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   جاسوسیھاینتايج سياسی افشای فعاليت
  ادارۀ امنيت ملی امريکا

  

 اضطراب و ھراس عميقی در طبقۀ حاکم امريکا خلق در سطح جھانی) NSA(فعاليت ھای جاسوسی ادارۀ  امنيت ملی 

 دست و که دوست و دشمن نمی شناسد، کامالً نموده  واز پيامد ھای سياسی و تداوم افشای راز ھای جاسوسی امريکا 

  .پاچه گرديده اند

 عملکرد ضد حقوقی مبر را بھانه آورده وھم بی شرمانه حادثۀ تروريستی سپتمقامات عاليه در دستگاه ادارۀ اوباما ھنوز 

خود را بر مبنای آن توجيه می کنند و گفتار و کردار افرادی مانند سنودن را که از فعاليت ھای جاسوسی آنھا پرده 

 امريکا بود و اسرار اين سازمان را خوب ) NSA (مور ادارۀ امنيت ملی أ مقبالً سنودن .   داشته،  تقبيح می نمايندبر

  اين است که حاال تروريست ھا به راز ھائی  پی پرده اند که دولت امريکا مخفيانه انجام مینگرانی آنھا ظاھراً . داندمی 

 واقعی نظام سياسی امريکا را می ۀمريکا و توده ھای وسيع مردم در سراسر جھان آھسته آھسته چھراداد، اما مردم 

 سياسی و ايدئولوژيک نظام سرمايه داری چنين رسوائی ھا تھداب . شناسند و کمتر به گفتار اين نظام باور می کنند

از پايان جنگ . ال برده استؤامريکا را از بيخ لرزانيده و ادعا ھای اخالقی و انسانی طبقۀ حاکم اين کشور را زير س

و  حامی  حقوق " رھبر  جھان آزاد"مريکا تالش کرده است تا خود را به عنوان قھرمان و اجھانی دوم تا اکنون،  دولت 

  . و آزادی ھای فردی معرفی بدارد" راتيکدموک"

  ميليون نفر از مردم جھان ھاليس جھانی شناخته شده  که ارتباطات و مخابرات صدوامريکا در حال حاضر به عنوان پ

با داشتن تکنولوژی پيشرفته و مراکز سمع، . و مکاتبات آنھا را می خواند آنھا گوش لماترا تفتيش می کند و به مکا

امريکا با .  در است که به روابط اجتماعی، سياسی و خصوصی افراد و سازمان ھا در ھر گوشۀ دنيا پی ببردامريکا قا

اين عملکرد خود آزادی بيان و  اجتماعات  سياسی صلح آميز را نفی نموده و روحيۀ قانون اساسی خويش را پامال 

  . نموده است

مبر به تجاوزاتش به حقوق  ساير کشور ھا و انھدام  سپت١١وريستی ستفاده از حادثۀ ترطبقۀ حاکم امريکا ھنوز ھم با ا

برای دفاع از عمليات جاسوسی ادارۀ امنيت ملی، کری وزير . دھد آزادی ھای دموکراتيک جوامع مختلف ادامه می

انع ما قادر شده ايم که از بسياری اعمال تروريستی جلوگيری نموده و م"خارجۀ امريکا وقيحانه اظھار داشت که 

کند که کماکان  توضيحات کری چنگی به دل نمی زند زيرا او برای سيستمی کار می."  خسارات جانی و مالی شويم

  . دروغ می گويد و تجاوز می نمايد
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مورين  ادارۀ اوباما در کانگرس امريکا اظھار داشتند که ھمه فعاليت ھای ادارۀ امنيت ملی به خاطر مجادله عليه أم

 گفت که . ان. ان.لمان در واشنگتن حين مصاحبه با سیاالکن سفير .  ان تروريستی القاعده بوده استفعاليت ھای سازم

ھمچنان ما حوادث سوريه و ليبيا ." گوش دادن به مکالمات مرکل چه ارتباطی به مجادله عليه تروريزم و القاعده دارد"

ً   ۶ . آی. و ام. ای. آی.را مشاھده کرديم که سازمان ھای اطالعاتی غرب به شمول سی  از گروه ھای تروريستی مشرکا

ھدف اصلی امريکا از فعاليت جاسوسی دنيائی و گوش دادن به صحبت ھای سران کشور ھای مختلف . حمايت کردند

