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Kaczynski manifesto pdf

Unabomber jest przekierowywane tutaj. Zobacz też: Unabumber. Amerykański terrorysta, anarchista i były matematyk Ted Kaczyński Kaczyński (1942-05-22), aresztowany w 1996 r. 22 maja 1996 r. (wiek 78) Chicago, Illinois, USA Inne nazwiskaUnabomber, profesor fc profesor biznesu godne uwagi społeczeństwo przemysłu pracy i przyszłości (1995) status przestępczy
uwięziony w USP Florence ADMAX, #04475-046[1]RelativeDavid Kaczyński (brat) skazany (brat) skazany 10 liczy; użycie bomb; 3 Murder Trial 8-year-Old 1978-March 3, 1995, Redeemer 1996 Education Harvard University (AB) University of Michigan (DR, DR), University of California, Berkeleyssis Boundary Function (1967)Dr. Allen Shields Theodore Jan Kaczyński (ur. 22 maja
1942) – geniusz matematyczny, ale w 1969 r. porzucił karierę naukową i kontynuował bardziej prymitywne życie. W latach 1978-1995 bombardował w całym kraju ludzi związanych z nowoczesną technologią, zabijając trzy osoby i raniąc 23. Publikował krytykę społeczną sprzeciwiającą się industrializacji i opowiadającą się za anarchizmem skoncentrowanym na przyrodzie. W 1971
roku Kaczyński przeniósł się do zacisznej kabiny w pobliżu Lincoln w stanie Montana, bez prądu i bieżącej wody, gdzie nauczył się sztuki przetrwania i samowystarczalności. Był świadkiem zniszczenia pustyni otaczającej chaty i doszedł do wniosku, że nie można żyć w przyrodzie. W 1978 roku rozpoczął kampanię bombową. W 1995 roku napisał list do New York Timesa,
obiecując powstrzymanie terroryzmu, jeśli Times lub The Washington Post opublikuje esej Industrial Society i jego przyszłość, i argumentował, że jego bombardowanie było konieczne, aby zwrócić uwagę na erozję ludzkiej wolności i godności przez nowoczesne technologie, które wymagają ekstremalnej, ale masowej organizacji. Kaczyński był przedmiotem najdłuższego i
najdroższego śledztwa w historii Federalnego Biura Śledczego. Zanim jego tożsamość była znana, FBI użyło identyfikatora incydentu UNABLOM (uniwersytetu i bombowca lotniczego), aby wspomnieć o jego sprawie, w wyniku czego media nazwały go Unabumber. FBI i prokurator generalny Janet Reno naciskały na przyszłą publikację w Industry Association, która odbyła się w
Washington Post we wrześniu 1995 roku. Jak przeczytał esej, brat Kaczyńskiego David rozpoznał styl prozy i złożył napiwek. Kaczyński, który został aresztowany w 1996 r., próbował zwolnić prawników wyznaczonych przez sąd, ale nie udało się ich odwołać. Zaapelował o szaleństwo, aby uniknąć kary śmierci, ale nie wierzył, że jest szalony. W 1998 r. osiągnięto porozumienie w
sprawie zarzutów, w którym przyznał się do wszystkich zarzutów i został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Pracownica pracująca 22 maja 1942 r. w Chicago, Illinois, II generacji Polsko-Amerykanie Wanda Teresa (Ne Dombeck; 1917-2011) i Teodor Ryszard Kaczyński (1917-2011) i Teodor Ryszard Kaczyński (1919) urodzili się jako dzieci do aktu
urodzenia Kaczyńskiego i prawa jazdy, Teodora Jana Kaczyńskiego. Jego rodzice powiedzieli młodszemu bratu Dawidowi Kaczyńskiemu, że Ted jest szczęśliwym dzieckiem, dopóki jego ciężkie ule nie zostały odizolowane w szpitalu z powodu ograniczonego kontaktu z innymi, a on nie wykazywał wzruszenia w ciągu następnych miesięcy. Wanda przypomniała o odrzutze na
swoich zdjęciach jako niemowlę zatrzymane przez lekarzy, którzy badali ule Teda. Okazywała współczucie zwierzętom, które były w klatkach lub były bezradne, spekulując, że wynika to z izolacji szpitalnego. Od pierwszej do czwartej klasy (w wieku 6-9 lat) Kaczyński uczęszczał do Chicagoshireman Elementary School, gdzie administratorzy opisywali go jako zdrowego i dobrze
dostosowanego. W 1952 roku, 10 lat po narodzinach Teda, rodzina przeniosła się do Evergreen Park, na przedmieściach południowo-zachodniego Illinois. Ted przejął Evergreen Park Central Middle School. Po testach i zdobyciu IQ w 167,[14] opuścił szóstą klasę. Kaczyński później tłumaczył to jako ważne wydarzenie: wcześniej spotykał się z kolegami, a nawet był liderem, ale
po przeskoczeniu do przodu czuł, że nie pasuje do starszych dzieci i był zastraszany. Sąsiedzi z Evergreen Park opisywali później rodzinę Kaczyńskich jako ludzi zdrowia cywilnego, a jedna osoba wyjmowała wszystko, co rodzic miał dla swoich dzieci. Ted i David byli mądrzy, ale Ted był szczególnie widoczny. Sąsiedzi opisali go jako inteligentnego, ale samotnego, ale
osobistego. Jego matka wspominała Teda jako nieśmiałe dziecko i nie reagowała pod presją sytuacji społecznych. W pewnym momencie była tak zaniepokojona rozwojem społecznym Teda, że rozważała udział w badaniu dla dzieci autystycznych prowadzonym przez Bruno Bettelheima. Obserwowała nagłą, zimną postawę Bettelheima i postanowiła się temu przeciwstawić.
Liceum Kaczyńskiego (na dole po prawej) i innych finalistów stypendium zasługi z Liceum Kaczyńskiego uczęszczało do Evergreen Park Community High School i osiągnęło znakomite wyniki w nauce. Grał puzon w maszerującym zespole i był członkiem matematyki, biologii, monet i niemieckich klubów, ale został uznany przez kolegów z klasy za outsidera. [19] W 1996 roku były
kolega z klasy powiedział: Zawsze był uważany za chodzący mózg, że tak powiem. [11] W tym okresie Zainteresowałem się matematyką i poświęciłem czas na badania i rozwiązywanie zaawansowanych problemów. Związał się z grupą podobnie myślących chłopców zainteresowanych nauką i matematyką, znaną jako chłopcy z teczki ze względu na ich skłonność do noszenia
tetek. Przez całe liceum Kaczyński był akademicki przed kolegami z klasy. Umieszczony w zaawansowanych klasach matematycznych, wkrótce opanował materiał. Opuścił 11 klasę, uczęszczał do szkoły letniej i ukończył w wieku 15 lat. Był jednym z pięciu finalistów szkoły za zasługi narodowe i został zaproszony do ubiegania się o studia na Uniwersytecie Harvarda. W 1958 roku
rozpoczął studia na Harvardzie. Jeden z przyrodniych kolegów powiedział mi później, że Kaczyński nie był przygotowany emocjonalnie: spakowali go i wysłali na Harvard, zanim był gotowy... Nie miał nawet prawa jazdy. Uniwersytet Harvarda, Kaczyński mieszkał przy 8 Prescott Street, która ma pomieścić najmłodszych i najbardziej precocious przychodzących studentów w małej,
intymnej przestrzeni życiowej. Przez następne trzy lata mieszkał w Elliot House. Współlokatorzy i inni studenci Harvardu opisywali Kaczyńskiego jako stosunkowo cichego i powściągliwego człowieka, ale podobnie jak niektórzy bardzo mądrzy studenci. W 1962 roku Kaczyński uzyskał tytuł licencjata matematyki na Uniwersytecie Harvarda z gpa 3,12. W swoim studium psychologii
na Harvardzie, Kaczyński wziął udział w badaniu opisanym przez autora Alstona Chase'a jako celowo brutalny eksperyment psychologiczny prowadzony przez psychologa z Harvardu Henry'ego Murraya. Badanych powiedziano, że będą omawiać osobistą filozofię z innymi studentami i zostali poproszeni o napisanie esejów szczegółowo opisujących ich osobiste przekonania i
aspiracje. Esej został przekazany anonimowemu prawnikowi, który później wykorzystał treść eseju jako amunicję do konfrontacji i bagatelizowania tematu, w tym brutalnych, zamiatających i osobiście obraźliwych ataków, podczas gdy elektrody monitorowały fizjologiczne reakcje uczestnika. Te spotkania były filmowane, a temat wyrażał gniew i złość później grał do nich w kółko.
