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 )ECCE) E-Collaborative for Civic Educationیک سازمان غیرانتفاعی
( )501c3در ایاالت متحده آمریکا است که از فنآوری اطالعات و ارتباطات
برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده
میکند.
ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان ،اشتیاق عمیق مشترکی
داریم که شکلدهنده ایدههای جوامع باز است .همچنین برای ما ،شهروند،
دانش شهروندی ،مسئولیت و وظیفه شهروندی یک فرد در محافظت از یک
جامعۀ سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام
بشر که هر شهروندی باید از آنها برخوردار باشد ،اساسی و بنیادی هستند.
 ECCEدموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر به تأمین طیف کاملی از آزادیهای
شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان و امنیت برابری و عدالت میداند.
ما دموکراسی را مجموعهای از ارزشها ،نهادها و فرایندها میدانیم که مبشر
صلح ،توسعه ،تحمل و مدارا ،تکثرگرایی و جوامعی شایستهساالر که به کرامت
انسانی و دستاوردهای انسانی ارج میگذارند ،است.
ما پروژۀ اصلی  ECCEیعنی «آموزشکده توانا؛ آموزشکده مجازی برای
جامعۀ مدنی ایران» را در سال  2010تأسیس کردیم .آموزشکده توانا در ارائه
منابع و آموزش در دنیای مجازی در ایران ،یک نهاد پیشرو است .توانا با ارائه
دورههای آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن دانشجویان،
به یک جامعۀ آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل
شده است .این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک ،امنیت
دیجیتال ،حقوق زنان ،وبالگنویسی ،جدایی دین و دولت و تواناییهای رهبری
ارائه میشوند .آموزشکده توانا آموزش زندۀ دروس و سمینارهای مجازی
را با برنامههایی مثل مطالعات موردی در جنبشهای اجتماعی و گذارهای
دموکراتیک ،مصاحبه با فعاالن و روشنفکران ،دستورالعملهای خودآموزی،
کتابخانۀ مطالب توصیفی ،ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی
و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است.
تالش ما برای توسعۀ تواناییهای آموزشکده توانا متوجه گرد آوردن
بهترین متفکران ایرانی و صداهای محذوف است .به همین ترتیب ،به دنبال
انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران ایرانی هستیم که ایدههای آنان توسط
جمهوری اسالمی ممنوع شده است.
یکی از نقاط تمرکز تالش توانا ،ترجمه متون کالسیک دموکراسی و
مقاالت معاصر در این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی ،حقوق بشر،
حاکمیت قانون ،روزنامهنگاری ،کنشگری و فنآوری اطالعات و ارتباطات
است .امید ما این است که این متون بتواند سهمی در غنای فردی هموطنان
ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعهای باز در ایران داشته باشد.
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مقدمه مترجم
با درآمدن فناوریهای جديد ،هم جهان وب و فضای مجازی با سرعت شگفتآوری زير و زبر شده
است و هم نهادها و نظريههای مربوط به کشورداری به رغبت يا اکراه جايی برای اين مدعی تازۀ قدرت
گشودهاند .این کتاب وبستان را مانند کشوری فرض میکند که اصول کشورداری و مدیریت شبکه در
آن باید با رضایت اهالی یا همان شهروندان مجازی (وب-وندان) همراه باشد.
دموکراسی فربهترين الگوی کشورداری و سنگبنای دولت-ملتهای مدرن اروپايی و آمريکايی
است .اين الگو در طول تاریخ پرفراز و نشيباش  -که حتی به قبل از يونان باستان میرسد - 1پيوسته در
حال دگرديسی بوده و مدام در برابر امکانها و عاملیتهای تازه در همان بسترهای اروپايی واقع شده و
تکامل یافته است .پس از دموکراسی انجمنی 2و نمايندهای ،3در دموکراسی نظارتی 4عالوه بر نهادهای
جاافتادۀ قدرت سخت در چارچوب نظامهای مشروطۀ مبتنی بر قانون اساسی و رأی مردم ،نهادهای
مردمنهاد جديد نيز قيودی تازه بر نوع و شيوۀ حکمرانی مینهند؛ اين حوزۀ پژوهش يکی از عرصههای
تازۀ مباحثات داغ نظری علوم سياسی است .بر همين سياق ،فضای مجازی نيز امکانهای تازهای فراهم
کرده است که همزمان به شهروندان و حاکمان قدرتهای تازهای میدهد :دموکراسی به همان اندازهای
 .1بنگريد به کتاب زندگی و مرگ دموکراسی ،نوشتۀ جان کين با مشخصات زیر:

)John Keane (2009), The Life and Death of Democracy (Simon & Schuster, London
2. Assembly democracy
3. Representative democracy
4. Monitory democracy

 ده
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که قاعدهای برای شنيده شدن صدای مردم و نظارت آنها بر حاکمان است و بنایاش بر گردش قدرت،
میتواند دگرگون شود و حتی در کشورهای دموکراتيک بدل به ضد خودش شود يا تهديدی از درون
برای خودش به شمار آيد؛ جهان وب نيز دستخوش بحران يا چالش مشابهی است.
فضای مجازی و جهان وب که خارج از نظارت و سلطۀ قدرت سخت بالیده است ،امروز آرامآرام
تبديل به کانون قدرتی شده است که از يکسو با مردم و از سوی ديگر با نهادهای قدرت سخت مشغول
چانهزنی است .فهم رايج عمومی اين است که فضای مجازی بنایاش بر قدرت بخشيدن به شهروندان و
کاستن از مداخلۀ صاحبان قدرت در زندگی روزمره ،حريم خصوصی و انتخابهای شهروندان است.
واقعیت ،اما ،تفاوت تکاندهندهای با این تصور دارد :فضای مجازی لزوما در خدمت شهروندان و دفاع
از حقوق مدنی آنها نیست؛ فضای مجازی نیز بالقوه (و حتی بالفعل) میتواند تبدیل به امپراتوری
موازی قدرتمندی در کنار نهادهای قدرت سخت شود .چنانکه تاریخ کوتاه آن نشان میدهد ،در
مواردی مالکان و فرمانروايان فضای مجازی برای کسب منافع مادی ،با صاحبان قدرت سخت  -چه در
کشورهای دموکراتيک و چه در کشورهايی که دولتهای خودکامه دارند  -همدست میشوند.
کتاب حاضر ،کوششی است برای گشودن گرههای نظری ماجرا و نشان دادن پيچیدگی وضعيت
شهروندان در برابر فضای مجازی و همزمان صاحبان قدرت سخت .در این کتاب هم تاریخی فشرده از
تحول و شکلگیری فضای مجازی و جهان وب پيش چشم خواننده است و هم از نزاعهای واقعی قدرت
و کشمکشهای ميان شهروندان  -در همۀ کشورهای جهان  -از يک سو و مالکان و گردانندگان فضای
مجازی و صاحبان قدرت سخت  -چه منتخب مردم و چه غير آن  -از سوی ديگر ،با خبر میشود.
يکی از مهمترين مضامينی که کانون توجه کتاب حاضر است ،آزادی است :آزادی شهروندان،
آزادی انسان ،آيا با درآمدن فناوریهای جديد و امکانهای تازۀ وب بيشتر میشود يا کمتر؟ تصويری
که فضای وبالگستان در اوج دورۀ رونقاش به مخاطبان داده است ،آيا تصويری منطبق با واقع است؟
مخاطب ،نويسنده و شهروندی که خارج از قدرت ايستاده است ،آيا چنان که خود تصور میکند در
انديشيدن و بيان ما فی الضمير و عقيدهاش آزاد است يا هزار بند آشکار و نهان ديگر بر دست و پا دارد
و تنها با توهمی از آزادی زندگی میکند؟ نويسندۀ کتاب ،درک از آزادی را به مفهوم «رضايت» پيوند
میدهد :آيا کاربران اينترنت و فضای مجازی به رضايت خويش و با آزادی مطلوب خود در اين فضا
گام بر میدارند؟ يا هنگام ورود به فضای اينترنت ناگزير به تن دادن به قراردادی از پيشتعيينشده از
سوی نخبگانی هستند که نه منتخب آنها هستند و نه لزوماً منافع شهروندان ،آزادی ،عدالت يا مفاهيم
ديگر سياسی برایشان اولويت دارد؟
نویسنده با مروری دقيق و موشکافانه بر شرکتهای بزرگ اینترنتی که اکنون اقطار عالم را زیر
نگين مجازی خويش دارند ،نمونههای متعددی را از همدستی اين شرکتها با صاحبان قدرت در هر
جایی میآورد و از سوی ديگر مواردی را هم نشان میدهد که چگونه همين شرکتها گاهی میتوانند
به جای خدمت به قدرت  -فارغ از اينکه قدرت دولتهای دموکراتيک باشد يا خودکامه  -گوشۀ
چشمی هم به حقوق شهروندان داشته باشند .در برابر حاکمان سياسی واقعی و فرمانروايان فضای مجازی،
البته مردمی نيز هستند که با درکی مدرن از آزادی در برابر هر دو مقاومت میکنند .مثالها و نمونههايی
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که نويسنده برای توضيح مدعای خود میآورد بهروز هستند و دامنهشان از افشاگریهای ویکیليکس
گرفته تا چالشهای سياسی جنبش سبز ،بهار عربی و جنبشهای مختلف مدنی و مجازی در کشورهای
دموکراتيک را در بر میگیرد.
روايت کتاب حاضر ،آميزهای است پرجاذبه از نگاه روششناختی نظری در کنار نکات انضمامی
و عملی که فهم مضامين کتاب را برای خواننده آسانتر میکند .ساختار روايی و داستانی کتاب ،آن
را از شکل متنی عبوس ،خشک و نظری خارج کرده است و اشتياق و انگيزۀ دنبال کردن متن را در
خواننده ايجاد میکند .نويسنده در نگاشتن کتاب تنها ناظر و تماشاگر اين صحنه نيست؛ او عالوه بر تعلق
خاطرهای نظری ،درگيری عملی ،شخصی و عاطفی نيز با موضوع بحث دارد :مسأله برای او واقعی و
اصيل است .ارجاعات متعدد او به اسناد رسمی ،روزنامهها ،مذاکرات و گفتوگوهای سياسی قدرتمندان
و راههای مختلف رويارويی مردم با سلطۀ حاکمان مجازی و واقعی ،تصويری روشن از وضعيت فضای
مجازی و جهان اينترنت به دست میدهد.
جای چنین کتابی به ويژه برای فارسیزبانان در ادبیات مربوط به اینترنت و فضای مجازی خالی بود.
جا دارد از آموزشکدۀ توانا بابت نشر اين کتاب به زبان فارسی سپاسگزاری کنم .همچنين تشکر ويژهای
بر ذمۀ من است بابت شکيبايی مهدی جامی در ويراستاری پروسواساش در اين ترجمه.
داريوش محمدپور

اکتبر ۲۰۱۳؛ مهر ۱۳۹۲

مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی
در دسامبر  ،۲۰۱۳ساناز نظامی ،تازهعروسی  ۲۷ساله در بيمارستانی در ميشيگان از دنیا رفت .او قربانی
خشونت همسرش ،نيما نصيری بود .پيش از مرگ او ،خانوادهاش در تهران توانستند از طریق اينترنت با او
برای هميشه خداحافظی کنند .کارکنان بيمارستان که هنگام ورود او به اتاق اورژانس در حال بيهوشی،
هیچ چيز دربارۀ او نمیدانستند ولی توانستند از طريق گوگل ،به خاطر رزومهای که نظامی  -به عنوان
يک مترجم آزاد  -به صورت آنالين از خودش روی وب گذاشته بود ،خانوادهاش را پيدا کنند .خانوادۀ
او از طريق لپتاپی که در کنار بستر نظامی گذاشته بودند ،از داخل اتاق نشيمنشان در تهران از پرستار
خواستند که دست نوازش بر سر او بکشد و پيشانیاش را ببوسد .پس از مرگ او ،خانواده اجازه دادند
اعضای بدن او برای نجات جان ديگران ،اهدا شود.
نظامی (که در تهران متولد و بزرگ شده بود) ،با نصيری (که در لسآنجلس متولد و بزرگ شده
بود) به صورت آنالين آشنا شده بود .آنها همان تابستان در ترکيه ازدواج کردند .نظامی به همراه او به
آمریکا رفت و قصد ادامۀ تحصیل در مقطعی باالتر در يک رشتۀ مهندسی داشت .زندگی او سرشار از
اميد و آرزو بود تا اينکه چراغ عمرش به ناگهان و ستمکارانه خاموش شد .با روايت داستان او قصدم بيان
نکتهای دربارۀ روابط بينالملل يا سياست داخلی هيچ کشور ،ايدئولوژی ،دين يا روابط جنسیتی نيست.
نکتۀ من دربارۀ رابطۀ ميان اينترنت و بشریت است :اينترنت مرزها را در هم میشکند و آدميان را ورای
مرزها و فرهنگها مرتبط میسازد .اينترنت فرصتهای تازهای (فرصتهای عاشقانه و همچنين اقتصادی
و آموزشی جدیدی) برای جوانان پرشور فراهم میکند .اينترنت سياست را در سراسر جهان دگرگون
میکند .اما به روشنی یک کار را نمیکند :دگرگون کردن طبیعت انسانی.

 چهارده
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از زمان انتشار نخست اين کتاب در اوايل سال  ،۲۰۱۲وقايع جهانی  -متأسفانه  -یکی از مدعيات
ِ
صرف وجو ِد خود تبديل به
اصلی کتاب را تقويت کردهاند :اينترنت به نحو معجزهآسايی جهان را به
جايی بهتر نمیکند .اينترنت ابزاری است که برای مرتبط ساختن انواع مردم استفاده میشود و سالحی
است در منازعات قدرت ميان مردم مختلف .اينترنت همچنين فضايی است برای فعاليت انسانی .طبيعی
است که همه نوع مردمی درگیر منازعات قدرت برای شکل دادن به اینترنت به نفع خود باشند .اينترنت
تنها وقتی پيشرفتهای بادوامی برای دموکراسی و حقوق بشر در هر جايی به ارمغان خواهد آورد ،که
مردمی که از آن ارزشها دفاع میکنند ،بتوانند نه تنها در استفاده از اينترنت ،بلکه در شکل دادن به آن
نيز موفقيت استراتژيک و تاکتيکی داشته باشند.
طی يک قرن گذشته ،مردم ايران موجهای بسياری از منازعات قدرت را در بسياری سطوح از سر
گذراندهاند :نه تنها در سطح ملی ،بلکه در نزديکترين سطحها در سطح محلهها ،شهرها ،محلهای
کار و خانهشان .تازه اگر اين به قدر کافی پيچيده و بغرنج نبوده است ،منازعات قدرت ديگر محدود به
فضای فيزیکی نيست .این منازعات به فضای سايبری نیز کشيده شدهاند .مانند بسياری از کشورهايی که
ميزان نفوذ اينترنت معنیداری دارند ،مبارزهای در دو اليه در اينترنت ايران در جریان است :يک الیۀ
اين مبارزه اين است که کنترل کنند که مردم ايران در اينترنت و با گوشیهای موبايلشان چه کارهايی
میتوانند بکنند .اليۀ دوم اين است که چه کسی نفس فناوری را کنترل میکند و به آن شکل میدهد.
از زمان شکلگیری جنبش سبز در سال  ،۲۰۰۹دولت ايران سخت کوشيده است که در هر دوی اين
جبههها دست باال را داشته باشد .بازداشت بالگرها و نويسندگان آنالين افزايش يافته است ،مسدود کردن
وبسايتها شدت گرفته است و خدماتدهندگان اينترنتی دولتی اکنون ملزم به کاهش روانفرسای
سرعت دسترسی به وبسايتهای بينالمللی هستند .دولت فناوریهای شنود روز به روز پيچيدهتری
را از خارج ،به ويژه از چین ،خريداری کرده است .هک کردن وبسايتهای مخالفان پيچيدهتر شده
است .در سال  ،۲۰۱۲محققان به اين نتيجه رسيدند که اينترنت ایرانی تا حد زيادی به شکلی ساخته
میشود که بالقوه بتواند مستقل از اينترنت جهانی عمل کند.
البته در ايران مانند بقيۀ جاهای دنیا ،مردم از طيفهای سياسی مختلف از اينترنت استفاده میکنند،
و اين طيف شامل تندروها و ديکتاتورها نیز میشود .در فصل سه ،توصيف کردهام که چطور حزب
کمونيست چين خود را با عصر اينترنت تطبیق داده است و توانسته است با موفقيت زیادی اينترنت
داخلی چين را به نفع خود شکل دهد .هر چند دولت چين نمیتواند همۀ کارهايی را که همگان در
اينترنت انجام میدهند کنترل کند ،فعاليت آنالين مردم چين را آنقدر کنترل و دستکاری میکند که
برای شهرونداناش امکان استفاده از اينترنت برای ايجاد يک جنبش مخالف پايدار وجود نداشته باشد.
دولت همچنين از اينترنت با مهارت خيلی بيشتری برای دستکاری کردن افکار عمومی استفاده میکند:
مقامات باال میتوانند روابطی شخصیتر با عموم مردم داشته باشند و از طريق شبکههای اجتماعی با آنها
وارد گفتوگو شوند .مقامات محلی که اسباب ناخرسندی مرکز میشوند ،از طريق حرکتهای تلويحی
در شبکههای اجتماعی با تصويب دولت بدنام و رسوا میشوند .اين نوع «خودکامگی شبکهای» به ادعای
من به شکلها و با جايگشتهايی مختلف در جهان گسترش پيدا میکند.

مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی
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کسی که در ایران باشد در برابر اين گرايشها چه میتواند بکند؟ نخستين گام آموزش و آگاهی
است .اخبار را دنبال کنيد و ببینيد چطور دولتها میتوانند فعاليتهای آنالين را کنترل کنند و مشخصاً
اين کار در ایران چطور انجام میشود .در کشورها و باهمستانهای فيزيکیمان ،بدون اينکه درک کنيم
به طور مشخص قدرت چطور اعمال میشود و چطور از آن سوء استفاده میشود ،نمیتوان با سوء
استفاده از قدرت مبارزه کرد .اینترنت هم از اين قاعده مستثنا نيست .با تکيه بر آگاهی ،آسانتر میتوان
تصميم گرفت که چه بايد کرد .بعضی از سازمانهای جهانی ،آموزشها و اطالعاتی را ارايه میکنند
دربارۀ ابزارهای مقابله با سانسور و حفاظت در برابر شنود و همچنين راهنمايیهايی دربارۀ سازماندهی
سياسی آنالين و آفالين .در جهانی آرمانی ،اینترنت میتواند وسيلهای باشد که از طریق آن شهروندان
دولت را پاسخگو کنند و دولت از طریق آن میتواند بهتر به شهرونداناش خدمت کند .چنانکه در بخش
سوم اين کتاب بررسی کردهام ،حتی بسياری از قديمیترین و توانگرترین دموکراسیهای غربی هم هنوز
نتوانستهاند به طور کامل به اين آرمان برسند ،اما اين بدين معنا نيست که اميد را از دست بدهيم .درست بر
عکس :باید در مبارزهای جهانی برای آزادی ديجيتال دست به دست هم بدهيم که جنبهای است حياتی
از مبارزۀ جهانی بزرگتری برای حقوق بشر و دموکراسی.
ربکا مککينن

سخن ناشر
اينترنت قرار بود ما را آزاد کند ،ولی واقعيت اين است که این کار را نکرده است .در برابر هر روايتی
از نقش تواناکنندۀ وب در وقايعی مثل بهار عربی ،روايتهای بسيار دیگری نیز هست از فرسايش بیسر-
و-صدای آزادیهای مدنی به دست شرکتها و دولتهایی که از همان فناوریهایی استفاده میکنند
که ما به آنها وابستهايم.
تغييرات ناگهانی در مشخصهها و تنظيمات حریم خصوصی فیسبوک هويت معترضان را در مصر
و ايران برای پلیس آشکار کرده است .اپل ،اپهای جنجالی سياسی را به خواستۀ دولتها و به داليل
تجاری خودش حذف میکند .دهها شرکت غربی فناوریهای شنود و نظارت را به ديکتاتوریهای
اطراف جهان میفروشند .گوگل در تقال با تقاضاهای سانسور دولتها در کشورهای متعدد است  -از
جمله در بعضی از دموکراسیها  -و با نگرانی فزایندۀ عمومی دربارۀ کميت گستردۀ اطالعاتی که از
کاربراناش جمعآوری میکند مواجه است.
در کتاب «رضايت وبستان» ،ربکا مککينن ،خبرنگار و متخصص سياستگذاری اينترنتی ،استدالل
میکند که وقت آن رسيده است که برای حقوقمان پيش از اینکه به فروش بروند ،برای آنها
قانونگذاری شود ،آنها را برنامهنويسی کنند يا مهندسی شوند ،نبرد کنيم .هر روز ،شرکتهای وب گستر
فضای سايبری تصميمهایی میگيرند که بر آزادی واقعی ما بدون رضايت ما تأثير میگذارد .اما راهحل
سنتی برای رفتار شرکتی غير پاسخگو – يعنی مقررات دولتی – نمیتواند سوء استفاده از قدرت ديجيتال
را به خودی خود متوقف کند بلکه حتی گاهی در آن سهيم نيز میشود.
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w w w. t a v a a n a . o r g

رضایت وبستان

«رضايت وبستان» بانگ بلندی است که نشان میدهد وقت آن رسیده است که ديگر دربارۀ اينکه
آيا اينترنت مردم را توانمند میکند يا نه ،بحث نکنيم و به مسألۀ فوری نحوۀ حاکميت بر فناوری برای
حمايت از حقوق و آزادیهای کاربران در اطراف جهان بپردازيم.
بیسیک بوکز

یادداشتهای تمجید

از کسانی که نسخۀ پیش از انتشار کتاب را خواندهاند
• نزديک به ده سال ،ربکا مککينن در قلب بحثهای در حال تحول دربارۀ نحوۀ اثر اينترنت
بر دموکراسی ،حريم خصوصی ،آزادیهای فردی و ساير ارزشهایی بوده است که جامعههای
آزاد میخواهند از آنها دفاع کنند .اينجا ،او بحثی تأثيرگذار و مهم را پيش میکشد که مانند ساير
انقالبهای فناوری در طول تاريخ ،تأثیر سيستمهای ارتباطی امروز بر رهايش انسانها يا بر ستم ،نه تنها
به خود فناوریها بستگی خواهد داشت بلکه به عزم شهروندان برای شکل دادن به نحوۀ استفاده از آن
وابسته خواهد بود.
جيمز فالوز ،خبرنگار ملی ،آتالنتيک
• رضايت وبستان کتاب پايه ای خواهد شد که به قوت مسئوليت کسانی را نشان خواهد داد که
معماری و سياستهای شبکه را کنترل میکنند و نیز مسئوليت شهروندانی را که در جهان ديجيتال
جديد ما زندگی میکنند .رضایت وبستان باید متنی پايه برای همۀ کسانی باشد که در ساختن آيندۀ
شبکهای ما مشارکت دارند و همچنین برای کسانی که در آن زندگی میکنند.
جوی ايتو ،مدير آزمايشگاه رسانهای امآیتی
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• رضایت وبستان کتابی است که هر کسی که به آزادی شخصی و بیان سياسی در قرن بيست و
یکم عالقه دارد حتماً بايد آن را بخواند .اين کتاب ،اثری است خوشخوان ،درگيرکننده ،و خواننده را
به دفعات تکان میدهد .اين کتاب بايد همان تأثيری را بر آگاهی عمومی از مسايل حياتی حول آزادی
اينترنت داشته باشد که کتاب يک حقيقت مزاحم در زمينۀ تغيير اقليم داشت.
آنماری اسالتر ،استاد سال  ۶۶برت ج .کرستتر سياست و
روابط بينالملل دانشگاه پرينستون
• اينترنت پيچيدهترين چالشها و فرصتهايی را ایجاد میکند که طی دهۀ گذشته برای حقوق بشر
پيش آمده است .کتاب ربکا مککينن راهنمایی روشنبين در دل اين پيچيدگی است.
مری رابينسون ،کميساریای عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل
و رئيس جمهور ايرلند
• قدرت و حکمرانی سايبری اينترنت يکی از مشکالت حلنشدۀ بزرگ قرن بيست و یکم است.
ربکا مککينن روایت فوقالعاده جاندار و روشنگر از مسايلی نوشته است که در اين زمينۀ پرمناقشه
با آن رو به رو هستيم .کتابی است که حقيقتاً به خواندناش میارزد.
جوزف س .نای ،استاد برجستۀ خدمت دانشگاهی ،دانشگاه هاروارد
و نويسندۀ آيندۀ قدرت
• عدۀ روز به روز زيادتری از مردم سراسر جهان برای حرکت دادن کشورهایشان در جهاتی
دموکراتیکتر به اينترنت تکيه میکنند .رضايت وبستان توصيف میکنند که چه اتفاقی دارد میافتد،
موفقيتها و شکستها کجاست ،مرحلۀ بعد چیست و چه کارهایی باید انجام شود .کتابی است اصيل.
کريگ نيومارک ،بنيانگذار کريگزليست

درآمد
شبی در پکن در سال  ،1998به همراه چند نفر از دوستان چينی  -که همگی هنرمند ،روشنفکر،
روزنامهنگار و ليبرالهايی شاد و شنگول بودند ،رفتيم شام بخوریم .در حين به دندان کشيدن يک
مرغ پرادويۀ سچوان و فرو دادن آن با آبجوی محلی ولرمی ،برای آنها از کتابی حرف زدم که تازه
خواندناش را تمام کرده بودم :فايل 1نوشتۀ مورخ آکسفوردی ،تيموتی گارتناش .2داستانی که کتاب
روايت میکند اين است که پس از فرو ريختن ديوار برلين و نابودی پردۀ آهنين ،مردم آلمان شرقی
ناگهان به فایلهايی که اشتازی (پليس مخفی آلمان نازی) از آنها مخفی نگه داشته بود ،دسترسی پيدا
کردند .مردم متوجه شدند که چه کسانی جاسوسیشان را میکردهاند – در بعضی موارد همسايگان و
همکاران و حتی عاشقان ،همسران و حتی گاهی فرزندان خودشان.
بعد از اينکه صحبتم تمام شد ،يکی از دوستان چوبهای غذاخوریاش را زمين گذاشت ،به اطراف
ميز نگاهی انداخت و گفت« :روزی اين اتفاق در چين هم خواهد افتاد .آن وقت میفهمم که دوستان
واقعی من چه کسانی هستند» .همه در سکوت فرو رفتند.
اگر چين عوض شود و وقتی اين اتفاق بیفتد ،آن روز حساب و کتاب ممکن است هرگز پيش نيايد.
در عصر برادبند و تلفنهای هوشمند ،عوامل امنيتی دولتی ديگر آنقدر وابسته و محتاج خبرچينان انسانی
نيستند .نرمافزارها و سختافزارها نه تنها از انسانها کارآمدتر و همهچیزدانتر هستند ،بلکه فقدان وجدان
1. File
2. Timothy Garton Ash

