
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۴ جوالی ٠٢
  

  !ھای امريکا در خدمت اعمال غير قانونی دولت " دادگاه"
ن کشور ي از دولت اامريکائی افراد و گروه ھای ت تعدادی ازيشکارابطه با در  (جون ۶ در روز امريکادادگاه فدرال 

 مدارک به دادگاه و ۀ برای عدم ارائامريکابه درخواست دولت ) ن ھای شھروندانولفيل و تيمي اۀانيل مخفوبه خاطر کنتر

 ، اطالعاتی استامريکادادگاه فدرال " حکم"ن يدر ا" مدارک"منظور از . واقع نابود کردن مدارک، پاسخ مثبت داد در

در رابطه با ) خصوص در طول پنج سال گذشتهه ب(رقانونی يوه ھای غيانه و به شي به طور مخفامريکاکه دولت 

در واقع، . ر نمی شوديت ھای اخين حکم فقط شامل شکاياما ا. گر کشورھا به دست آورده استي و دامريکاشھروندان 

که خودش ( ھر نوع مدرکی ۀ از ارائاً  تواند قانونن پس میي از اامريکا دادگاه فدرال، دولت جون ۶بر اساس حکم 

حتی اگر (ھر نوع مدرکی را " ت ملیيحفظ امن" به اصطالح ۀبه ھر دادگاھی خودداری کند و به بھان) صالح بداند

  . ن ببردياز ب)  آن ھا را کرده باشدۀدادگاه تقاضای ارائ

 ۀدگی به پرونديول رسؤور را صادر کرده است، مس حکم مزبکه) Jeffrey Whiteشخصی به نام (قاضی دادگاه فدرال 

. است" AT&T"ن قاضی، در رابطه با شرکت يگر از پرونده ھای تحت نظر ايکی دي. ز می باشدين" ادوارد اسنودن"

ن شرکت اطالعات يفاش کرد که ا) Mark Kleinبه نام " (AT&T"ن ھای يکی از تکنسين که يش، پس از ايمدتی پ

ن نفر از مشتری ھای يسکو می فرستد، چنديکی از نھاد ھای مخفی دولت در سانفرانسيش را به ينترنتی مشتری ھايا

مشھور ) Jewel v. Obama (ۀ به دادگاه فدرال فرستادند که به پروندامريکاه دولت يتی عليشکا" AT&T "شرکت 

  .شد

 دادگاه ۀن مدارکی، منتظر اجازيوقت برای نابود کردن چنچ يھ) گريا ھر دولت مشابه ديو  (امريکامسلم است که دولت 

ک شھروندان يشه حقوق دمکراتياش، نه تنھا ھم" دمکراسی"ن ي که ھم زمان با ادعاھای دروغامريکادولت . نشده اند

ز نقش اساسی را بر يگر نيگر اقشار تحت ستم در کشورھای دي کارگر و دۀمال کرده، بلکه در سرکوب طبقيخود را پا

ده که به طور جدی در رابطه با اقدامات خود به کسی يچ گاه ضرورتی نديعھده داشته، و به عنوان ابرقدرت جھان، ھ

  . حی بدھديتوض

 در امريکا جديدی را برای دولت ئید اعمال غير قانونی و ضد مردمی دولت، رسوائيأ در تامريکاتصميم اخير دادگاه 

 اين دولت را به عينه به ھمگان نشان داده ئیادعا" دمکراسی"و ضد مردمی افکار عمومی دامن زده و ماھيت واقعی 

  .است
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ابزاری طبقاتی و در )  دستگاه ھای دولتی آن ھاۀمانند ھم(ه داری يستم حقوقی کشورھای سرمايواقعيت اين است که س

 ۀ نظامی طبق- اسی ي س–ماعی اجت–ات اقتصادی يد زدن بر جناي حاکم بوده و نقشی جز مھر تأئۀخدمت اراده و منافع طبق

  .ه رنجبران ندارديه دار و دولت ھای حامی آن ھا عليسرما

شه به عنوان يبرای اقدامات سرکوبگرانه و جاسوسی عليه شھروندان،  ھم" تیيمسائل امن" به امريکائیاستناد مقامات 

 کشورھای جھان مورد ۀ حاکم ھمۀک و سرکوب توده ھا، توسط طبقيرپا گذاشتن حقوق دمکراتيه زيبھانه ای برای توج

 دستگاه ھای ۀو ھم(ه داری موجود يستم سرمايشه کن کردن سيت ضرورت رين واقعيا. ردياستفاده قرار گرفته و می گ

ط الزم برای برقراری دمکراسی واقعی، يجاد شراين اصل ايرا به عنوان اول) ره آنيغ... مذھبی و  - اسیيس – نظامی

 . مردم جھان قرار داده استش روی توده ھای آگاهيپ

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٣ ]جوزا[ ، خرداد ماه١٨٠شماره 

  