Eksperyment trwał trzy lata, a niektórzy co tydzień obrażali Kaczyńskiego. [27] Kaczyński spędził 200 godzin w ramach swoich badań. Później prawnicy Kaczyńskiego przypisywali jego wrogość technikom kontroli umysłu do udziału w badaniach Murraya. Niektóre źródła sugerowały, że eksperyment Murraya był częścią Projektu MKUltra, badania kontroli umysłu
przeprowadzonego przez Centralną Agencję Wywiadowczą[26]. [30] [31] [32] Chase[33][34] i inni[35][36] sugerowali również, że to doświadczenie mogło motywować działalność przestępczą Kaczyńskiego. Kaczyński wyjawił, że oburza się na Murraya i jego kolegów, głównie z powodu postrzeganej przez Murraya inwazji na ich prywatność. Powiedział również, że jest przekonany,
że jego doświadczenie z profesorem Murrayem nie miało znaczącego wpływu na przebieg mojego życia. W latach 1968-1962 był adiunktem na UC Berkeley, a w 1964 i 1967 uzyskał tytuł magistra i doktora matematyki. Missigan nie był pierwszym wyborem na studia podyplomowe. Ubiegał się również o studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i na Uniwersytecie
chicagowskim, które go przyjęły, ale nie oferowały mu stanowisk edukacyjnych ani pomocy finansowej. Michigan zaoferowało mu roczną dotację w wysokości 2310 dolarów (co odpowiada 19 524 dolarów w 2019 roku) oraz stanowiska edukacyjne. Na Uniwersytecie Michigan Kaczyński specjalizował się w złożonej analizie, szczególnie geometrycznej teorii funkcji. Jego intelekt i
napęd zrobił wrażenie na jego profesorach. Profesor Piotr Duren powiedział o Kaczyńskim, był niezwykłym człowiekiem. Nie był jak każdy inny absolwent. Był znacznie bardziej skoncentrowany na swojej pracy. Miał napęd do odkrywania matematycznych prawd. George Piranian, inny z jego profesorów matematyki Michigan, powiedział, że nie wystarczy powiedzieć, że jest mądry.
W Michigan Kaczyński wygrał 5B i 12 kursów na 18 kursach. W 2006, powiedział, że miał nieprzyjemne wspomnienia z uniwersytetu i czuł, że mają niższe standardy oceny, o czym świadczą jego stosunkowo wysokie oceny. Przez kilka tygodni w 1966 roku Kaczyński doświadczył intensywnych fantazji seksualnych z bycia kobietą i postanowił transseksualizować. Obiecał wizytę u
psychiatry, ale zmienił zdanie w poczekalni i nie ujawnił, dlaczego umówił się na wizytę. Potem się wkurzył i rozważał zabicie psychiatrów i innych, których nie lubił. Kaczyński opisał ten epizod jako ważny punkt zwrotny w jego życiu: [39][40][41] Byłem zniesmaczony, że moje niekontrolowane pragnienia seksualne prawie mnie do tego doprowadziły. Czułam się upokorzona i
szalenie nienawidziłam psychiatry. Wtedy był ważny punkt zwrotny w moim życiu. Podobnie jak Phoenix, eksplodowałem z popiołów rozpaczy w chwalebną nową nadzieję. W 1967 roku praca Kaczyńskiego Boundary Function (42] zdobyła nagrodę Sumnera B. Myersa za najlepszą pracę matematyczną w Michigan. Alan Shields, jego doradca doktorancki, nazwał to najlepszym,
jakiego kiedykolwiek poleciłem,[25] Maxwell Reade, członek jego komisji pracy dyplomowej, powiedział, że myślę, że to prawdopodobnie człowiek z 10 lub 12 krajów, który to rozumie lub docenia. [38] Kaczyński opublikował dwa artykuły w czasopiśmie związane z jego tezą, a trzy kolejne po opuszczeniu Michigan. [44] Ocena wydziału sugeruje, że nie był lubiany przez studentów:
wydawał się niewygodnym nauczaniem, nauczał prosto z podręczników i odmawiał odpowiedzi na pytania. 30 czerwca 1969 kaczyński podał się do dymisji. J. W. Addison, ówczesny przewodniczący wydziału matematyki, nazwał to nagłą i niespodziewaną rezygnacją[ [46] [47] Artykuł Los Angeles Times z 1996 r. wykazał, że praca Kaczyńskiego nie istnieje dzisiaj [według
matematyków ankietowanych za jego pracę]. Większość teorii została udowodniona w latach 60., kiedy kaczyński w nim pracował. Zdaniem matematyka Donalda Leunga, [Kaczyński] prawdopodobnie poszedłby w inny obszar, gdyby pozostał w matematyce. Po rezygnacji z Berkeley i zamieszkaniu w Biblii Montana należącej do Kaczyńskiego, Kaczyński przeniósł się do domu
swoich rodziców w Lombardu w stanie Illinois. Dwa lata później, w 1971 roku, przeniósł się do zacisznej kabiny pod Lincoln w stanie Montana, gdzie miał mało pieniędzy i był w stanie żyć bez prądu i bieżącej wody[48], robiąc dziwne rzeczy i otrzymał wsparcie finansowe od swojej rodziny. Jego pierwotnym celem było samowystarczalnie, aby mógł żyć autonomicznie. Uczył technik
przetrwania, takich jak gry śledzące, identyfikacja roślin jadalnych, rolnictwo ekologiczne i wiercenie łuków. Użył starego roweru, aby dostać się do miasta, a wolontariusz w lokalnej bibliotece powiedział, że często czytał klasyczne dzieła w oryginalnym języku. Inni mieszkańcy Lincoln później powiedział, że taki styl życia nie był rzadkością w okolicy. Kaczyński uznał, że nie można
spokojnie żyć w przyrodzie, ponieważ pustynia wokół jego domku została zniszczona przez rozwój nieruchomości i projekty przemysłowe. W odpowiedzi w 1975 roku zaczął działać, aby ingerować w rozwój wydarzeń w pobliżu i poświęcił się czytaniu socjologii i filozofii politycznej, takich jak twórczość Jacques'a Elula. W wywiadzie po aresztowaniu wspominał, że był zszokowany
wędrówką do jednego z jego ulubionych dzikich miejsc: [49] Jest to rodzaj niepładnego kraju toczenia, wyciętego bardzo stromo z klifowymi drop-offami, gdy tylko dotarł do krawędzi, a nawet miał wodospad. To była dwudniowa wędrówka z mojej kabiny. To było najlepsze miejsce aż do lata 1983 roku. Tego lata w kabinie było tak wielu ludzi, że zdecydowałem, że potrzebuję
spokoju. Wróciłem do płaskowyżu i kiedy tam dotarłem, odkryłem, że ustawili mi drogę przez środek... Nie wyobrażam sobie, jak bardzo byłem zdenerwowany. Od tego czasu zdecydowałem, że wolałbym spróbować wrócić do systemu niż zdobyć więcej umiejętności dzikiej przyrody. Wielu. W tym wywiadzie wyjaśnił, że stracił wiarę w możliwość reformy. Stworzył człowieka. ...
