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  حميد بھشتی 

 ٢٠١٣ جون ٢۶
  

 تنھا رھبر مسئول نيست
 

 برای يافتن امريکاخاطر دست اندازی بر انبوه اطالعات از جانب ه  که ب»اِدوارد سنُوِدن«وضعيت ۀ در مقايس

و بعد نيز افشای ھمين کار مربوط به سازمان ) ١(يست ھا از دست سازمان اطالعات آن کشور فرار کرد ترور

 در دنيا در به در به دنبال او می گردد و تا ديروز خبرش امريکاکه اکنون ) ٢(اطالعات انگلستان توسط ھمين شخص 

با وضعيت حضرت موسی در داستانی که در ) ٣(رد بود که از چين به مسکو فرار کرده و قصد دارد به اِکواُدر پناه ب

، اين شباھت و نزديکی موضوعی برای فھم ماجرا )۴(سوره کھِف قرآن از ھمراھی او با ِخضِر پيامبر تعريف می شود 

چرا که موضوع پيچيده ايست و ھمگان در اين حيرت که چگونه می توان اصل مطلب را . شايد کمک خوبی باشد

  . کرددريافت و ارزيابی

مگر بعد از جنگ دوم جھانی که . به اين کاری ندارم که برخی می گويند به من و تو چه ربطی دارد که آنھا چه می کنند

ر داد؟ حاال يي به ادعای آزادی سير اطالعات دنيای اطالعات را تغامريکاھيتلر يھوديان را مخفيانه می کشت، نبود که 

آنوقت .  دنيا را کنترل اطالعاتی کنندۀضعيف ترش، انگلستان می خواھند ھم و خواھر کھنسال تر، اما امريکاھمين 

در .  که شعار ضد امپرياليستی می دھد پناه می جويد»اِکواُدر« به چين و بعد روسيه پناه می برد و از »سنُوِدن«ھمين 

ه شورای رسيدگی به  شکايت می برد بالمان ساله از شرکت تلفن ٢٠ ھم يک دانشجوی المانحاشيه بگويم که در 

، سرعت اينترنت را برای پولدارھا و آدم ھای بی بضاعت دو طبقه المان »تله کمِ «شکايات مجلس اين کشور که شرکِت 

  .يعنی حق مطلع شدن برای ھمگان بايد يکسان باشد) ۵. (ای کرده و مجلس ھم به او حق می دھد

ه موسی می گويد اگر می خواھی از من حکمت فراگيری، اما بازگرديم به داستان حضرت موسی و خضر پيامبر که ب

 عمل غير قابل توجيه و به ظاھر جنايتبار را از خضر مشاھده می ٣اما موسی که . وسط کار از من نپرس چه می کنم

خضر به موسی نمی گويد حاال که تو خيانت کردی، . کند، مرتب معترض می شود و آخر سر ھم راھشان جدا می شود

البته در داستاِن موسی، . ندازدسنُوِدن را به زندان بي که می خواھد امريکاخالف دولت .  به زندان می اندازممن تو را

علم غيِب خضر، به او در مقابل موسی که پيامبر و آدم خوبی بوده، حق نمی دھد که خضر او را به جرم خيانت زندانی 

ر جھان برای يافتن تروريست ھا از طريق تسويه اطالعاتی،  ولی جمع آوری انبوه اطالعات از سراسامريکادر . کند

  . خيانت بار می کندامريکا را در نظر دستگاه امنيتی »سنودن«کاِر 

 و حاکميت آن بر جھان و جلوگيری از درز کردن و چگونگی استفاده و امريکااما موضوع فقط امنيت برای حکومت 

 و انگلستان صورت می گيرد امريکا در سازمان ھای اطالعاتی تحريفاتی که در نتيجه گيری و پردازش اطالعات

اگر ) ۶. (وليمؤ که می کنيم مسئیبلکه اين ھم ھست که يک فرد، بنده و شما، تا چه ميزان نسبت به کارھا. نيست
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می شود، اگر در چين و روسيه و جاھای ديگر اطالعاتی که به ما می رسد توسط سازمان ھای اطالعاتی دنيا کنترل 

