
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 
 Political سياسی

 
  به قلم گرن گرين والد، ايون مک اسکيل، الورا پويتراس

 حميد بھشتی: برگردان از
  ٢٠١٣ الی جو٠٢

  

 ترسی ندارم: اِدوارد سنُوِدن 

  

چرا او در مقابل . ی که کرده است در تعيين مسير آينده سھيم گشته  استئفشاگری ھاادوارد سنودن با ا: مشخصات فردی

  نظامی که در خدمت آن بود اکنون به پا خاسته؟

مريکا در اراز دانيل اِلسبِرگ و براندلی مانينگ  در مقام يکی از مھمترين موانع خطاکاری ت ھم ادوارد سنودن احتماالً 

را که يکی از ) . اِ . اِس.اِن(مريکا ا امنيت ملی ۀ چه باشد او اطالعات سری ادارھر: تاريخ به ثبت خواھد رسيد

  .رازدارترين سازمان ھای جھان است به آگاھی ھمگان رسانده است

اگرچه او ھويت خويش را به خواست خودش آشکار نموده است، مرتب تأکيد دارد قصد او اين نبوده که افکار عمومی 

شخص من نبايد موضوع گردد، بلگه . من مايل به جلب افکار عمومی به خود نيستم«: : ايدرا به شخص خويش جلب نم

  .».مريکا انجام می دھداآنچه که دولت 

بيم او فقط از اين است که توجه عمومی از . وی می گويد از عواقب تصميم خود که ھويتش را بر مال نمايد ترسی ندارد

 من می دانم که گرايش رسانه ھا بدين است که امور سياسی را به اشخاص : نموده است منحرف گرددءآنچه که افشا

  .و اين را نيز می دانم که دولت مرا ديوگونه جلوه گر خواھد ساخت. مربوط نمايند

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  ترک زندگی شھروندی

يش در  خوۀر درآمد داشته، با معشوقال د٢٠٠٠٠٠ارزيابی می کند، ساالنه » بسيار مطلوب« خويش را ۀاو زندگی گذشت

.  اينھا را قربانی کنمۀمن حاضرم ھم«. ترقی او تثبيت بود و به خانواده اش عشق می روزيد. ی زندگی می کردئھاوا

 شخصی ۀمريکا با دستگاه کنترل عظيمی که در خفا می سازد عرصازيرا با وجدان آرام نمی توانم بگذارم که دولت 

  .در سراسر جھان نابود سازدافراد، آزادی اينترنت و حقوق اساسی انسانھا را 

لذا او تکنولوژی پيشرفته ای را که در . مريکا کار کرده استاقريب به ده سال سنودن برای دستگاه ھای جاسوسی 

او می داند برای آنھا چقدر ساده . مريکاست به خوبی می شناسداو دولت ) . اِ . اِس.اِن(مريکا ا امنيت ملی ۀخدمت ادار

 و مأموران ساير خدمات اطالعاتی آن کشور دو بار به منزل او . اِ . اِس.کارکنان اِن. را بيابنداست که محل زندگی او 

  .مراجعه کرده و با معشوق او نيز تماس گرفته اند

به ھمين جھت نيز بر .  کنندگان را با جديت بی نظيری تعقيب می کندءسنودن مالحظه کرده است که دولت اوباما افشا

من ترسی «با اين حال به آرامی می گويد . ھا ھر چه از دستشان بر آيد برای مجازات او خواھند کرداين نظر است که آن

  .»اين گزينش من است. ندارم

  

  شاگرد متوسط مدرسه

 ھنگامی: او در طول چندين ساعت مصاحبه که با روزنامه نگاران گاردين داشته است  فقط يک بار احساساتی می شود

بسياری از خويشاوندان او در . که تصميم او برای خانواده اش چه عواقبی می تواند داشته باشدکه بدين فکر می کند 

زيرا از دست من برای . فقط از اين بيم دارم که عواقب آن برای خانواده ام چه باشد«. مريکا می باشنداخدمت دولت 

  .اين موضوع خواب را از من ربوده است. کمک به آنھا کاری ساخته نيست

او در آغاز در شھر اليزابت سيتی در کاروالينای شمالی . مريکا در گذشته عامل تھديدی برای ارزشھای او نبوداولت د

.  رفت»فُرت ميد« در . اِ . اِس. به نزديکی ھای ساختمان مرکزی اِن»ماری لند« او به ايالت ۀسپس خانواد. پرورش يافت