Podążanie ścieżką najmniejszego oporu oznaczało, że gwałtowny upadek był jedynym sposobem na rozbicie systemu technologii przemysłowych. W 1990 roku ojciec Teda, Theodore, cierpiał na raka terminalnego i popełnił samobójstwo. Replika FBI jednej z bomb Kaczyńskiego w zamachu bombowym, raz wystawiona w nieistniejącej wiadomościach w Waszyngtonie, D.C.
między Waszyngtonem, D.C, Kaczyński wysłał lub dostarczył serię coraz bardziej wyrafinowanych bomb, które łącznie zabiły trzy osoby i raniły 23 inne. Na Kaczyńskiego doszło do 16 bomb. Urządzenia bombowe różnią się znacznie na przestrzeni lat, ale wszystkie z nich zawierają inicjały FC, powiedział Kaczyński, później stojąc w Freedom Club,[53], wygrawerowane na
wewnętrznych częściach. Celowo dokłowie bardzo dba o to, by zostawić na urządzeniu wprowadzające w błąd wskazówki i brak odcisków palców; odciski palców znalezione na niektórych urządzeniach nie odpowiadały odciskom palców znalezionym w listach przypisywanych Kaczyńskiemu. Pierwsza bomba pocztowa Kaczyńskiego była pierwszą, która wycelowała w Buckleya
Crista, profesora inżynierii materiałowej na Northwestern University. 25 maja 1978 roku na parkingu uniwersytetu illinois w Chicago znaleziono paczkę z adresem zwrotnym Chrystusa. Paczka została zwrócona podejrzanemu Kristowi, ponieważ nie wysłał paczki, więc skontaktował się z policją w kampusie. Oficer Terry Marker otworzył paczkę i eksplodował, raniąc lewą rękę.
Kaczyński powrócił do Illinois na zamachy bombowe w maju 1978 roku i pozostał tam przez pewien czas, pracując z ojcem i bratem w fabryce gumy piankowej. Ale w sierpniu 1978 roku został zwolniony przez swojego brata za pisanie obraźliwych remerrixes o kobiecej przełożonej, którą krótko wooed. Przełożony wspominał później Kaczyńskiego jako inteligentnego i cichego, ale
pamiętał kilku z ich znajomych i stanowczo zaprzeczył, że mieli romantyczny związek. W 1979 roku bomba interweniująca przez FBI została umieszczona w przedziale ładunkowym lotu 444.C Boeinga 727 lecącego z Chicago do Waszyngtonu w stanie D.C. Wadliwy mechanizm rozrządu zapobiegł wybuchowi bomby, ale uwolnił dym, zmuszając do awaryjnego lądowania. Władze
powiedziały, że mają wystarczająco dużo mocy, aby powiedzieć, że samolot eksplodował. Ponieważ bombardowanie samolotu jest przestępstwem federalnym, Federalne Biuro Śledcze interweniowało i wyznaczyło incydent UNABLOM na uniwersytecie i bombowcu lotniczym. Kolejna bomba Kaczyńskiego została wysłana do Percy'ego Wooda, ówczesnego szefa United Airlines.
Kaczyński zostawił w każdej bombie fałszywe tropy, które celowo utrudniał, aby wydawały się bardziej uzasadnione. Pierwszą wskazówką była metalowa płyta wybity z inicjałami FC ukrytymi gdzieś w każdej bombie. Kolejna wskazówka zawierała notatkę pozostawioną na niewybuchu bomby; To oo-to działa! Mówiłem ci Inną wskazówką był $1 znaczek używany przez Eugene
O'Neill wysłać pole. Wysłał jedną bombę wbudowaną w kopię powieści Sloane Wilson The Ice Brothers. FBI twierdzi, że Kaczyński był ofiarą przyrody, drzew i drzew w swoich zbrodniach. Często zawiera w bombach kawałki drzewa i kory, a wybrane cele to Percy Wood i profesor Leroy Wood. Pisarz kryminalny Robert Grasmith zauważył, że jego obsesja na punkcie drzew była
ważnym czynnikiem. Słynny szkic kompozytowy Una Bomber, stworzony przez Jeana Boylana, pierwszy poważny uraz miał miejsce w 1985 roku, kiedy John Hauser, absolwent i kapitan sił powietrznych USA, stracił cztery palce i wzrok na pierwszy rzut oka. Hugh Scraton, 38-letni właściciel sklepu komputerowego Sacramento w Sacramento w Kalifornii, został zabity w 1985 roku
przez bombę zawierającą gwoździe i odłamki umieszczone na parkingu sklepu. Podobny atak na sklep komputerowy miał miejsce 20 lutego 1987 roku w Salt Lake City w stanie Utah. Bomba, przebrana za kawałek drewna, została ranna, gdy Gary Wright próbował usunąć ją z parkingu sklepu. Eksplozja wywołała nerwy w lewym ramieniu Wrighta, a ponad 200 kawałków gruzu
weszło do jego ciała. [b] Kaczyński był widziany podczas sadzenia bomby w Salt Lake City, co doprowadziło do powszechnych szkiców podejrzanego jako mężczyzny z kapturem ubranego w brodę i okulary przeciwsłoneczne. W 1993 roku, po sześcioletniej przerwie, Kaczyński wysłał bombę do Davida Gelentera, profesora informatyki na Uniwersytecie Yale. Został ciężko ranny,
ale Gelenter wyzdrowiał. W ten sam weekend Kaczyński wysłał bombę do domu Charlesa Epsteina na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco, gdzie stracił kilka palców zaraz po jego otwarciu. Kaczyński zadzwonił do brata Gülentera, Joela Gelentera, genetyka behawioralnego i powiedział mu, że jesteś następny. Dwa lata później Philip Sharp, genetyk z Massachusetts
Institute of Technology, otrzymał list z pogróżkami[69]. W 1994 roku oficer Burson-Masteller Thomas J. Moster został zabity przez bombę pocztową wysłaną do jego domu w North Caldwell w stanie New Jersey. Kaczyński powiedział w innym liście do New York Times, że wysłał bombę z powodu prac Mosera naprawy publicznego wizerunku Exxon po wycieku ropy Naftowej Exxon
Valdez. Bomba pocztowa wysłana w 1995 roku przez Gilberta Brenta Murraya, prezesa California Forestry Association, grupy lobbingowej przemysłu drzewnego, do emerytowanego prezydenta Williama Denisona.[70] Kaczyński datuje wybuch lokalizacji państwa przeprowadzony przez ofiary bomby bomby tabeli ofiar okupacji 25 maja 1978 Illinois Northwest Western University
Yes Terry Marker University policjant oparzenia z drobnymi ranami 1979 Tak John Harris absolwent student 15, 1979 American Airlines Flight 444 z Chicago do Waszyngtonu, D.C. (wybuch nastąpił podczas lotu) Tak 12 pasażerów wielu nieśmiercionośnych wdychania dymu 10 czerwca 1980 Lake Forest Yeh Percywood Burns przez większość ran i ciał United Airlines i twarze
1981 Utah bomba zdemontowana przez University of Utah N / A N / A / A 5 maja 1982 Vanderbilt University of Tennessee Tak Janet Smith University 2 lipca 1982 Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley Ye Diogenes Angelakos ma ranę odłamkową w ciele profesora inżynierii, i może 15, 1985 utrata czterech palców i utraty John Hauser absolwent i odcięta tętnica w prawym ramieniu;