  .  ن امريکاستان و مخالفاباطنی متحد امپرياليسم امريکا و درک  نيات  سلطه و رھبریصرف حفظ 

اين .   گسترده عليه حقوق دموکراتيک مردم در  سراسر جھان درگير شده استۀسيستم سياسی امريکا در يک توطئ

صعود اوباما، .  حقوقی به حاکميت ساير کشور تجاوز نمايدهطرزالعمل امريکا باعث شده که اين کشور بدون داليل موج

شور يک پوشش خاصی را ھديه داد که  به روش  ھای  حاکم اين کۀمنحيث اولين رئيس جمھور اقليت سياه، به طبق

روی " نامزد تغيير" اوبامای دموکرات  به حيث .  منفور و ضد مردمی در داخل  و تجاوز کارانه در خارج ادامه دھند

صحنه آمد، الکن در واقعيت  در اعمال ضد دموکراتيک از سلف خود بوش جمھوری خواه دست راستی ھم جلو افتاده 

  . است

گری آن به مراتب محدودتر از حادثۀ  پنج ء در زمان ادارۀ  بوش اتفاق افتاد که وسعت افشاNSAی بزرگ ئ رسواولينا

ادارۀ بوش به سازمان ھای امنيتی باالخص به سازمان امنيت ملی ھدايت داده بود که ايميل . ماه گذشته توسط سنودن بود 

کانگرس ھم با .   تن در داخل امريکا را مورد تفتيش قرار بدھندھزارھا ھا، تيليفون و ساير وسايل مخابراتی صد 

سناتور .  ونيت داداندازند، مصتصويب بعضی لوايح به کمپنی ھای مخابراتی که چنين عمليات ناجايز را به راه می 

  .ی مشبت داده بودأاوباما که چندی بعد رئيس جمھور شد، ھم در آن زمان به اين لوايح در کانگرس ر

ھو بوده است که ادارۀ امنيت ملی ا ترين عملکرد جاسوسی بر مردم در داخل و خارج امريکا استفاده از گوگل و يرسوا

مردم جھان از طريق ايندو ويب سايت . بدون مجوز قانونی صحبت و مخابرات ميليون ھا تن را ثبت کرده است

(Yahoo and Google)  گری سنودن ضربۀ مھلکی به ءافشا.  ی نمايندگو م و   روزانه با ھم در تماس بوده و گفت

  ضد روحيۀدولت امريکا کامالً اين عملکرد . حيثيت اين دو ويب سايت وارد کرد و اعبتار جھانی امريکا را به زمين زد

وليت اخالقی و ؤمس   اوباما شخصاً . طبقۀ حاکم اين کشور به آن اتکاء می نمايندقانون اساسی امريکاست که معموالً 

وليت قضائی او را ؤ در کشور ھای مورد نظر مس»درون« کشتار مردم بی گناه ذريعۀ حمالت   خصوصاً .نی داردقانو

تا حال کمترين اشاره ای از جانب ادارۀ اوباما نشده است که در آينده از تکرار ھمچو اعمال .  دھد دوچند افزايش می

  . خودداری گردد

.  شکاف عميق اجتماعی بين اشرافيت مالی و اکثريت مردم است ۀنشان دھندانھدام حقوق دموکراتيک در اياالت متحده 

 گفتار و کردار مردم را زير نظارت می گيرند و برای خود دشمنان ،يک اقليت طفيلی برای تداوم حيات شرم آور خود

به ثروت ھنگفتی بر مبنای تقلب و فريب ، يک گروه کوچک در امريکا . تخيلی در داخل و خارج کشور خلق می نمايند

اين نابرابری .  ميليون تن را کم کرده است۴٧که طبقۀ حاکم اين کشور کوپون غذای بيش از  در حالی. دست يافته اند

  . ھا، فاصلۀ  اجتماعی را بيش از گذشته وسعت داده و جنگ طبقاتی را گسترش می دھد

م بر مبنای  ساختارھای پوسيدۀ ايدئولوژيک و ی طبقه حاکم برای حفظ سلطۀ خود و مھار کردن اعتراضات مردئتوانا

  . ظھور افرادی مانند سنودن نمونه ای از تغييرات در حال وقوع است. سياسی در حال فروريختن است

 


