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  حميد بھشتی 

  ٢٠١۴ فبروری ٢٧

 کليد اسرار

   کدامين اسرار قابل حفظ بوده و کدامين بايد افشاء گردند؟-چرائی رازداری 

  . شده می باشنداسرار، اطالعاِت غير علنی، مخفی و طبقه بندی

که بخش بزرگی از مردم درست   تحت تعقيب قرار گرفت در حالیامريکاخاطر افشای اسرار در ه  ادوارد سنودن ب– ١

  .خاطر ھمين افشای اسرار به او ھمچون قھرمان می نگرنده ب

يان اِداتی، يکی از  آن موجب گشت سباستۀ تصاويِر کودکاِن عريان، گونه ای از اطالعات غير مجاز ھستند که تھي– ٢

خاطر ھمين کار از حزب اخراج نمايند و نيز نزديک ه لمان را درست بانمايندگان حزب سوسيال دموکراسی در مجلس 

  . به بحران بکشاندبروریلمان را در ماه فابود دولت 

ری بود مطرح  سياست جريان آزاد اطالعات را که در خالف جھت مخفی کاامريکا پس از پايان جنگ دوم جھانی – ٣

 از اين تجربه امريکا گردد، ء در جنگ ويتنام افشاامريکاکه اين سياست موجب شد که جنايات  اما پس از اين. ساخت

يانه از ذنتيجه گيری کرد و در جنگ عراق و افغانستان سياست بستر سازی برای گزارشگران جنگ را که گونه ای مو

  .ل نمود اعما،سياسِت طبقه بندِی اطالعات می باشد

ال مطرح می گردد که ؤ اين سءکار با اطالعاِت سری را درک کنيم، ابتداۀ اگر بخواھيم از سه مورد مذکور در باال نحو

  . چرا با اطالعات ھمچون اسرار رفتار می گردداصالً 

اسم رمز در (که در حال حاضر اطالعات تبديل به کليد برای تسلط و در اختيار گرفتن امکانات گشته است  از آنجائی

  .لذا در عمل حفظ اسرار و جلوگيری از سوء استفاده از اطالعات ضروری گشته است) کامپيوتر و کد بانکی

اطالعات به ميزان وسيعی محدود به طبيعت ۀ در طول قرونی که ھنوز تکنولوژی اطالعات پا بر جھان ننھاده بود زمين

 کس نبود، به جز خالق ھستی و خوِد طبيعت، لذا پاسخ اين پرسش که اين دانش متعلق به ھيچ و علوم بود و از آنجائی

بس بديھی بود که چرا می بايد دانش مربوط به طبيعت و علوم فقط منحصر به گروه اندگی باشد؟ به عبارت ديگر چه 

  . به ھمين گونه بوداً رويکرد به دانش دين نيز تقريبدليلی برای انحصار علم قابل تصور است؟  

وجود آمده ه انی که خالقيت را ديگر نمی توان به خالق ھستی منحصر نمود و ھنر و صنعت توسط بشر باما از زم

مربوط به در اختيار گرفتن و حق بھره بردازی از موضوع اين خالقيت، يعنی مالکيت بر اطالعات مطرح ألۀ است، مس

ھست که در اختيار گرفتن و مالکيت بر اما فرای آنچه به خالقيت انسان مربوط است، بخش ھای ديگری نيز . گشت

بنابراين بايد پذيرفت که ). اطالعات شخصی، تصوير عريان کودکان. (اطالعات مربوطه فقط تا حّدی مناسبت دارد
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اطالعات مربوط به صنعت و ھنر و مربوط به زندگی شخصی افراد نبايد برای ھمگان قابل دسترسی باشند و می بايد 

  . اين ھا محدوده ھای اطالعات غير عمومی ھستند که حفظ آنھا بديھی است.از آنھا محافظت گردد

 ھم بين اشخاص و گروه ھا وجود دارند که در خدمت ھمبستگی،  ھمکاری و تفاھم متقابل ئیاما کدھا و قرار و مدارھا

خطرناک و يا خسران که  اينگونه اطالعات ھم لزومی ندارد برای ھمگان قابل دسترسی باشند، مگر آن. آنھا می باشند

اينگونه کدھا و قرار و مدارھا می بايد باری از ساخت ھای ).  و محفل ھای جنايتکارئیگروه ھای مافيا. (بار باشند

 گروه و نه برای جھان خارج زيانی نداشته و نيز موجب تسلط بر یاستبدادی باشند وگرنه تا زمانی که  نه برای اعضا