Częściowa utrata lewego oka 1985 Częściowa utrata lewego oka W 1985 roku auburn bomba Boeing firmy N/A N/A 1985 University of Michigan tak James V. McConnell profesor psychologii tymczasowy ubytek słuchu np Nicklaus Seino asystent badawczy Burnes i rany odłamkowe 11 grudnia 1985 w Sacramento, California Yeh Hugh Scrut właściciel komputera 20 Czerwca
1987 Utah Salt Lake City tak Gary Wright poważne uszkodzenie nerwów lewej ręki 22 czerwca 1993, California Tiburon Ye Charles Epstein genetyk częściowy ubytek słuchu i poważne uszkodzenie dwóch błon bębenkowych, Utrata trzech palców 24 czerwca 1993 Connecticut Tak David Gelenter Computer Science Professor Poważne oparzenia i rany odłamkowe, uszkodzenie
prawej ręki 10 grudnia uszkodzenia prawej ręki, 1994 New Jersey North Caldwell Yeh Thomas J. Moser reklama executive śmierć 1995 California Sacramento Brent :[71][72] Industrial Society and Future 1995, Kaczyński podsumował swoje cele i wysłał kilka listów do mediów, w których domagał się, aby jego 35-000-słowny esej Industry Society and the Future (zwany
oświadczeniem FBI) [73][74] został wydrukowany w nienaruszonym stanie przez główne gazety. Powiedział, że jeśli te żądania zostaną spełnione, terroryzm zostanie zatrzymany. [75] [76] [77] Pojawiły się kontrowersje co do tego, czy esej powinien zostać opublikowany, ale prokurator generalny Janet Reno i dyrektor FBI Louise Free doradzali publikację, mając nadzieję, że obawy
dotyczące bezpieczeństwa publicznego i czytelnicy mogą zidentyfikować autora. Bob Guccione z Penthouse dobrowolnie go opublikował. Kaczyński odpowiedział, że penthouse był mniej szanowany niż New York Times i The Washington Post. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że nasze rzeczy zostaną opublikowane w szacunku okresowe stawki, jeśli penthousy opublikowane
dokumenty zamiast The Times lub The Post, powiedział, że zastrzega sobie prawo do podłowania jednej (i tylko jeden) bomba, która może zostać zabita po naszej manuskrypt jest publikowany. [79] [80] Kaczyński użył maszyny do pisania rękopisu, wykorzystując całe słowo, aby podkreślić go zamiast kursywy. Zawsze nazywał siebie lub FC (Freedom Club), ale nie ma dowodów
na to, że współpracował z innymi. Akademicki Donald Wayne Foster przeanalizował pismo na prośbę zespołu obrony Kaczyńskiego w 1996 roku, zauważając, że zawierał nieregularną pisownię i hipnozę oraz inne specyfiki językowe. To doprowadziło kaczyńskiego do wniosku, że jest autorem. Podsumowanie społeczeństwa przemysłowego i jego przyszłość zaczęło się od
argumentu Kaczyńskiego: rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje były katastrofą dla ludzkości. [82] Pisze, że technologia miała niestabilny wpływ na społeczeństwo, nie osiągnęła życia i spowodowała rozległe cierpienie psychiczne. [84] Twierdzi, że większość ludzi spędza czas zaangażowany w bezużyteczne pościgi ze względu na postęp technologiczny. Nazywa te działania
zastępcze, które mają na celu pomóc ludziom pracować na rzecz sztucznych celów, w tym po pracy naukowej, konsumpcji rozrywki, ruchów politycznych i drużyn sportowych. [84] Przewiduje on, że dalsze postępy technologiczne doprowadzą do rozległej inżynierii genetycznej człowieka i że ludzie zostaną dostosowani do potrzeb systemów społecznych. Uważa, że postęp
technologiczny można zatrzymać, w przeciwieństwie do tych, którzy rozumieją negatywne skutki technologii, ale akceptują ją jako biernie nieuniknioną. Domaga się powrotu do prymitywnego życia. [84] Kaczyński twierdzi, że erozja wolności człowieka jest naturalnym produktem społeczeństwa przemysłowego, ponieważ system musi ściśle regulować ludzkie zachowania, aby
funkcjonować, a reforma systemu nie jest możliwa, ponieważ szybkie zmiany w systemie nie wymuszają szybkich zmian w systemie. [86] Mówi jednak, że system jest w trakcie walki o przejęcie tej kontroli, która nie osiągnęła jeszcze w pełni kontroli nad wszystkimi ludzkimi zachowaniami. Przewiduje on, że jeśli nie uda się osiągnąć znaczącej kontroli nad ludzkim zachowaniem,
system upadnie, a kwestia zostanie rozstrzygnięta w ciągu najbliższych 40 do 100 lat. Jego zdaniem zadaniem tych, którzy sprzeciwiają się społeczeństwu przemysłowemu, jest szerzenie antytechtechnicznych ideologii, które promują stres zarówno w społeczeństwie, jak i poza nim i zapewniają przeciwny ideał natury. Mówi, że rewolucja przemysłowa jest możliwa tylko wtedy, gdy
społeczeństwa przemysłowe są wystarczająco niestabilne. Wiele z tych dokumentów dotyczy polityki lewicowej, a Kaczyński przypisuje wiele problemów społeczeństwu lewicy. Definiuje lewicę jako przede wszystkim socjalistów, groupistów, politycznie poprawnych typów, feministek, aktywistów gejów i osób niepełnosprawnych oraz działaczy na rzecz praw zwierząt[88] i stwierdza,
że lewicowość jest napędzana. Jest wyśmiewany przez niższość i nadwrażliwość jako jeden z najbardziej rozpowszechnionych przejawów szaleństwa naszego świata. Powiedział również, że rodzaj ruchu, który sobie wyobraża, powinien być anty-lewicowy i powstrzymać się od współpracy z lewicą, dodając, że lewicowość jest niezgodna z jego dziką naturą i eliminacją ludzkiej
wolności i nowoczesnych technologii. Skrytykował również konserwatystów, mówiąc, że domagają się upadku tradycyjnych wartości, ale z pasją wspierają postęp technologiczny i wzrost gospodarczy. Przyjęcie Alston Chase został powitany w 1995 roku przez wielu zamyślonych ludzi jako dzieło geniusza tekstu na Atlantyku, a przynajmniej przymierze, i bardzo zdrowe. Chase jest
jednak dziełem geniuszu i szaleńców. ... Pesymizm co do kierunku cywilizacji i odrzucenia współczesnego świata jest szczególnie podzielany z najlepiej wykształconymi ludźmi w kraju. [89] Profesor nauk politycznych UCLA James Q. Wilson został wymieniony w oświadczeniu. Napisał w The New Yorker, że Industrial Association i jego przyszłość są starannie racjonalne i
umiejętnie napisane papieru. Jeśli jest to dzieło szalonego człowieka, pisma wielu filozofów politycznych ... Nie jestem trochę bardziej zdrowy. David Scrvina, profesor filozofii na Uniwersytecie Michigan i kandydat Partii Zielonych do wojny gubernatorskiej Michigan, napisał kilka esejów wspierających ideę Kaczyńskiego, z których jeden nosi tytuł Rewolucja dla naszych czasów.
