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   ٢٠١٣ جون ٢٢ ِ"شپيگل آنالين" :منبع 

  

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی :ترجمه از 
   ٢٠١٣ جون ٢۶برلين ــ                     

  

  
  راشبکۀ ترصد تمپو

  

  استراق مکالمات تلفونی و انترنتی جھان

افغانستان "گزارش تکاندھنده ای که اينک به دری ترجمه گرديده و در اختيار خوانندگان ارجمند پورتال 
  Netz-Spähsystem Tempora  زير عنوان  ،گرفتهقرار " آزاد ــ آزاد افغانستان

استراق مکالمات تلفونی و "عنوان جانبی . نشر شده است،  ٢٠١٣ جون ٢٢ ،در شپيگل آنالين شنبه
ميدانم که چند پراگرف آخر اين گزارش . را خود مترجم از روی متن، انتخاب کرده است" انترنتی جھان

شايد مورد عالقۀ خوانندگان قرار نگيرد، با وجود آن، برای حفظ امانت ترجمه، تمام گزارش را به دری 
  .آورده ام

ھم بسته اند، و برای بقای ھمين ه ستخبارات جھان سرمايه داری و غرب ھمه بقابل يادآوری ميدانم، که ا
  :سيسم، به ھر نوع ترفند و جنايت و خيانت دست ميبرند

ھيجان حد و حصر نميشناخت، وقتی اطالع حاصل شد، که شبکۀ امنيت ملی اضالع : لندن/ ھمبورگ

ات پروگرام ترصديی که به ابتکار  ــ در چوکNational Security Agency (NSA)متحدۀ امريکا ــ 

، شرکتھای مخابرات تلفونی و انترنتی را زير  ياد ميگرددPrismبارک اوباما، ايجاد شده است و به نام 

مگر برادر بريتانيائی ھم عين کار را .  مراقب شماستBig Barack. چتر استخبارات درآورده است

سوسان بريتانيائی عملی ميگردد، از بسا جھات حتی خباراتيی را که از طريق جاتالبته پوشش اس. ميکند

  .به مراتب گسترده تر از پروگرام امريکائيان است

دستگاه " Government Communications Headquarters (GCHQ)، "گاردين"طبق روزنامۀ 

 واقع است، مخابرات Cheltenhamکه قرارگاِه عمده اش در چلتنھم " استخبارات حکومت بريتانيه

اين شبکۀ جاسوسی، . گرفته استاستراقی ونی و انترنتی جھان را به پيمانۀ بسيار وسيع زير مراقبت تلف
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حاصل ميکند، که مخابرات ماورای ) Fiberglass(معلومات دزدانۀ خود را از کيبلھای انساج شيشه ئی

بحر اتالنتيک اين کيبلھای انساج شيشه ئی، از بستر . ( تأمين ميگرددھااوقيانوس اطلس از طريق آن

  ) ميگذرند ــ مترجم

بريتانيائيھا ھمه را : خواه به دوست تان تلفون کنيد، يا به رفيقۀ تان، و يا ايميلی به آمر تان بفرستيد

بريتانيائيھا بدتر اند ":  قد علم کرده گفت کهEdward Snowdenو آن در حدی که . ميشنوند و ميخوانند

  ".از امريکائيھا

بزرگترين پروگرام " صورت ميگيرد، Tempora" تمپورا"ی را که زير نام شفری او عمليات استراقي

  .خواند" مراقبت اشخاص غير مشتبه در تاريخ بشر

  

  )کتابخانۀ برتانيه ( British Library بار ١٩٢

يقيناً آگاھی الزم را در زمينه در ) ادوارد سنودن، جاسوس سابق و فراری امريکا ــ مترجم(آن امريکائی 

از طريق  ("واشنگتن پوست"و " گاردين"تيار داشت، وقتی چند ھفته پيش با پيشکش اطالعات به اخ

Prism( جھان را به ھيجان انداخت و بعداً جھت گريز از تعقيب جزائی مقامات امريکائی، خود را در ،

ای فشاينک بر او عالوه بر نکات ديگر،  اتھام سرقت اموال حکومتی و ا. ھانگ کانگ پنھان ساخت

 معلومات الزم در بارۀ کنونوی ا. ، وارد ساخته شده استمعلومات مربوط به امور دفاعی کشور

Tempora وی بعداً خود را به مسکو رسانده و تقاضای پناھندگی . (گذاشته است" گاردين" را در اختيار