  . آنھا وجود نداردندليلی برای محدوديت ومخالفت با سری بودسايرين نگردد، ھيچ 

ال مطرح می گردد که تا چه ميزان محصوالت صنعتی و ھنری و نيز اطالعات شخصی می بايد از ؤحال اين س

  عمومی محفوظ بمانند؟ۀ دسترسی يا ديد عرص

به .  فرد يا طبيعت خسارتی وارد نسازند که موجب زيانی نگشته و به ھيچ وجه نه به عموم و نه به ھيچئیتا جا: پاسخ

اما ھر محصول . ھمين جھت حفاظت از توليدات ھنری و يا اختراعاتی که به عموم خسارتی وارد نسازند مطلوب است

 حقوق شخصی محصور ۀصنعتی که يکی از مشکالت دائم عمومی را حل نمايد، نبايد برای مدتی طوالنی در محدود

عموم قرار ۀ  مزد مناسبی به مخترع آن داده شود، می بايد محصول مزبور در خدمت استفادکه کار بماند و پس از آن

  .گيرد

گرانه که عليه استبداد، ءاز سوی ديگر آھنگ ھا و ترانه ھای آزاديبخش يا حاصل کار روزنامه نگاری پژوھشی و افشا

ظ ھويت برای بسيج عموم ايجاد گشته اند، فساد، به فقر کشاندن مردم، تخريب طبيعت و جنگ افروزی باشند که به لحا

حمايت مالی از آنھا توسط حکومت و اجتماع .  ممنوع گردندتحريفی مورد سوء استفاده قرار گرفته يا اصالً ۀ نبايد به گون

  .مطلوب است

را در اما اگر دولت ھا و قدرت ھا عملکرد خود را از معرض ديد عموم مخفی نگاه داشته و يا اطالعات شخصی افراد 

وجود آورند که در ه اختيار خويش در آورند، اگر شرکت ھای توانا يا ھنرمندانی آنچنان محصوالِت اطالعاتی را ب

خدمت تداوم حاکميت مستبدان بوده يا موجب تخريب صلح در ميان مردم گردد، آنگاه تکليف چيست؟ مقصود اينجا 

 مربوط به اشخاص يا جريان اطالعات در اينترنت و وسائل ل و سانسور اطالعاتووسايل اطالعاتی و نرم افزار کنتر

ارتباطی است و محصوالت ھنری که احساسات انسانھا را آنچنان تحريک نمايند که موجب اغتشاش عمومی و ايجاد جّو 

  ):تبليغات نازی ھا و کاريکاتورھای حضرت محمد(تبعيض نسبت به بخش عظيمی از مردم گردند 

به ھمين جھت بايد از . اطالعاتیۀ ويژه در زمينه ل باشند، بو و دولت ھا می بايد قابل کنتر بنيادھای عمومی– الف

که اطالعات شخصی ما  از آنجائی.  که از معرض ديد عموم به دور باشند خودداری گرددئیاقدامات و تصميم گيری ھا

  .ن دست اندازی بدان را داشته باشند و نه فيس بوک نبايد امکاامريکابايد محفوظ بمانند، نه سازمان حفاظت ملی 

عمومی ۀ ل خود توسط عرصو زمين حاکم است از کنترۀکه استبداد که بر بخش عظيمی از مردم کر  از آنجائی–ب 

  حاکميت خودۀجلوگيری می نمايد، نبايد دولت ھا و شرکت ھای خارجی با در اختيار نھادن تکنولوژی اطالعاتی به ادام

 که دارای نظام دموکراتيک بوده و نظام استبدادی را ئیدرک اين موضوع برای اھالی کشورھا. کامان خدمت نمايند

  .پشت سر نھاده اند، ساده نيست

توان تلقی نمود، نبايد تحت عنوان آزادی ھنر چنان رفتار   با محصوالت ھنری که آنھا را اطالعات ھنری نيز می–پ 

که بخش عظيمی از اھالی  رفتن صلح و آرامش عمومی گردند يا اين از جھان  موجب از بين ئینمود که در بخش ھا

در آيند يا انسانھا را » ملت برگزيده«يا » انسان برتر«آنھا ھمچنين نبايد در خدمت تبليغات .  عرض را تحقير نمايندۀکر

 )حضرت محمدکاريکاتور . (آنچنان در احساس ھويتشان تحقير نمايند که ديگر نتوانند با سربلندی زندگی کنند


