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 بابک آزاد: فرستنده

 محسن نوربخش
 ٢٠١٣ اکتوبر ٢۴

  

   و برنامه ھای جاسوسی جھان شمول امپرياليست ھاسنودنادوارد 
 

  ، بيست و نُه ساله ، که به عنوان کارشناسسنودنرد جوزف  ، فردی به نام ادوا٢٠١٣در روز يکشنبه نھم جون 

کار کرده بود ، بعد از ضبط مدارک بی ) اِن اِس اِ  (امريکافنی کامپيوتر به مدت سه ماه برای آژانس امنيت ملّی 

  "پريسم" جاسوسی به نام ۀ سّری و بسيار محرمانۀ تا به حال در يک برنام٢٠٠٧شماری از اطالعاتی که از سال 

Prism و به ) اِن اِس اِ  (امريکا مرخصی رسمی از آژانس امنيت ملّی ۀذخيره شده بودند ، با در دست داشتن اجاز

 محسوب می شوند خارج شده و به امريکا مداوای پزشکی، از جزاير ھاوائی در اقيانوس آرام که جزو خاک ۀبھان

 سياسی به ھنگ کنگ و بعد به روسيه ۀه عنوان پناھند، اول ب" پريسم" غول پيکر ۀمنظور برمال کردن ابعاد برنام

بيشتر از يک ماه در محيط فرودگاه مسکو به حالت موقت زندگی کرد تا سر انجام روسيه با  سنودنجوزف .  رفت

ين خونخوار ترين ، جنايتکار  ، اامريکادر حالی که امپرياليسم .   او در آن کشور موافقت نمودۀاقامت يک سال

 افروز تريِن امپرياليست ھا که ھمواره به موذيانه ترين دسيسه ھای ضد بشری مشغول است ، با جرم ، جنگترين

خواھان " دزدی از اموال دولتی"و ھم چنين با اتھام "  دولتی به افراد غير مجازۀدر اختيار گذاشتن اسرار محرمان"

 چند مدتی اخبار دنيا سنودنان پناھندگی سياسی در آن مقطع ، جري.  شده است امريکا او در ۀاسترداد سريع و محاکم

 ۀرا تحت شعاع خود قرار داد و از آن زمان به بعد ھم ھر از چند وقتی با افشای بخشی از مدارک بسيار محرمان

ذخيره شده در چھار کامپيوتری که وی با خود به ھمراه برده است ، دوباره افکار عمومی جھان به او مشغول می 

  .شود

 به ھر جسمی –در اصل به معنی منشور و يا شوشه " پريسم"چيست و چگونه عمل می کند؟  " پريسم "ۀاماما برن

از جنس بلور و يا ھر جنس ديگری اطالق می شود که نور پس از عبور از آن ، تجزيه شده و به رنگ ھای مختلف 

 امواج کوتاه و بلند ۀ ھم الکترونيکۀخيربا کنايه به اين موضوع ، با حفظ و ذ" پريسم" جاسوسی ۀبرنام.  در می آيد

ن ولفينی افرادی که از خطوط زير زمينی تولفيراديوئی که در فضا پخش می شوند و يا ضبط ھمه محاوره ھای ت

که با پخش امواج صدا در فضا صورت می ) بی سيم(ن ھای ھمراه ولفياستفاده می کنند و يا ھر مکالمه ای که با ت

تصويری اينترنتی / و يا خدمات صوتی " پلتاک"ی صوتی در شبکه ھای ارتباطاتی از قبيل گيرد ، از کنفرانس ھا

، "يوتوب"، " فيس بوک"، خدمات اينترنتی ديگری مثل " توويتر"و "  اس- ام-اس"، پيام ھای کوتاه " اسکايپ"مثل 
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 ھر روزه در یای اعتبارو ايميل ھای شرکت ھای مختلف ، حتی خريد و فروش ھائی که با کارت ھ"  اين-لينکد"

 اطالعاتی از سراسر جھان را در کامپيوتر ھای ۀ، روزانه ميليون ھا ميليون پروند و غيره دنيا انجام می گيرند

 امريکادر ايالت يوتا در " بالف ديل"عظيمی که در ساختمان بزرگی که برای ھمين منظور در نزديکی ھای شھر 

 خود و ھم چنين از طريق ھمکاری بخش ھای خصوصی جمع آوری کرده ساخته شده است ، به کمک ماھواره ھای

ارتباطات و مراوده / مکالمه ھا / و با اين اطالعات برای استراق سمع زنده و تجزيه و تحليل فوری و آنی تماس ھا 