، روازش به کيوبااز آن به بعد افواه مختلف در مورد محل اقامت وی و يا پ. در سفارت اکوادور سپرد

از قرار معلوم از يکشنبه به بعد، رد پای او را از . ، که سلسلۀ افواه ھمچنان در دوران استنشر گرديده

 که متکی بر اظھارات ارخبا آخرين اما. ی مسکو به بعد گم کرده اند"وشيريوميتيوو"ميدان ھوائی 

ه بطياره وده و در ساحۀ ترانزيت ميدان والديمير پوتين ميباشد، حاکی از آنست که وی ھنوز در مسکو ب

  ).ــ مترجم. سر ميبرد

بريتانيانيھا بيشتر از دوصد از : ارائۀ ارقام ذيل نشان ميدھد، که چطور سنودن بدين ارزيابی رسيده است

 آنھا را در عين زمان تحت ٤٦مھمترين لينھای فايبرگالسی را بايد استراق کرده باشند، تا از جمله، 

ً . داده بتوانندمراقبت قرار   پالن GCHQ از چنين لينھا بايد وجود داشته باشد، که از جمله ١٦٠٠جمعا

  . آنھا دسترس دزدانه پيدا کند١٥٠٠کرده است، تا به 

ليون انسان ــ از جمله المانھائی که از انترنت استفاده ميکنند ــ مورد دستبرد قرار يمکالمات صدھا م

روز ذخيره ميگردند، و معلوماتی که در مورد کمپنيھای مخابراتی معلومات حاصله تا سه .  اندگرفته

، نمبرھای تلفون، مکالمات و اوقات مکالمات ــ تا سی روز ذخيره "آی پی"باشد ــ از قبيل آدرسھای 

 ٢١، کيبلھائی که تا حال مورد استراق قرار گرفته اند، ظرفيت انتقال "گاردين"نظر به تخمين . ميشوند
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يا يک مليارد ليون جيگابايت ي معنای يک تريليارد بايت يا يک مPetabyte( در روز دارند پيتا بايت را

کتابخانۀ "ليون کتاب ي م١٥٠اين بدان معناست، که معلومات معادل به ). بايت را دارد ــ مترجمميگا

  . مرتبه در روز مورد استراق قرار بگيرند١٩٢، "برتاينه
   

  جاسوسانی که به خود ميبالند

شرکتھای امريکائی :  به تناسب آن، ناچيزتر به نظر ميرسدPrismپروگرام استخبارات امريکائی 

مايکروسافت، اپل، فيس بک و ياھو، چندی پيش معلومات مختصری از تقاضاء ھای حکومت امريکا را 

اه شرکت آيفوِن اپل در فاصلۀ شش م. از ايشان صورت گرفته است،  نشر کردند  Prismکه در چوکات 

 چنين تقاضاءھا را شمرده است؛ در ھمين ٥٠٠٠ تا ٤٠٠٠ تا آخر می امسال، از ٢٠١٢اخير، از دسمبر 

و فيس بک در شش ماه .  ازين سؤاالت از ياھو صورت گرفته است١٣٠٠٠ تا ١٢٠٠٠فاصلۀ زمانی 

را  ازين تقاضاء ھا ٧٠٠٠ تا ٦٠٠٠ و مايکروسافت در ھمين مدت ١٠٠٠٠  تا ٩٠٠٠آخر سال گذشته 

  . ثبت کرده است

ً مشخص دنبال اشخاص مشتبه را Prism با شبکۀ NSAدر حالی که   آن ــ به گفتۀ خود شان ــ نسبتا

 بيشتر به يک جاروِب عظيم و غولپيکری شباھت دارد که تر و خشک ھمه Temporaميگيرند، شبکۀ 

 فعاليت GCHQ" گاردين"ومات نظر به معل: عالوه بر آن پروگرام بريتانيائی قديمتر است.  ميکندبلعرا 

  .استراق کيبلھای ماورای اتالنتيک را پنج سال پيش شروع کرده است

 دو سال بعد از شروع GCHQشبکۀ : به ھمين تناسب بريتانيائيھا بر کار خود، اعتمادی بزرگ دارند

ف خود که ائتال )Five Eyes"(پنج چشم"فعاليت، فخرکنان ادعاء کرد که با در اختيار داشتن 

استخباراتی بين آستريليا، بريتانيا، کانادا، نيوزيلند و اضالع متحده را در بر ميگيرد، بزرگترين دسترس 

