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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
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 ۴٨نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٣ جوالی ٢٧

  ، وجدان بيدار»سنودن«
  

ن کشور ھای بزرگ در تاريخ اي گریء کارمند پيشين آژانس امنيت ملی امريکا که به يکی از افشا»ادوارد سنودن«

 »جوليان آسانژ«ھای سری دولت امريکا را در اختيار   که دادهئی سرباز امريکا»برادلی منينگ«دست زد، در کنار نام 

توان يافت که خبرھای   قرار داد، به يک نام جھانی تبديل شده و کمتر کسی را می»ويکی ليکس«گر ءسس سايت افشاؤم

  .  روز را دنبال کند و اسم وی را نشنيده باشد

 اطالعات شخصی و ۀ گستردۀ امريکا به گونۀدھد که دولت اياالت متحد  نشان می»ادوارد سنودن«گری ھای ءافشا

ھای خصوصی شھروندان اين کشور را از طريق سرورھای شرکت ھای گوکل، مايکروسافت، فيس بوک،  تماس

کند و مکالمه ھای  وری و نظارت میھای ديگر جمع آ تويتر، ياھو، يوتيوب، سکايپ، پالتاک، اپل و برخی شرکت

  .   را نيز زير کنترول داردئیفونی شھروندان امريکاليت

 و فرار وی به ھانگ کانگ و از آنجا به روسيه، سبب تنش ھای زياد ميان دولت ھای جھان »سنودن«گری ءافشاألۀ مس

شدار داده اند که پيامد واخته اند، ھ به روسيه و چين که زمينه را برای فرار وی مساعد سئیشده و مقامھای امريکا

  .      را از نظر دور نداشته باشند»سنودن«ھمکاری با 

گيرد که   از سوی دولتی صورت میئیفونی، ايميل ھا، چت ھا و پيامک ھای شھروندان امريکاليکنترول تماس ھای ت

. ولت و رژيمی در دنيا طنين انداز استادعای دفاع از آزادی بيان، اطالعات آزاد و حقوق شھروندی آن بيشتر از ھر د

 امريکا به کشورھای ديگر نيز ھميشه ھمين نقِض به ۀيکی از داليل ظاھری يورش ھای امپرياليستی اياالت متحد

شود که  حاال بيش از صدمين بار ثابت می. اصطالح حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بيان و نبود دموکراسی بوده است

ھای مخوف و  وار اين ھمه واژه ھای زيبا و پر زرق و برق، چه ستراتيژی  ھای پوقانهئی بزرگنماۀپشت صحن

  .  ترسناک پنھان است

 امريکا محدود نمی شود، ۀفونی و کنترول تماس ھای الکترونيک تنھا به دولت اياالت متحدلي شنود مکالمه ھای تألۀمس

 آشکار شده »سنودن«گری ھای ءبلکه ساير کشورھا از جمله بريتانيا و فرانسه نيز اين کار را می کنند که به دنبال افشا

 حاال ديگر تنھا قھرمان فرودستان امريکا که قربانی »سنودن«بنابر اين، . است، و اين سلسله ھمچنان ادامه خواھد يافت

 که در ھر گوشه و کنار جھان ئیھا وی، برای تمام انسان. لت امپرياليستی اين کشور شده اند، نيستسيستم جاسوسی دو

 زير سايۀ ترسناک دولت ھای فاشيستی و سازمان ھای جاسوسی آنھا به سر می برند، قھرمان واقعی است؛ یابه گونه

کا را رھا کرد و ھر خطر و تھديدی را به قھرمانی که زندگی مرفه با امتيازھای ويژه و معاش گزاف در دولت امري

  . جان خريد
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 گاردين، ناراحتی وجدان ناشی از نابودی آزادی فردی و حريم شخصی از سوی ۀگو با روزنام و  در گفت»سنودن«

را قربانی کنم، چرا که ) زندگی راحت پيشين(خواھم تمام آن  من می«: خواند اش می گریءدولت امريکا را دليل افشا

ھای فردی مردم دنيا را با اين ماشين  دادم حريم شخصی، آزادی انترنيت و آزادی ه دولت اياالت متحده اجازه میاگر ب

  ».گذاشت عظيم نظارتی که به صورت سری در حال ساخت بود، نابود کند، وجدانم مرا راحت نمی

 بود و مصونيت و امکاناِت به ». ای. اس.ان« و ». ای. آی.سی«موران مورد اعتماد أبه اين ترتيب، وی که يکی از م

که ديد امنيت شخصی شھروندان کشورش تھديد  مراتب بھتری داشت، اما چون از وجدان بيدار برخوردار بود، ھنگامی

، ھموطن سربازش، »برادلی منينگ«گری ء زد که مانند افشایگريءشود، از مصونيت خود گذشت و دست به افشا می

  .  ا حرام کرده استخواب دولتمردان کاخ سفيد ر

 ول داشته باشد، میؤتوان ھمه چيز را خريد و اگر انسان شھامت و وجدان آگاه و مس  نشان داد که با پول نمی»سنودن«

موران أ برای مئی الگو»سنودن«کاش . ايستد و از عدالت و راستی دفاع کندتواند در برابر جنايت و دروغ ب

 شود؛ کشوری که سازمان ھای اطالعاتی بزرگ دنيا سالھاست در آن آشيانه ھای جاسوسی فعال در افغانستان سازمان

گرفته اند و معلوم نيست در نھان چه برنامه ھای خطرناک استخباراتی در جريان است و با زندگی و سرنوشت مردم 

  . شود افغانستان چگونه بازی می

  

 

 


