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ُ ترزيا راينھلد:نويسند ِ ِ Theresia Reinhold برگرفته از تلويزيون کنتکست ،ِ ُ  

   حميد بھشتی: ازبرگردان
  ٢٠١۶ سپتمبر ١٨

  

  جاسوسی ھمگان توسط امريکا

  

ُترزيا راينھلد ِ ِ  

 
اون قريب . »شیکه ما به عراق حمله کنيم نه القاعده ای در آنجا بود و نه داع پيش از اين« ِاليزابت مورای و ری مک گ ِ

د) مک گاون(و سازمان سيا ) مورای (امريکاسه دھه در خدمت شورای اطالعات ملی  . به عنوان تحليلگر کار می کردن

ا  روزه ب ا ام ست«آنھ ان بازنش تۀ جاسوس امی عقالني ی »ح ای جاسوس ازمان ھ ردازی س تگاه دروغپ ساد و دس ه ف ، علي
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ان ه  در بامريکا نقش سياست خارجی ۀيزيون کنتکست با آنھا در بارتلو. ھمکاری می کنند ا و جري دن جنگ ھ وجود آم

  .ھای پناھجويان و خطرات مراقبت ھمگان توسط سازمان ھای جاسوسی مصاحبه کرده است

  

رار می کنن: تلويزيون کنتکست ا ف ه اروپ ه اتحادي ائی ب ن . دبسياری از سوريه، افغانستان، عراق و کشورھای افريق اي

  موج پناھجويان با حمالت امريکا، ناتو و اروپا به اين مناطق چه ربطی دارد؟

ِری مک گاون ذيرفت.  خيلی مھماندوستانه رفتار می کنيدالمانشما با آنھا در . در اين شکی نيست!  بسيار:َِ د پ ن را باي . اي

د؟ چرا در داخل و اطراف عراق  نفر فرا١۶٠.٠٠٠ال را نمی کند که چرا اين ؤکس اين س اما تا کنون ھيچ ری گشته ان

تند : چھار ميليون پناھنده ھست و چھار ميليون ديگر از سوريه؟ پاسخ اين است صد داش ی ق را جرج بوش و ديک چن زي

دًحتما ه کنن د.  به عراق حمل ه نکردن تباه تکي ه اطالعات جاسوسی اش ا می شود ب ه ادع ار آنطور ک ن ک رای اي ا ب از . ِآنھ

ا . آنچه شد، اغواگری بود و تحريف.  گفتن، نادرست استاشتباه، سخن اطالعات را در برخی موارد تحريف کردند و حت

وجود ه امروزه جنگ ھا چگونه ايجاد می گردند؟ امروزه چگونه پناھجويان ب«:  کنيدسؤالو اگر . من درآوردی نيز بود

ا ما ۀ بی در و پيکری خاورميانه با حمل. می آيند؟ پاسخ ھمان است به عراق آغاز شد، به ھمين گونه است مشکالتی که م

ه  پيش از آن. با داعش داريم و اين که ما با سوريه چه می کنيم ود و ن ده ای ب ه القاع ا ن يم در آنج ه کن که ما به عراق حمل

  .بينيمرا نيز می   مستقيم آنۀآدم نمی بايست کارشناس می بود تا نتايج اين سياست را تشخيص دھد و نتيج. داعشی

ا امريکاسياست  ه ب رائيل ک وان از منظر اس ا در مورد سوريه را به خوبی می ت ستند توضيح دادامريک .  در يک خط ھ

ه يودی رادورنکه از نمايندگان دولت اسرائيل دو سال پيش  ھنگامی يد ک دس پرس ايمز در بيت المق ، سردفتر نيويورک ت

دآنھا برای جنگ سوريه خواھان چه پايانی ھستند،  ا «: پاسخ دادن رای م ا ب د، ام ه نظر آي ه ب ن سخت دالن ممکن است اي

يدند. پايان نيافتن آن بسيار بھتر است د؟«: روزنامه نگاران پرس ه » «چه گفتي ديد ب سيار ش ه شد، ب ه گفت انطور ک ه، ھم بل

د و که شيعيان و سنی ھا مسائلشان را در سوريه و در تمامی منطقه بر سر يکدي تا زمانی! نظر می رسد گر پياده می کنن

دًبه نتيجه ای نمی رسند، اسرائيل عمال ته باش رای . » در امنيت بيشتريست و الزم نيست از جانب سوريه ھراسی داش ب

  . در نيويورک تايمز درج شدًاين مصاحبه واقعا.  در سوريه اين بھترين و مناسب ترين توضيح استامريکاسياست 

  

ارعنوان تحه شما ب: تلويزيون کنتکست ان در ب  ۀليلگران سازمان ھای جاسوسی و شھروندان امريکا مباحث داخل الم

ار د؟ و نظر شما در ب ا نحوۀمراقبت ھمکان توسط دستگاه ھای امنيتی را چگونه می يابي اوت آن ب ن ۀ تف  امريکائی اي

  مراقبت چيست؟

ود با قانون اساسی ماًمبر رخ داد کامال سپت١١ به نظر من آنچه در :ری مک گاون ن را می .  در تناقض ب م اي اکثريت ھ

 معتبر در ۀبرای انجام اين کار بايد اجاز.  تکميلی اين قانون، تفتيش و مصادره را ممنوع ساخته استۀچھارمين ماد. دانند