 اين ۀھمھای افراد مشخصی که نام آن ھا در ليست آژانس امنيت ملّی وجود دارد پرداخته و يا به بايگانی کردن 

  . دور يا نزديک ، اقدام می کندۀاطالعات برای بازنگری و تجسس عميق تر آن اطالعات ذخيره شده در آيند

  

 مکالمات و محاوره ھای لفظی و نوشته ای و ارسال عکس که روزانه بين ۀواضح است که ضبط بی در و پيکر ھم

 اينترنتی و -انی ھای خصوصی کامپيوتری مردم دنيا در سراسر جھان صورت می گيرد، با کمک مستقيم کمپ

 امکان پذير می امريکابرای امپرياليسم ... از قبيل ُورايزن ، مايکروسافت ، ای او ال ، اَپِل و ،امريکانی در ولفيت

 انکار کرده بودند ، ولی به امريکادر گذشته ھرگونه ھمکاری خود را با دولت " گوگل"ين مسؤولاگر چه .  شود

اظھار " گاردين" انگليسی زبان ۀ روزنامسؤال، در بيانيه ای در توضيح به " پريسم" جاسوسی ۀ برنامدنبال افشای

  :داشتند

ھر از چند وقتی ، بعضی ھا  ادعا می کنند که ما .   توجه می کندکمپانی گوگل به امنيت اطالعات کاربران عميقاً  "

ولی گوگل برای دسترسی دولت به .  ايجاد کرده ايمبرای دولت " درب پشتی"در ھمکاری با دولت در سيستم مان 

ما اطالعات کاربران را مطابق با قانون در اختيار دولت قرار می .  اطالعات خصوصی کاربران ، درب پشتی ندارد

اين ھمکاری "...    و ما اين کار را بعد از بررسی دقيق به اين چنين درخواست ھائی ست که انجام می دھيمدھيم

 در حالی است که چند سال پيش ، وقتی که پدر يک سرباز امريکابين کمپانی ھای اينترنتی و دولت تنگاتنگ 

ئی که پسرش در جنگ در عراق کشته شده بود ، از کمپانی ياھو خواسته بود که با در اختيار گذاشتن رمز امريکا

 اجازه داده شود که عکس ھای احتمالی ورود ايميل پسرش که حاال ديگر کشته شده بود ، به او و به مادر آن سرباز

ست و در اينترنت موجود ھستند را به عنوان يادگاری برای اوی و ايميل ھائی که او نوشته و متعلّق به پسرشان 

، سعی در خريدن " امانت در حفظ اطالعات شخصی افراد"کمپانی ياھو با رد اين تقاضا به عنوان .  خود چاپ کنند

 کرد معلوم می شود که ء افشاسنودندر حالی که در واقعيت در يکی از نامه ھائی که !  ود کرداعتبار کاذبی برای خ

خواسته است که ليست تمامی " ُورايزن"ئی به نام امريکا تيلفوناز کمپانی ) اِن اِس اِ  (امريکاآژانس امنيت ملّی 
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ن در اختيار آژانس امنيت امشترک آن ۀ ھای آن ھا را برای ضبط محاوره ھمتيلفون ۀھمراه شماره مشتريان خود ب

 و با اعالم صريح ھمکاری علنی بين سنودن پريسم توسط ۀبعد از افشای برنام.  قرار دھد) اِن اِس اِ  (امريکاملّی 

 ۀ و در اختيار قرار دادن اطالعات کاربران به دولت که به گفتامريکااينترنتی و دولت / کمپانی ھای ديجيتالی

 دولت در زندگی خصوصی ۀ می باشد ، ابعاد نفوذ جاسوسی بی سابق"مطابق با قانون "اصطالحين گوگل به مسؤول

ليسی شدن جوامعی دارد که چه در گذشته واين امر نشان از رشد ھر چه بيشتر پ.  ئی برمال گشتامريکاشھروندان 

 و به ای اجتماعی را ظاھراً  حق داشتن آزادی ھمی نامند، جوامعی که قبالً " مھد دموکراسی"و چه امروز خود را 

 شھروندان کشور خود بلکه ۀ ولی در چند سال اخير نه فقط ھم طور نسبی برای شھروندان خود قائل می شدند

  .              ليسی شديد قرار داده اندوشھروندان ساير کشور ھا را نيز مخفيانه و بدون اطالع آن ھا تحت مراقبت جاسوسی و پ

