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 حميد بھشتی

  ٢٠١٣ نومبر ٠٩
 

  حِق سنُوِدن احترام سازمان ملل است
 

 گذشته ھنگامی تۀ ديدار ھفاين.  کريستيان اشتروبِلِه در مسکو با ادوارد سنودنالمانمجلس ۀ به مناسبت ديدار نماينده آزاد

 موسوم به اِن اِس اِی نه فقط ھمه امريکاصورت گرفت که پيش از آن از جانب سنودن اعالم شده بود سازمان جاسوسی 

ۀ  تن از سياستمداران برجست٣٠گفت و شنودھا و ارتباطات ھمه جھانيان را ضبط و وارسی می کند، بلکه بيش از 

که  من اطالعی ندارم از اين«که خانم مرکل گفت  در حالی.  را نيز شنود کرده استنالماغربی، از جمله نخست وزير 

  .» مورد شنود قرار گرفته باشمئیجا

زيرا او به افکار عمومی جھان حياتی تازه بخشيد، از اين طريق که وجدان مشترک جھانی را از گرفتگی و بی تحرکی 

  . بيدار و به حرکت در آورد

 به پذيرش ھمه چيز تن می دھيم، در  را معادل وجدان عمومی درک کنيم که بدون آن ما تقريباً اگر ما افکار عمومی

زيرا ما نه در مقابل . ی دچار بوده استتت کرخل به حااينصورت پيش از سنودن، جھان به لحاظ افکار عمومی واقعاً 

کار برده ه در مورد ب. داخلی سوريهھيستری جنگ عليه ترور عکس العملی از خود نشان داديم و نه در مقابل جنگ 

 اورانيوم نيز که انفجار آن به شدت راديو اکتيو می باشد، چه در کزوو و عراق و چه در ۀشدن مھمات ساخته شده از تفال

  . حاليمان نشدافغانستان اصالً 

 کرده بود تن کرخچگونه است که افکار عمومی جھانی نتوانست از خود عکس العمل نشان دھد؟ چه چيزی ما را آنچنا

از آزادی ما در ھندوکش نيز دفاع می «، اشتروک، با ايراد اين جمله در مجلس که المانکه ھنگامی که وزير دفاع اسبق 

  به ارسال نيروھای ارتش به افغانستان اقدام نمود، اعتراضی نکرديم؟» گردد

اشتروک می دانستند که افکار عمومی چگونه از خود عکس ، جرج دبليو بوش و ھم امريکاھم رئيس جمھور پيشين 

آنھا به کمک اطالعاتی که دستگاه ھای جاسوسی در اختيارشان می گذاشتند ما را در چم خويش . العمل نشان خواھد داد

ياده آنچه آنھا پيشاپيش از چگونگی رفتار ما می دانستند به آنھا کمک می کرد تصميماتی اتخاذ نمايند که پ. داشتند

آنھا توسط اطالعاتی که نمی گذاشتند پخش شوند و توسط . کردنشان به لحاظ افکار عمومی برايشان بی خطر باشد

از حضور خبرنگاران . اطالعاتی که در اختيار برخی از رسانه ھا می نھادند، می توانستند افکار عمومی را کنترل کنند

بسياری از . چ مطلبی که انتقادی باشد به افکار عمومی راه نيابدمستقل در صحنه ھای جنگ جلوگيری می نمودند تا ھي

عمليات جنگی را به شرکت ھای مزدور نظامی محول می کنند تا که افکار عمومی حتی االمکان کمتر از آنھا مطلع 

 کنند، مانند ھم ريزد و نتوانند از پخش آن جلوگيریه و ھر گاه اتفاق نامطلوبی رخ دھد که برنامه ھای آنھا را ب. شود
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چند موضعگيری عمومی و تصميمات تاکيتکی که :  فوکوشيما، در اينصورت به تصميمات تاکتيکی دست می زنندۀواقع

  .ی بيرون آيدتفقط افکار عمومی نبايد از حالت کرخ! در گام بعدی آنھا را لغو می نمايند، ھمين

مان اِن اِس اِی، که ديگر حاضر نبود در راه کنترل بيش اِدوارد سنُوِدن، کارشناس امور الکترونيکی در بخش شنود ساز

اق خوابشان ھم زير تشود و نمی خواست در جھانی زندگی کند که اھالی اش تا ادست  زمين آلت ۀاز نيمی از اھالی کر

ار می ذره بين باشد، که برخی از آنھا در فقر بوده و برخی جاھالنه غرق نعمت اند و از بحرانی به بحران ديگر گرفت

شوند، آيا او بايد مانند يک جنايتکار فراری مخفيانه زندگی کند؟ آيا ادوارد سنودن نبود که وجدان عمومی ما را به 

  ی و بی اطالعی بيرون آورد؟ تحرکت در آورد؟ آيا او نبود که کوشيد ما را از حالت کرخ

  .قدردانی قرار گيردحق اوست که نزد سازمان ملل متحد محترم و از جانب مجلس المان مورد 

 

 

 