[91] [92] [93] Paul Kingsnorth, były zastępca autora ekologów i współzałożyciel Dark Mountain Project, napisał esej dla magazynu Orion, w którym opisał argumenty Kaczyńskiego jako niepokojąco przekonujące i ujawnił, że mogą one zmienić moje życie. Psychiatra Keith Abloh powiedział Fox News, że Kaczyński miał rację w wielu swoich pomysłach, mimo że był winny
mordowania i zabijania ludzi, a także porównywał społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość do Brave New World Aldusa Hersleya i George'a Orwella z 1984 roku. Do obrony Kaczyńskiego przyszli pisarze, tacy jak John Chezan i John Moore, którzy mieli zastrzeżenia do jego działań i pomysłów. Oświadczenie o wpływie odbiło się echem w współczesnej krytyce technologii i
industrializacji, takich jak John Jerzan, Jacques Elul, Rachel Carson, Louise Mumford i E. F. Schumacher. Pomysł zatrzymania procesu władzy odbił się również echem krytyki społecznej, która uwypukliła brak sensownej pracy jako głównej przyczyny problemów społecznych, w tym Mumforda, Paula Goodmana, Erica Hoppera i innych. [100] Przełęczy i pomysłów pełnomocnika
Kaczyńskiego Pamiętajcie o cywilizacji Zygmunta Freuda i jej niezadowoleniu oraz teorii racjonalizacji i sublimacji (termin Kaczyński używa trzy razy do opisania działalności zastępczej). Bill Joy, współzałożyciel Sun Microteasts, napisał, że Kaczyński jest najwyraźniej Luditem, ale po prostu mówi, że to nie odrzuca jego roszczeń. Anders Bering Breivik, sprawca norweskiego ataku
w 2011 r.,[103] wydał oświadczenie i skopiował wiele przyszłości z alternatywnymi społeczeństwami przemysłowymi pod pewnymi względami (na przykład marksistami kulturowymi i wielokulturowymi, którzy zastąpili lewicę). Ponad 20 lat po uwięzieniu Kaczyńskiego jego poglądy zainspirowały społeczność anarchistów, prymasów i neo-ludistów. Jednym z wyjaśnień ponownego
zainteresowania jego poglądami jest serial telewizyjny Manhunt: Unabomber, który został wyemitowany w 2017 roku. [107] Kaczyński jest również często wymieniany przez internetowych ekofaszystów. Choć Kaczyński był uwielbiany przez niektóre zbrojne ugrupowania faszystowskie i neonazistowskie, w swoich wypowiedziach kaczyński określił faszyzm jako zło i nie próbował
dorównać skrajnej prawicy z bością i nazizmem prezydium. W 2010 roku profesor filozofii Uniwersytetu Michigan David Scrvina pomógł skompilować pracę Kaczyńskiego jako niewolnicę techniczną antologii, w tym oryginalne wypowiedzi, listy między Scrviną i Kaczyńskim oraz inne eseje. Kaczyński zaktualizował swoje oświadczenie z 1995 r. w sprawie rewolucji anty-
technologicznej: dlaczego i jak rozwiązać problem rozwoju komputerów i Internetu. Opowiada się za innymi rodzajami protestów i nie komentuje przemocy. Plakat FBI zaoferował nagrodę w wysokości 1 miliona dolarów za informacje prowadzące do zdobycia Unabumber ze względu na materiał użyty do produkcji bomby pocztowej, a podejrzany został początkowo oznaczony jako
bombowiec do samochodów odpadowych przez amerykańskiego eksperta pocztowego, który był odpowiedzialny za incydent[111]. [112] Badacz FBI Terry D. Turchie został powołany do prowadzenia dochodzenia UNABLOM. W 1979 roku powołano grupę zadaniową pod przewodnictwem FBI, w skład której wchodziło 125 agentów z FBI, Biura Alkoholu, Tytoniu i Broni Palnej
(ATF) oraz Poczty Stanów Zjednoczonych. Chociaż grupa zadaniowa powiększyła się do ponad 150 pełnoetatowych pracowników, śledztwa w sprawie odzyskanych elementów bomby i życia ofiar okazały się mało używane w identyfikowaniu podejrzanych, którzy zrobili bomby, głównie ze złomu dostępnego niemal wszędzie. Później ofiary, o których dowiedzieli się śledczy,
zostały bezkrytycznie wybrane z badań biblioteki. W 1980 roku starszy agent John Douglas, który współpracuje z agentami z Fbi's Behavioral Sciences Unit, opublikował profil psychologiczny niezidentyfikowanego bombowca. Opisuje sprawcę jako kogoś, kto łączy się ze środowiskiem akademickim z ponadprzeciętną inteligencją. Ten profil zostanie Sprawca posiada tytuł
licencjata w dziedzinie nauk ścisłych, ale jego profil psychologiczny został złomowany w 1983 roku. Alternatywna teoria została opracowana przez analityków FBI, którzy skupili się na fizycznych dowodach odzyskanych fragmentów bomby. W tym profilu rywala, podejrzany został scharakteryzowany jako mechanik samolotu blue-collar. [114] Grupa Zadaniowa UNABOM utworzyła
infolinię 1-800, aby wykonywać połączenia związane z dochodzeniem, a nagroda w wysokości 1 miliona dolarów została zaoferowana każdemu, kto może dostarczyć informacji prowadzących do schwytania Unabombera. Przed publikacją Stowarzyszenia Branżowego i jego przyszłości brat Teda, David Kaczyński, został zachęcony przez żonę do podjęcia działań w związku z
podejrzeniami, że Ted jest Una Bomberem. David został początkowo zwolniony, ale po przeczytaniu oświadczenia tydzień po jego zwolnieniu we wrześniu 1995 roku, zaczął poważniej podeszwać do tej możliwości[116]. Szukał starych gazet rodzinnych i znalazł listy randkowe w 1970 roku, które Ted wysłał do gazet, aby zaprotestować przeciwko nadużywaniu technologii przy
użyciu idiomu podobnego do oświadczeń. Przed wydaniem oświadczenia FBI zorganizowało wiele konferencji prasowych z prośbą o identyfikację Unabombera[ Byli przekonani, że bombowiec pochodzi z chicagowskiego obszaru, gdzie zaczął bombardować, pracował lub był spokrewniony z Salt Lake City, a w latach 90. Ta informacja geograficzna i zwroty z fragmentów
oświadczenia wydanego przed opublikowaniem pełnego tekstu oświadczenia przekonały żonę Dawida, aby nakłoniła męża do przeczytania oświadczenia. [118] [119] Po wydaniu oświadczenia, FBI otrzymało tysiące telefonów dziennie przez wiele miesięcy w odpowiedzi na ofertę odszkodowania w wysokości 1 miliona dolarów za informacje prowadzące do identyfikacji
Unabumbera. Wiele listów, które twierdzą, że pochodzą od Unabombera, zostało również wysłanych do grupy zadaniowej UNABOM, gdzie dokonano przeglądu tysięcy podejrzanych potencjalnych klientów. Podczas gdy FBI objęło nowego lidera, brat Kaczyńskiego David zatrudnił prywatnego detektywa Susan Swanson z Chicago, aby dokładnie zbadać działalność Teda. David
zatrudnił później Washingtona, D.C,, adwokata Tony'ego Bissegli'ego do zorganizowania dowodów uzyskanych przez Swansona i trudno było zwrócić uwagę FBI na kontakt z FBI. David chciał chronić swojego brata przed niebezpieczeństwami nalotów FBI, takich jak rubinowe grzbiety lub oblężenie Wako, ponieważ obawiał się gwałtownych konsekwencji prób fbi, aby
skontaktować się z bratem. Na początku 1996 roku Clinton R. Van Zandt, były negocjator FBI i kryminalista, skontaktował się ze śledczymi pracującymi z Vissegli. Bissegli poprosił Van Zandta o porównanie oświadczenia z zapisem odręcznego listu, który David otrzymał od swojego brata. Początki Van Zandta Ustaliliśmy, że ta sama osoba była lepsza niż 60% prawdopodobnie
złożyła oświadczenie, które było w obiegu publicznym przez pół roku. Drugi zespół analizy Van Zandt dokonał większe szanse na bardziej prawdopodobne. Poradził klientowi Bissegli' natychmiast skontaktować się z FBI. W lutym 1996 roku Bissegli wręczył kopię eseju Teda Kaczyńskiego z 1971 roku molly Flynn. Wygłosiła esej grupie zadaniowej z Siedzibą w San Francisco.