 ، يکی از ١٩٩٠ و رشد و گسترش آن در اوائل سال ھای ١٩٨٠ اينترنت در اواخر سال ھای  با رواج پيدا کردن

را برای فرستادن متنی از يک عضو " ايميل"کمپانی ھائی که در ھمان سال ھای اوليه ، سرويس الکترونيکی به نام 

   .بود" جونو"ار داد، شرکت  عموم به طور رايگان در اختيار ھمه قرۀشبکه به يک عضو ديگر شبکه ، برای استفاد

به دستبرد به اين اطالعاتی کشور ھای ديگر ، اقدام / ليسی و و سيا و سازمان ھای پ. آی. بی.از ھمان اوائل ، اف

منتھی اين متون ، تنھا بعد از بسته بندی شدن و ثبت نام .   زدند، که بين افراد رد و بدل می شدمتون الکترونيک

در فضای مجازی اينترنت بود که يک نسخه از آن " ب "ۀبه نقط" الف "ۀحين حرکت از نقطفرستنده و گيرنده و در 

 سازمان ھای زيرزمينی به سرعت ياد گرفتند که ايميل ھا یبه ھمين خاطر ، اعضا.  کپی شده و به سرقت می رفت

ذارند ولی آن را برای باقی بگ خود(Draft) " چرک نويس "ۀرا بدون نام و آدرس گيرنده ، ايجاد کرده و در پوش

منتھی مخاطب آن ھا با دانستن رمز ورود ايميل به سراغ متون نوشته شده در !  مخاطب خود به اينترنت نفرستند

با اين کار ، .  رفته و آن را در ھمان جا خوانده و اگر الزم بود متن جديد تری به آن بيفزايد" چرک نويس"پوشه 

اين .   يرنده ای فرستاده نمی شد و در نتيجه امکان سرقت آن ھم از بين می رفتايميلی از يک فرستنده برای ھيچ گ

کار برای مدت ھا کارکرد داشت تا اين که کمپانی ھای خدمات اينترنتی متوجه شدند که ايميل ھای مشخصی به 

 مشترک از ۀاد استفۀ مختلف جھان باز و بسته می شوند که نشان دھندۀ مدت کوتاھی از زمان ، در دو نقطۀفاصل

 جديداً به وجود آمده ای به نام ۀدر ھمان سال ھا ھم در مقاله ای که راجع به رشد پديد. رمز ورودی يک ايميل بود

  بودن متون الکترونيک"غير خصوصی"نوشته شده بود به موضوع ماھيت " تايم "ۀ ماھانۀکه در مجل" اينترنت"

  .رد و بدل شده بين افراد اشاره شد

 ھای خصوصی و خواندن نامه ھای تيلفونزمان ھای اطالعاتی و جاسوسی در رد يابی افراد و شنود اين که سا

افراد بوده اند ، واقعيت ) ايميل (دسترسی به نامه ھای الکترونيککاغذی و يا در چند سال اخير ، ھمواره مشغول به 

از طبقه " محرمانه" ، بعضی از مدارک  بعد از گذشت بيست و پنج سال ، معموالً امريکادر .  ی نبوده استمخفي

بندی محرمانه بودن بيرون آمده و در اختيار عموم قرار می گيرند ، اگر چه ، ھنوز ھم در بسياری از صفحات آن 

از طبقه بندی محرمانه !  "چنان گزارش ھائی ، اسامی افراد با رنگ سياه استتار می شوند تا قابل خواندن نباشند

 بيست و پنج سال پيش ھم به اين خاطر ھست که دولت ھای امپرياليستی ھيچ وقت ابائی گزارشات" خارج شدن

  اين در حالی  ! خود که در گذشته صورت گرفته است ، ندارندۀاز اعمال جاسوسی بيشرمان" پوزش طلبيدن"برای 

نج سال آينده ، مخفی و برای بيست و پ" محرمانه"است که اعمال بيشرمانه تر آن ھا در حال حاضر با داشتن ُمھر 

  !  غير قابل دسترس عموم باقی خواھند ماند 
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چندان دوری ، در دوران مبارزات دانشجويان ايرانی در خارج از کشور عليه رژيم وابسته به امپرياليسم  نۀدر گذشت

ی مختلف کشور برای گرد ھمائی آنان در شھر ھا"  ايرانۀخان"ن ھای کوچکی به نام وشاه ، اماکن يک اتاقی يا سال