 و اروپا به ما اين احساس را می دھند که سخن گفتن امريکاسير اطالعات از باال با ترمز ھمراه است، که در مقابل آن، 

 –که به روش ھای قانونی و نرم تر جلوی برخی اطالعات گرفته می شود  و آزادی بيان حق ھمگان می باشد، در حالی

پس ما با اطالعاتی که وجود دارد عمل ) ٧ (-کار بردن تسليحات آلوده به مواد راديواکنيو ه  عمليات ارتشی و بمانند

  .نمی کنيم، بلکه قدرتمندان، اطالعات ما را کنترل می کنند

می جالب اينجاست که حضرت موسی که نمی تواند تمايز اطالعاتی ِخضِر حکيم را تحمل کند، مرتب به کار او ايراد 

از اين داستان که فقط در قرآن از آن گزارش شده است، آنجا اين نتيجه .  می رسدئیگيرد و آخر سر کارشان به جدا

و جالب اينجاست که خضر در آغاز به موسی می گويد تو چطور می خواھی . گيری نمی شود که موسی کار بدی کرد

نتيجه گيری در جمھوری . را من چنين و چنان می کنمدانی چ از من تبعيت کنی و اعتراضی نکنی، در حالی که نمی

اسالمی از داستان موسی و خضر اين است که حاال که ممکن است مردم دائم اعتراض کنند، پس ما نمی گذاريم آنھا از 

در . م آنھا دشمن ھستندئي خبر بدھند، ما می گو. سی. بی. و بیصدای امريکااگر ھم . ھمه چيز به درستی آگاه شوند

نظير ھمين کار را پوتين با مردم . تيجه مردم نمی توانند با تکيه بر اطالعات رسمی و قابل اتکاء کاری انجام دھندن

  .روسيه می کند و چين با مردم آن کشور

 که می کنيم مورد حسابرسی قرار ئیول کار خودمان باشيم و در آِخَرت برای کارھاؤاما اگر قرار باشد بنده و شما مس

ما بايد بتوانيم ۀ در غير اينصورت ھم. ايد به ھمان اندازه که از ما بھتران از مسائل آگاھند ما نيز مطلع باشيمگيريم، ب

يعنی سرنوشِت بھشتی يا جھنمی شدن بستگی به اين دارد . ول بودند، نه ماؤبگوئيم، وزير اطلالعات و شخص رھبر مس

  .ساير کشورھا چگونه عمل کنندکه وزير اطالعات و رھبر در ايران و نظاير آنھا در 

بلکه به جنگ و صلح، به محيط زيست، به گرانی اجناس و به رفاه و فقر . اما فقط قضيه مربوط به بھشت و جھنم نيست

ول گرانی اجناس و فقر و اعتياد خود مردم ؤول خسارات محيط زيست، مسؤول جنگ، مسؤآيا مس. ھم مربوط می شود

  ن کننده قرار دارند؟يي ھای تعھستند يا افرادی که در مقام

  

   Edward Snowden narrt die USA: ، از جمله٣ تا ١ صص ٢٠١٣ جون ٢۵ برلينر سايتونگ، ۀ روزنام– ١

    Tat 14 hat ein Leck ٢ ص ٢٠١٣ جون ٢۵ برلينر سايتونگ، ۀ روزنام- ٢

   Kampf gegen das Empirium ٢ ص ٢٠١٣ جون ٢۵ برلينر سايتونگ، ۀ روزنام- ٣

  ٨٢ تا ۶۵ کھف آيات ١٨ ۀ قرآن، سور– ۴

   Per Petition in der Bundestag ، tagesschau.de، جون ٢۴، تاِگس شاو، المان اول ۀ اخبار تلويزيون شبک– ۵
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  :المان جلوگيری از انتشار مطالب مربوط به تسليحات آلوده به مواد راديواکتيو در – ٧
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