 بیست و دو
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را نيز با خود دارند.
به عنوان خبرنگار سیانان که از سال  ۱۹۹۲تا  ۲۰۰۱در پکن کار کرده است ،ورود اينترنت را
فوقالعاده هيجانانگيز يافتم .بيشتر خبرنگاران و ديپلماتهای غربی در چين در آن زمان تصورشان
اين بود که چيرگی حزب کمونيست بر قدرت هرگز نخواهد توانست از اين فناوری شبکهای جهانی
جان به در ببرد .يک دهه بعد ،پس از اينکه خبرنگاری تلويزیونی را رها کردم و نويسنده ،محقق و
کنشگر مستقلی شدم ،به اين نتيجه رسيدم که ما سادهلوح بوديم .هر چند اينترنت از جهات بسياری
جامعۀ چين را دگرگون کرده است ،رژيم نیز موفق به استفاده از فناوری به سود خود شده است آن هم
به شيوههايی که تصورش را نمیکردم – و در چند سال اخير وقت زيادی صرف فهميدن اين شيوهها
کردهام.
بعد از اينکه در سال  ۲۰۰۱چين را ترک کردم و به عنوان رييس دفتر توکيوی سی ان ان به ژاپن
رفتم ،اعجاب من در برابر تأثير اينترنت بر سياست جهانی گسترش پيدا کرد .در سفری به کرۀ جنوبی،
یکی از گزارشهای من اين بود که چطور روه مو-هيون در دسامبر سال  ۲۰۰۲به مدد کنشگری آنالين
و موبايل دقیقۀ آخر توسط خوانندگان سایت  ،OhMyNewsکه يکی از نخستين برنامههای آنالین
خبرنگاری شهروندی است ،رياست جمهوری را با اکثریت اندکی برنده شد.
در ژانويۀ سال  ،۲۰۰۳دوستی مرا با وبالگ «رائد کجاست؟» آشنا کرد که مردی بود که از بغداد
با نام مستعار «سالم پکس» مینوشت .زمانی که آمریکا و متحداناش آمادۀ حمله میشدند ،او به نيش
و کنايه به رژيم صدام حسين ،دولت بوش و تقريباً همه کس و همه چيز میتاخت .همانطور که ناشر
غولآسای وب ،نيک دنتون ،به درستی گفته است ،او «آن فرانک جنگ بود ...و الويس آن» .وقتی شروع
به دنبال کردن وبالگهايی کردم که افرادی با شهرت کمتر ،ولی نه با بالغت کمتر ،در سراسر جهان
مینوشتند – افرادی که خبرنگارانی حرفهای نبودند ولی يا شاهد و يا بخشی از وقايعی بودند که هيچ
رسانۀ اصلی غربی گزارشی از آنها نمیداد – روشن بود که انقالب رسانهای شهروندی به ياری اينترنت
نه تنها برای آيندۀ خبرنگاری بلکه برای ژئوپلتيک نيز پيامدهايی داشت.
در ژانویۀ سال  ،۲۰۰۴از دفتر توکيوی سیانان مرخصیای گرفتم که قرار بود پنجماهه باشد تا يک
ترم را در مرکز شورنستاين 1برای مطبوعات ،سياست ،و سياستگذاری عمومی در دانشکدۀ زمامداری
کندی دانشگاه هاروارد سپری کنم و در آنجا شغل تمام وقت من اين شد که رسانههای آنالين شهروند-
مدار تازۀ جهان را بشناسم .شروع به وبالگنويسی کردم .دو ماه که از مرخصیام سپری شده بود ،تصميم
گرفتم در هاروارد بمانم و ديگر به سی ان ان بر نگردم .به يک مؤسسۀ پژوهشی جديد به اسم «مرکز
برکمن برای اينترنت و جامعه» رفتم که کانون انديشه و آزمونهای تازه روی رسانههای شهروندی و
سياست شبکهایشده بود.
برای اينکه دانش چينیام زياد خاک نخورد ،شروع به پیگيری وبالگهای چينی کردم .خواندن
مشاهدات بالگرها ،سرخوشیهایشان ،و گفتوگوهایشان به من کمک کرد تا وقايع ،جريانهای
و جنجالهای فرهنگی را در چين به شکلی دنبال کنم که بدون اينترنت ،شدنی نبود .دست بر قضا،
1. Shorenstein Center
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همکار ديگری ،ايتان زوکرمن ،نيز وبالگهای آفريقا و خاورميانه را دنبال میکرد .ايتان و من به فکر
افتاديم که چطور میشود کار بالگرهايی را که دربارۀ وقايع کشورشان مینويسند ،ديدگاهها و اطالعات
خودشان را با ديگران سهيم میشوند ،پشتيبانی و تقويت کرد .اواخر سال  ،۲۰۰۴جلسۀ بارش فکری 1را
با بالگرهای سراسر جهان تشکيل داديم و ناماش را «صداهای جهانی آنالين» 2گذاشتيم.
بحثهای آن روز الهامبخش گروه ما شد تا يک باهمستان آنالين ايجاد کنيم برای ياری رساندن
به پیشبرد و حمايت از کار بالگرهايی با ذهنيت مدنی در اطراف جهان .وبالگ کنفرانس تبديل به
یک وبسايت پيچيده شد .امروز« ،صداهای جهانی» يک سازمان تمام عيار غير انتفاعی شده است.
بالگرهايی که در سراسر جهان زندگی میکنند ،میکوشند تا پستهای مرتبط با وقایع جاری را در
وبالگها و ساير رسانههای اجتماعی مثل فيسبوک ،توييتر و يوتيوب جمعآوری کرده ،توضيح دهند،
خالصه و ترجمه کنند .تيم ديگری کمکهزينههای کوچکی به پروژههای رسانهای شهروندی در جهان
در حال توسعه میدهد .تيم ديگری هم محتويات «صداهای جهانی» را پيوسته به حدود  ۲۴زبان ترجمه
میکنند.
نکتۀ آخر که اهمیتاش هیچ کمتر نيست اين است که تيم کنشگران ما شبکهای را میگردانند که
وقف آگاهیبخشی دربارۀ تهديدها علیه آزادی بيان آنالين و تجمعات است و به مردم کمک میکند
که از میان سانسورها عبور کنند و خود را در برابر شنودها محافظت کنند .با بروز اعتراضهای در تونس
در اواخر سال  ۲۰۱۰و گسترش راهپيماییها در سراسر خاورميانه و شمال آفریقا در اوايل سال ،۲۰۱۱
همکاران «صداهای جهانی» تمام وقت کار کردند تا اطالعات مربوط با حوادثی را که رخ میدادند به
چندين زبان ،در وبسايت خودمان و همچنین در توييتر ،فيسبوک و ساير رسانههای اجتماعی منتشر
کنند.
با رشد «صداهای جهانی» ،من همچنان تحول و تکامل وبالگها و رسانههای اجتماعی چينی را دنبال
میکردم و مرتب به چين میرفتم تا در گردهمايیهای بالگرها شرکت کنم و بعضی از بیپرواترين
کنشگران آنالين چين را بهتر بشناسم .همچنین شروع به پژوهش دربارۀ سيستم سانسور اينترنتی چین
کردم .پژوهشگران ديگری شروع به مطالعۀ «فایروال بزرگ» چين کرده بودند – که سيستمی است
که به وسیلۀ آن تعداد عظيمی از وبسايتهای خارجی در اينترنت چين مسدود میشوند .اما به زودی
دريافتم که مسدود کردن وبسايتها تنها يک بخش از راهبرد دولت چین برای کنترل فعاليتهای
آنالين شهروندان چينی است .مؤلفۀ محوری آن راهبرد متضمن سانسور و شنودی بود که عوامل دولتی
يا «پليس اينترنت» متکفل آن نبودند بلکه در بخش خصوصی انجام میشد.
پس از اينکه ياهو ،مايکروسافت ،سيسکو و گوگل هم در يک جلسۀ رسيدگی کنگره در سال
 ۲۰۰۶به خاطر نقششان در سانسور و شنود در چين زیر فشار قرار گرفتند ،مرتب از من خواسته میشد
که دربارۀ مشکل همکاری شرکتها با سانسور و شنود چينیها مطلب بنويسم .به گروهی از شرکتهای
اينترنتی ،سازمانهای حقوق بشری ،سرمايهگذارانی با مسئوليت اجتماعی و دانشگاهيانی پيوستم که در
1. Brainstorming
2. Global Voices Online
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سال « ۲۰۰۸برنامه پیشگام شبکۀ جهانی» را راهاندازی کرده بودند ،که سازمانی است که معيارهایی را
برای آزادی بيان و حريم خصوصی در اينترنت و بخش مخابرات و ارتباطات مقرر کرده بود که جويای
آن است که شرکتها را در برابرشان پاسخگو کند.
پنج سال پيش ،وقتی که اولين بار به فکر نوشتن کتابی افتادم ،تمايل پيدا کردم که روی چين به عنوان
«مدرک الف» تمرکز کنم که چطور يک دولت مستبد نه تنها میتواند از عصر اينترنت جان به در ببرد
بلکه در دل آن میتواند به ياری شرکتهای داخلی و چندمليتی رشد و رونق هم پيدا کند .اما تجربۀ من
با «صداهای جهانی» و به عنوان حامی آزادی بيان آنالين در مقياسی جهانی به من آموخته است که علل
ريشهای گستردهتر از اينهاست.
فناوریها و سياستهايی که شنود و سانسور را در چين و بسياری کشورهای ديگر میسر میکنند،
ارتباط تنگاتنگی با سياستها ،تجارتها و تصميمهای فنیای دارد که توسط دولتها و شرکتهايی
در غرب دموکراتيک گرفته میشوند .گاهی اوقات اين تصمیمها را افرادی میگيرند که پیامدهای
اعمالشان را میدانند ولی خيلی ساده اولويتهای ديگری دارند .بعضی ديگر ،نيتشان خوب است ولی
اطالعاتشان از ديناميکهای قدرت ،کنترل و آزادی در گسترۀ اينترنت جهانی نادرست است.
در اواسط ماه اوت  ،۲۰۱۱مشغول اتمام آخرین ويرايشهای اين کتاب بودم که شورشهای بريتانيا
رخ دادند .بحثها در بريتانيا دربارۀ سخنان نخست وزير ،ديويد کامرون ،دربارۀ نياز به گسترش قدرت
دولت برای نظارت بر دسترسی عمومی به سرويسهای موبايل و همچنین شبکههای اجتماعی و محدود
کردن آنها باال گرفت .در آمريکا ،بعد از اينکه سيستم قطار
زيرزمينی محلی ،حمل و نقل سريع منطقۀ خليج ( ،)BARTبرای جلوگيری از يک اعتراض
برنامهريزی شده عليه تيراندازی پليس  BARTبه مردی که ادعا میشد چاقوکش بوده است سيستم
وايرلس را در چندين ايستگاه  ،قطع کرد .سانفرانسيسکوییها اعتراض شديدی کردند .بنگاه خبری
دولتی چين ،شينهوا ،از اين پیشامد ذوقزده شد و گفت« :ممکن است تعجب کنيم که چرا رهبران غربی
که از يک سو بی هيچ تبعيضی ملتهای ديگر را متهم به نظارت و شنود میکنند ،از سوی ديگر قدمهایی
را که خودشان برای نظارت و کنترل اينترنت بر میدارند ،عادی تلقی میکنند» .در این تفسير بدون امضا
آمده است« :محض اطالع عموم ،نظارت مناسب بر اينترنت قانونی و الزم است».
نگرانی من اين است که اگر دموکراسیهای جهان عادت کنند که با مشکالت به شيوهای تنگنظرانه
و با واکنشهای فوری بدون در نظر گرفتن تبعات درازمدت داخلی و جهانیاش برخورد کنند ،چه بر
سر اينترنت – و به طور کلی آيندۀ آزادی در عصر اينترنت – خواهد آمد .در نتيجه ،اين کتاب ،خالصۀ
آن چيزی است که در دهۀ گذشته دربارۀ مبارزۀ جهانی برای آزادی اينترنتی و تالش برای به کار بستن
تجربههایمان برای آيندۀ مشترک آموختهام .اين کتاب کوششی است برای تبلور چيزی که بيش از همه
مایۀ نگرانی من است؛ و قوت بخشيدن به ديگران برای دفاع از حقوق فردی که در مقياس و به شيوههايی
در معرض تهدیدند که به تدريج آشکارتر میشود .نگرانی من اين است که آيندۀ آزادی دموکراسی
در عصر اينترنت چنانکه بسياری ممکن است فرض کنند ،چندان درخشان نيست .در عين حال ،اميدوار
نيز هستم :من اين بخت را داشته آم که با افراد خالق و گاهی بسيار شجاع از سراسر جهان کار کنم
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که از فناوری برای بيان سخن حق در برابر قدرت استفاده می کنند تا صدای جامعهها و هموطنان و
شهروندانشان باشند.
بسیاری از اين افراد درگير نبردهايی دشوار هستند تا فقط بتوانند همچنان از فناوری برای بيان عقايد
خودشان استفاده کنند و بدون هراس از سانسور يا ترس از تعقیب گردهمايیهای صلحآميز داشته باشند.
موانع موفقيت آنها را نه دولتهای مستبد و خودکامه ،بلکه شرکتهای غربی و سياستمدارانی که به
شيوهای دموکراتيک انتخاب شدهاند نيز ايجاد میکنند که تأثير جهانی اعمالشان را درک نمیکنند – يا
شومتر از آن ،برایشان حتی مهم نيست .اين کتاب تالش من برای باال بردن سطح آگاهی عمومی از
بسياری از حقايق ناگوار در عصر اينترنت است .من در پی اين بودهام که توضيح دهم به نظر من همۀ
شهروندان در هر جايی چه چيزهایی را باید دربارۀ مبارزۀ جهانی برای آزادی اينترنتی بدانند .حاصل این
مبارزه بر يکايک ما اثر خواهد گذاشت .اين مبارزهای است که همۀ ما قدرت و توانايی تأثير گذاشتن
بر آن را داريم – حتی در ميزانی اندک – اگر نيروهايی پيچيدهای را که در کار هستند بفهميم و بدانيم
چطور میتوانيم به آنها شکل دهيم.
دربارۀ بسياری از مسايلی که در هر فصل مطرح میشوند کتابها نوشته شده است .من بعضی از
آنها را در پانوشتها برای خوانندگانی که میخواهند مطالعهای عميقتری داشته باشند ،آوردهام .اينجا
هدف من اين است که مجموعۀ وسيعتر مسايل همپوشان و پيچيده را به شيوهای گرد هم بياورم که
برای خوانندۀ بااطالعی که دانش خاص مرتبط با اينترنت ندارد – به جز اينکه صرفاً يک کاربر سادۀ
اينترنت يا تلفن موبايل است – مفهوم باشد .برای کسانی که در بعضی از اين مسايل تخصص دارند،
سعی کردهام که يک چارچوب مفهومی و بستر ژئوپلتيک تازه ارايه کنم که اميدوارم برای متخصصان و
غيرمتخصصانی که نگران آيندۀ آزادی در عصر اينترنت هستند ،به يک اندازه مفيد باشد.
مستند کردن همۀ موارد نقض آزادیها و حقوق اينترنتی که در همه جای جهان اتفاق میافتد در
يک کتاب جامع ميسر نيست .اگر حقوق ابراز عقيدۀ آزاد و گردهمايی ديجيتالی شما زير حمله است
اما از کشور شما در اين کتاب يادی نشده است ،لطفاً توجه داشته باشيد که اين از قلم انداختن به معنای
عدم نگرانی برای تخلفاتی که شما و هموطنانتان تحمل میکنيد نيست .چندين سازمان ،از جمله «برنامۀ
ابتکاری اينترنت آزاد» و «خانۀ آزادی» ،مرتباً گزارشهايی قاعدهمند منتشر میکنند که در آنها حمله
به آزادی اينترنتی ،کشور به کشور ،منتشر میشود .همچنین امکان ندارد که در يک کتاب تک تک
موارد نقض آزادی بيان و حريم خصوصی توسط هر شرکت در هر جايی فهرست شود .من مثالهايی
مشخص را انتخاب کردهام که میتوانند بهترين پشتيبان مدعای کلی باشند .لطفاً برای اطالع از منابع
بيشتر اطالعات و لينک به سازمانهايی که موارد مستمر را مستند میکنند به نشانی اينترنتی اين کتاب
(در  )www.consentofthenetworked.comمراجعه کنيد.
در اينجا قادر نيستم از تمامی افرادی که اين کتاب را ممکن ساختهاند – يا چيزهايی را که برای
نوشتن نياز به دانستنشان بود به من آموختهاند – ياد کنم .ورای دليل آشکار تشکر از والدينام ،همچنین
بيشترين دين را در تسلطام به زبان چينی ،ارتباط مادامالعمر با چين ،و دلبستگی گستردهترم به سياست
جهانی را به استيفن ر .مککينن ،استاد تاريخ مدرن چين ،و زندهياد جنيس ر .مککینن دارم .در سال
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 ،۱۹۷۹والدينام ،برادرم سايروس و مرا دو سال برای زندگی به چين بردند و در مدرسهای ابتدايی در
چين ثبتنام کردند تا بتوانند کار تحقيقشان روی يک کتاب را به انجام برسانند .هيچ کدام از ما در آن
زمان متوجه نشديم که آنها چه هديهای به فرزندانشان دادهاند.
بيش از بيست سال بعد وقتی که به عنوان خبرنگاری خارجی در توکيو کار میکردم ،با جوی ايتو
آشنا شدم که مرا با وبالگهايی آشنا کرد که به زنجيرهای از کشفيات و دوستیها سرعت بخشيد که
نهايتاً مرا از خبرنگاری متعارف دورتر کرد و به سوی مسير پر پيچ و خمی راند که امروز در پيش گرفتهام.
آدام گرينفيلد مرا از ذهنيت گزارشگر تلويزيونیام بيرون آورد و به چالش گرفت تا به جنبههایی تازه
فکر کنم .دوست و همکار عزيزم ايتان زوکرمن از وقتی که در سال  ۲۰۰۴همکاریمان را آغاز کردهايم،
استوانهای بوده است که در حين تحول اين پروژه پشتيبانیهای مهم و توصيههايی ارزشمند به من داده
است .مرکز برکمن هاروارد برای اينترنت و جامعه ،سکوی پرتاب عقالنی و سيستم پشتيبانی حقيقتاً
بینظيری بوده است که همچنان به شيوههای مختلف و لذتبخشی از آن بهره میبرم .در سالهای ۲۰۰۷
و  ،۲۰۰۸يينگ چان در دانشگاه خبرنگاری و مرکز مطالعات رسانهای هنگ کنگ مرا زير بال خود
گرفت و تحقيق جنجالی و پروژههای نامتعارف مرا پشتيبانی کرد.
بورسيۀ سخاوتمندانهای از «بنيانهای جامعۀ باز» 1در سال  ۲۰۰۹حامی پژوهش و سفرهايی شد که
مرا قادر ساخت تا کشف کنم اين کتاب واقعاً چه چيزی باید باشد .بدون بورسيههای بعدی از مرکز
سياستگذاری فناوری اطالعات پرينستون و بنياد آمريکای جديد در واشينگتن دی سی ،وقت و آرامش
خاطر الزم را برای اتمام اين پروژه پيدا نمیکردم .در مقاطع مختلفی در طی این مسیر ،دوستان و
همکاران ايدههایی به من دادند که در متن آوردهام .به طور مشخص« ،بناپارتيسم ديجيتال» زاييدۀ انديشۀ
بزرگ مورخ دانشگاه ييل ،تيموتی اسنايدر است .جاشوا کوپر رامو و کيتی رابینز واکنشهايی در برابر
نسخههای اوليۀ پيشنويس اين کتاب دادند که وضع کلی آن را تغيير داد .اعضای خانواده و دوستان
اتاقخوابهای مهمانشان را در اختيارم قرار دادند ،غذا و نوشیدنی ارايه کردند و در سراسر دورۀ
خانهبهدوشی پژوهش و نوشتنام پشتيبان روحی و عاطفی من بودند .هنريک بورک و وانگ کوانگیی
با در اختيار گذاشتن آپارتمانشان در پکن سخاوت ويژهای به خرج دادند .عميقتر از همه ،باهمستان
«صداهای جهانی» هر روزه مرا آموزش داد و ايمانی به بشریت به من داد که بدون آنها باید برای
حفظاش دشواریهای فراوانی را به جان میخريدم.
مايۀ خوشوقتی و مباهات است که نمايندگی مرا جان بروکمن برعهده داشت که خزانهدار
بصیرتمند ايدهها و گرد هم آورندۀ افرادی است که همزمان در علم ،فناوری و مسائل اجتماعی کار
میکنند .او چيزی را که سعی میکردم انجام دهم پيش از اينکه خودم کام ً
ال آن را بفهمم در میيافت،
مرا به چالش میگرفت تا بر مدعایام تمرکز کنم و آن را صيقل دهم و اين امکان را برای ماکس
بروکمن فراهم کرد که استعدادهای ادبی اش را به کار بگيرد .هميشه سپاسگزار تی جی کاال ِهر در
«بيسيک بوکس» خواهم بود که مرا باور کرد و راهنمای من در مسیر گلآلود نسخه پيشنويس و
تردیدهای يک نويسندۀ تازهکار بود .به ويژه سپاسگزار ايتان زوکرمن ،مايا الکساندری ،ايان جانسون،
1. Open Society Foundations
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تام گلیزیير ،ايوان سيگال ،ديويد ساساکی ،لوييزتا مودی ،مری کی مجيستاد ،انا هوسارسکا ،و پدرم
استیفن مککينن هستم که وقت ارزشمندش را صرف خواندن نسخههای پيشنويس و نظر دادن
دربارۀ آن کرد .در نهایت ،اص ً
ال نمیدانم که بدون پشتيبانی ويرايشی و عاطفی شريک پرمهر زندگیام
و نغمهخوان عقالنیام ،بِنِت فریمن ،در جريان شديد نوشتن ،ويرايش و بازنويس اين کتاب ،چطور
میتوانستم سالمت عقلام را حفظ کنم.
اوت ۲۰۱۱
واشینگتن دیسی

