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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ھوادار پورتال: فرستنده

  ٢٠١١ می ٠٩

  

  :جولين آسانژ

  » جاسوسی تاريخ استۀترين شبک مخوف بوک فيس«
 

  » جاسوسی تاريخ استۀترين شبک بوک مخوف فيس«: آسانژ جولين

  را حمله کرده و اين شبکه» بوک فيس« به » راشيا تودی«برانگيز با نشريه  ی جنجالئوگو گفت ن آسانژ درجولي

توليدات سونی از ديگر  بوک و بازرسی ايمنی  خبر امکان خريد در فيس.است ای جاسوسی ناميده شبکه

  .اند ھای اين مقاله موضوع

 را» بوک فيس« اجتماعی ۀ، شبک»راشيا تودی «ۀی با نشريئوگو در گفت» ليکس ويکی« گذار جولين آسانژ، بنيان

  .ناميد» حال ساخته شده است  جاسوسی که تا بهۀترين شبک مخوف«

 ۀنام و احوال و سابق بانک اطالعاتی از» بوک فيس« او ۀ روسی گفته است به عقيدۀوگو با اين نشري گفت آسانژ در

ھای  کنند و به دست خود در اختيار سرويس می ھا را تکميل افراد است که کاربران به شکل داوطلب اين داده

   .دھند قرار می» سيا«مريکا يعنی اامنيتی   سرويسھمهس أاطالعاتی و امنيتی و در ر

  :جولين آسانژ گفته است

به سرويس امنيتی و مجانی  کند، بايد بداند که به شکل بوک اضافه می  خود در فيسۀھرکس که دوستی را به صفح «

وجه فکر  کند که به ھيچ کيد میأاوالبته ت» .کند را تکميل می ھا  و بانک اطالعاتی آنخدمت می کندمريکا ااطالعاتی 

ھای  داده مريکا بهامريکاست، اما اين حقيقت که سرويس اطالعاتی امنيتی ادولت » بوک فيس «کند مالک اصلی نمی

 .است کننده کافی خطرناک و نگرانۀ رد، به اندازدسترسی دا» بوک فيس«شده در  ثبت

  :آسانژ معتقد است

ھا در اختيارش  بوک وارد کند تا اين داده الزم را به فيس تواند فشار سياسی و حقوقی مريکا ھر زمان بخواھد میا« 

  » .قرار گيرد
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ای را که در  ر مھم و محرمانهبسيا ھنوز اسناد» ليکس  ويکی«ھمچنين ادعا کرده است که » ليکس ويکی«گذار  نبنيا

» راشيا تودی«وگو با  آسانژ در گفت. ھستند» آور شرم«اسرار  و گفته است برخی از اين اختيار دارد منتشر نکرده

 ھا حقيقت را ھای جريان اصلی نيز انتقاد کرده و گفته است اين رسانه ويژه رسانه و به ھای جھانی از صنعت رسانه

وقوع جنگ يا مقابله با  دھند و کار چندانی برای جلوگيری از ر افکار عمومی قرار میکاری شده در اختيا دست

    دھند ھای فاسد انجام نمی نظام