 ، امريکا ليس فدرالو پ– . آی. بی.ليس ھای شھری در کمک به افو نيز پامريکادر .  ھای گوناگون وجود داشتند

در يکی از گزارش ھای .  فعاليت ھای ضد رژيمی دانشجويان ايرانی را ھمواره زير نظر داشته و کماکان دارند

: خارج شده ، اين چنين آمده است" محرمانه"بقه بندی  محلی برای مافوق خود ، که حاال ديگر از طپوليس

ساعت ھفت و چھل و پنج دقيقه از " موضوع.  "شد"  ايرانۀخان"ساعت پنج و نيم بعد از ظھر وارد " موضوع"

 مخفی مذکور در ھوای سرد يا گرم آن شھر ، چندين پوليساين بدان معنی است که ... خارج شد ووو"  ايرانۀخان"

مورد نظر " موضوع"دوخته بوده تا ببيند که "  ايرانۀخان"در ماشين خود نشسته بوده و چشم به در ساعت متداوم 

 ۀاو چه زمانی از آن جا خارج می شود تا او زمان خروج وی را يادداشت کرده و گزارش فعاليت ھای روزان

 متعددی که برای وسايل مه ھایدر حالی که اين روز ھا با برنا!   را به رئيس و مافوق خود اطالع دھد" موضوع"

 ھمراه که با نزديک تيلفون ھمراه نوشته شده اند ، زمان و محل جغرافيائی ھر تيلفون مثل کامپيوتر و يا الکترونيک

 ۀبرنام.  ست ، ثبت می شوندا ھمراه در تماس تيلفونفرستنده و با کامپيوتر ھای مرکزی / ترين آنتن ھای گيرنده 

ھم به کمک دوربين ھائی که در سراسر شھر در اماکن عمومی مثل ايستگاه ھای " سیچھره شنا"کامپيوتری 

اتوبوس و يا قطار و مترو و يا در وسايل نقليه تعبيه شده اند با تمرکز بر روی مختصات منحصر به فرد شخص 

 ممکن است از نقطه مورد نظر که به اطالعات ديجيتالی تبديل شده ، بدون در نظر گرفتن رنگ و يا نوع لباس او که

ھم چنين .  ای به نقطه ديگر به طور مخفيانه عوض شده باشد ، حرکت او را در نقاط مختلف شھر دنبال می کنند

دوربين ھائی با پايه ھای کوتاه در نقاط مختلف شھر ھا نصب شده اند که فقط برای ضبط تصوير نمره ھای اتومبيل 

ست که حرکت اتوموبيل ھای ارگی که به ھمين منظور ساخته شده اند ، ھای بز" متابيس"و حفظ آن ھا در منابع  

 پوليسدر نتيجه .   عمومی استفاده نمی کنند را کنترل می نمايدۀشخصی آن دسته از شھروندانی که از وسايل نقلي

به ھای مخفی امروزی خالف ھمکاران سابق خود ، برای زير نظر داشتن يک فرد ، ديگر نيازی به چشم دوختن 

 برنامه ھای رد يابی که با ای الکترونيکآن ھا می توانند با خواندن گزارش ھ.  خصوصی را ندارنده مکان ب

زمانی و تماس / سرعت برق و به تعداد بيشمار نوشته می شوند ، روزانه گزارش مسير حرکت و توقف مکانی 

  . ترسيم و تنظيم شده ، مرور کنند کامپيوتر ۀوسيله ی و يا حضوری افراد مورد نظر خود را که بتيلفون

 آن قدر وسيع است که حتی ديگر امريکاجالب اين جاست که ابعاد اين جاسوسی ھا و شنود ھای غير قانونی در 

 اروپا و يا حتی دفاتر اعضای سازمان ملل ھم به کّرات ۀسسات اتحاديؤ مثل مامريکادوستان گرگ صفت امپرياليسم 

 يعنی انگلستان ، امريکادر اين ميان تنھا فقط خيال چھار کشور ھم پيمان جاسوسی . اندبوده " پريسم "ۀ برنامۀطعم

مشھور شده است ، از اين بابت بايد راحت باشد ، چون " پنج چشم"استراليا، کانادا و نيوزيلند که در پيمانی که به نام 

ا سازمان ھای اطالعاتی و جاسوسی ھر يک از اين دولت ھا به سھم خود به نحوی درگير و در ھمکاری مستقيم ب

 اينديپندنت چاپ لندن اعالم داشت که انگلستان در يکی از کشور ھای خاورميانه ۀروزنامچندی پيش .   ھستندامريکا