ن  کرده است ھيچامريکابرای کاری که . دست باشد و مناسبت قابل قبول دارد، مگر اي ه ھم گونه مشروعيتی وجود ن  ۀک

انليس مخفی وھا که پالمانمن در شگفتم که چگونه . ما مشکوک به تروريست بودن باشيم تازی الم ، را Stasiِ شرقی، اش

اوت است ً را ديده اند، موضوع برايشان ظاھرا» زندگی ديگری«لم می شناسند و اکثرشان ف ی تف ه ب برخی ). ١( اينگون

شاگری ھای ادوارد سنودن، شخصی از ولفگانگ شميدت که افسر پس از اف. »من که چيزی ندارم مخفی کنم«: می گويند

د؟ۀشما در بار«: سابق اشتازی بود پرسيد : او پاسخ داد»  اين ھا چگونه فکر می کنيد که چيزی برای مخفی کردن ندارن

د.  حق داردًخود کامالۀ و او در اين گفت. »اين ساده لوحی را نمی توان درک کرد« ا خودشان نمی توانن اره آنھ ن ب  در اي
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ا ب ه اطالعات آنھ ه چگون ه شوده تصميم گيری کنند ک ار گرفت ر . ک أموران و سازمان ھای نظي ری را م صميم گي ن ت اي

  .و تحت فشار نھادن، فقط يکی از امکانات آن است. اشتازی می کنند

.  چه می شودالمانترنت در اينۀ مند بودم بدانم سرانجام افتضاح سياست مربوط به شبکه  من خيلی عالق:اليزابت مورای

شاگری کردن ه اف ه نگاری ک ه ھر دو روزنام ی خوب است ک ازمان اطالعات مخفی دبه نظر من خيل ه س ان چگون  الم

نم اگر نظيرش در . اقدامات مراقبتی خود در قبال مردم را تشديد کرده است، ھمچنان آزاد ھستند امن فکر می ک  امريک

ل اليح ه دلي ود، ب اۀرخ داه ب اير  اختي ی و س اع مل ه پس از رات دف وانينی ک پت١١ق ه  س ن روزنام د اي شته ان مبر صادر گ

ان صدمه زدامريکااين قوانين به حقوق شھروندی .  پشت ميله ھای زندان می بودندًنگاران اکنون احتماال سياری از . ئي ب

تن ندارنامريکامردم  ار . د اين احساس را دارند که آزادی کافی را برای بی پرده سخن گف ه از ک د ک ن را دارن يم اي ا ب آنھ

ان وارد شود بيکار شوند يا اين ا زي ه آنھ فم. که به ھر نحوی ب اانه در تأس ار امريک ودن مصيبت ب ن از خود راضی ب ِ اي

د . »من که چيزی ندارم مخفی کنم«: وجود دارد م در -اما در اينجا رسانه ھای جمعی ھم نقش بزرگی را بازی می کنن  ھ

  . و من فکر می کنم که آنھا اين موضوع را ناچيز جلوه می دھند-المانم در  و ھامريکا

آن زمان اين شانس واقعی وجود .  می شدصحبتپس از افشاگری ھای ادوارد سنودن زمانی بود که در اين مورد بسيار 

ه امرو.  آورندالمانداشت که ادوارد سنودن را به  نم ک د و فکر نمی ک ان موضوع خوابي ن اما ناگھ وز کسی در اي زه ھن

ين«. اجازه داده نشد. ورندا بيالمانباره حرفی بزند که ادوارد سنودن را به  ه س  متحدمان، ۀما که نمی خواھيم دست رد ب

ا فکر می کردم که اين امر، يک انحراف ء ھا بيمناک ھستم، ابتداالمانمن برای حقوق شھروندی . » بزنيمامريکا  امريک

انه .  اما اين در حال رشد است سپتمبر باشد،١١پس از  ودن موضوع در رس ی اھميت ب م ب اکتور مھ ه نظر من يک ف ب

  .زيرا بدان ميزان که می بايد در اذھان مردم باشد، نيست. ھاست

ه نگاران المانمن اميدوارم که در  ده روزنام وانيم در آين ا بت  ھم افشاگرانی نظير ادوارد سنودن پيدا شوند، اميدوارم که م

ندبيشتری د باش بکه متعھ ه سياست ش وط ب ايق مرب ه حق يم، که نسبت ب ته باش ر .  داش ه در غي دانيم ک ه روشنی ب د ب ا باي م

ر می شود ادر . ِاينصورت مراقبت حاکميت، ھمواره قوی ت دگی می امريک ا در حال حاضر در کشوری اشتازی زن  م

ه به ا. خوبی بيان کرده اين موضوع را فقط بدين گونه می شود ب. کنيم ار روزنام ما ک ين دليل خواھش من اين است که ش

ه .  گزارش دھيد که می بايد نسبت به خطر مراقبت آگاه باشندالماننگاريتان را ادامه دھيد و به مردم  اين خطری است ک

  .برای ھمه ما وجود دارد

ه می شود، در خالمانلم يک ھنرمند در در اين ف )١( ر نظر گرفت ائل ۀان شرقی توسط يک افسر اشتازی زي  او وس

  .ندان او را از ھم می پاشۀشنود کار گذاشته، ھمسرش را تحت فشار نھاده و خانواد
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