مقدمه

پس از انقالب
روز  ۵مارس  ،۲۰۱۱معترضان به مقر دستگاه امنيتی دولت مصر حمله بردند .کنشگران ،بیدرنگ،
همانطور که وارد ساختمانی میشدند که تا همين اواخر يکی از بزرگترين مکانهای شکنجۀ رژيم
مبارک بود ،کشفياتشان را با جهانيان در ميان میگذاشتند .ويديوها و عکسهایی که روی يوتيوب،
فلیکر و فیسبوک آپلود میشد تعداد زيادی از مردان (و چند زن) را نشان میداد که درها و کابينتهایی
را باز میکنند ،ميان تودهای از کاغذهای خرد شده جستوجود میکنند و دستهدسته فايلهايی را بيرون
میکشند و تجهيزاتی را بررسی میکنند .بعضی از اينها ابزارهای شکنجه بودند.
حسام الحمالوی ،روزنامهنگاری سی و سه ساله و کنشگری که از سیزده سال پیش چندین بار به
عنوان فعال دانشجويی بازداشت و شکنجه شده بود ،توييت کرد که« :وارد محوطۀ کوچکی شدم که در
آن محبوس بودم» .چند ساعت بعد که به خانه برگشته بود ،به دنبالکنندگاناش در توييتر گفت« :تمام
امروز مثل ديوانهها گريه میکردم».
بعضی از کنشگران پروندههای خودشان را پيدا کردند .اين پروندهها ماالمال از نسخۀ نوشتهشدۀ شنود
تلفنهایشان ،پرينت ایميلها و پيامهای تلفنیشان بود .همه جور سند و مدرک دربارۀ آنها نگهداری
میشد :جزييات زنندهای از طالقها و روابط شخصی؛ همۀ تقاضاهای کار قبلیشان؛ سازمانهای
خارجیای که با آنها ارتباط داشتهاند؛ جلسات بينالمللیای که در آنها شرکت کرده بودند .روشن
بود که دولت مصر ،فناوری شنود پيچيدهای در اختيار داشته است .هنوز هم دارد.
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وائل غنيم ،مدير جوان گوگل و يکی از قهرمانان انقالب مصر به خاطر نقشاش در ايجاد و مديريت
گروه فيسبوکی اعتراض که نقشی کلیدی در ايجاد نخستين موج معترضان در ميدان تحرير قاهره
داشت ،در سخنان مشهورش به سیانان گفت« :اگر میخواهيد جامعهای را آزاد کنيد ،فقط اينترنت را
به آنها بدهيد» .اينترنت يقيناً نقشی قوی در به زير کشيدن ديکتاتور ايفا کرد – اينترنتی که در دست
گروه متعهدی از کنشگرانی بود که سالهای زيادی از دهۀ گذشته را صرف ايجاد يک جنبش کرده
بودند .چندان روشن نيست که اينترنت وقتی پای حفظ حقوق مردم مصر در دورۀ پس از مبارک و ايجاد
دموکراسی تازهای به ميان بيايد ،چقدر مفيد خواهد بود.
اگر وقايع سال  ۲۰۱۱نکته ای به جهان آموخته باشد ،آن نکته اين است که هر چند اينترنت اعتراض
و کنشگری را قدرتمند میکند ،يک معجون فوری آزادی نيست که وقتی به مقدار کافی در هم آميخته
شود ،به طور خودکار منجر به آزادی شود .وقت آن رسيده است که ديگر بحث نکنيم که آيا اينترنت
ابزار مؤثری برای بيان سياسی هست يا نه ،و به اين پرسش بسيار فوریتر بپردازيم که فناوری ديجیتال
چطور میتواند ساختار پيدا کند ،مديريت شود و به کار بسته شود تا خيری را که میتواند در جهان ايجاد
کند بيشينه کند و شر را کمتر کند.
حتی اگر مصر بتواند دموکراسی با ثباتی ايجاد کند ،مردم مصر با مشکلی مواجه هستند که
دموکراسیهای جهان هنوز نتوانستهاند حل کنند :چطور میتوان مطمئن شد که افرادی که بر زندگیهای
ديجيتال ما تسلط دارند از قدرتشان سوء استفاده نکنند؟
میتوان ادعا کرد که در دموکراسیهای رشديافته ،قوانين و مقررات حاکم بر فضاها و شبکههای
ديجيتال نمايندۀ «رضايت زيردستان» است .البته تا حدی که سنتها و نهادهای سياسی منعکسکنندۀ
ارادۀ مردم به طور کلی است؛ که با نمايندگی گروههای ذینفع خاص ،البیهای شرکتهای بزرگ
و پرصداترین و تندروترين عناصر هر دو حزب سياسی (در امریکا) تفاوت دارد .البته اينکه تا چه حد
سياست دموکراتيک در آمريکا ،بريتانيا و ساير دموکراسیهای اطراف جهان واقعاً موفق به تحقق اولی
میشوند تا دومی ،محل بحث و نزاع جدی است.
آمريکايیها در سراسر طيف سياسی همچنان نگرانیها و دغدغههای واقعی و به حقی دارند نسبت
به اينکه سيستم – فرايند سياسی ،رسانهها يا سازمانها و شبکههای اطالعرسانی – در برابر تصرف،
دستکاری و سوء استفاده آسيبپذیر است .دليل خوبی برای نگرانی از اينکه چگونه زندگیهای
ديجيتال ما توسط قانونگذاران ،سياستمدارانی که در خدمت موکالن قدرتمند هستند و شرکتهایی
که جويای افزايش سود خود هستند ،شکل داده میشود .قابليت دستکاری و سوء استفاده از شبکهها و
فضاهای ديجيتالی که شهروندان اکنون به آن وابسته هستند يکی از تهديدهای خزنده علیه دموکراسی
در عصر اينترنت است .اگر شهروندان دموکراسیهای مستقر نتوانند مانع از اين دستکاریها شوند،
چشماندازهای دموکراسیهای اميدوار و شکننده در تونس و مصر ،چه برسد به آيندۀ آن در جاهايی مثل
ايران و چين ،بسيار تيرهتر خواهد بود.
اين واقعیت طبیعت انسانی است که کسانی که قدرت دارند ،هر اندازه هم که نيات و مقاصدشان
ماليم و شريف باشد ،هر کاری میکنند تا اين قدرت را حفظ کنند .انقالبيون آمريکايی بدون شک اين
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حقیقت را فهميده بودند .چنانکه جيمز مدیسون ،يکی از طراحان قانون اساسی ،در اواخر زندگیاش در
يک سخنرانی در سال  ۱۸۲۹در برابر کنوانسيون قانون اساسی ويرجينيا متذکر شده بود« ،گوهر دولت،
قدرت است؛ و قدرت ،از آنجا که بايد در دستان انسانها باشد ،هميشه در معرض سوء استفاده خواهد
بود» .فرض بنيادين آنها هنگام شکل دادن به نهادهای جديد نخستين جمهوری دموکراتيک جهان اين
بود.
1
در جهان مادی (خارج از وب) ،مکانیزمهای سياست دموکراتيک و قانون مشروطه  ،جواب دادهاند
– هر چند نه به طور کامل ،ولی هنوز اين مکانيزمها بسيار بهتر از هر راه جايگزين ديگری برای حفاظت
از حقوق شهروندان هستند .اما اين مکانيزمها ديگر برای کسانی که زندگی مادیشان وابسته به کارهايی
است که در فضاهای ديجيتال جديد انجام میدهند يا نمیدهند (و کارهايی که ديگران میتوانند با آنها
بکنند) کافی نیستند .زیرا در فضای دیجیتال تعريف خوبی از حاکميت و قدرت ارايه نشده و اين مفاهيم
به شدت محل مناقشه هستند .واقعیت اين است که شرکتهای بزرگ و دولتهايی که فضای سايبر را
میسازند ،مديریت میکنند و بر آن حکمرانی دارند به قدر کافی در ازای اعمال قدرتشان بر زندگی
و هويتهای مردمی که از شبکههای ديجيتال استفاده میکنند ،پاسخگو نيستند .آنها حکمرانانی هستند
که بدون جلب رضايت وبستان ،در آن حکومت میکنند.
اين فقدان رضایت در چند سطح صورت میگيرد .دولتها خارج از قلمروشان از طریق شرکتهای
جهانی اينترنتی بر مردم اعمال قدرت میکنند .وقتی شهروندان به پايگاههايی مثل گوگل ،توييتر و
فيسبوک وابسته باشند که ساکنان ديجیتالشان شامل مردمی از تقريباً هر نقطهای روی زمين هستند،
قانونگذاران و ناظران در بزرگترين بازارهای جهانی تصميمهايی میگيرند که نهايتاً معيارهای جهانی
فنی و هنجارهای تجاری را شکل میدهند .به این ترتيب ،دولتها بر آزادیها و حقوق مردمی اعمال
قدرت میکنند که به آنها برای انجام اين کار رأی ندادهاند و تحت قلمروشان زندگی نمیکنند و هيچ
راه معنیداری برای پاسخگو کردن آنها ندارند.
کارکردهای «حاکميت» که زمانی تقريباً به طور کامل توسط دولت-ملتها اجرا میشدند ،اکنون
به نحو فزايندهای ميان آنها و شبکهها و پايگاههای خصوصی مشترک شده است .زندگی مردم سراسر
جهان – از مردمی که در دموکراسیهايی مثل آمريکا زندگی میکنند گرفته تا کسانی که تحت
رژيمهای خودکامهای مثل چين زندگی میکنند – به نحو فزايندهای توسط برنامهنويسان ،مهندسان
و مديران اجرايی شرکتهای بزرگی شکل داده میشوند که هیچ کس هیچ وقت به آنها رأی نداده
و در برابر منافع عمومی به هيچ شکلی پاسخگو نيستند .وقتی ما مشترک خدمات اينترنتی ،پايگاههای
شبکههای اجتماعی ،خدمات برادبند و شبکههای وايرلس موبایل میشويم و روی گزينۀ «قبول دارم»
شرايط خدمات کليک میکنيم ،به آنها رضايتی نادرست و فاقد آگاهی میدهيم که هر جوری دلشان
خواست عمل کنند.
امروزه قدرت پايگاهها و خدمات اينترنتی برای شکل دادن به زندگیهای مردم از هر زمان ديگری
عظيمتر است و روز به روز هم رشد بيشتری خواهد کرد .هر چند بعضی از شرکتهای اينترنتی به
1. Constitutional law
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شيوههايی خالقانه و هيجانانگيز به قدرت بخشیدن به مردم کمک میکنند ،بسياری ديگر نيز به
ديکتاتورهای خودکامه کمک میکنند که خود را با عصر اينترنت تطبيق دهند و از آن جان به در ببرند.
در چين ،شرکتها و سرمايهگذاران غربی پشتيبان و ياريگر مشروعيت بخشيدن به ابداعی سياسی بودهاند
که من آن را «خودکامگی شبکهای» ناميدهام که در آن شبکههای شرکتهای بزرگ تبديل به امتدادی
مبهم و نرم اما مهاجم از قدرت دولتی میشوند .رهبران شبهدموکراسیهای از حرکت-بازماندهای مثل
روسيه شيوهای را اتخاذ کردهاند که «بناپارتيسم ديجيتال»اش ناميدهام و در آن از لفاظیهای عوامفريبانه
به همراه کنترل تجارتهای خصوصی و سيستم قانونی برای به حاشيه راندن مخالفان و دستکاری کردن
افکار عمومی به شيوهای بسيار ظریفتر از روزگار قدیم استفاده میکنند .حتی نظامهای خودکامۀ دينی
مثل ايران هم از کنترلشان بر فناوریهای شبکهای برای خدمت به اقتصادشان و بهبود کشورداریشان
استفاده میکند و در همان حال مانع از استفادۀ موفق مخالفانشان از اينترنت برای براندازیشان میشوند.
بسياری از مديران اجرايی شرکتهای بزرگ استدالل میکنند که حقوق بشر نه دغدغۀ آنهاست
و نه مسئوليتشان :وظيفۀ اصلی هر تجارتی ،به گفتۀ آنها ،این است که سود را افزايش دهند و سرمايه
را برگردانند .اما اينها کمک به ايجاد چه جهانی میکنند و آيا اين نباید مايۀ نگرانیشان باشد؟ در نيمۀ
نخست قرن بيستم ،شرکتهای بزرگ مجبور به در نظر گرفتن امنيت و سالمت کارمندانشان شدند .در
پنجاه سال گذشته ،جنبشهای محيط زيستی صنايع را وادار کردهاند که سهمی در مسئولیت آلودگی
محيط و اخيرا ً تغيير اقليم به عهده بگيرند – هر چند حتی اندکی هم به مرز آن نزديک نشدهاند .تا به حال،
بيشتر شرکتهای اينترنتی و مخابراتی نتوانستهاند ورای بعضی حرفهای شعاری آرمانخواهانۀ سایبری
مسئوليتی را در قبال حقوق مشتريان و کاربرانشان به عهده بگيرند ،حتی در همان حدی که شرکتهايی
در ساير صنايع بسيار قديمیتر دیر زمانی است که اين کار را در قبال کارکنان ،سهامداران و موکالن
بزرگترشان انجام دادهاند.
ايجاد پاسخگويی در متن فضای سايبری مستلزم ابداع سياسی برای همراه شدن با ابداعات سريع فنی
بيش از چهل سال گذشته پس از اختراع اينترنت است .در قرن بيست و يکم ،بسياری از مبارزات ديرپای
سياسی و ژئوپلتيک متضمن دستيابی به اطالعات و کنترل آن خواهد بود .آزادی انسانی به نحو فزايندهای
وابسته به اين خواهد بود که چه کسی چيزی را که ما میدانيم کنترل خواهد کرد و در نتيجه ما چگونه
جهانمان را درک میکنيم .اين خود بستگی دارد به اينکه چه اطالعاتی را قادر خواهيم بود ايجاد و
منتشر کنيم :چه چيزهايی را میتوانيم به اشتراک بگذاريم؛ چگونه میتوانيم آن را به اشتراک بگذاريم؛
و با چه کسانی میشود آن را به اشتراک گذاشت .اين هم بستگی به اين دارد که ما تا چه ميزانی میتوانيم
اطالعات خودمان را که با ساير افراد ،شرکتهای خصوصی و دولتها به اشتراک گذاشته میشود
کنترل کنيم يا حرفی برای گفتن در اين زمینه داشته باشيم.
اين کتاب ،دربارۀ واقعيتهای تازۀ قدرت ،آزادی و کنترل در عصر اينترنت است .مردم ،دولتها،
شرکتها و گروههای مختلفی از اينترنت برای رسيدن به انواع اهداف استفاده میکنند ،از جمله اهداف
سياسی .ولی ما نخواهيم توانست بفهميم اينترنت چطور استفاده میشود مگر اينکه نخست بفهميم خود
اينترنت چگونه تبدیل به يک فضای سياسی شده که به شدت محل نزاع است .درگيریهای سختی
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هماکنون در جرياناند بر سر اينکه چه کسی آيندۀ آن را کنترل خواهد کرد ،و نه تنها این کسان بلکه
بر سر نفس ماهيت کنترل ،که به نوبۀ خود تعيين خواهد کرد که اينترنت در درازمدت باعث تقويت چه
کسانی خواهد شد و چه کسانی را از دايره بيرون خواهد انداخت.
بر خالف چيزی که شاید بعضی به آن اميد يا باور داشتند ،اينترنت باعث تغيير طبيعت انسانی نمیشود.
به تدريج داريم میبینيم که چطور قدرت مطلق در فضای سايبر منجر به فساد مطلق میشود؛ درست مانند
فضای واقعی .درست مانند قدرت در فضای واقعی ،قدرت در فضای ديجيتال نيز بايد محدود ،متعادل
و پاسخگو شود .آيندۀ آزادی در عصر اينترنت بستگی به انتخابها و اعمال همه در سيارهای دارد که
فناوری را ايجاد میکند ،از آن استفاده میکند و بر آن نظارت میکند .اين آزادی بستگی به اين دارد
که آيا ما مدعی حقوق خود در فضاهای ديجيتالی که در آن زندگی میکنيم خواهیم شد یا نه – درست
همانطور که پدران ما برای حقوقشان در فضاهای واقعیای که روزی به طور کامل در اختيار حاکمانی
بود که مدعی داشتن حق االهی برای حکمرانی مطابق میلشان بودند ،نبرد کردند.
گام نخست برای وارد شدن در اين نبرد اين است که بفهميم اکنون که زندگیهای سياسی ما
فوقالعاده وابسته به خدمات و پايگاههای ديجيتالی شدهاند که عمدتاً در مالکيت و ادارۀ بخش خصوصی
هستند ،ديناميکهای قدرت و آزادی چه تغييراتی کردهاند.
بخش نخست این کتاب توضيح میدهد که چطور اينترنت به پرچمداری بخش خصوصی قدرت و
مشروعيت دولت-ملت را به چالش گرفته است و باعث برآمدن «هموندان» ديجيتال تازهای شده است
که تکويندهندۀ خالقيت فراوان در کنار بعضی از مخربترين کنشگریهای ديجيتال جهان شده است.
بخش دوم پديدهای را توصيف میکند که بعضی آن را «کنترل  »۲.۰ناميدهاند :چطور روابط مبهم
و غيرپاسخگو با شرکتهای اينترنتی و مخابراتی دولتهای خودکامه را قادر میسازد که شهروندان
را کنترل کرده افکارشان را دستکاری کنند .هر چند چين پيشرفتهترين مورد است ،طيفی از رژیمهای
خودکامۀ ديگری نيز از قدرتشان بر شبکهها و پايگاههای خصوصی استفاده میکنند.
بخش سوم میپردازد به اينکه چطور دموکراسیها روز به روز با روابط مبهم و غيرپاسخگو ميان
دولت و شرکتهايی که مالک و گردانندۀ شبکهها و پايگاههای ديجيتالی اند (و گفتمان دموکراتيک ما
روز به روز بيشتر به آنها وابسته می شود) ،فرسوده و خورده میشوند.
بخش چهارم کتاب توصيف میکند که چطور شرکتها به عنوان حاکمان جديد فضای سايبر
عمل میکنند و چطور ناتوانی بيشتر شرکتها برای مسئوليتپذيری در قبال قدرتشان بر زندگی
سياسی شهروندان ،و فقدان پاسخگوییشان در اعمال آن قدرت ،باعث فرسودگی و خورده شدن قابليت
دموکراتيک اينترنت به نحوی غالباً نرم و خزنده میشود.
دست آخر ،بخش پنج کتاب تالشهای بعضی از دولتها ،چند شرکت ،و شمار فزايندهای از
شهروندان نگران را بررسی میکند که به تهديدها عليه آزادی در فضای سايبر از طريق برنامهها و
جنبشهای تازه میپردازند.
اينترنت ساختۀ دست انسان است .کشمکشهای قدرت مشخصهای گريزناپذير از جامعۀ انسانی
هستند .دموکراسی يعنی محدود کردن قدرت و پاسخگو کردن آن .اينترنت میتواند ابزار مفيدی در
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دست شهروندانی باشد که جويای پاسخگو کردن دولتها و شرکتهای بزرگ هستند – اما فقط در
صورتی که خود اينترنت را بتوانيم باز و آزاد نگه داريم.

بخش یک

اختاللها
حق عدالت را به هیچ کسی نمیفروشیم،
و آن را از هیچ کسی دریغ نخواهیم کرد و به تأخیر نخواهیم انداخت.
منشور کبیر1215 ،
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رضایت و حاکمیت
در روز يکشنبۀ بشقاب بزرگ ۲۲ ،ژانويۀ  ،۱۹۸۴اپل يکی از مشهورترين آگهیهای تلويزيونیاش
را اجرا کرد .شروع اين آگهی با نمايش تئاتری خاکستریرنگ بود پر از مردمی با سرهای تراشيده که
لباس يکتکۀ خاکستری رنگی به تن داشتند و با صورتی بیروح به صفحۀ نمايش بزرگی زل زده بودند.
از روی صفحه صدای ارولی« 1برادر بزرگ»ی به صدا در میآيد که« :ما يک مردم هستيم ،با يک سودا،
یک عزم ،يک مسير .دشمنان ما تا سر حد مرگ حرف خواهند زد ،و ما آنها را در سردرگمیشان دفن
خواهيم کرد .ما پیروز خواهیم شد» .در حين صحبت او ،يک زن جوان موبور با هيکل ورزشکاری ،با
تاپی به رنگ سفيد کورکنند ه و شلوارکی به رنگ روشن نارنجی به ميانۀ سالن تئاتر پريد و از داالن وسط
عبور کرد ،با چکشی بلند در دست .چکش را به سمت صفحۀ نمايش پرتاب کرد و صفحۀ نمايش منفجر
شد .صدايی بيرون از دوربین اعالم کرد« :روز  ۲۴ژانويه ،شرکت کامپيوتری اپل ،مکینتاش را معرفی
خواهد کرد .و خواهيد ديد که چرا  ۱۹۸۴شبيه  ۱۹۸۴نخواهد بود».
امروز ،بیش از بيست سال بعد ،اين پيام همچنان به همان اندازه قوی و قدرتمند است :فناوری خالقانه
و بديع در دست مردمی دلير میتواند همگی ما را از ستم و خودکامگی برهاند .اپل اين آگهی را برای
نمايشگاه مکورلد ژانويۀ سال  ۲۰۰۴خود به روز کرد و آیپاد و گوشیای را به لباس ورزشکار چکش
به دست اضافه کرد.
1. Orwellian
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ماه بعد ،يک وکيل و فعال حقوق بشر تونسی به نام رياض قرفالی که پيش از انقالب کشورش
در سال  ۲۰۱۱تنها با نام مستعار آستروبال شناخته میشد ،درهمآميختهای از اين آگهی را روی پايگاه
اشتراک ويديوی دیلیموشن آپلود کرد .او به جای برادر بزرگ روی صفحه ويديو زين العابدين بن
علی را قرار داد .بعد از اینکه ورزشکار صفحه را با چکش خرد میکند ،صفحه سفيد میشود و ويديو
به دختری تونسی منتقل میشود با چشمهايی بسته .دختر چشمهایاش را باز میکند انگار که از خواب
بدی بیدار شده باشد .ويديو تمام میشود.
ويديوی قرفالی بخشی از يک پويش کنشگری ديجیتال بزرگتر بود که او و گروهی از کنشگران
تونسی در سال  ۲۰۰۲قبل از اختراع يوتيوب و قبل از اينکه حتی جرقۀ فيسبوک و توییتر در ذهن
خالقانشان زده شود ،راهاندازی شده بود .راهبرد آنها مقابله با جريان مستمر تبليغات دولتی با «تبلیغات»
ضد دولتی خودشان بود.
در پاسخ به آنها ،دولت تونس پيچيدهترين رژيم سانسور جهان عرب را تدارک ديد .اما سانسور تنها
راه نقض مستمر و سيستماتيک حقوق ديجيتال مردم تونس نبود .شنود و پایش ديجيتال 1در تونس حتی
2
از مصر نيز شايعتر بود .هکرهای طرفدار دولت به وبسایتهای معترضان با «حمالت انکار سرويس»
مهاجمانهای حمله میکردند و آنها را آفالين میکردند .شرکتهايی که در اختيار دولت بودند و
خدمات اينترنتی به ادارات و منازل ارايه میکردند از فناوریهای «بازرسی عمیق بسته» 3برای دنبال کردن
و فيلتر کردن هر چيزی که از شبکهشان عبور میکرد استفاده میکردند .نابغههايی کامپيوتری که در
خدمت دولت بودند کامپيوترهای کنشگران را هک میکردند و اطالعات آنها را به سرقت میبردند،
به ایميلهای آنها دستبرد میزدند و حتی محتوای ایميلها را تغيير میدادند و حسابهای فيسبوک
کنشگران را با دستبرد زدن به رمز عبورشان در اختيار میگرفتند.
پس از انقالب ،چندين نفر از معترضان سابق و منتقدان دولت به کابينۀ موقت تونس آورده شدند – از
جمله بالگر مخالف سليم عمامو ،که در هفتههای آخر حکومت بن علی به خاطر کنشگری ديجيتالاش
در زندان بود .اما بالفاصله بحثهايی در گرفت که شبکۀ اطالعرسانی تونس تا چه حد باید آزاد باشد.
ِ
دولت پس از بن علی ،وزير خارجۀ تونس سامی زاوی اعالم کرد
کمتر از يک هفته پس از شکلگيری
که دولت همچنان وبسايتهايی را که «ناشايست باشند و حاوی عناصر خشن يا مشوق نفرت باشند»
مسدود خواهد کرد.
در پاسخ به واکنش شديد جنبش آزادی بیان تونس ،زاوی به توييتر حمله برد و گفت« :درست
نيست! حتی کشورهايی که بسيار پيشرفتهاند وقتی پای آزادی به ميان میآيد وبسايتهای تروريستی
را مسدود میکنند ».پنج ماه بعد ،دولت تعدادی از صفحات و گروههای فيسبوکی را مسدود کرد و
نگرانی دربارۀ سخنان زننده و اهانتآميز را مطرح کرد .عمامو با سرخوردگی استعفا داد .قرفالی با نظری
فلسفی گفت« :قبل از اين اوضاع ساده بود :خوبها طرف شما بودند و بدها طرف ديگر .امروز ،اوضاع
1. Digitial surveillence
2. Denial of service attacks
3. Deep packet inspection
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ظريفتر از اين حرفهاست».
جورج ارول رمان  ۱۹۸۴را در آغاز جنگ سرد به مثابه هشداری دربارۀ امکان خودکامگی دولت
صنعتی مدرن منتشر کرد که قدرت مرکزی را با ايدئولوژی آرمانگرايانه و رسانۀ الکترونيکی در هم
میآميخت .مبارزه برای آزادی در عصر اينترنت به نحوی شکل میگيرد که تفاوت بسياری با مبارزههای
ايدئولوژيک قرن بيستم دارد .مبارزۀ امروز رضايت شستهرفتۀ دموکراسی در برابر ديکتاتوری ،کمونيسم
در برابر سرمايهداری ،يا يک ايدئولوژی در برابر ايدئولوژی ديگر نيست .جامعۀ بشری با روابط قدرت
پيشرفته جدید ،جنبهای ديجيتال پيدا کرده است .اينترنت فضايی است که از لحاظ سياسی محل مناقشه
است و مشخصهاش روابط قدرت تازه و بیثبات ميان دولتها  ،شهروندان و شرکتهاست .مبارزههای
امروز بر سر آزادی و کنترل همزمان در دموکراسیها و ديکتاتوریها رخ میدهد؛ در مرزهای مسايل
اقتصادی ،ايدئولوژيک و فرهنگی.
پايگاهها و خدمات اينترنتی که توسط شرکتهايی مثل اپل ،گوگل ،فيسبوک و توييتر شايع و
نقل محافل شدهاند در کنار طيف گستردهای از خدمات موبايل ،شبکه و مخابرات به شهروندان قدرت
بخشيدهاند .اينها ما را توانمند کردهاند تا دولت را ،هم دولت خودمان را و هم ساير دولتهایی را
که اعمالشان بر ما تأثير میگذارد ،به چالش بگيريم .اما اينترنت دولتها را نيز قدرتمند میکند – یا
دستکم تعداد فزايندهای را که نيروهای پليس ،نظامی و امنیتیشان میفهمند اينترنت چطور کار میکند
و ارزش به کار گرفتن فارغالتحصيالن علوم کامپيوتری را فهمیدهاند .همۀ دولتها ،از ديکتاتوریها
گرفته تا دموکراسیها ،به سرعت میآموزند که چطور از فناوری برای دفاع از منافعشان استفاده کنند.
آگهی دراماتيک بشقاب بزرگ سال  ۱۹۸۴اپل را هم که در نظر نگيريم ،واقعيت اين است که
منافع و سرسپردگیهای شرکتهای بزرگ يکدست نيستند .از يک سو ،مشتريان و کاربرانی هستند
– شهروندان نظامهای سياسی – که اعتماد آنها برای موفقيت درازمدت تجاری الزم است و خود
طیف وسیعی از باورها و ارزشهای غالباً متضاد دارند .از سوی ديگر ،دولتهايی هستند که تصويب
و پشتيبانی نظارتیشان امری است حياتی برای سودآوری تجارت شرکتهای بزرگ يا دسترسی به
بازارهای پرسود و اينها اغلب خود نيز مشتری هم هستند .در يک جهان آرمانی ،دولت در خدمت منافع
شهروندان است و در پی این است که از حقوق آنها محافظت کند .در جهان واقعی ،ما آنقدر سادهلوح
نيستيم که باور کنیم وضع چنين است؛ يقيناً در نظامهای خودکامه وضع چنين نيست و بسته به ديدگاه
سياسیمان ،در دموکراسیها نيز چنين چيزی صادق نیست.
مشکل اين است که توانايی ما برای سازماندهی و به صدای بلند سخن گفتن را سرويسدهندگان
اينترنت ،خدمات ایمیل ،ابزارهای موبايل و خدمات شبکههای اجتماعی – اغلب با ظرافت تمام – شکل
میدهند .اگر ارتباطات و دسترسی ما به اطالعات به شکلی دستکاری شود که از آن بیخبر باشيم و اگر
روابط اين شرکتها با دولت مبهم شود ،توانايی ما برای فهم اينکه چطور قدرت بر ما اعمال میشود ،و
توانايی ما برای مسئول و پاسخگو دانستن قدرت نيز به شکلی نرمتر و به شيوهای خزندهتر از آنچه ارول
تصور کرده بود ،فرسوده خواهد شد.
در عصر اينترنت ،بزرگترین تهديد درازمدت عليه يک جامعۀ حقيقتاً شهروند-محور (یعنی جهانی
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که در آن فناوری و دولت در خدمت شهروندان هستند نه بر عکس) کمتر به « »۱۹۸۴ارول شباهت دارد
و بيشتر شبيه دنیای قشنگ نو آلدوس هاکسلی است :جهانی که در آن ميل ما به امنيت ،تفريح و آسايش
مادی تا جايی دستکاری میشود که همۀ ما داوطلبانه و مشتاقانه تن به اين زيردستی بدهيم .اگر بخواهيم
از اين سرنوشت نا-آرمانشهری 1پرهيز کنيم ،ابداعات سياسی باید پا به پای ابداعات فناوری حرکت
کنند.