Profiler FBI James R. Fitzgerald[123] wykorzystał analizę językową do rozpoznania podobieństw w swoich pismach i ustalenia, że autorzy esejów i oświadczeń byli prawie na pewno tą samą osobą. Analiza, w połączeniu z faktami z bombardowania i życia Kaczyńskiego, stanowiła podstawę nakazu przeszukania podpisanego przez Terry'ego Turchiego, dyrektora całego śledztwa.
Dawid Kaczyński, który starał się zachować anonimowość, został szybko zidentyfikowany, a w ciągu kilku dni wysłano zespół agentów FBI, aby przeprowadzić wywiad z Davidem i jego żoną w Waszyngtonie.C D.C. Na tym i kolejnym spotkaniu David dostarczył list napisany pierwotnie przez jego brata w kopercie, dzięki czemu grupa zadaniowa FBI wykorzystała datę po znaku,
aby dokładniej opracowywać harmonogram działalności Teda. David miał pełen szacunku związek z Agentem Specjalnym Analizy Behawioralnej Kathleen M. Phuket, który był .C.; Teksas; Chicago; A Schenectady, NY, był tam około dwóch miesięcy przed federalnym nakazem przeszukania został doręczony w kabinie Kaczyńskiego. David kiedyś podziwiał i naśladował swojego
brata, ale później postanowił zostawić za sobą swój survivalowy styl życia. Otrzymał zapewnienie od FBI, że pozostanie anonimowy, a jego brat nie dowiedział się, kto go odwrócił, ale jego tożsamość wyciekła do CBS News na początku kwietnia 1996 roku. Anchorman CBS Dan Rather zadzwonił do dyrektora FBI Louisa Freeha, którego cbs zażądał 24 godziny przed zerwaniem
historii w wieczornych wiadomościach. FBI zakończyło nakaz przeszukania i zostało wydane przez sędziego federalnego w Montanie; Następnie FBI przeprowadziło wewnętrzne dochodzenie w sprawie wycieku, ale źródło wycieku nie zostało potwierdzone. Urzędnicy FBI nie byli jednomyślni w opisywaniu Teda jako autora oświadczenia. Nakaz przeszukania zauważył, że wielu
ekspertów uważa, że oświadczenie zostało napisane przez inną osobę. Aresztowani agenci FBI, aresztowani przez Kaczyńskiego, aresztowali Kaczyńskiego w jego kabinie 3 kwietnia 1996 roku i znaleźli go w stanie oszustwa. Przeszukanie jego kabiny ujawnia, że 40.000 odręcznych stron dziennika, w tym cache części bomby, eksperymenty bombowe, opisy zbrodni Unabomber
i jedna żywa bomba, są gotowe do wysyłania poczty. Znaleźli również to, co wydawało się być pierwotnie wprowadzone rękopisy społeczeństwa przemysłowego i przyszłości. [126] Do tego stopnia, Unabomber był przedmiotem najdroższego dochodzenia w historii FBI. Po aresztowaniu pojawiła się teoria namysłu Kaczyna jako zabójcy zodiaku. Wśród powiązań, które wzbudziły
zarzuty, był fakt, że Kaczyński mieszkał w Rejonie Zatoki San Francisco w latach 1967-1969 (w tym samym okresie, w którym większość potwierdzonych zabójstw zodiaku miała miejsce w Kalifornii), że obaj mężczyźni byli bardzo inteligentni, zainteresowani bombami i kodami oraz że obaj pisali listy do gazet domagających się publikacji ich pracy, wraz z groźbą ciągłej przemocy,
jeśli żądania nie zostały spełnione. Ale miejsca pobytu Kaczyńskiego nie można było potwierdzić za wszystkie morderstwa, a ponieważ zabójstwa z użyciem broni i noża popełnione przez morderców zodiaku różniły się od bombardowania Kaczyńskiego, nie był już ścigany jako podejrzany. Robert Grasmith, autor książki Zodiak z 1986 roku, powiedział, że podobieństwa były
fascynujące, ale czysto przypadkowe. Początkowe polowanie na Unabombera było dalekie od ostatecznego podejrzanego sprawcy[129]. Społeczność przemysłowa i jej przyszłość nieustannie wykorzystują nas i nas przez cały czas, a w pewnym momencie w 1993 roku śledczy znaleźli osobę, której imię brzmiało Nathan, ponieważ nazwa została zapieczętowana w kopercie listów
wysłanych do prasy. Kiedy sprawa została przedstawiona opinii publicznej, władze zaprzeczyły, jakoby ktokolwiek inny niż Kaczyński kiedykolwiek był zamieszany w przestępstwo. W kwietniu 1996 r. ława przysięgłych przyznała się do winy, oskarżyła Kaczyńskiego o 10 zarzutów nielegalnego transportu, 10 zarzutów wysyłki i użycia bomb oraz trzy zarzuty zabójstwa. Prawnicy



Kaczyńskiego, na czele z federalnymi obrońcami publicznego Michaelem Donahoe i Judy Clarke, próbowali wejść w obronę przed szaleństwem, aby uniknąć kary śmierci, ale Kaczyński odrzucił tę strategię. 8 stycznia 1998 zwolnił swojego prawnika i poprosił go o zatrudnienie Tony'ego Serra jako adwokata. Sera zgodził się nie używać obrony szaleństwa, ale opierać się na
obronie Kaczyńskiego swoich antytechtechnicznych poglądów. [131] [132] [133] Wniosek nie powiódł się, a Kaczyński został powieszony 9 stycznia i próbował popełnić samobójstwo. Dr Sally Johnson, psychiatra, który badał Kaczyńskiego, stwierdziła, że cierpi na schizofrenię paranoidalną i paranoiczne zaburzenia osobowości. Psychiatra sądowy Park Dietz powiedział, że
Kaczyński nie jest chory psychicznie, ale choruje na schizofrenię lub schizofrenię. W swojej książce Niewolnicy technologii z 2010 roku Kaczyński odwiedzał go często przez cztery lata, a dwóch psychologów więziennych stwierdziło, że cierpi na schizofrenię paranoidalną i nie widzi żadnych oznak, że diagnoza była bzdura i polityczna. 21 stycznia 1998 roku Kaczyński został
uznany za zdolnego do procesu pomimo diagnozy psychicznej. [138] [139] Ponieważ był zdolny do stawienia się przed sądem, prokuratorzy domagają się kary śmierci, ale Kaczyński domaga się kary śmierci. 22 stycznia 1998 roku przyznał się do wszystkich zarzutów i został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Później próbował wycofać zarzut,
twierdząc, że jest nieprzytomny. Sędzia Garland Ellis Burrell Jr. odrzucił jego wniosek, a IX Okręgowy Sąd Apelacyjny podtrzymał tę decyzję. W 2006 roku Burrell zarządził sprzedaż przedmiotów z kabiny Kaczyńskiego na racjonalnie reklamowanej aukcji internetowej. Wykluczono przedmioty uważane za składniki do produkcji bomb, takie jak schematy, przepisy na bomby.
