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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٤ مارچ ١١
  

  :آسانژ
  کنند زمين جاسوسی می ۀ و انگليس از مردم سراسر کرامريکا

 
تکنولوژی تعاملی که در مرکز ايالت تگزاس برگزار ليکس از طريق اسکايپ در فستيوال  گر ويکیءسس سايت افشاؤم

زودی قادر خواھند بود تا از تمام جھان   و پايگاه ارتباطات دولت انگليس بهامريکاآژانس امنيت ملی : شد، گفت

 .شود  ماه دو برابر می١٨ھا ھر  ھای آن ئیجاسوسی کنند چرا که توانا

 

 

 جاسوسی و نظارت ئیتوانا: ليکس گفت گر ويکیءايت افشاسس سؤخبری راشا تودی، جوليان آسانژ، مبه نقل از پايگاه 

له أشود و اين مس  تا چند سال آتی کامل می در اين دو سازمان به وجود آمده و مسلماً  زمين تقريباً ۀاز تمامی افراد کر

نظارتی را ھای  ل اين مجتمعوشود تا انتقال عظيم قدرت از مردمی که زير نظر گرفته شده به افرادی که کنتر منجر می

  .اين نوع جالب پسامدرن قدرت است. به عھده دارند، صورت گيرد

دانند برای استفاده در تعرض آميزترين نوع   اختراع بشر میۀترين وسيل  را عالی چطور اينترنت که ھمه آن: وی افزود

 طلب پيش جاسوسی و نظارت بر جھان انتخاب شده است؟ جھان در حال حاضر به سوی يک جھان جديد تماميت

ھای خمرقرمز کامبوج  ھای روسيه يا پال پات، رھبر کمونيست رود البته نه تماميت طلبی که ستالين، رھبر کمونيست می

  .گيرد به دنبال آن بودند بلکه تماميت طلبی به اين معنا که نظارت و جاسوسی در مورد ھمه چيز صورت می

گر ءھای ادوارد سنودن، کارمند سابق و افشا گریءبا استناد به افشاآسانژ از طريق اسکايپ از سفارت اکوادور در لندن 

شھر  پادآرمان” در جمع بزرگی از حاضران در اين فستيوال از تعادل قدرتی کنونی به عنوان امريکاآژانس امنيت ملی 

گيرد و ھيچ کس از آن مبرا  صورت میانتقاد کرد، بدان معنا که نظارت و جاسوسی در مورد تمامی افراد “ گرا تماميت

  .نيست
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ای برای  آسانژ افزود، در حالی که اينترنت حدود چھار سال پيش يک فضای غير سياسی بود، در حال حاضر به وسيله

  .رات سياسی تبديل شده استييتحريک و سازماندھی تغ

ل به يکی از حاميان قدرتمند محدود کردن ، برزيامريکاھای جاسوسی آژانس امنيت ملی   افشای برنامهئی رسواۀدر نتيج

راتی را در مورد شرکت اينترنتی يي سال جاری ميالدی تغاپريلبرزيل در . نظارت و جاسوسی جھانی تبديل شده است

ھای جھانی اينترنتی را به عھده دارد، اعالم  وليت ارتباط سيستمؤن شده که مسييھای تع برای تنظيم اسامی و شماره

  .خواھد کرد

 جھانی بسيار دشوار است چرا که تمامی قدرت به دست اين ۀشدار داد که بازگرداندن روند نظارت گستردوما آسانژ ھا

ھای نظارتی را  ثری قدرت اين آژانسؤکه دولتمردان بتوانند به طور مبه ويژه غيرممکن است . ھای نظارتی است آژانس

  .کاھش دھند

شوند، برخی تحت پيگرد قرار  برخی اخراج می: دھد شود چه رخ می میدانيم که وقتی دولت جدی  ما می: وی گفت

توانيد  ديگر نمی.  رخ نداده است، شما شانس ديگری نداريدامريکااما اين مسائل در آژانس امنيت ملی . گيرند و غيره می

  .تاتوری استعدالت ديکتاتوری، ديک. له پنھان کنيد يا سرتان را مثل کبک زير برف کنيدأخود را از اين مس

ما در حقيقت در اين جھان .  بسيار جدی استۀاشغال نظامی فضای اينترنت به وجود آمده که يک پديد: آسانژ ادامه داد

 مدنی ماست بدان معنا ۀنظارت اينترنت، رخنه در جامع. کرديم ما در نمای خيالی از جھان زندگی می. کرديم زندگی نمی

.  بسيار جدی استألۀاشغال نظامی اينترنت و فضای مدنی ما مس.  وجود آمده استگری در فضای مدنی ما به که نظامی

  .کنند افراد شجاع، ترس و نگرانی را حس می. تنھا يک فرد احمق و ديوانه ترسی ندارد

 