ابرقدرتهای شرکتی

در جلسهای در آوريل  ۲۰۱۱در يک سالن شهرداری در مقر فيسبوک در پالو آلتو ،رييس جمهور
باراک اوباما با ذوق و شوق دربارۀ قدرت سياسی شبکههای اجتماعی سخن گفت:
از لحاظ تاريخی ،بخشی از آنچه که زمينۀ يک دموکراسی سالم را فراهم میکند ،يعنی آنچه که
سياستورزی خوب است ،اين است که شهروندانی آگاه و درگير داشته باشيد .و فيسبوک اين امکان
را به ما میدهد که اطمينان حاصل کنيم اين تنها يک گفتوگوی يکطرفه نيست؛ و نه تنها من به شما
سخن میگويم بلکه شما هم پاسخ مرا میدهید و درگير يک مکالمه و گفتوگو هستيم .در نتيجه ،من
این جلسات در سالن شهرداری را بسيار دوست دارد .اين شکل اجرا و اين شرکت به نظر من ابزاری
آرمانی است برای ما برای ادامه دادن اين گفتوگو.
برای هر شهروندی که به سياست اهميت میدهد ،اينها بسيار هيجانانگيز است .اما وقتی يک قدم
عقب برويم و از افق باالتری به آن نگاه کنيم روشن نيست که اتکای فزايندۀ رييس جمهور به فيسبوک
برای پويشگری سياسی و حمايت از سياستگذاری نهايتاً چه معنايی برای دموکراسی آمريکايی خواهد
داشت .آيا نتیجه ،افزودۀ خالصی برای بهبود دموکراسی آمريکايی و پاسخگوتر کردن دولت خواهد
بود؟ یا اين وابستگی متقابل و همزمان ميان سياستمداران و شبکههای اجتماعی منجر به دستکاری نرمتر
و ظريفتر گفتمانهای عمومی خواهد شد؟
در همين حال ،فيسبوک ،مانند هر سازمان بزرگ ديگری با منافع جهانی ،سخت مشغول کار
بوده تا دوستانی در واشینگتن و سایر پايتختهای جهان به دست بياورد و بر مردم اثر بگذارد تا قابليت
سودآوریاش را بيشينه کند .در سالهای  ۲۰۱۰و  ،۲۰۱۱تيم سياستگذاریاش در واشينگتن را تقویت
کرد تا نه تنها علیه مقرراتی که شرکت فکر میکند باعث محدود کردن منافعاش میشود البی کند
بلکه به سياستمداران کمک کند تا فيسبوک را به عنوان ابزاری کلیدی برای مبارزات انتخاباتیشان و
همچنین ارتباط با موکالنشان در نظر بگيرند .در ماه می  ،۲۰۱۱اين شرکت اعالم کرد که قاصدانی را
به پايتختهای مهم دنيا خواهد فرستاد «تا استفاده از فيسبوک را در ميان سياستگذاران و تأثيرگذاران
در نهادهای انتخاباتی و دولتی ترويج کنند» .باالخره ،اين شبکۀ اجتماعی با  ۶۰۰ميليون کاربر تا نيمۀ سال
 ۲۰۱۱کاربرانی دارد که از تعداد شهروندان اکثر کشورها بيشتر است .اما فيسبوک نخستين شرکتی
نبود که يک رستۀ نيمهديپلماتيک ايجاد کرد .از سال  ،۲۰۰۵گوگل مديرانی اجرايی با تجربۀ دولتی و
1. Dystopian

فصل یک  رضایت و حاکمیت

w w w. t a v a a n a . o r g

7

ديپلماتيک را برای منصبهايی استخدام کرده است که داخل خودشان به عنوان «وزیر خارجه» و «سفير»
توصيف میشود.
ابرقدرتهای جديد ديجيتال کشمکششان را با دولت-ملتهای متعارف آغاز کردهاند.
نمونۀ کالسيک آن برخورد گوگل با دولت چين است .در مارس سال  ،۲۰۱۰سانسور کردن موتور
جستوجوی چينیاش ،google.cn ،را متوقف کرد و آن را از قلمرو اصلی خاک چين در پاسخ به
حمالت مهاجمانه و مستمر چند ماه قبل سرورهای کامپيوتری چينی عليه سرويس جیميل گوگل ،خارج
کرد .دولت چين آگاهی از اين حمالت و ارتباط به آن را انکار کرد .متخصصان امنيتی و ديپلماتهای
غربی با توجه به پيچيدگی سطح نظامی این حمالت ،اين انکارها را چندان باورپذير نيافتند.
عالوه بر اين ،جیمیل تصادفاً سرويس ایمیل مورد عالقۀ نه تنها تاجران ،برنامهنويسان کامپيوتر،
دانشگاهيان و دانشجویان بلکه مخالفان و کنشگران چينی نيز بود .سرمقالهای در روزنامۀ دولتی چین،
روزنامۀ خلق ، 1در پاسخ به سرپیچی گوگل و عقبنشينیاش از سانسور اين شرکت را «آلت دست
آمریکا برای اجرای هژمونی اينترنتیاش» خواند .مقامات چینی میگفتند که اگر گوگل قرار نيست از
شرش کم .اما در نهایت ،گوگل
دستورات سانسور تبعيت کند و به قانون چين احترام بگذارد ،خوب ّ
به طور کامل در چين ممنوع نشد .اين شرکت مجوزش را برای ادامۀ حضور تجاریاش در چين حفظ
کرد و بعضی فعاليتهای نامرتبط به جستجو را ادامه داد :تلفن موبايل آندرويد ،توسعۀ سيستم اجرايی
و پشتيبانی از آن ،فروش آگهی ،عالوه بر پژوهش و گسترش برای محصوالت آينده.
دليل اين امر به مخاطبان و مشتريان چينی خود گوگل بر میگردد :مردمی که برای انجام کارهایشان
و ايجاد مشاغل خالقانهشان نياز به دسترسی به دستکم بخشی از محصوالت گوگل و خدماتاش دارند.
در سه ماه نخست سال  ،۲۰۱۰که سرنوشت گوگل در چين همچنان نامعلوم بود ،مردم پکن و شانگهای
بيرون دفاتر گوگل گل میگذاشتند انگار برای مرگ يکی از بستگانشان سوگواری میکنند .عدۀ
زیادی در چترومها و شبکههای اجتماعی يا در گفتوگو با خبرنگاران میگفتند که نمیدانند ديگر
چطور میتوانند کارشان را به طور مؤثر انجام دهند يا آخرين پژوهشها در علوم و فناوری را در اطراف
جهان بدون دسترسی به گوگل پیگيری کنند .وابستگی شديد به خدمات گوگل ميان تاجران خارجی
و سرمايهگذاران در چين ،عالوه بر جاذبۀ گوگل برای گروه خاصی از چينیهای تحصيلکرده ،حرفهای
و شهرنشين – به ويژه ميان جامعۀ فنی و تجاری خود چين – گويا دليل بزرگ دولت چين برای مسدود
نکردن کامل همۀ خدمات گوگل (از جمله جیميل ،گوگلداکس ،گوگل اسکالر و گوگلريدر) در
آن سال بوده است.
بعضی از تاجران ذینفوذ چينی میگفتند که ممنوعيت تمامعيار گوگل به سود صنعت چين نيست.
هر چند بسياری اين سخن را خصوصی بيان میکردند ،ادوارد تیان ،يکی از اعضای برجستۀ جامعۀ
تجاری و مدير بنيانگذار نتکام چين ،نخستين شرکت برادبند چينی ،در کنفرانسی عمومی نظرش را
ابراز کرد و پرسيد« :وقتی چنین شرکتی را تبديل به دشمنی بزرگ میکنيم ،در همان حال اين فناوریها
را نیز نفی نمیکنيم؟» او هشدار داد که تبعيد کردن يکی از خالقترين شرکتهای جهان از چین،
1. People’s Daily
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میتواند به توانايی شرکتهای چينی برای خالقيت و رقابت در بازار جهانی صدمه وارد کند .آن زمان،
مايکل آنتی ،بالگر چينی ،با شيطنت به من گفت« :گوگل در چين از خود آمريکا محبوبتر است».
تقريباً هیچ شهروند چینی خود را ذینفع یا موکل آمريکا نمیداند .اما گوگل موکالن چینی زیادی
دارد .آنها در عمل ،ساکنان ديجيتال گوگلستاناند :يک باهمستان جهانی از مردمی که متکی به بعضی
خدمات گوگلاند.
در اواخر سال  ،۲۰۱۰مدير اجرايی گوگل ،اریک اشميت و جرد کوهن (که به تازگی از جمع
کارکنان برنامهريزی سياستگذاری وزارت خارجه در تابستان سال  ۲۰۱۰جدا شده بود تا به مرکز
سياستگذاری فکری جدید گوگل بپيوندد) مقالهای در فارین افرز منتشر کردند که در آن چشمانداز
ژئوپلتیکشان برای يک جهان شبکهای ديجيتال ترسيم شده بود .آنها نوشته بودند« :دولتهای
دموکراتيک وظيفه دارند که به همديگر بپيوندند و در عين حال به قدرت بخشهای خصوصی و
غيرانتفاعی برای ايجاد تغيير احترام بگذارند ».آنها علیه اعمال مقررات بيش از حد علیه شرکتهای
اينترنتی هشدار داده بودند که مبادا قيمتیترین کارکردشان را نزد شهروندان از دست بدهند.
گوگل و فیسبوک تنها دو نمونه از بسياری از شرکتهايی هستند که محصوالت و خدماتشان
يک عرصۀ عمومی شبکهای و جهانی ایجاد کرده است که عمدتاً توسط بخش خصوصی شکل داده و
ساخته میشود و در مالکيت و مدیریت آنها ست .پايگاهها ،خدمات و ابزارهای ديجيتال اکنون ميانجی
انواع روابط انسانی هستند ،از جمله روابط ميان شهروندان و دولتها .مبارزه برای کنترل و شکل دادن
به اين عرصه در اطراف جهان شدت میيابد .شدت اين مبارزات هر قدر پای چیزهای ارزشمندتری در
میان بيايد ،باالتر خواهد گرفت.
بحثی نيست که اينترنت بدون يک بخش خصوصی سرزنده و خالق تجاری ،آنچه که امروز
هست نمیبود و نمیتوانست قابليتاش را به عنوان يک نيروی توانمندساز برای گروههای ناراضی،
ناديدهگرفتهشده و مظلوم محقق کند .تجارتهای موفق نيازمند فضاهای نظارتی و قانونی هستند که
به شهروندان خصوصی اجازه دهند شرکتهايی بسازند ،پول قرض کنند يا کسب سرمايه کنند و از
حقوقشان نسبت به مالکيت و اختراعات  -فيزیکی و مجازیشان  -محافظت کنند .به هيچ رو تصادفی
نيست که بذر مايکروسافت ،اپل ،گوگل و آمازون را کارآفرينان در آمريکا پاشيدند نه در کشورهای
ديگری که محيطهای نظارتی ،کارآفرينی و سياسی محدودتری داشتند.
اما عدۀ زیادی در اطراف جهان نگراناند که شرکتهای اينترنتی و مخابرات قدرت بيش از حدی
بر زندگی شهروندان پيدا کردهاند آنهم با شيوههايی که به قدر کافی شفاف يا پاسخگو در برابر منافع
عمومی نيست .در فقط يکی از مثالهای بیشمار ،شهروندان آلمانی و کرهای به شدت از هجوم ناموجه
گوگل به حریم خصوصیشان شاکی بودند چون استريتويوی گوگل سرويسی جهانی بود که مردم را
قادر میسازد روی نقطهای از نقشه زوم کنند و جزيیات دقیقی را از آن خيابان يا محله ببينند .در آوريل
سال  ،۲۰۱۱محققان افشا کردند که آیفونهای اپل اطالعات جزيی و دقیق تحرکات کاربران را بدون
اطالع بيشتر کاربران آيفون ثبت و ضبط میکنند( .اپل بعدا ً اين را «خطا»ی نرمافزار اجرايی تلفن ناميد
و آن را اصالح کرد).
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شرکتها میگويند که جمعآوری آرایهای 1وسيع از اطالعات شخصی برای خدمت بهتر به مردم
ضروری است ،به شيوهای که بيشتر مردم خود نشان دادهاند که خواهان آن هستند .منتقدان ادعا میکنند
که شرکتها بسيار فراتر از آن چيزی رفتهاند که بيشتر شهروندان در واقع میخواهند – اگر فرصت اين
را داشته باشند که ببينند در واقع چه اتفاقی میافتد .ايالی پَرايزر 2در کتاب حباب فيلتر 3هشدار میدهد
که موتورهای جستوجو و شبکههای اجتماعی چيزهايی را که ما پيدا میکنيم و افرادی را که با آنها
در وب سر و کار داريم به شيوهای دستکاری میکنند که ارزش ما را برای آگهیدهندگان افزايش
میدهد اما احتماالً بخت اين را که ما در معرض طيف به قدر کافی متنوعی از اخبار و ديدگاههايی
قرار گیریم که به عنوان شهروند برای اتخاذ تصميمهای آگاهانۀ سياسی و اقتصادی به آنها نيازمنديم،
کاهش میدهد .سيوا وايدياناتان 4در گوگلیشدن همه چیز 5هشدار میدهد که گوگل به طور خاص
نمايندۀ ايدئولوژی تازهای است که او آن را «بنيادگرايی فنی» مینامد و به نحو خطرناکی مشوق «ايمان
کورکورانه به فناوری» در ميان مردمی است که از خدمات گوگل استفاده میکنند .او ادعا میکند که
چنين ايمانی چشم ما را به روی رفتار متفاوت شرکتها می بندد و بر این واقعیتکه چطور تصميمهای
داخلیشان بر زندگی ما به شيوهای که هرگز فکرش هم نمیشده تاثیر می گذارد؛ هيجان ما در برابر
فناوریهای جديد باعث پذيرش ريسکهايی میشود که آنها را نمیبينيم يا درک نمیکنيم.
قدرت ژئوپلتيک شرکتها دهههاست که رو به رشد بوده است و بدون شک محدود به شرکتهای
مرتبط با اينترنت نيست .چنانکه جوزف نای ،استاد هاروارد ،در آيندۀ قدرت 6اشاره میکند ،وقتی که
يک شرکت غولآسا مثل آیبیام دو سوم درآمدش را از بيرون پايگاه محلی خود در آمريکا به دست
میآورد و فقط يک چهارم نيروی کارش در آمريکا زندگی میکنند ،قدرت متعارف دولت-ملت
توسط نيروی رو به ظهور بخش خصوصی دچار اختالل میشود .تقريبا نيمی از صد نهاد بزرگ اقتصادی
جهان اکنون شرکتها هستند .اگر والمارت 7يک کشور بود ،با توجه به توليد ناخالص داخلیاش يکی
از  ۲۵اقتصاد بزرگ جهان و جلوتر از کشورهايی مثل نروژ ،ونزوئال ،و امارات متحدۀ عربی میبود.
ساير انواع سازمانهای فراملیتی نيز قدرت دولت-ملتها را به چالش میکشند .نهادهايی بينالمللی
مثل سازمان ملل متحد ،بانک جهانی ،و صندوق بينالمللی پول ،که پس از جنگ جهانی دوم تشکيل
شدند ،از دولت-ملت به عنوان اصل سازماندهندهشان استفاده میکنند در حالی که ديناميکهای قدرت
جهانی روز به روز توسط مجموعۀ پراکندهتری از بازیگران هدايت میشود .سازمانهای تازهتری مثل
مجمع جهانی اقتصاد ،در کنار برنامههایی که تحت عنوان مسئوليت شرکتهای مولتی سهامدار اجرا می
شود ،فضایی ایجاد میکنند برای دیدار دولتها ،سازمانهای غيردولتی ،و شرکتها؛ اگر نه به مثابه
1. Array
2. Eli Pariser
3. The Filter Bubble
4. Siva Vaidhyanathan
5. The Googlization of Everything
6. The Future of Power
7. Walmart
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همتايانی برابر ،دستکم به عنوان بازیگرانی به هم پیوسته که راهحلها برای چالشهای جهانی ورای
مشروعيت و ظرفیت تکتک آنها برای موفقيت است.
اکنون برای قدرتمندترين دولتهای جهان طبیعی است که با شرکتهای چندملیتی برای شکل دادن
به طيفی از اهداف مالی ،تجاری و سياست خارجی مشورت داشته باشند .نه تنها قویترين دموکراسیهای
جهان توسط سازمانهای غيردولتی بينالمللی مانند ديدبان حقوق بشر ،شاهد جهانی ،آکسفام و صلح
سبز تذکر میگيرند و شرمسار میشوند بلکه دولتها نيز روز به روز خود را نيازمند هماهنگی با – و حتی
پاسخگويی به – اینها و سازمانهای ديگر برای رسيدگی به طیفی از مسايل حقوق بشر و توسعه میبینند.
شرکتها و سازمانهای غيردولتی اکنون با قدرت ظاهر میشوند تا برای منافع و اهدافشان در جلسات
سازمان ملل بر سر مشکالتی از تغيير اقلیم گرفته تا مسألۀ تازه و بغرنج حاکميت اينترنت البی کنند.
شرکتهای مرتبط با اينترنت قدرتمندتر هم شدهاند چون آنها نه تنها محصوالت را ايجاد میکنند
و میفروشند بلکه فضاهای ديجیتالی را که شهروندان روز به روز بيشتر به آنها وابسته میشوند ارایه
میکنند و شکل میدهند .انواع دولتها جويای کنترل آنها هستند دقيقاً به همين دلیل قدرتشان .در
ميان اين تغييرات بنیادین در دينامیک قدرت ،مهم است که هدف اصلی دولت و سياست دموکراتيک
را به ياد داشته باشيم :اطمينان حاصل کردن از اينکه به منافع شهروندان خدمت میشود و حقوقشان
محافظت میشود.