 در  مکالمات و محاوره ھای الکترونيکۀکه از آن کشور نامی برده نشد ، روزانه مشغول به جمع آوری و ضبط ھم

.   ئی ھا تحويل می دھدامريکا آن را به ۀست که بعد از تجزيه و تحليل آن اطالعات ، خالصاسرتاسر خاورميانه 

 مشابه انگليسی آن ۀ ، از برنامامريکادر " پريسم "ۀ از برنامسنودنگری ھای ء افشاۀ گاردين ھم در ادامۀروزنام

ظر اداره مرکزی اطالعاتی دولت که زير ن" تمپورا" جاسوسی ۀبرنام.   پرده برداشت Tempora " تمپُورا"يعنی 

فايبر " تا به حال با کنترل ترافيک اينترنت از ميان کابل ھای ٢٠٠٨قرار دارد ، از سال ) جی سی اچ کيو(انگلستان 
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ست به جاسوسی و ربودن اطالعات شخصی کاربران اينترنتی به اکه بين انگلستان و اروپا در جريان " آپ تيک

 ۀی که اين دو برنام"شرعی"کاله .   اشتغال داردامريکادر " پريسم  "ۀ تری از برنامابعاد بسيار باالتر و وسيع

جاسوسی يعنی پريسم و تمپورا در تحت نظر داشتن شھروندان خود و مردم ساير کشور ھا در اينترنت استفاده می 

انگلستان نيستند ،  ھمان  موظف به اجرای قوانين موجود در امريکاکنند اين است که کارمندان سازمان امنيت ملی 

 مرکزی اطالعاتی دولت انگلستان نيز ملزم به اجرای قوانينی نيستند که بر روی کاغذ در ۀطور که کارمندان ادار

 وضع شده اند ، و در نتيجه با ھمکاری تنيده با يکديگر ، ھر يک از آن ھا قوانينی را که باعث کند شدن جمع امريکا

  .  خود بشود را دور می زنندۀ متبوعآوری اطالعات در کشور ھای

  

جوليان آسانژ و (**) با تجربه ای که از چگونگی لو رفتن تماس بين بردلی منينگ  (*) سنودنبه نظر می آيد که 

 ۀ دقيق و حساب شده ای ، تصميم به افشای برنامۀمبتکر ويکی ليکس به دست آورده بود ، بسيار محتاطانه و با برنام

 واشنگتن پست فرستاده ، ۀ برای دو روزنامه نگار روزنامسنودنی که اخيراً در مدارک مخفي.  ستکرده ا" پريسم"

 می دالر ميليارد ۶/۵٢ئی ، مبلغ امريکا پنج سازمان جاسوسی ٢٠١٣ سال ۀبرای اولين بار معلوم شد که کل بودج

 ٧/١۴“ سی آی ا” سازمان جاسوسی )٢٠١٣(نام دارد ، سھم تنھا يک سال "  سياهۀبودج"از اين بودجه که .  باشد

 . ا. آی. سازمان سیۀی يک سالدالر ميليارد ٧/١۴برای اين که بتوان به قدرت خريد !  ن شده است يي تعدالرميليارد 

پی برد تنھا کافی است که در نظر گرفت که به تازگی اعالم شد که شرکت معروف مايکروسافت ، شرکت نوکيا که 

سی آی ” فقط يک سال سازمان ۀيعنی اين که بودج.  خريده استدالر ميليارد ٢/٧ا به قيمت  ھمراه می سازد رتيلفون

ان  "امريکا سازمان امنيت ملی ۀ ساالنۀبودج.  ھمراه نوکيا می باشدتيلفوندو برابر قيمت کل شرکت غول آسای “ ا

صنوعی به ضبط صدا و ر مکه به کمک اقما" دفتر شناسائی ملی" و بودجه يک سال دالر ميليارد ٨/١٠" اس ا

، امريکااين در حالی است که در سراسر .   استدالر ميليارد ۶/١٠ نقاط جھان مشغول است ، مبلغ اتصوير در اقص

 کمبود بودجه ، خدمات اجتماعی و پزشکی برای خانواده ھای بی بضاعت و يا کم بضاعت ۀدر ھر ايالتی ، به بھان

تال به کسانی که مب. ز کودکان ، يک وعده غذای گرم در روز وجود نداردبرای بسياری ا.  رو به زوال می رود

نيستند ، از بيمارستان ھا جواب "  سالمتۀبيم"چه دارای  ھمچون انواع سرطان ھا ھستند ، چنان-امراض کشنده 

