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 شيری. م. ا:  ازبرگردان

 ٢٠١۴ جون ١٠

 گريھای ادوارد سنودنءسالگرد افشا
  ر دادند و چرا مبارزه ھنوز ادامه داردييچگونه آنھا جھان را تغ

 اسناد جاسوسی آژانس امنيت ملی ربوده شده توسط ۀم از انتشار اولين سری از مجموع يک سال تماجونپنجم ماه 

 بزرگترين سنودنت اطالعات ثابت کردند که أ رسانه ھای جمعی، عواقب نشۀعقيده ب.  می گذردسنودنادوارد 

  . است که کار او پيامدھای جھانی داشتامريکاگر در تاريخ ءافشا

 را برآورد می کنند، مدير  سنودنگريھای ادواردء ميزان خسارات ناشی از افشاامريکا اطالعاتی ۀکه جامع در حالی

 پيش بينی می شد، قابل گريھا به آن ميزانی که قبالً ء اعالم داشت که آسيبھای اين افشاجيمس کلپرآژانس امنيت ملی، 

  .مالحظه نخواھد بود

تحقيقات ادامه دارد، اما ما تصور «:  می نويسدس کلپرجيم، خبرنگار واشنگتن پست با نقل سخنان ديويد ايگناتيوس

برخی از اسنادی را که ما تصور . سرقت ببرده می کنيم که او موفق نشد بسياری از اسناد مشاھدات ما را پياده کرده، ب

  .»دست آورده باشد، در دست ندارده می کرديم او ب

 ٣٠٠ بخش اول شامل تقريباً . به سه بخش تقسيم کردندرا در روند تحقيقات » سنودن فرضی فآرشي«مقامات امنيتی 

 فقره سند ٢٠٠٠ مشتمل بر بخش دوم، تقريباً . شکل ويرايش شده در مطبوعات درج شدنده فقره سند است که اغلب ب

 که ھنوز وضعيت آن یبخش سوم اسناد.  و ھمدستان او در اختيار رسانه ھای جمعی قرار دادندسنودناست که 

 ھزار فقره ۵۵٠ ميليون و ١ ھزار فقره، بلکه مرکب از ٧٧٠ ميليون و ١ا به آمارھای بروز شده، نه مشخص نيست، بن

  .سند است، که به دولت اجازه می دھد، سطح خطرات را کاھش دھد

اظھار اميدواری کرد که بتواند با مقامات » ان بی سی نيوز« اخير خود با کانال تلويزيونی ۀ طی مصاحبسنودنادوارد 

  . به توافق برسدامريکائی برای بازگشت به يکاامر

اگر برای شروع معامله خودش را « اظھار داشت که  گرء سخنان افشا ئی ضمن تفسيرامريکايک مأمور باالمقام 

با اين حال، مصاحبه کننده . »قھرمان تصور کرده و خواھان قدردانی باشد، حصول توافق با تحقيقات دشوار خواھد بود

  .»، به توافقاتی خواھيم رسيد ھمه اطالعاتش را بدھد، در آن صورت ما، احتماالً  اگر او بازگردد و«: تدر ادامه گف

 در رفتار دولتھای روسيه و امريکا، که آيا سازمانھای امنيتی ايگناتيوسئی از دادن پاسخ به اين سؤال امريکااين مقام 

  . اند، خودداری کرد مشاھده کردهسنودنگريھای ءر ناشی از افشاييچين ھيچ تغ

، حقيقتاً : نويسد  مندرج خود در گاردين میۀدر مقال) Trevor Timm (ترور تيممدير اجرائی بنياد مطبوعات آزاد، 

د که زندگی درست در اين سال ما خواھيم دي.  مھمتر از سال اول خواھد بودسنودن افشاگريھای  زندگی در سال دوم

  .واھد يافتر خييبودی تغخصوصی چقدر در جھت بھ
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پيش از ھمه، . ابل مالحظه ای منجر شده استقگريھای مأمور سابق آژانس امنيت ملی به نتايج ءدر ھمه حال، افشا

ه  ب برای حفاظت از اسرار زندگی خصوصی کاربران خود تالش می کنند و صرفاً بسياری از شرکتھای اينترنتی رأساً 

در اين رابطه، نويسنده با عطف توجه به غولھای . تاده نمی پردازند مسائل پيش پا افۀخاطر حفظ ظاھر به تکرار ساد

مقابله با جاسوسی آژانس امنيت ه ، اين سؤال را مطرح می کند آيا آنھا ب»Verizon«و » AT&T«مخابراتی، مانند 

 ھم ملی خواھند پرداخت؟ احتمال کمی وجود دارد که شرکای بزرگ آژانس امنيت ملی چنين گامی که يک سال پيش

  .»نظر می رسيد، بردارنده غيرممکن ب

ارائه دھندگان خدمات . ، بيش از ھمه، به دفاع از اطالعات کاربران معمولی اينترنت کمک کردسنودنبی ترديد، اقدام 

  . اسرار کاربران، با ھمديگر مسابقه گذاشته اند برای نشان دادن عزم خود در حفاظت از

، که می توانست به آژانس امنيت ملی اختيارات »اع از اطالعات اينترنتیقانون مبادله و دف«در ضمن، تصويب 

  .بيشتری برای جمع آوری اطالعات از کاربران بدھد، تا مدت نامعلومی به تعويق افتاد

 در دادگاه عليه آژانس ا دعوۀيک سال پيش تنھا طرح اقام: رات قابل مالحظه ای روی دادييدر نظام قضائی نيز تغ