مشروعیت

مفهوم دولت-ملت به مثابۀ واحد اصلی سازماندهند ه برای سياست و ژئوپلتيک ،و اين مفهوم ديگر
که حکمرانی دولت-ملت بايد مبتنی بر «رضايت حکومتشوندگان» باشد ،هر دو مفاهيمی نسبتاً جديد
هستند که تا اواخر قرن بیستم در مقياسی واقعاً جهانی شيوع نيافته بودند .مفاهيم مدرن حاکميت و
مشروعيت نخستين بار هشتصد سال پيش پدید آمد؛ وقتی که اشراف انگليسی به این نتیجه رسیدند که
«حق الهی پادشاهان» به شکل نامحدود ديگر در خدمت منافع آنها نيست و دريافتند که قدرت اقتصادی
و نظامی انجام کاری برای تغيير اين وضعیت را دارند .در سال  ،۱۲۱۵در منطقهای به اسم رانیميد،1
اشراف انگليسی ،که از حبسها و مصادرۀ اموال دلبخواهی و آنچه نقض غیرمعقول حقوق خود می
دانستند ،به تنگ آمده بودند ،شاه جان را وادار به امضای سندی به اسم منشور کبير کردند« .منشور کبیر»
اين نکته را به رسميت میشناخت که حتی شاهان نيز باید مقید به قانون باشند؛ و این راه را برای ايدههايی
تازه در حقوق قانونی و حاکميت سياسی گشود.
منشور کبیر نخستين اقدام در جهان غرب از زمان يونانيان باستان برای حفظ اين ايده بود که
مشروعيت يک حاکم منحصرا ً از حق االهی و قدرت عريان گرفته نمیشود؛ حتی شاه نيز در برابر
قانون پاسخگوست .هر چند بارونهای انگلیسی به دشواری پوپوليست تلقی میشدند ،چه رسد به اينکه
انقالبی باشند – و هدفشان حفظ منافع يک گروه نخبه از طبقۀ حاکم بود – منشور کبیر بستر را برای
1. Runnymede
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مفهوم مدرن دولت-ملت بر اساس حاکميت قانون بر انسانها فراهم کرد.
چهار قرن ديگر طول کشيد تا حاکميت دولت-ملت مدرن در اروپا در زمان عهدنامۀ وستفالیا در
سال  ۱۶۸۴در اروپا رسميت پيدا کند .فيلسوفان سياسی از هابز گرفته تا الک و روسو مفهوم «رضايت
حکومتشوندگان» را گسترش و توسعه دادند .در سال  ،۱۶۴۷در زمان جنگ داخلی انگلستان ،جمع
ستيزهجو و آشفتهای از عوام که خود را لِولِرها 2میناميدند ،اعالمیهای برای حقوق صادر کردند که شامل
مدعياتی بود دال بر اینکه همۀ شهروندان حق آزادی وجدان و دين دارند؛ و همۀ قوانين باید به همۀ افراد
يکسان احترام بگذارد ،فارغ از ثروت ،اشرافزادگی ،يا فقدان اينها؛ و اينکه پارلمان نباید هيچ قانونی
را تصويب کند که «آشکارا مخرب امنيت يا رفاه مردم باشد».
ل ِ ِولِرها اتحاد خود را عليه شاه چارلز اول در کليسای پاتنی در کرانۀ رود تمز سبک و سنگين کردند:
يک فضای مشترک فيزیکی برای گفتمان سياسی که در آن حاکميت و رضايت ،آزادانه و به ريشهایترین
نحو در تاریخ انگلستان ،مورد بحث قرار میگرفت .آنها هر چند در کارشان ناکام ماندند ،ايدههای
آنها نهايتاً الهامبخش اعالميۀ استقالل آمریکا و اليحۀ حقوق آنها شد و سنگبنای نظام پارلمانی مدرن
بريتانيا شد .منشور کبیر مقدمه و لولرها نياکان جنبشهای دموکراسیخواهی و مبارزات حقوق بشر
در اطراف جهان شدند .آنها همچنین پدران مبارزۀ مدرن برای آزادیهای مدنی در دموکراسیهای
امروز شدند ،چون شهروندان هرگز دست از مبارزه برای نزديکتر کردن جامعههایشان به آرمانهای
بنيادينشان بر نمیدارند.
اينترنت قابليت عظيمی دارد که به شهروندان کمک کند تا حاکميت دموکراتیک را در جاهايی
که از پيش وجود دارد بهبود بخشند و ثابت شده است که ابزاری مؤثر در دستان کنشگران برای افشای
بیعدالتی و حتی براندازی خودکامگان است .اينترنت پايگاهی جهانی را برای گفتمانهای عمومی در
مسايل حاکميت و رضايت ارایه میکند – اما اين آرمانها در ميان «هموندان ديجيتال» محل نزاع و حتی
در معرض خطرند.
3
مانوئل کاستلز ،محقق اينترنت ،در کتاب قدرت ارتباطات اش ،که در سال  ۲۰۰۹منتشر شده است
پيروزیهای بیشمار جنبشهای مردمی و مبارزات مؤيد به قدرت اينترنت آنها را در اطراف جهان در
دهۀ گذشته بر میشمارد و توصيف میکند که چطور «باهمستانهای شورشی» توانستهاند سياستهای
ملی را در بسياری از کشورها “از نو برنامهنويسی کنند” .اما او در پايان هشدار میدهد که :شهروندانی
که قدرت ديجيتال پيدا کردهاند ممکن است پيروزیهای مهمی به دست آورده باشند ،اما اين پيروزیها
لزوماً دایمی نيستند “چون صاحبان قدرت در جامعۀ شبکهای” هر کار ممکنی را انجام میدهند تا “ارتباط
آزاد در شبکههای تجاریشده و امنيتی را محصور کنند”.
به سود ماست که به هشدار کاستلز اعتنا کنيم .با در هم تنيدهتر شدن اينترنت با زندگی ما ،وابستگی
شهروندان به آن برای دستيابی به دموکراسی و حفظ آن نيز رشد میکند .در اين وابستگی ما مشکلی
1

1. Treaty of Westphalia
2. Levellers
3. Communication Power
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داریم :ما میفهمیم که قدرت در جهان واقعی چطور عمل میکند ولی هنوز تصور روشنی از اينکه
قدرت در عرصۀ ديجيتال چطور کار میکند نداريم.
نکتۀ دموکراسی اين است که قدرت وقتی که نظارتی بر آن نباشد ،توسط هر فرد يا هر گروهی
از مردم که فرصت آن را داشته باشند مورد سوء استفاده قرار میگيرد .بيش از سيصد سال پس از
عهدنامۀ وستفاليا و بيش از  ۲۰۰سال پس از استقرار نخستين دموکراسی جهان ،درک معقولی از نحوۀ
اعمال قدرت دولت-ملت و اينکه قدرت دولتی چطور میتواند توسط قانون اساسی ،انتخابات ،قانون و
عهدنامههای بينالمللی محدود شود پیدا کردهايم.
ما اين نکته را نیز درک نمیکنيم که چطور انواع پايگاههای فراملیتی ديجيتال و سازمانهایی که
آنها را میسازند قدرت خود را کسب و اعمال میکنند؛ آنها به چه کسی ،اگر اص ً
ال کسی باشد،
پاسخگو هستند؛ و بهترین راه محدود کردن قدرت آنها به شکلی که کمترين صدمه و بيشترين خیر را
داشته باشد چیست .بسياری از شرکتهای اينترنتی و مخابراتی پايگاههای قدرتمندی برای شهروندان
برای به چالش گرفتن دولتها ایجاد کردهاند .اما الگوی روشنی برای محدود کردن قدرت اين شرکتها
به شيوهای که ارزش آنها را به عنوان فضاهای به همپيوستۀ جهانی کاهش ندهد وجود ندارد.
در ميان هيجان ما در برابر فناوریهای جديد ،فرض بديهی ما به عنوان شهروندان باید اين باشد
که دولتها ،شرکتهای قدرتمند که جویای سلطه بر بازار هستند ،و بسياری از گروههای ذینفع از
شبکههای ديجیتال ،برای کسب و حفظ قدرت به محض پديدار شدن فرصت آماده هستند .اگر نهادها و
مکانیزمهای موجود برای محدود کردن سوء استفاده از قدرت در سراسر شبکههای به همپيوستۀ جهانی
ناکافی است ،ابداع و خالقيت سياسی باید همراه اين ابداعات فناوری شود.
دموکراسی هرگز توسط مردمی که با ادب و احترام خواستار آن شدند پيشرفت نکرده است .ساختن
و حفظ دموکراسی در جهان واقعی همچنان مبارزهای دايمی است .انديشيدن به ساختار حکمرانی برای
يک جهان ديجيتال به همپيوستۀ عالمگیر که سوء استفاده از قدرت دولتی و شرکتی را محدود کند و از
حقوق افراد – بر مبنای رضايت وبستان – محافظت کند نیز هيچ آسانتر از آن نخواهد بود.
نخستين قدم در اين راستا به رسميت شناختن ،محافظت کردن و پروراندن يک وزنۀ تعادلی قوی در
برابر قدرت دولت و شرکتهاست :هموندان ديجيتال.

2

سر برآوردن هموندان دیجیتال
صبح يک روز يکشبنه در سپتامبر ۲۰۰۷؛ حدود صد نفر – که بيشترشان زیر سی سال بودند –
آرامآرام وارد یک سالن اجتماعات در دانشگاه تسينگهوا ،معتبرترین دانشگاه علوم و مهندسی چين
شدند ،برای يک گردهمايی يکروزه به اسم وردکمپ .خيلیها مشخصاً آمده بودند تا مت مالنوگ،
يک دانشجوی  ۲۴سالۀ ترکتحصيلکردۀ کالج ،از تگزاس را ببينند.
در سال  ،۲۰۰۳مالنوگ نرمافزار اوپنسورس انتشار وبالگ را به اسم «وردپرس» راهاندازی کرد.
بر خالف نرمافزارهای تجاری وبالگنويسی که شرکتها ارایه میکردند ،وردپرس از هر کسی با
مهارتهای برنامهنويسی نرمافزار استقبال میکرد تا کد نرمافزاریاش را تغيير دهد .به اين شيوه ،مردم
میتوانستند وردپرس را جوری تغيير دهند که سازگار با نيازهای خاص خودشان باشد؛ نیازهایی که
ايجادکنندۀ اوليۀ آن پيشبينی نکرده بود .اين نرمافزار رايگان به سرعت باهمستانی جهانی از برنامهنويسان
را ایجاد کرد که ويژگیها و کارآيیهای آن را گسترش دادند تا از آن به منظورهای مختلف انتشار
آنالين استفاده شود .وردپرس به زبانهای مختلفی ترجمه شده است .اين نرمافزار پايۀ طيف وسيعی
از وبسايتها ست از «صداهای جهانی» گرفته تا وبسايت شهروندخبرنگاری کنيایی موسوم به
اوشاهيدی ،1و یا باهمستانهای وبالگی عربی .وردپرس همچنین پايگاه کار بيشتر بالگرهای پيشروی
چين است.
1. Ushahidi
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يکی از طرفداران وردپرس که برای عکس انداختن با مالنوگ در وردکمپ پکن سر و صدا
میکرد ،ژو شوگوانگ بود؛ سبزیفروش بيست و هشت سالهای که بالگر شده بود و با اسم «زوال»
وبالگ مینوشت .اين «شهروند-خبرنگار» در کشورش سفر می کرد و دربارۀ موضوعات داغ مربوط
به اينترنت چینی مطلب مینوشت .در سال  ،۲۰۰۶او به عنوان «بالگر خانهميخی» 1ناگهان به خاطر
گزارشهایاش از رويارويی دراماتيک میان یک زوج اهل چانگکينگ و پيمانکاران ساختمانی محلی
به شهرت رسيد و باعث شد ممنوعيت رسانهای ملی دربارۀ ماجرا شکسته شود .در سال  ،۲۰۰۷بعد از
اينکه اقدام به پوشش اعتراضها در شمال شرق کشور کرد ،بازداشت شد و تحتالحفظ به خانهاش در
چانگشا فرستاده شد .در سال  ،۲۰۰۸به منطقۀ زلزلهزدۀ سيچوان رفت تا وضعيت را مستند کند و سپس
به ونگآن در استان گوییژو رفت که شورشهایی مرتبط با خشم خروشانی عليه سوء استفادۀ مقامات
محلی و وابستگانشان از قدرت در جريان بود .او برنامهريزی کرد بود که برای المپيک به پکن برود
ولی پليس به او دستور داد که در خانه بماند .به محض اينکه المپيک تمام شد ،او به ديدار مالنوگ،
مرا ِد خود رفت.
زوال وبالگاش را روی وردپرس مینويسد؛ او هيچ گزينۀ خوب دیگری برای انتشار ندارد .بيشتر
 ۲۰۰ميليون بالگر چينی از سرويسی استفاده میکنند که میزباناش شرکتهای چينی است .در ازای
آسودگی دادن به کاربر از جهات نصب فنی ،اين سرویس مطالبی را که کاربران منتشر میکنند کنترل
میکند و دولت از سرویس دهندگان میخواهد که مطالب حساس سياسی را به شدت سانسور کنند.
زوال وبالگنويسی را روی چند تا از اين پايگاهها امتحان کرد ولی پستهای وبالگاش مرتب حذف
میشدند .بعدا ً فضای سروری از يک شرکت ميزبان وب داخلی چينی خریداری کرد و وبالگاش را
با استفاده از وردپرس راهاندازی کرد به اين اميد که از کنترل آزاد شود .اما چندين شرکت ميزبانی وب
چينی هم – که ملزم اند به نظارت پليسی بر محتويات حساس سياسی وبسايتهايی که ميزبانشان
هستند – وبسايتاش را بستند .سرانجام ،زوال چارهای نداشت جز اينکه فضايی روی يک میزبان
وب خارجی پيدا کند و وبالگ وردپرساش را آنجا راهاندازی کند .زوال پول چندانی نداشت ،در
نتيجه متکی به فضای میزبانی رايگان از کسانی بود که عالقهمند کمک به او بودند .از آنجا که نرمافزار
وردپرس هم رايگان است ،زوال توانست آن را به دلخواه خود با کمک ساير اعضای باهمستان جهانی
برنامهنويسان وردپرس تغيير دهد و ويژگیهای فنی خاصی به آن بيفزايد که خوانندگاناش را قادر
کند به طور امن به وبسايتاش متصل شوند و به مردم اجازه دهد کامنت ناشناس روی وبسايتاش
بگذارند.
وردپرس و باهمستان بالگرهايی که از آن استفاده میکنند و آن را بهبود میبخشند ،تنها یک
بخش کوچک از پديدۀ بسيار بزرگتری است که به عنوان «اقتصاد اشتراکی» يا «هموندان ديجيتال»
شناخته میشود :اين خود دليل مهمی است بر اينکه اينترنت اينقدر انقالبی و اخاللگر است .يک طبقۀ
هموندان ديجيتال استخواندار برای تضمين اينکه قدرت شهروندان روی اينترنت نهايتاً مغلوب قدرت
شرکتها و دولتها نشود حياتی است.
1. Nailhouse blogger
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در اوايل دهۀ  ،۱۸۰۰که آمريکا هنوز يک آزمون سياسی بديع بود ،آلکسی دو توکويل ،در کتاب
کالسيکاش دموکراسی در آمريکا متذکر شد که کليد دموکراسی کارآمد يک «جامعۀ مدنی» قدرتمند
و سرزنده است .او اهميت مشارکت فعال شهروندان در زندگی باهمستانی را توصيف کرده است :مردمی
از طبقات اجتماعی و حرفههای مختلف مسئولیت فردی در قبال امنيت و رفاه باهمستانهایشان بر
عهده میگيرند و در برابر حس تعدی به حقوقشان میايستند و ايدهها را با هم در ميان میگذارند و
انجمنهايی را برای حل مشکالت و بهبود زندگی برای همه شکل میدهند.
هموندان ديجیتال معادل مجازی جامعۀ مدنی توکويل است که از طريق آن شهروندان میتوانند
بسيج شوند و عاليقشان را بيان کنند و از حقوقشان محافظت کنند .در حالت آرمانی ،هموندان
ديجيتال  -که عمدتاً برپایه معيارهای فنی و برنامههای نرمافزاری رايگان و اوپنسورس به اضافۀ طيفی
از ابداعات رسانهای ديجيتال شکل گرفته– میتوانند در يک رابطۀ مثبت و همزيستانه در کنار دولت و
بخش خصوصی وجود داشته باشند .اما وقتی دولتها و شرکتها از قدرتشان سوء استفاده میکنند،
هموندان میتوانند به عنوان وزنهای تعادلی و شبکهای حمايتی وارد عمل شوند که از طريق آن شهروندان
میتوانند فضاهای الزم را برای سخن گفتن و سازمانیدهی ايجاد کنند و به این ترتيب از حقوق و
منافعشان دفاع کنند.
استاد حقوق هاروارد ،پروفسور يوخای بنکلر در کتاب غنای شبکهها شرح میدهد که چطور اينترنت
هم محصول و هم کشتدهندۀ «توليد اطالعات مبتنی بر هموندان ،افراد و انجمنهای رهايی است که
اطالعات را به شکل غير مالکانه تولید میکنند» .بدون تالشهای آنان ،نه اينترنت و نه شبکۀ جهانی
وب – با ارزش تجاری و قدرت سياسی عظيمشان  -به وجود نمیآمد .محتوای هموندی ديجيتال جهان
گسترده و رو به رشدی از اختراعات مهندسی ،نرمافزار و محتويات رسانهای ديجيتال است که با همت
افرادی توليد میشود که تصميم گرفتهاند آفرينشهای خود را آزادانه با ديگران به اشتراک بگذارند
چون موانع مادی و هزينههای سازماندهی به شدت کاهش پيدا کردهاست.