ا خرج و پخش  ب»سيا«اما سازمان .  شده و در خيابان ھا به حال خود رھا می شوند تا با مرگ دست و پنجه نرم کنند

 کشور ھای ديگر ، در ميان گروه ھای مدعی فعاليت ھای قومی و ۀ در ميان سران خائن و وابستدالرميليارد ھا 
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مذھبی و با ايجاد تنش بين آن ھا و با ايجاد جنگ ھای مرزی بين کشور ھا ، با دسيسه ھای رنگارنگ ، مقاصد 

 .خبيث و پليد امپرياليستی خود را به پيش می برد

ر ايران ، ھمچون ساير کشورھای وابسته به امپرياليسم ، بدون سرکوب و اعمال خفقانی که عامدانه و وقيحانه به د

 ابعاد جامعه جريان دارد ، بدون نشان دادن مشت آھنين و قدر قدرتی دولت به مردم ، بدون ۀصورت عريان در ھم

جاسوسی ، دستگيری ، . ام حاکم ميسر نمی شود نظۀتالش در مرعوب ساختن آحاد جامعه ، حفظ و تداوم روزان

پر واضح است .  ھمگی در خدمت به ادامه حيات رژيم ھستند... زندان و شکنجه و اعدام ھای نمايشی و علنی ووو

نسبی " آزادی"و " دموکراسی" قادر به رعايت حفظ صوری که در کشورھای وابسته به امپرياليسم ، دولت ذاتاً 

ن چنان که در غرب بود و در چند سال اخير حفظ صوری آن ھم در کشور ھای غربی به برای شھروندان خود آ

و اما در غرب ، با افشاء پيدايش برنامه ھای جاسوسی مخفيانه ، در ادعای قائل .  کنار گذاشته شده است ، نيست

و واقعی نسبی برای شھروندان خدشه به وجود آمده و ماھيت کريه " آزادی"و " دموکراسی"شدن صوری 

چيزی که بايد در نظر داشت اين است که ھدف امپرياليست ھا از .  بورژوازی غربی از پرده بيرون افتاده است

واقعيت اين است که ھدف امپرياليست ھا از .  جھانی نيست" تروريسم"مخفيانه ، مبارزه با به اصطالح " جاسوسی"

 .ا ، چه از لحاظ سياسی و چه از لحاظ اقتصادی می باشد ھر چه بيشتر آنان در دنيۀجاسوسی ، بسط سلطه و سيطر

 امريکا  اعمال ضد خلقی و رسوائی ھای امپرياليسم ۀبرگ ديگری بر کارنام" پريسم" جاسوسی ۀافشای پروژ

 را بار ديگر و با وضوح تمام بر روی آب امريکادولت " دموکراسی"و " حقوق بشری" شعارھای ۀافزوده و پت

ياليست ھا با اعمال جاسوسی مخفيانه ، دسيسه و توطئه ، خواھان ازدياد قدر قدرتی سياسی و امپر.  ريخته است

 سرمايه گذاری کرده و به انواع توطئه ھا نظير دالرآن ھا در اين راه ميلياردھا .  اقتصادی شان در جھان می باشند

ا تاريخ ثابت کرده که طبقات استثمارگر ام.  به آن ھا اشاره شده دست می يازندسنودنگری ھای ءآن چه که در افشا

حتی با دست زدن به پيچيده ترين و شديد ترين شيوه ھای سرکوب قادر به ايجاد خفقان دائمی ، جلوگيری از رشد 

  .آگاھی مبارزاتی و خفه کردن مبارزات طبقات محروم نبوده و نخواھند بود

  ٢٠١٣مبر سپت

  

  : زير نويس ھا

 با پوشش ديپلماتيک برای سازمان ٢٠٠٧ حاکی از آن است که وی در سال نسنوداطالعات مربوط به (*) 

 به استخدام ٢٠٠٩دو سال بعد يعنی در سال .  سويس کار می کرده است-در ژنو ) . ا. آی.سی (امريکاجاسوسی 

در يک مشغول شد و ) . ا. اس.ان(در آمد و به کار قراردادی در آژانس امنيت ملی " دل"کمپانی کامپيوتر سازی 

او قبل از شروع کار برای آژانس امنيت ملی در کمپانی کامپيوتر .  ئی در ژاپن مستقر گرديدامريکاپادگان ارتشی 