برای کسب نمرات مناسب و ورود به مدارج دانشگاھی دريکی از .  ممتازی قلمداد نمی کندۀاو خود را شاگرد مدرس

چندی بعد مدرک .  در يک دوره اينفورماتيک شرکت جسته اما آن را به اتمام نرساند»ماری لند«کالج ھای عمومی در 

  .ديپلم برای تحصيالت عالی را در مدارسی نظير اکابر به دست آورد

ھمان اصولی .  آموزشی برای ورود به واحدھای ويژه رفتۀدر آمد و به دورمريکا ا به خدمت ارتش ٢٠٠٣او در سال 

 اصلی تصميم آن زمانش که به سربازی روی آورد عنوان ۀرا که او برای تصميم اخيرش ذکر می کند، به عنوان انگيز

ک کنم تا آنھا از  انسانی خود می دانستم به انسان ھای ديگر کمۀمن می خواستم در عراق بجنگم زيرا وظيف«: می کند

  ».ستم رھا گردند

غالب مربيان ما به نظر می رسيد بيش از ھمه در فکر «: باور او به حقانيت اين جنگ اما به زودی نابود گشت

که ھر دو پايش در زمان آموزش  وی را پس از آن» .قصد آنھا اين نبود به کسی کمک کنند» «.کشتن اعراب بودند

  .تش کنار گذاشتندنظامی شکسته شد، از خدمت ار

  

  رفتن به ژنو برای خدمت در سازمان سيا 

 به دربانی برای يکی از مؤسسات مخفی اين اداره در ءابتدا.  بود». اِ . اِس.اِن« ۀمتعاقب آن اولين شغل او در ادار

 به  رفت و در بخش امنيت تکنيک اطالعات شروع»سيا«از آنجا وی به سازمان .  گماشته شد»ماری لند«دانشکاه 
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ش موجب شد که او علی رغم فقدان مدرک تحصيلی به  ادرک او از اينترنت و استعداد برنامه ريزی. کار کرد

  .سرعت ترقی نمايد

ول امنيت شبکه شده بود به ميزان ؤی که مسئاز آنجا.  در ژنو فرستاده شد»سيا« سازمان ۀ سنودن به شعب٢٠٠٧

  .وسيعی از اطالعات طبقه بندی شده دسترسی داشت

ی موجب شد که او بی پرده از خود بپرسد که ئدسترسی به اين اطالعات سری و تجربيات او از سه سال کار حرفه 

  آنچه در مقابل خويش می يافت قانونی است؟

 کوشيده بودند برای دريافت اطالعات بانکی سری يک »سيا«أموران م: او يک مورد برايش تعيين کننده بودۀ به گفت

 می گويد آنھا موفق شدند که او را مست کرده و سپس »سنودن«. سويسی کارمند بانک را به خدمت خويش در آورند

ر خاطر رانندگی در حال مستی دستگيه ھنگامی که او ب. به او گفته بودند پشت فرمان نشسته و به منزل خود رود

وجود آمده و ه  اعتماد بين آنھا بۀبدين صورت رابط.  کمک خويش را به او عرضه می کند»سيا«مور أمی شود، م

  . در می آيد»سيا«در نھايت وی به خدمت 

که دولت ما چگونه کار می   من را به کار با آنھا زدود، به اينۀبسياری از آنچه را من در ژنو مشاھده کردم عالق«

من دريافتم که بخشی از چيزی بودم که بسيار «:  ادامه می دھد»سنودن«. »ی بر تمامی جھان داردکند و چه تأثير

  .بيش از تأثير مثبتی که داشت خسارت می رساند

 به دو دليل او ءابتدا.  نمايدءدر زمان خدمت وی در ژنو برای اولين بار بدين فکر افتاد که اسرار دولتی را افشا

اغلب اسراری که سيا دارد مربوط به اشخاص می شود، يعنی «: اول برای سنودن اين بود که ۀنکت. اينکار را نکرد

ی را منتشر ئبه ھمين دليل من احساس خوبی نداشتم که پرونده ھا. نه به دستگاه ھا و نه با نظام ھا مربوط می شوند

ب بارک اوباما به رياست که پس از انتخا دوم اين» .سازم که احتمال داشت به اشخاصی صدمه وارد نمايند

 ءطوری که ديگر الزم نبود پرونده ھای سری را افشاه وجود آمد، به جمھوری در او اميدواری به اصالحات ب

  .نمايد

  