هموندان فنی

ميليونها کدنويس و مهندس – که بعضی برای شرکتها در زمینه توليد محصوالتی برای فروش
کار میکنند و بعضی در باهمستانها برای ايجاد معيارهای باز و نرمافزارهای رايگان همکاری میکنند
– به طور جمعی يک منبع شبکهای جهانی ساختهاند که بيش از دو ميليارد نفر از آن استفاده میکنند.
معيارهای فنیای که اينترنت و شبکۀ جهانی وب به آنها متکی است هستۀ هموندی ديجيتال است :اينها
کپیرايت ندارند و فاقد عالمت تجارتیاند .رايگاناند و به روی همه باز .ارزش و قدرت ذاتی اينترنت
از اينجا ناشی میشود که به طور جهانی و بين همگان قابل اجراست و مرکزيتزدايی شده است؛ در
نتیجه هر کسی میتواند چيزی به شبکه اضافه کند و محصوالت ،خدمات و پايگاههايی روی آن ايجاد
کند بدون اينکه مجبور به اخذ اجازه يا پروانه ،يا گرفتن نوعی رمز دسترسی از فرد خاصی شود .بعضی
تصميم میگيرند با آفرينشهای خود تجارت کنند و بعضی ديگر آنها را رايگان با بقيه به اشتراک
میگذارند و به شيوههايی غيرمادی از آن سود میبرند.
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پروتکلهای فنی که انواع کامپيوترها و نرمافزارها را قادر به ارتباط به يکديگر در سراسر شبکهها
میکنند ( TCP/IPپروتکل کنترل-ارسال/پروتکل اينترنتی) ناميده میشوند .اين پروتکلها توسط
مهندسانی که در آزمایشگاهها و شرکتهای پژوهشی مختلف کار میکنند تهيه شدهاند .اين افراد توافق
کردند که اين پروتکلها را به صورت باز برای تسهيل دسترسی به اينترنت و استفادۀ وسيعتر از آن
ن کار روی اختراعشان حق
به اشتراک بگذارند .فکر کنيد چه اتفاقی میافتاد اگر آنها به جای اي 
بهرهبرداری انحصاری میگذاشتند و سعی میکردند هزينۀ مجوز از هر کسی بگيرند که میخواست از
استانداردهای  TCP/IPبرای کامپيوترها ،نرمافزار يا ابزارهای شبکهاش استفاده کند .اگر آن مهندسان
نمیتوانستند يا تمايل نداشتند که  TCP/IPرا رايگان با جهان به عنوان بخشی از هموندی ديجيتال به
اشتراک بگذارند ،اينترنت ديگر چيزی که امروز است نمیبود.
شبکۀ جهانی وب ،که دو دهه پس از اينترنت اختراع شد ،به همين طريق وجودش را مديون هموندان
ديجيتال است .آنچه را که ما «وب» میناميم يک کيهان بههممتصل از وبسايتهاست که از طريق
مرورگرهای وب از قبيل اينترنت اکسپلورر ،سافاری و فايرفاکس در دسترس است .همۀ وبسايتها،
فارغ از اينکه کجا ايجاد شده باشند يا از چه کامپيوتری برای ميزبانی آنها استفاده شده باشد ،از هر
جايی به مدد زبان مشترک کامپيوتر که زبان عالمتگذاری فرامتنی ( )HTMLناميده میشود ،قابل
خواندناند .بيشتر مردم روی زمين امروزه از طريق وب از اينترنت استفاده میکنند .میتوانيم سپاسگزار
ِسر تيم برنرز -لی( 1که نهايتاً به خاطر اختراع خود شوالیه شد) باشيم که در سال  ۱۹۹۰در آزمايشگاه
فيزيک ذرات در سازمان اروپايی پژوهش هستهای در سوييس يک برنامۀ سادۀ کامپیوتری نوشت به نام
شبکۀ جهانگستر وب ( )WorldWideWebتا پيدا کردن دادههای يکديگر و به اشتراک گذاشتن آنها را
برای محققان آزمايشگاهاش آسانتر کند .سر برنرز-لی سعی نکرد دنبال حق مالکيت انحصاری يا اجرتی
برای استفاده از زبان اچتیامالاش و سيستم آدرسدهی وبی که ايجاد کرده بود برود؛ در عوض ،آنها
را در عرصۀ عمومی عرضه کرد .اگر او در پی اين بود که برای استفاده از زبانی که مردم را قادر به ايجاد
وبسايتها میکرد ،مجوز و پروانهای وضع کند ،وب واقعاً جهانی نمیشد.
هر چند هموندی ديجيتال مبتنی بر پروتکلها و فناوریهايی است که به شکل غیرتجاری تهيه
شده اند ،شرکتهای اينترنتی مانند گوگل از آغاز رابطهای همزيستانه و همپوشان با هموندان ديجيتال
داشتهاند .اگر کار مهندسان شبکه و دانشمندان کامپيوتری که کمکی به هموندی کردند نبود ،هيچ
يک از این شرکتها چيزی که امروز هستند ،نمیشدند .به اين دليل است که بيشتر شرکتهای بزرگ
اينترنتی از سيسکو AT&T ،واينتل گرفته تا مايکروسافت ،گوگل و فيسبوک پشتيبان و مشارکتکننده
در کار سازمانها و نهادهای هماهنگکنندهای هستند که با معيارهای باز کار می کنند (از قبيل «نيروی
ضربتی مهندسان اينترنت» يا  ،IETFو «کنسرسيوم شبکۀ جهانی وب» 2يا  )W3Cو آدرسدهی جهانی و
سيستم نام دامنه را حفظ میکنند (مانند «شرکت اينترنتی نامها و اعداد انتسابدادهشده» يا  ،3ICANNو
1. Sir Tim Berners-Lee
2. World Wide Web Consortium
3. Internet Corporation for Assigned Names
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«بايگانیهای ثبت منطقهای اينترنتی» .)1اين سازمانها معيارهای الزم فنی برای سر پا نگه داشتن اينترنت
روی ابزارهای روز به روز پيچيدهتری را حفظ و به روز می کنند و به آنها میافزايند – که بيش از دو
ميليارد نفر در اطراف زمین از آن استفاده میکنند .دولتها هيچ کدام از اين سازمانها را نمیگردانند.
بعضی از کشورها – برای نمونه چين ،ايران و برزيل – با سازمان ملل البی کردهاند تا اين سازمانها و
نهادهای هماهنگکننده را تحت اختيار خود بگيرند .بعضی کشورهای ديگر ،از جمله آمريکا ،مخالفت
کردهاند .گروههای حقوق بشری و بعضی از شرکتهای مهم اينترنتی غربی نيز مخالفاند؛ گوگل به
طور خاص موضعی علنی در اين موضوع گرفته است .بيشتر کاربران اينترنتی جهان از این نبرد روز به
روز پر هزينه بر سر آيندۀ حاکميت اينترنتی ،که نبردی است ژئوپلتيکی با تبعاتی برای آيندۀ آزادیهای
سياسی همۀ شهروندان ،بیخبرند.
باهمستانهای نرمافزار آزاد و نرمافزارهای اوپنسورس نيز برای گسترش و رشد هموندان ديجيتال
که فعاليت تجاری و غيرتجاری عظيمی به آنها وابسته است ،کليدی بودهاند .در سال  ،۱۹۸۹ریچارد
استالمن ،دانشمند کامپيوتر ،با ايجاد «مجوز کلی عمومی» )GPL( 2کار را به جريان انداخت که به هر
کسی اجازه میداد تا از هر برنامۀ نرمافزاری با مجوز کلی عمومی استفاده کند مادامی که هر نسخه يا
مشتقی از آن با همان شرايط در دسترس دیگران قرار بگيرد .اين مجوز برنامهنويسان نرمافزار را قادر
میسازد که کدهای کامپيوتری را با هدف مشخص سهيم شدن آن با ديگران ارايه کنند و آنها نیز به
نوبۀ خود آن را بسازند و بهبود دهند به شرطی که تغييرات و بهبودها همچنان با عموم به اشتراک گذاشته
شود.
پروانۀ نرمافزاری مجوز کلی عمومی توسط دانشمند فنالندی کامپيوتر ،لینوس توروالدز ،در سطح
جهانی مطرح شد که «هسته» سيستم عامل کامپيوتری لینوکس را ايجاد کرده است و برنامهنويسان سراسر
جهان برای ساخت و بهبود آن تالش کردهاند .در سال  ،۲۰۰۰آیبیام لینوکس را به عنوان بخش محوری
خدمات خود و خدمات مشاورهایاش انتخاب کرد .تا سال  ۶۰ ،۲۰۰۸درصد از سرورهای کامپيوتر
جهانی روی لينوکس بودند و يک اقليت  ۴۰درصدی از پايگاه تجاری ويندوز مايکروسافت استفاده
میکردند .نرمافزار سرور اوپنسورسی به نام آپاچی بيش از هر نرمافزار ديگری روی سرورهای دنیا کار
میکند که همۀ گزينههای ديگر تجاری را از ميدان به در کرده است .نرمافزارهای اوپنسورس طراحی
و مديریت وبسايتی مثل دروپال و وردپرس – که توسط باهمستانی جهانی از برنامهنويسان تهيه شدهاند
– پایگاههای وب ميليونها تجارت خرد و ميليونها وبالگ و وبسايت غيرانتفاعی را میگردانند.
گروههای حقوق بشری ،سازمانهای کوچک جديد ،گروههای رسانهای باهمستانی ،و کنشگرانی از
سراسر جهان کاربران پرکار نرمافزارهای اوپنسورس هستند .بسياری از کنشگران ديجيتال که در به زیر
کشيدن دولت مصر و تونس کمک کردند کاربران – و در بعضی موارد مشارکتکنندگانی – پرکار در
نرمافزارهای اوپنسورس بودهاند.
نرمافزار اوپنسورس ذاتاً ضد تجارت نيست .بعضی از پروژههای اوپنسورس و باهمستانها به طور
1. Regional Internet registeries
2. General Public License
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مجزا يا حتی در رقابت مستقیم با شرکتها کار میکنند ولی بسيار در رابطهای همزیستانه با شرکتهای
غيرانتفاعی کار میکنند .گوگل به شدت از هموندان ديجیتال استفاده میکند و به آنها کمک میکند؛
فيسبوک نيز .اندروید سيستم اجرایی موبایل که توسط گوگل تهیه شده است روی لینوکس کار
میکند و باز بودن آن یکی از داليل اصلی است در اینکه اندرويد به سرعت تبديل به پيشرو بازار جهانی
تلفنهای هوشمند شده است .بنا بر گزارش ساليانۀ سال  ۲۰۱۰بنياد لینوکس ،از سال  ۲۰۰۵حدود ۶۱۰۰
برنامهنویس به طور فردی و  ۶۰۰شرکت در طرح هستۀ لينوکس مشارکت کردهاند.
در دسامبر سال  ،۲۰۱۰خبرگزاری رویترز گزارش داد که بيش از  ۷۰درصد از مشارکتهایی که
در پايگاه کد لينوکس شده است «از سوی برنامهنويسانی بوده که به خاطر توسعۀ لينوکس پول دريافت
کردهاند؛ از شرکتهایی که اميدوار به سود بردن از توسعه بهتر این نرمافزار در تجارت خود بودهاند».
در سخنرانیای در سال  ،۲۰۰۹جيم زملين ،مدير اجرايی بنياد لینوکس ،اشاره کرد که هر کاربر اينترنت
در زمين ،به نحوی از انحا کاربر لينوکس است چون تقريباً هیچ محصول يا سرويس دیجیتال در جهان
امروز نيست که متکی به اين سيستم اجرايی اوپنسورس نباشد یا به نحوی از آن سود نبرد.

کنشگری

کنشگران ديجیتالی که نقشی کلیدی در به زير کشيدن دولتهای تونس و مصر ايفا کردند ناگهان
از ميان فيسبوک و توييتر بيرون نپريده بودند .آنها پيش از اینکه هر یک از اين خدمات به وجود
بيايند شروع به ايجاد جنبشهای به همپيوسته آنالين يا آفالين کرده بودند که به استفاده از انواع پايگاهها،
خدمات و نرمافزارهایی اتکا داشت که بعضی از آنها توسط شرکتها و بعضی ديگر توسط خودشان
ساخته يا توسط ديگران به طور غير تجاری ایجاد شده بود .آنها مشارکتکنندگان در – يا سهمبران
از – هموندی ديجيتال هستند.
رياض قرفالی و سليم عمامو و ديگرانی از جمله سامی بن غربية ،معترضی تونسی که در تبعید در هلند
به سر میبرد ،شروع به آزمايش کنشگری آنالین در سال  ۲۰۰۰کردند .نخستين پروژۀ آنها مجلهای
آنالین بود که در آن مقاالتی را منتشر میکردند که معترضان و کنشگران تونسی ،که کمتر به فناوری
تسلط داشتند و در تونس ممنوعالقلم بودند و راه ديگری برای نشر اطالعاتشان نداشتند ،برای مجله
ایميل می کردند .در سال  ،۲۰۰۴آنها از وردپرس برای ايجاد وبسایت  Nawaat.orgاستفاده کردند
که بعدا ً به خاطر نقشاش در اطالعرسانی کنشگرانه در جريان «انقالب ياسمنی» اواخر سال  ۲۰۱۰و سال
 ۲۰۱۱جوایزی را برنده شد.
در پنج سال پس از آن ،وبسايت نوات به عنوان کانونی از ويديوها ،عکسها و مقاالتی دربارۀ
وضعيت حقوق بشر در تونس ،تازه ترین تعدیهای رژيم بن علی ،اطالعات و بهروزرسانیهايی دربارۀ
مطالبی که سانسور میشدند و اينکه چطور میشود از برنامههای آموزشی برای عبور از سانسور و
فرار از شنود استفاده کرد ،اهمیت روزافزونی پيدا کرد .مطالب نوات تحت مجوز کرييتيو کامنز ()CC
منتشر میشد که نسخۀ بازتری از مجوز کپیرايت بود – با الهام از سيستم مجوز نرمافزاری اوپنسورس
«مجوز کلی عمومی» – که اجازه میداد محتوا آزادانه به اشتراک گذاشته شود و کپی شود مادامی که