 با تجربه ای که سنودنبه نظر می آيد که .  ی کامپيوتر پرداختئبه فراگيری ساختار سيستم ھای شبکه " دل"سازی 

طبق گزارش ان آسانژ مبتکر ويکی ليکس به دست آورده بود ، جولياز چگونگی لو رفتن تماس بين بردلی منينگ و 

ئی ساکن امريکا »گلن گرين والد« - گاردين ۀ ، محتاطانه اقدام به تماس ايميلی با خبرنگار روزنام. آر. پی.راديو ان

وی تماس ريودو ژانيرو در برزيل که سابقا وکيل بوده ، می کند و با رمز از او می خواھد که برای خبر مھمی با 

رو می ه  خبرنگار گاردين روب– با شک و بی اعتنائی گرين والد ءاما اين ايميل نگاری با رمز در ابتدا.  بگيرد

  فيلمبردار و مستند ساز - خود با ايميل رمزی لورا پُويتراس ۀ در بررسی کار ھای روزانسنودنتا اين که .  شود

لورا پُويتراس در ظرف دو .   با گرين والد ھست مواجه می شودساکن نيويورک که زنی مترقی و ھم نظر و ھم فکر
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جمله جوليان آسانژ ، اطالعات بسيار  با مصاحبه با افراد گوناگون من" یپوليسنظارت  "ۀمسألسال گذشته بر روی 

ی  به عنوان کارشناس کامپيوتر از ايميل ھای رمزسنودن. لم مستند خود گرد آوری کرده استگرانه برای فءافشا

که غير قابل شکستن ھستند خوشنود شده و با وی تماس می گيرد و از او درخواست می کند که کليد " پُويتراس"

لورا پُويتراس با نگرانی و .  رمز نويسی خود را در اختيار او بگذارد تا وی برای او اخبار محرمانه ای را بفرستد

 .وی به خبرنگار راديو ان.  می فرستد، می باشدسنودنان که ھم" غريبه"دلھره کليد رمز نويسی خود را برای اين 

مور اطالعاتی دولت است که قصد دارد از من أ گفت که پيش خود فکر می کردم که شايد اين غريبه ، يک م. آر.پی

 در يکی از ايميل ھای رمزی از او می خواھد که او سنودنھر حال ، چند وقت بعد از آن ، ه ب.  اطالعات بگيرد

 سه نفری در ھنگ جلسۀ با گلن گرين والد خبرنگار گاردين تماس گرفته و خواھان يک سنودناز طرف ) يتراسپُو(

 در ھنگ کنگ ، بنا بر جلسه در گزارش راديوئی خود اظھار داشت که در آن . آر. پی.خبرنگار ان.  کنگ بشود

اق ت ھای ھمراه را در يخچال اتيلفونه و  جدا کردتيلفون ھای ھمراه خود را از تيلفون ھمگی باطری سنودناصرار 

ست که ا توضيح می دھد که او دارای سه کامپيوتر سنودن ، پُويتراس به جلسهدر اين .   قرار می دھندسنودنھتل 

دوتای آن ھا به اينترنت وصل می شوند ولی سومين کامپيوتر او از روز اول خريد ، ھيچ وقت به اينترنت وصل 

به چنين .  لم سازی خود استفاده می کنده ھای شخصی و کار ھای مربوط به ف برای ضبط نوشتنشده است و او از آن

 اظھار داشته بود که با . آر. پی.لورا پُويتراس به خبرنگار راديو ان.   گفته می شود" ءشکاف در فضا"کامپيوتری 

گرين والد کرده بود ، فھميدم که  برای او و گلن »پريسم« جاسوسی ۀ برنامۀ از ابعاد گستردسنودنتعاريفی که 

ی که از برمال شدن اسرار شان ت سازمان ھای جاسوسيزندگی ما از آن لحظه به بعد تا سر حد کشته شدن به دس

 .ر خواھد کردييناراضی ھستند ، بسيار تغ

 بردلی ئی به نامامريکا ۀسال ٢۵ ، يک جوان سنودنتوسط " پريسم" ۀسه سال پيش از جريان افشای برنام(**) 

 در امريکامور اطالعات و مخابرات ارتش أکه در آن زمان بيست و دو سال بيشتر سن نداشت به عنوان م منينگ

 و کوشش برای امريکاعراق ، شاھد ويديوی کشته شدن دو کارمند عراقی وابسته به خبرگزاری رويتر توسط ارتش 

ئی ھليکوپتر ارتشی آپاچی در امريکاود که خلبان جريان آن حادثه اين ب.  جلوگيری ارتش از پخش آن ويديو شد