Wpływy netto wyniosły 15 milionów dolarów w zamian za reprodukcję ofiar Kaczyńskiego. Korespondencja Kaczyńskiego i inne dokumenty osobiste również zostały wystawione na aukcji. [142] [143] [144] Burrell nakazał uwolnienie ofiar Kaczyńskiego przed sprzedażą odniesień w dokumencie. Kaczyński nie naruszył wolności słowa w związku z tymi modyfikacjami. [145] [146]
[147] Aukcja zebrała $232,000. Kaczyński odbywa karę ośmiu wyroków dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego w ADX Florence, więzieniu Supermax we Florencji w stanie Kolorado. Na pytanie, czy obawia się utraty rozumu w więzieniu w 1999 roku, Kaczyński odpowiedział: Nie wiem. A w miarę lat możecie zacząć tracić wspomnienia o górach i lasach i boicie się, że
naprawdę się tym martwicie, że możecie stracić tę pamięć i stracicie poczucie kontaktu z dziką naturą. Ale nie boję się, że złamią mojego ducha. W 2016 roku Kaczyński podobno zaprzyjaźnił się z Ramzim Youssefem i Tymoteuszem McVeighem, sprawcami zamachu bombowego w World Trade Center w 1993 roku i bombardowania Miasta Oklahoma. Trzej dyskutowali o religii i
polityce i tworzyli przyjaźń, która trwała do egzekucji McVeigha w 2001 roku. Kabina Kaczyńskiego została zajęta przez rząd USA i wystawiona na New Ium w Waszyngtonie.C, do czasu jej zamknięcia pod koniec 2019 roku. W październiku 2005 roku Kaczyński zaproponował przekazanie dwóch rzadkich książek Melville J. Herskohit Library of African Studies na kampusie
Northwestern University w Evanston w stanie Illinois[ Northwestern odrzucił ofertę, ponieważ ma już kopię pracy. Kolekcja Labadie, należąca do Biblioteki Zbiorów Specjalnych Uniwersytetu Michigan, przekazuje korespondencję z ponad 400 osobami od czasu aresztowania Kaczyńskiego. Jego twórczości są jednymi z najpopularniejszych w specjalnej kolekcji Uniwersytetu
Michigan. Tożsamość większości korespondentów zostanie zapieczętowana do 2049 roku. [153] [155] Kaczyński odpowiedział na pytanie Stowarzyszenia Absolwentów Harvardu z 1962 roku o jego 50. Jako nagrodę wymienił swoją pracę jako więźnia i osiem wyroków dożywocia. [156] Opublikowano praca matematyczna Kaczyńskiego, T.J. (czerwiec - lipiec 1964). Kolejny dowód
na to, że Weatherburn jest w stanie pogodzić się z tym, że tak jest. Usa Matematyka Miesięcznik. 71 (6): 652–653. doi:10.2307/2312328. JSTOR 2312328. Dowody na małe prześrzepienie Wedderburna w liczbach abstrakcyjnych ― (od czerwca do lipca 1964). Zaawansowany problem 5210. Usa Matematyka Miesięcznik. 71 (6): 689. doi:10.2307/2312349. JSTOR 2312349.
Kwestia abstrakcyjnych numerów (od czerwca do lipca 1965 r.). Zaawansowany problem z wdrażaniem i rozwiązaniem przez (−1)x = -x (Bilyeu, R.G. 5210). Usa Matematyka Miesięcznik. 72 (6): 677–678. doi:10.2307/2313887. JSTOR 2313887. Przedruk i zarządzanie rozwiązaniami dla advanced issue 5210 —— —— (lipiec 1965). Funkcja graniczna dla funkcji zdefiniowanej na
dysku. Journal of Mathematics and Epidemiology. 14 (4): 589–612. ——— (listopad 1966). Na właściwościach granicznych funkcji ciągłej. Michigan Journal of Mathematics. 13 (3): 313–320. doi:10.1307/mmj/1031732782. —— (1967). Funkcja granicy (fragment) (phD). Uniwersytet Michigan. Pro Quest 288225414. Teza doktora Kaczyńskiego. Kompletny papier dostępny do
zakupu w ProQuest jest 6717790. ——— (od marca do kwietnia 1968). uwagę na sprawę Alana Sercliffa. Magazyn matematyczny. 41 (2): 84–86. doi:10.2307/2689056. JSTOR 2689056. Krótki dokument na temat liczby w —— —— marcu 1969 r.). Funkcja graniczna (PDF) dla funkcji harmonicznych granic. Transakcje Amerykańskiego Stowarzyszenia Matematycznego. 137:
203–209. doi:10.2307/1994796. JSTOR 1994796. Archiwum z oryginału (PDF) 16 stycznia ——— 2017 (lipiec 1969). Funkcje brzegowe i zestawy zbieżności krzywej (PDF) dla funkcji ciągłych. Transakcje Amerykańskiego Stowarzyszenia Matematycznego. 141: 107–125. doi:10.2307/1995093. JSTOR 1995093. Zarchiwizowane z oryginału (PDF) ——— 12, 2017 (listopad 1969).
Zestaw zbieżności krzywych (PDF) funkcji ciągłych zdefiniowanych wewnątrz modułu. Postępowanie Amerykańskiego Stowarzyszenia Matematycznego. 23 (2): 323–327. doi:10.2307/2037166. JSTOR 2037166. Zarchiwizowane z oryginału (PDF) 2 sierpnia ——— 2017 r. (od stycznia do lutego 1971 r.). Numer 787. Magazyn matematyczny. 44 (1): 41. doi:10.2307/2688865.