، حتی از »قانون ضد تروريسم«علت پيچيدگی ھای آئين دادرسی رد شد و دولت بدون ذکر محتويات ه بامنيت ملی 

 ۀ پس از گذشت يک سال، اکنون از چند فقره پروندمجموعاً . اعالم تعداد صفحات تفسير اسرار آن خودداری کرد

گفته می شود و اولين دادگاھی که راجع به   سخنامريکاحقوقی در خصوص اختيارت بيش از حد آژانسھای امنيتی 

، خالف قانون احتماالً «و » عمل مخرب« خود اين عمل را ۀجمع آوری اطالعات انبوه حکم صادر کرد، در حکم صادر

  .ناميد» اساسی

  .»در اثر صدای اعتراض مردم کمپانيھا، دادگاھھا و کنگره به اتخاذ اين تصميمات مجبور شدند« مطمئن است، تيم

مبر  سپت١١ آن برای اولين بار پس از  نظرخواھی عمومی که بر اساسۀاينگان کنگره تا قبل از روشن شدن نتيجنم

  .ئيھا را نگران می کند، ھيچ حرکتی را آغاز نکردندامريکا آزايھای مدنی بيش از تروريسم ألۀمس

ر واقعی و طوالنی مدت ييد برای تغسال آينده بايد جامعه تصميم بگيرد که می خواھ« نتيجه گيری می کند، که تيم

 با مقاومت تا زمان ئی بدون رويارول انبوه، عمالً ومبارزه کند يا آژانس امنيت ملی قادر است با کسب جواز تداوم کنتر

  .» جديد، دو باره به سايه برودسنودنظھور 

کارزار تنظيم مجدد شبکه به ابتکار  آژانس امنيت ملی، ۀ، در سالگرد انتشار برنامجون تايم، پنجم ماه ۀگزارش مجله ب

  . با فراخوان استفاده از رمزنگاری سخت افزاری شروع می شودگروه مبارزه برای آينده

از اين » Photohosting Imgur«و ) Reddit( سايت، از جمله گوگول، سايت اخبار اجتماعی رديت ٢٠٠بيش از 

 آتشين داير بر دعوت به آشنائی با تکنولوژی رمزنگاری و نصب آنھا به نمايش صفحات. اقدام اعالم پشتيبانی کرده اند

  . متناسب با آن شروع کرده اندۀبرنام

کمک آن خبرچينان بالقوه می توانند با خبرنگاران ه در ضمن، گاردين بستر نرم افزاری امن راه اندازی می کند که ب

  . رديابی آنالين جلوگيری نمايندۀخته شد اشکال شناۀ از ھم ارتباط برقرار نموده و عمالً روزنامه سريعاً 

 عامل دورريز مورد ۀو شبک» Tor«با راه اندازی آن، سيستم بسيار معروف تکنولوژی ناشناس سازی مانند شبکه 

  . از خدمات آن بھره بردندسنودن فاستفاده قرار گرفت که روزنامه نگاران درگير کار با آرشي

ر گاردين نصب شده، کوکيھا و سياھه ھای مربوطه را رديابی و ذخيره نمی بستر نرم افزاری امن جدا از سايت سرو

  .کند

گريھای ءحفاظت از منابع، مبنای کار روزنامه نگاری است، اما افشا«، اظھار داشت که آالن راسبريجردبير روزنامه، 

ما . ينده سخت تر می شودطور فزاه  در طول يکسال گذشته نشان دادند، که انجام آن بسنودنگاردين بر اساس اسناد 
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خرسنديم که از بھترين تکنولوژی موجود برای تضمين ھر آنچه در توان ما است، استفاده می کنيم و اميدواريم ساير 

  .»رسانه ھای جمعی رويکرد ما را ھر چه بيشتر پيگيری نمايند

با اين وجود، ھنوز امنيت . قرار داردويژه تأکيد می شود، که سرور و پالتفرم در خارج از انگلستان ه در اين مقاله ب

ھر تشکيالت يا محصولی که امنيت «: در سايت بنياد مطبوعات آزاد آمده است. مطلق برنامه نويسان تضمين نيست

بستر نرم افزار امن سعی می کند در مقايسه با کانالھای معمولی .  حقيقت را بيان نمی کندۀ درصد وعده بدھد، ھم١٠٠

  .»محيط ھر چه امن تری را برای اخذ اطالعات از منابع فراھم سازد، اما خطر ھمواره وجود داردديجيتالی موجود، 

  

  : مترجمۀافزود

 ۀ در گوشه گوشامريکا امپريالسم - مخوف آنۀويژه، سرکرده  امپرياليسم جھانی، بۀرغم جرايم و جنايات روزمره ب

سفانه أ ساختارھا و مقامات رسمی کشورھای متحد خود، مت بشريت، حتی ازۀ آن نه تنھا از ھمۀعالم و جاسوسی گسترد

 را که برده داران و فئودالھای امريکاافراد، سازمانھا، دسته ھا و گروھھای بسيار زيادی ھنوز ھم رژيم فاشيستی 

 مروج عنوانه جنايتکار اروپا در سرزمينھای متعلق به سرخپوستان و به قيمت نسل کشی و قتل عام آنھا تشکيل دادند، ب

  .و مدافع دمکراسی و حقوق بشر تعريف می کنند

 نغز حکيم طوس، ابوالقاسم ۀبا عطف توجه به چنين تعريف زشت، خالف واقع و غيرعقالنی، يادآوری اين گفت

  :فردوسی بسيار بجاست

  .» تيرآورانم می کشدۀطعن    ترسم از ترکان تيرانداز نيست«

  

  

  :سرچشمه
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