  اين کهۀلمبرداری بودند را به بھانال حمل وسايل دوربين و سه پايه فعراق، آن دو نفر عراقی را که در ح

بر دوش خود ھستند ، به ھمراه جمع ديگری از عراقی ھا بی رحمانه از " خمپاره انداز"در حال حمل " شورشيانی"

با .  ھليکوپتر به رگبار گلوله ھای سی ميليمتری بست ، کاری که ھمواره با مردم عراق انجام می دادباال با مسلسل 

زخمی شدن يک از آن دو کارمند خبرگزاری رويتر ، نفر دوم به کمک راننده اتوموبيلی که حاال توقف کرده بود ، 

ل راننده که در اتوموبيل باقی مانده بودند ،  دو فرزند خردساۀاما آن ھا به اضاف. برای کمک به مجروحين می شتابد

بردلی منينگ با ديدن صحنه ھای دلخراش .  ھمگی در دور دوم ، با رگبار مسلسل سنگين ھليکوپتر کشته می شوند

 در عراق و افغانستان ، چنان منقلب می شود که نه تنھا آن ويديو ، بلکه امريکااين ويديو و جنايات ديگر ارتش 

 امريکااو که مخالف امپرياليسم " سايبری" ارتش را در اختيار جوليان آسانژ و دوستان ۀالعات محرمانخروار ھا اط

جوليان آسانژ ھم سايت ويکی ليکس در اينترنت را به وجود آورد و تمامی آن مدارک .   قرار می دھد،ھستند

ھانيان قرار داد و به ھمين علت ھم از  جۀ را در اختيار ھمامريکا ۀارتش و وزارت خارج، " سيا" سازمان ۀمحرمان

 جوليان آسانژ در ۀ خواھان محاکمامريکاچون دولت .   مورد تعقيب قضائی قرار گرفته استامريکاطرف دولت 

سياسی در سفارت اکوادور در لندن به سر می برد و ۀ ست ، وی بيشتر از يک سال است که به عنوان پناھندا امريکا

  .  ارت نيستقادر به ترک ساختمان سف
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کامپيوتر است، لو " ھکر" که يک »آدرين المو«با فرد نااليقی به نام ) َچت(بردلی منينگ خود در تماس اينترنتی 

 در اتاق امريکامنينگ به شخص مذکور می گويد که او معتقد است به جای اين که اين ھمه آثار جنايت ارتش .  رفت

و اين که .  افکار عمومی به نمايش گذاشته بشوندۀخورند ، بايد در حيطھای تاريک و در بسته بايگانی شده و خاک ب

به خاطر حمله ھای   که قبالً »آدرين المو« . جوليان آسانژ ھستمنبع استرداد مدارک محرمانه به ) منينگ(او 

ام ھمان  آزادی خود به استخدی دستگير شده بود و حاال در ازاپوليسسسات مالی و بانکی توسط ؤکامپيوتری به م

سسات مالی و بانکی در آمده بود تا نقاط ضعف آن سيستم ھا را به آن ھا نشان دھد ، ھويت منينگ را به عنوان ؤم

تنھا چند ساعت پس از اعتراف منينگ به آدرين المو ، بردلی .   قرار می دھدپوليسمنبع ويکی ليکس در اختيار 

ی به ابعاد دو و نيم متر در  آھنيۀوی را به مدت دو ماه در قفس.  منينگ در عراق دستگير و به کويت منتقل می شود

 آھنی کوچکتری در پادگان ۀدو نيم متر در دو و نيم متر در زندان انفرادی در کويت قرار دادند و بعدا به قفس

شتن حق جائی که وی به مدت نه ماه بدون دا.   منتقل کردندامريکای در خليج کوانتيکو در ايالت ويرجينيای نظامي

 کاغذی ، کتاب ، مالقات شخصی با ھيچ انسانی حتی با يک وکيل مدافع ، لخت و ۀ چاپ شدۀاستفاده از ھرگونه نشري

 دستی کوچک ، در تنھائی مطلق حبس و شکنجه شد تا اين که چندی پيش در يک ۀينئبدون لباس ، تنھا با يک آ

 خواستی دادستان ارتش که حبس ابد بود به سی و پنج دادگاه نظامی به حکم قاضی ارتشی دادگاه به جای حکم در

 . سال حبس انفرادی محکوم گرديد

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٢  ]سنبله[  ، شھريور ماه١٧١ ۀشمار

 