JSTOR 2688865. Problem z geometrią ―-(od listopada do grudnia 1971). Problem kija meczowego (problem 787, rozwiązanie gibbs, R.A. i Breisch, R.L.). Magazyn matematyczny. 44 (5): 294–296. doi:10.2307/2688646. JSTOR 2688646. Przedruk i rozwiązania problemu 787 (powyżej) Kaczyński, Teodor (2019), Techniczne Niewolnictwo nr 1 (Poprawione i rozszerzone) Fitch i
Madison Publishers, ISBN 978-1-944228-01-9. —— (2016), Antitech Revolution: Reasons and Methods, Wydawnictwo Fitch i Madison, ISBN 978-1-944228-00-2. — (2020), Anti-Tech Revolution: Reasons and Methods (2 ed.expansion), Fitch and Madison Publishing, ISBN 978-1-9442-2802-6. Kaczyński, David (2016), All Last Tie: The Story of Una Bomber and His Family, Duke
University Press, ISBN 978-0-8223-5980-7. Ananizm Portal Electric Portal American Portal Das Nets, niemiecki film Kaczyńskiego Italia Unabomber, o Lewiatan, terrorysta, który doznał podobnej serii zamachów bombowych we Włoszech w 1994 roku, i Paul Oster w 1992 roku o człowieku, który rozpoczął operację bombardowania podobną do Manhunt Kaczyńskiego: Unabomber.
Box Unabomber – bułgarska sztuka z 2011 roku z udziałem Nart Kaczyńskiego z postacią Una Bomber na prezydenta, The 1996 U.S. kampania wyborcza na prezydenta, której celem jest wybór Una Bomber w Una Bomber: True Story, 199 unabom dochodzenie polaryzuje Unabomber6 film telewizyjny Unabomber: In His Own Words, 2020 Netflix serial dokumentalny koncentruje
się na jego zbrodni i notatki życia ^ Gdzie wyważona lista innych nieusuniętych dowodów i głosów opozycji również pojawił się, jak stwierdzono w dalszej sekcji dochodzenia fbi oświadczenie. , 203. Potencjalne odciski palców przypisywane urządzeniom wysyłanym lub umieszczanym przez osoby UNABLOM porównano z odciskami palców znalezionymi w listach przypisywanych
Teodorowi Kaczyńskiemu. Według Instytutu FBI, nie ma korelacji kryminalistycznej między tymi próbkami. Brat Kaczyńskiego, David, będzie odgrywał kluczową rolę w aresztowaniu Kaczyńskiego, ostrzegając władze federalne przed możliwością, że jego brat mógł być zamieszany w sprawę Unabombera po zatrzymaniu Kaczyńskiego w 1996 roku. Dawid Kaczyński i Wright
pozostają przyjaciółmi i czasami otwarcie mówią o swoim związku. [65] Zobacz ^ Lokalizator więźniów. Bop.gov. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 7 lutego 2012. Został znaleziony 10 sierpnia 2014 roku. ↑ Mahan, Sue; Grisset, Parmala L. (2007). terroryzm z perspektywy. Publikacje szałwii. ISBN 978-1-4129-5015-2. ... Kaczyński był profesorem matematyki, który miał
anarchistów Salomona (specjalnego oficera odpowiedzialności, Miami Division) i Jonathana (6 lutego 2008). Główne przemówienia wykonawcze. Federalne Biuro Śledcze. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 27 grudnia 2016. ↑ Hassell, Maria R. Von Hassell, Agostino (9 lipca 2009). Nowe rozumienie terroryzmu: studia przypadków, trajektorie i wyciągnięte wnioski. ISBN 978-1-
4419-0115-6. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 24 stycznia 2016. ↑ Song, David (21 maja 2012). Teodor J. Kaczyński. Harvard Crimson. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 10 sierpnia 2017. ↑ Gotney, Wrzos Protesty i organizacje w dobie alternatywnej globalizacji: organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, partie polityczne. ISBN 978-0-230-62024-7. ↑ Times Staff Writer (14
kwietnia 1996). Dryfujący w samotności Kaczyński podróżuje samotną podróżą. Los Angeles Times. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 3 czerwca 2016. ↑ Rodzinny album fotograficzny Unabombera. Chicago Tribune. Znaleziono go 19 maja 2019 roku. ↑ Teodor Ryszard Kaczyński ancestry.com. ↑ Światowej klasy Wanda Teresa Kaczyński, Morze i inne starannie
wyselekcjonowane miejsca pochówku, znaleźć 1300-obecny wskaźnik grobowców. ↑ a b c d e f g h i McFadden, Robert D. (26 maja 1996). Więźniowie Wściekłości – Sprawozdanie specjalne.; Od dziecka obietnicy do podejrzanego Unabomb. The New York Times. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 9 sierpnia 2017. Został przeszukany 4 lutego 2009 roku. ↑ Kovaleski, Serge F.;
Adams, Lotaryngia (16 czerwca 1996). Obcy na rodzinnych zdjęciach. The Washington Post. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 3 sierpnia 2017. ↑ Chase 2004, s. 161. ↑ Brat Kaczyński i sąsiedzi. Chicago Tribune. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 17 sierpnia 2017. ↑ Chase, Alston (2004) [2003]. Mind for Murder - Unabomber's Education and the Origins of Modern Terrorism (1
wyd.). Nowy Jork: W. W. Norton PP Sp.z o.o. 107-108. ISBN 978-0-393-32556-0. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 19 sierpnia 2017. Znaleziono go 15 czerwca 2017 roku. ↑ Pisarz (13 listopada 1996). Kaczyński: Jesteś zbyt mądry, jesteś zbyt nieśmiały, aby wejść. USA Today. ↑ Ferguson, Paul (1997). niedoścignienia młodzieży. Cnn. został zarchiwizowane z oryginału w dniu
13 czerwca 2008 roku. Został przeszukany 4 lutego 2009 roku. ↑ Car moss, Robin (3 stycznia 2012). Straszny chory: rola traumy z dzieciństwa w chorobach dorosłych (2 red.). Książka podstawowa. ISBN 978-0-465-01354-8. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 19 sierpnia 2017. Znaleziono go 15 czerwca 2017 roku. ↑ b Achenbach, Joel; Kovaleski, Serge F. (7 kwietnia 1996).
Profil użytkownika Roner. The Washington Post. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 11 sierpnia 2017. ↑ b Martin, Andrzej; Becker, Robert (16 kwietnia 1996). Egghead Kaczyński był licealistą. Chicago Tribune. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 11 sierpnia 2017. ↑ Hickey, Eric W. (2003). Encyklopedia morderstw i przestępstw z użyciem przemocy. Publikacje szałwii. s. 268. ↑
Song, David (21 maja 2012). Teodor J. Kaczyński. Harvard Crimson. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 19 sierpnia 2017. ↑ Noti, Ali; Anderson, Travis (23 maja 2012). Unabomber wymienia się jako więzień w katalogu Harvard Boston Globe. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 1 września 2017. ↑ Staff Writer(s) (24 maja 2012). Unabomber w notatce zjazd harvardzkiej. Bbc.
zarchiwizowane z oryginału w dniu 1 września 2017 r. ↑ b c d Stampple, Carl (16 marca 2006). Przyszedł do Teda Kaczyńskiego i opuścił Unabomber. Michigan Daily. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 14 stycznia 2017. ↑ b Alston, Chase (czerwiec 2000). Tworzenie Harvard i Unabomber. Miesięcznik Atlantycki. 285 (6). Został zarchiwizowany z oryginału 21 sierpnia 2014 roku.
Znaleziono go 15 czerwca 2017 roku. ↑ Moreno, Jonathan D (25 maja 2012). Eksperyment Unabombera na Harvardzie, klasa '62'. Psychologia dzisiaj. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 21 grudnia 2017. ↑ Haas, Michaella (25 lutego 2016). Brat, Unabomber. Wskazówki życiowe. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 9 kwietnia 2016. Został znaleziony 9 kwietnia 2016 roku. ↑ Gitlin,
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