 امريکائی چنين حجم اطالعاتيی را جمع آوری نميکند، که NSAحتی شبکۀ . نفوذی را در انترنت دارد

  . ده است ماه گذشته از طرف شبکۀ بريتانيائی، ھدفمندانه ارزيابی گردي١٨در ظرف 
 

  رپوچيھا خود، به کنترول خويش ميپردازند

فاش نکرد، در ھنگامی که به ھمکار امريکائی " گاردين"، که نامش را GCHQيک حقوقدان عاليرتبۀ 

ما نسبت به : " در مورد ارزيابی اطالعات حاصله، ھدايت ميداد، گفته استNSAشبکۀ استخباراتی 

چيزی که ازين نکته دريافت ميگردد، اينست که ." داريماضالع متحده، سيستم کنترول ساده تری 

معلومات حاصله بالتمام خوانده نميشود، بلکه جاسوسان مربوط به شبکۀ لينھا، چه به دالئل مصلحتجويانه 

و چه به دالئل قانونی، معلومات بدست آورده را فقط در چوکات مخصوص و تعيين شده، ارزيابی 

  .ميکنند
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: گزارش داد، که ساحه و چوکات کار به چار نکتۀ ذيل متمرکز ميگردد" ردينگا"يک منبع محرم به 

مگر الاقل نکتۀ آخرين را ميتوان به اشکال مختلف ." امنيت، ترور، جنايت متشکل و رفاِه اقتصادی"

تفسير کرد؛ با اندک فراست ميتوان حدس زد که جاسوسان مشکلی ندارند، اگر بخاطر مد نظر گرفتن 

  .، برای خود صالحيتھای بدون حد و حصری را قايل گردندھمين کتگوری

 يا تصديق ادامۀ کار خود را Certificates ھر شش ماه بايد GCHQظاھراً مشکل به نظر ميرسد که 

البته اينکه استخبارات در چه حدی خود را پايبند اين مقررات . از وزارت خارجۀ بريتانيا حاصل نمايد

سائل کنترول داخلی خود شبکۀ استخبارات، که ارزيابيھا را کامالً محرم نگه ميداند، مربوط ميگردد به م

  .ميدارد
  

  مشخصات روی انترنت

<script type="text/javascript" language="JavaScript" 

src="http://ad.yieldlab.net/d/3397/1648/300x250?id=[extid]&ts=2013.06.22.20.4

2.47"></script>  

 گپھا، حکومت برتانيه ۀ، با وجود ھم William Hague ويليم ھاگوزير خارجه،طبق اظھارات 

به تفصيل تذکر ميدھد، که از چه خالء ھای حقوقی " گاردين. " را مشروع ميداندTemporaپروگرام 

ظاھراً به نظر ميرسد، که الاقل در سطح . استفاده ميگردد، تا اين سيستم عظيم استراقی را توجيه نمايند

  .ت داخلی، کمتر تضادی از قرائِت قوانين برتانيه در زمينه وجود داردسياس

فعاالن حراست از محرميت اطالعات برتانيه، با وجود ابراز برآشفتگی، در مورد مشروعيت چنين 

نمايندۀ حقوق بشر لبرتی . کارھا مطمئن به نظر ميرسند و فقط به تعديل بعض پراگرافھا بسنده ميکنند

Libertyبه شامی چکرابارتی ، موسوم Shami Chakrabarti الاقل در بی بی سی اظھار داشت، که ،

GCHQو .  مواد قانونی را، به نفع خود تفسير ميکندNick Pickles مربوط به گروپ Big Brother 

Watch اظھار کرد، که برتانيه به بانک مرکزی اطالعات انترنتی، در حد مھلکی تقرب ميجويد؛ 

  .وع در پارلمان به بحث انداخته شودازينرو بايد موض

اينکه بريتانيائيھا و يا امريکائيان استراق کنندگان بدتری اند، بيشتر به يک سؤال سپورتی شباھت 

" تمپورا"اين نکته در مورد .  باھم کار ميکنند"Five Eyes"ميرساند، چون ھردو در چوکات پروگرام 

 نفر ايشان از ٢٥٠ ارزيابی معلومات حاصله ميپردازند،  تحليلگری که به٥٥٠بدين معناست که از جملۀ 

 . خاسته اند برNSAستخبارات مخفی امريکائی اشبکۀ 