  سرخوردگی از اوباما

 ترک نمود تا اولين شغل خويش را در يک شرکت خصوصی آغاز نمايد و او به يکی ٢٠٠٩ را در سال »سيا«او 

ناظر بر اين بوده است که « تأکيد دارد که در آن زمان »سنودن«.  فرستاده شدجاپان در ». اِ . اِس.اِن«از تأسيسات 

اين موجب » .دی را که او تصور می کرد کنترل خواھد نمود، تقويت می کرئچگونه اوباما درست ھمان روش ھا

  .او گشتۀ يد فکر اوليتأئ

جوی يک  و من در جست. ظر بماند که کار را ديگری انجام دھدآدم نبايد منت«آموزش وی از اين تجربه اين بود که 

در » .ی رھبری درست بدين ربط دارد که انسان عمل کندئاما به زودی تشخيص دادم که توانا. شخص رھبر بودم

به ھمين جھت او .  تا چه ميزان وسعت دارد». اِ . اِس.اِن«طول سه سال بعد وی دريافت که اقدامات مراقبتی 

  » .گو و ھر گونه رفتاری را در سراسر جھان کنترل نمايد و  در صدد اين است که ھر گفت. اِ . اِس.اِن«که مدعيست 

شخصی درست توسط ھمين کنترل دائم در معرض ۀ  اينترنت و عرصۀاما او بر اين باور است که ارزش شبک

من : ی دھم، به خاطر خودم می کنمزيرا آنچه را که من انجام م» «.من قھرمان نيستم«او می گويد . نابودی است

ی برای مسافرت ھای  ئخصوصی وجود نداشته و لذا ھيچ جاۀ ی زندگی کنم که در آن عرصئنمی خواھم در دنيا

  ».ی نباشدئاکتشافی ذھنی و پويا
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 به زودی ديگر فرصتی . اِ . اِس.مراقبت اِنۀ  ھمين که برايش روشن شد که برای عقبگرد شبک»سنودن«ۀ به گفت

آنچه آنھا «. اھد بود، می بيند زمان تصميم گيری فرا رسيده و کار اين شبکه را بايد به  آگاھی ھمگان برساندنخو

  »  .انجام می دھند به واقع تھديد دموکراسی به نابودی است

چرا او دست به اين اقدام زده است؟ چرا : گذشته از ميزان قوت باور وی بدين اقدام، اين پرسش وجود دارد که

چيزھای مھم «: خويش را رھا نموده است؟ او در اين باره می گويدۀ  آزادی و روند زندگی مرفه و برجست»سنودن«

اگر ھدف من پول می بود، من اين اسناد را به چند کشور می فروختم و خيلی خيلی ھم ثروتمند . تری از پول ھست

  ».می شدم

.  کاری را داده است، که حق آن را نداردۀ به خود اجازدولت « :  موضوع به اصول مربوط می شود»سنودن«برای 

ی نھند که حق ئبدين نحو افرادی مانند من می توانند پا به عرصه ھا. ل عمومی برای آنھا نيستوھيچ گونه کنتر

  » .ورود به آنھا را ندارند

بر . ه است مشاھده نمودی که بر لب تاپ خويش چسباندئبازتاب باور او به آزادی اينترنت را می توان از عکس ھا

لب . »Electronic Frontier Foundation: من در خدمت حقوق آنالين ھستم«روی يکی از آنھا ديده می شود 

  Tor Projekt: تاپ ديگر وی مربوط به يک سازمان آنالين است که قول می ھد ناشناس بمانيد

ده ام تا مطمئن گردم که انتشار آنھا به سود گری را بررسی نموءمن به دقت يک يک اسناد افشا«:  گويد»سنودن«

اما خسارت زدن به . اسناد بسياری ھست که با اطمينان موجب تحرکات بسياری می توانستند بشوند» «.ھمگان است

 ».ھدف ايجاد شفافيت است. اشخاص ھدف من نيست

ھای وی موجب امنيت نسبی برای ءاو اميدوار است که تأثير عمومی افشا. در رابطه با آينده اش حرف او قطعی نيست

با اطمينان می توان گفت ھر چه باشد او . »برای آنھا سخت باشد، دستان خويش را آلوده سازند«طوری که ه او گردند، ب

  ». را داشت و من پشيمان نيستمشاين کار ارزش«. تا کنون مسير تاريخ را رقم زده است

  ٢٠١٣ جون ٣٠ – تالکسکاال :منبع برگردان

 

 


