسنودن شمار در حال حاضر به طور آشکارا سعی دارند که امريکامقامات 

 ھا در امريکائی پيشتر ضمناً . جو خواھند کرد و آنجا را ھم جست. ی خواندم"منبعی در سازمان اطالعات " خود را 

کارشناسان بيان می کنند که اين مبنع بدون . ت احتمالی اطالعات در آژانس امنيت ملی خبر داده بودندأخصوص نش

ن اضافه اگر به آ.  اطالعاتی در خصوص روش ھای کار يکی از برنامه ھای سری منتشر کرد سنودنوابستگی به

عليه " توچکا او"  ھای بالستيک راکتواقع اکراين را در استفاده از  شود که مبارزين گم نام جبھه ھای نامرئی در

ز بدان اين ھنو. شديدی به واشنگتن وارد می کندۀ ساکنين غير مسلح دانباس متھم کرده اند ، آنوقت اين امر ضرب

اما می توان گفت که ارادت بی قيد و شرطی به صاحب کنونی کاخ . شی به پا می کنندمعنا نيست که اطالعات شور

  .سفيد وجود ندارد

  

  :يادداشت

به نظر من تا زمانی که از يک جانب امپرياليزم، ظلم و تجاوز وجود دارد و از طرف ديگر مردم من جمله مردم 

نکی خود را فربھتر می سازند، امريکا می بينند که زمامداران شان چگونه با خون آنھا تجارت نموده حسابھای با

امکان اين که يا انسانھائی با وجدان بيدار به مثابۀ انتقام از سيستم دست به چنين کاری بزنند و يا ھم عده ای سود 

جو، برای بھتر ساختن زندگانی شخصی خود به فروش چنين اطالعاتی دست بزنند، ھيچ گاھی منتفی شده نمی 

  .تواند

  عثمان حيدری

  

  

  

 

 