فصل دو  سر برآوردن هموندان دیجیتال

w w w. t a v a a n a . o r g

 19

از منبع اصلی آن ياد شده باشد .اين نوع از مجوز به ويژه برای کنشگران و سازمانهای مدنی مهم است
که میکوشند به مخاطبانی گستردهتر دسترسی پيدا کنند و هدف اوليهشان سود مالی نيست .مجوزهای
کرييتيو کامنز مردم را تشويق میکند که محتوای تولیدشده کنشگران را کپی و بازنشر کنند بدون اينکه
نگران باشند متهم به ربودن و سرقت محتوا شوند؛ محتوایی که با نيت صريح به اشتراکگذاشته شدن و
ديده شد ِن هر چه وسيعتر ايجاد شده است.
در همان حالی که شرکتهای تازهکار در «سيليکون ولی» بذر ابزارهای جديد رسانههای اجتماعی
را میپروراندند ،تيم نوات به سرعت از آنها برای کنشگری استفاده میکرد .مث ً
ال ،در اندک زمانی پس
از آنکه گوگل سرويس نقشۀ گوگل را راهاندازی کرد ،سامی بن غربية از آن برای ايجاد نقشۀ زندان
تونس استفاده کرد و توجهها را به سوی شيوهای هيجانانگیز و بصری برای نشان دادن اينکه چند نفر
زندانی سياسی در سراسر کشور نگهداری میشوند جلب کرد .هر چند محتوای نوات روی يوتيوب،
فليکر و فيسبوک بازنشر میشود و به وسعت زياد در توييتر نقل میشود ،کنشگران به سرعت آموختند
که چقدر مهم است که همۀ محتوياتشان را روی پايگاههای خودشان که بر آن کنترل کامل دارند
نگهداری کنند .يک بار حساب يوتيوب نوات توسط مديران یوتیوب متوقف شد چون کسی – هيچکس
نمیداند چه کسی – شکايتی را از طريق سيستم درونی «گزارش سوء استفاده»ی يوتيوب فرستاده بود با
این ادعا که بعضی از محتويات اين حساب ناقض شرايط استفاد ه از یوتیوب است .شکايتهای مشابهی
به کرات علیه اعضای تيم نوات روی فیسبوک مطرح شد چون شرايط خدمات فیسبوک مستلزم اين
است که افراد از نام واقعی در حسابشان استفاده کنند – که برای بيشتر معترضان تونسی خطرآفرین بود
چرا که ترجيح میدادند از نام مستعار استفاده کنند تا مبادا تبديل به نقطۀ دادۀ ديگری در نقشۀ زندانهای
تونس شوند.
طی سالها ،کنشگران تونسی رابطۀ تنگاتنگی با بالگرها و کنشگران اطراف دنيای عربزبان و به
ويژه بالگرهای مصری ايجاد کردند که دست بر قضا مأمن يک باهمستان فوقالعاده تحصيلکرده در
مصر بودند که فناوری را از روزهای اول در کار خود استفاده می کردند .تا سال  ،۲۰۰۴بالگرهای
مصری اطالعاتی را دربارۀ کنشگران دستگيرشده ،و همچنین شکنجههای هولناک نيروهای پليس
مبارک گردآوری و منتشر میکردند .شماری از اين بالگرها در ارتباط با اعتراضهای خيابانی آفالين
و نوشتههای آنالينشان دستگير شدند .وقتی دستگيریها رخ میداد ،ساير بالگرها از همۀ پايگاههای
ديجيتال استفاده میکردند تا خبر آنچه رخ داده بود را به اطالع عموم برسانند و اطالعات دستگيریها و
فعالیتهای سراسر بالگستان عربزبان را دست به دست کنند.
يکی از کنشگران متعددی که مدتی را در روزهای اول کنشگری آنالين در زندان سپری کرد،
عالء عبدالفتاح بود که در سال  ۲۰۰۴به همراه همسرش منال ،که او نيز بالگر بود ،از نرمافزار انتشار
اوپنسورس دروپال برای راهاندازی وبسايتی که پستهای بالگرهای سياسی مصر را جمعآوری
میکرد استفاده کردند .اين گردآورندۀ پستهای وبالگهای مصری به ايجاد باهمستانی کمک کرد
که در آن زمان – مانند تونسیها – از هر ابزار شبکۀ اجتماعی و وب که بهتر از همه به اهدافشان ياری
میرساند استفاده میکردند .تا سال  ،۲۰۰۶فيسبوک وزن مهمی ميان کاربران جوان اينترنت در مصر
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پيدا کرده بود .گروهی از کنشگران جوان آن را به ويژه برای سازماندهی اعتراضهای خيابانی و جلب
توجه به دستگيری دوستانشان مفید يافتند .بقيۀ ماجرا تاريخ است .در سال  ،۲۰۱۰پس از مرگ مردی
جوان به نام خالد سعيد به دست پليس مصر ،مدير اجرايی گوگل وائل غنيم با استفاده از هويتی جعلی،
صفحهای در فيسبوک ايجاد کرد به نام «ما همه خالد سعيد هستيم» که تبديل به کانونی برای ساماندهی
اعتراضهای ضد شکنجه در سال  ۲۰۱۰شد و نخستين اعتراض را در ميدان تحرير در  ۲۵ژانويۀ ۲۰۱۱
رقم زد؛ پس از آن وقايع ناگهان شدت گرفتند.
قبل از بهار عربی سال  ،۲۰۱۱که در طی آن جنبشهای اعتراضی که تا حدی توسط اينترنت
ساماندهی شده بودند در برانداختن رهبران تونس و مصر موفق شدند و الهامبخش انقالبهای منطقه
شدند ،بالگرهای تونسی و مصری نقشی مهم در سازماندهی دو کنفرانس پانعربی ايفا کردند .مجمع
فنیهای عرب ،که در سال  ۲۰۰۸تشکيل شده بود ،يک گروه فنیتر از برنامهنويسان نرمافزار و طراحان
وب را از سراسر منطقه گرد هم آورد که با يکديگر برای پروژههای تهيۀ نرمافزارهای اوپنسورس
همکاری میکردند .آنها با يکديگر برای تغيير ،بهبود و شخصیسازی نرمافزارهایی همکاری کردند
که به ويژه برای کنشگری عربزبان مفيد بود و صفحات رابط نرمافزار را هم به صورت کتابچههای
راهنما به عربی ترجمه میکردند.
فنیهای عرب همچنین ارتباطاتی با باهمستانهای نرمافزاری آمریکا ،اروپا و آسيا برقرار کردند .اين
روابط آنالين و آفالين با باال گرفتن تنشها در تونس و سپس مصر بسيار به کار آمدند .با مسدود شدن
وبسايتهای سراسر منطقه و هک شدن آنها توسط دولت که خواستار ساقط کردن جنبش آنها بود،
کنشگران پيشاپيش میدانستند که بايد با چه کسی در ميان برنامهنويسان باهمستان جهانی تماس بگیرند
که روی اوپنسورسهای ضد سانسور و نرمافزارهای فیلترشکن کار میکردند؛ باهمستانی بينالمللی از
«کنشگران هک» که به سرعت دست ياری به آنها داد.
با توجه با روابط از پيش موجود با هکرهای کنشگر در اطراف جهان ،جای تعجب نبود که کنشگران
تونسی که نوات را میگرداندند در پی دسترسی به افشاگریهای ويکیليکس از تلگرافهای ديپلماتيک
آمریکا دربارۀ رژیم بن علی باشند .افشاگریهايی که آنها روی وب سايتشان« ،تونیليکس» ،1منتشر
کردند ،تأيیدی بود برای مردم تونس که ديپلماتهای آمريکايی دولت بن علی را دولتی فاسد می
دانند که روز به روز ناکارآمدتر می شود؛ هر چند اين را به خاطر مفيد بودن بن علی در جنگ علیه
ترور آشکارا بيان نمیکردند .نقش اطالعاتی که نوات و تونیليکس منتشر کردند از نظر ديپلماتها،
گروههای حقوق بشری و خبرنگارانی که از آن زمان به تونس برگشتهاند و انقالب تونس را ارزيابی
کردهاند ،به هيچ رو در رد رژيم بن علی از سوی تونسیها نادیده گرفتنی نیست .صحت این ارزیابی وقتی
دانسته می شود که با توجه به زمان انتشار اطالعات نوات و تونیليکس درنظر گرفته شود؛ یعنی همزمان
با جنبشی که پس از خودسوزی سبزیفروش مستأصل در شهر سيدی بوزید آغاز شد.
پديدار شدن هموندان ديجيتال عرب و ارتباط طبیعیاش با هموندان گستردهتر جهانی نمونهای برای
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کتابهای درسی است از چيزی که کلی شرکی ،1نظریهپرداز اجتماعی و فناوری در دانشگاه نيويورک،
در دو کتاب تأثيرگذار دربارۀ نحوۀ استفادۀ مردم از فضای مشترک و فعالیت شان در مشارکت عمومی،
بيان کرده است .او میگويد که اينترنت بسيج شدن افرادی با ذهنيت مدنی حول يک هدف و تالش برای
تغيير را آسانتر از قبل کرده است .ویکیپديا ،دانشنامۀ آنالينی که توسط همکارانی تماماً داوطلب توليد
میشود ،شايد يکی از ابتدايیترین و هيجان ْ
انگيزترين نمونههای چنين پديدهای باشد .وبالگنويسی،
توييت کردن ،پادکست ساختن ،عکس و ويديو گرفتن و آپلود کردن آنها روی فليکر و يوتيوب را
میتوان تقريباً به هزينۀ مالی صفر انجام داد.
چنين «توليد اجتماعی»ای منحصر به تنها يک سر طيف سياسی يا يک مجموعۀ خاص از ارزشها
نيست .ويديوهای تبآلود و دامنگستر خانگی روی يوتيوب به جوانان کمک کرد تا در مبارزۀ انتخاباتی
باراک اوباما در سال  ۲۰۰۸بسيج شوند و به او رأی بدهند .ابزارها و فعاليتهای مشابه در تصرف
مجلس نمايندگان آمريکا در سال  ۲۰۱۰توسط جمهوریخواهان به رهبری تیپارتی کليدی بودند.
ویکیليکس ،وبسايت افشاگری که بيش از همه به خاطر نقشاش در انتشار تلگرافهای ديپلماتيک
آمريکايی جنجالی شد نيز بخشی از هموندی ديجيتال است.

توازن قدرت

هر چند هموندی ديجيتال نقشی حياتی در تسهيل بهار عربی ايفا کرد ،چندان روشن نيست که چه
سهمی در دموکراسی عربی خواهد داشت .اما آنچه روشن است اين است که کدهای نرمافزاری و
زيرساختهای فنی نقشی مهم در ميانجیگری روابط ميان شهروندان اين کشورها و دولتهای تازهشان
 در کنار قانون ،منشورهای قانون اساسی ،نهادها و روندهای سياسی  -دارند.چنانکه لورنس لسيگ ،استاد حقوق هاروارد بيش از ده سال پيش در کتاب مهماش ،کد و ساير
قوانين فضای سايبر 2توضيح داده است ،کدهای نرمافزاری و معيارهای فنی برای مقاصد عملی صورتهای
تازهای از قانوناند ،چون درست مانند قانونها ،به آنچه که مردم میتوانند يا نمیتوانند بکنند شکل
میدهند .تبعات آن بسيار عظيم است .در دورۀ پيشا-اينترنت ،دولت – که در دموکراسیها دستکم
انتظار میرود که منعکسکنندۀ «رضايت حکومتشوندگان» باشد و در قبال منافع عموم مردم پاسخگو
باشد – مسئوليت اصلی تهيۀ کدهای قانونی حاکم بر کارهای مردم را داشت و با اتکا به اتوريته و زور
الزم برای تنفيذ سطوح معناداری از تمکين ،قوانین را اعمال می کرد.
در عصر اينترنت ،عرصۀ يکسره تازهای از قانونگذاری دو فاکتو در پوشش کدهای نرمافزاری و
ی میکنند هدايت و کنترل
استانداردهای فنی پديدار شده است که آنچه را که مردم با محصوالت فناور 
میکند .از این راه ،قدرت شکل دادن به اينکه شهروندان چطور اطالعات را سازماندهی میکنند،
به آنها دسترسی پيدا میکنند ،آنها را منتشر میکنند و عقايد و آراءشان را بيان میکنند گسترش
فوقالعادهای يافته است و امروز هر کسی که بداند چطور يک کد نرمافزاری بنويسد ،سختافزارهای
1. Clay Shirky
2. Code and Other Laws of Cyberspace
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اينترنتی و مخابراتی ايجاد کند ،و شبکهای قابل اجرا میان افراد را بسازد سهمی از این قدرت دارد .اين
قدرت عمدتاً در دست ترکيبی از افرادی است که يا در خدمت شرکتها کار میکنند يا به نوعی به
هموندان دیجیتال خدمت میکنند.
افرادی که به هموندی ديجيتال کمک میکنند و به عنوان حافظان ،معماران و مدافعان آن عمل
میکنند درگير نوعی از شهروندی برای اينترنت هستند .عدهای امروز آن را «وب-وندی» 1مینامند.
ديويد بولییر ،که کتاب مارپيچ ويروسی 2او برآمدن هموندان ديجيتال 3را در آمريکا مستند میکند،
میگويد که مردمی که آن را میسازند و در آن سهم دارند  -يعنی «هموندان» « -نوع تازهای از
نظام حکومتی دموکراتيک را اختراع کردهاند» .بسياری از متخصصان فناوری آمريکايی و اروپايی
در نوشتههایشان فرض میکنند که هموندی نوظهور ديجيتال ذاتاً دموکراتيکتر از هر دموکراسی
پارلمانی ديگر است ،چون دولتها و قوانین به نحو مأيوسکنندهای از تغيیرات فناوری عقب هستند.
اما آيا منطقی است که فرض کنيم که يک جامعۀ مدنی ديجيتال که پیشگامی آن به دست برنامهنويسان
کامپيوتر است و فنآشنايان اوليهای متعلق به گروهها ،هکرها و بالگرهايی با طيفی از برنامههای مختلف
سياسی و اقتصادی ،لزوماً در خدمت منافع همۀ مردمی باشند که در سراسر جهان از اينترنت استفاده
میکنند و به آنها احترام میگذارند؟ چه کسی حق تحميل کردن عقايد درست و غلطاش را برای
شکل دادن به آيندۀ شبکه دارد؟
علیرغم خوشبینی بولیير و بسياری از متخصصان فناوری غربی ،مگر طبيعت انسانی دستخوش
دگرديسی بنيادينی شود وگرنه به نظر نمیرسد که «وب-وندان» جهان به طور طبيعی و در کنار هم
به شکلی عمل کنند که در خدمت به خير مشترک باشد و در جهت احترام به حقوق همۀ اقليتهای
آسيبپذيری که گرچه ديدگاههای صلحآميز دارند اما محبوب نیستند .سيستمی نیاز است که به رفتار
خوب پاداش بدهد و رفتار بد را تنبیه کند و درک مشترکی از “خوب” و “بد” فراهم کند .زیرا بسیاری
از تبهکاریها و فعالیتهای جنگ سايبری در اينترنت هم با کمک (گروههایی از) هموندان دیجیتال
رخ میدهد.
«وب-وندان» دلبستگیهای سياسی مختلفی دارند :وبالگنويسان و هکرهای مدافع دولت در چين،
ايران ،روسيه و بسياری کشورها هستند که با افتخار حاضر به حمله به دشمنان واقعی و خيالی دولتشان
هستند .برنامهنويسان جهادی هم هستند .گروههای خودسر هکری مانند انانيموس 4وجود دارند که
حمالت «انکار سرويس» را علیه شرکتهايی اجرا میکنند که ارتباطشان را با ویکیليکس قطع کردهاند
و مشخص شده است که به وبسايتهای ساير نهادهايی که با ارزشهای اعضایشان موافق نيستند حمله
میکنند .هر چند بيشتر اعضای انانيموس خود را مبارزان آزادی میدانند که به قدرت ناعادالنه دولتها و
شرکتهای بزرگ بر زندگی ديجيتال مردم اعتراض دارند ،میتوان به قوت ادعا کرد که شيوۀ انتخابی
آنان برای اعتراض به افراد بیگناه آسيب میرساند (مث ً
ال به مشتريان و کاربران خدماتی که به آنها حمله
1. Netizenship
2. Viral Spiral
3. Digital Commons
4. Anonymous
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میکنند) و هنگامی که پای ساختن مجموعهای خردمدار و منصفانه از ساختار قدرت در درازمدت در
ميان بيايد ،مخرب هستند .اينها بيشتر شبيه رابین هود عمل می کنند که عامدا ً در پاسخ به ناکامیهای
حکومت «شاه جان» مرتکب جنگ میشوند ،تا شبيه به لولرهای انگلیسی در جنگ داخلی که برای
تغيير ساختار نخبهگرای سياسی میجنگيدند يا انقالبیون آمريکايی که جويای ساختن نظام حکومتی
جايگزينی به جای نظام ناعادالنه بودند.
نياز به حفظ حقوق اقليتهای فاقد محبوبيت ،افرادی که فنآشنا نيستند و افراد بیگناه و جدا کردن
آنها از تبهکاران يکی از داليل خوب برای اين است که نياز به دولت دموکراتيک  -دولتی مبتنی بر
رضايت همۀ حکومتشوندگان  -هرگز از ميان نمیرود .کنار گذاشتن حکومت جغرافيامحور هم ايدۀ
خوبی نيست :شهروندان اساساً مردمانی باقی خواهند ماند با نيازهايی اغلب بسيار محلی .در همان حال،
قدرت شرکتهای چندمليتی همچنان رشد میکند؛ دهها ميليو ن نفر را تقويت کرده استخدام میکند و
همزمان عدهای ديگر را آواره و استثمار میکند .برای هر کسی که به اخبار توجه میکند روشن است
که نمیتوان تنها به اين دو رکن جامعۀ جهانی ،دولتها و شرکتها ،تکيه کرد و حتی از آن هم فروتر
از هر دو انتظار حفظ حقوق و خدمت به منافع همۀ مردم جهان در فضاهای واقعی یا فضای ديجيتال
داشت .عامه شهروندان  -که گاه بسيار محلی و منطقهایاند و گاه بسيار جهانی  -وزنۀ تعادلی حياتی
برای قدرت دولت و شرکتها در فضای سايبر است .هموندان ،فضا ،ابزار و باهمستانی را فراهم میکنند
که به مردم اين مجال را میدهد تا فضاهایی غيرتجاری ،امن و خصوصی بسازند که اعتراض ،افشاگری
و گفتوگوهای خارج از فضای غالب را امکانپذیر میکند.
امروزه ،وجود و اهميت عامه شهروند و هموند را حتی ياريگران و مشارکتکنندگان در آن درست
به رسميت نشناختهاند ،قدر آن را نمیدانند و آن را درک نمیکنند .حتی در دموکراسیهای آمريکای
شمالی و اروپای غربی ،آفرينندگان و مدافعان هموندی درگير نبردهايی سخت در دستگاههای تقنينی
و دادگاهها علیه شرکتهای قوی ،سازمانهای دولتی ،گروههای ذینفعی که بسياری از ابعاد اينترنت
را تهديدی برای تجارتشان ،پروتکلهای امنيتی و شيوۀ مألوف زندگیشان میدانند هستند .هر چه
دموکراسی و محافظتهای قانونی و حقوقیاش از حقوق شهروندان ضعيفتر باشد ،هموندان به هزينۀ
شهروندان بيشتر تحت تهاجم قرار میگيرند.
سوی افراطی اين طيف چین است  -یعنی طیف دولتهایی که آموختهاند چطور فعاالنه فناوری
را دستکاری کنند به جای اینکه صرفاً دستيابی شهروندان را به فناوری محدود کنند ،مانند کاری که
رژيمهای خودکامۀ قديمی مثل کوبا و کرۀ شمالی اآلن انجام میدهند .اينترنت سرزنده ،جاندار و روز
به روز در حال رشد چين محصول يک دولت قوی به اضافۀ يک بخش خصوصی قوی است آميخته
با فقدان دموکراسی ،حکومت پاسخگو ،روندهای مناسب و حفاظت معنادار از حقوق شهروندان .چين
نمايندۀ يک شکل تازه و ارتقايافته از دولت خودکامه است :چين از ارتباط اينترنتی نه تنها به مثاب ه امری
ضروری برای قدرت طبقاتی اقتصادی و مالی استقبال میکند ،بلکه آن را همچون امری ضروری برای
دولت مدرن میپذيرد .در عين حال ،هموندان ديجيتال چين زير حمله اند و آماج کنترل زهرآگین از
سوی دولت با همکاری مستقيم و همدستی بخش خصوصی.

بخش دو

کنترل 2. 0
هرگز يک جامعۀ مدنی واقعی ،يک جامعۀ دموکراتيک
نخواهيم داشت مگر اينکه مردم مسئوليت قبول کنند.
آی ویوی ( ،)Ai Weiweiژانويۀ ۲۰۰۹
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خودکامگی شبکهای
در سال  ۲۰۰۹در استان هوبی چین ،دختر پيشخدمت  ۲۱سالهای به نام دنگ يوجیآئو به عنوان
مانيکوريست برای تجارتخانه نه چندان خوشنامی کار میکرد که خدمات رستوران ،چشمۀ آب معدنی
تفريحی و سالن آرايش ارایه میکرد .حاميان آن میتوانستند شراب بنوشند و غذا بخورند و بعد با فراغ
بال بدون اينکه از ساختمان بيرون بروند موهایشان را اصالح کنند ،مانيکور شوند و ماساژ شوند؛ گويا
خدمات جنسی هم فراهم بود .يکی از مقامات محلی حزب کمونيست که دوستاناش را در اين مکا ِن
چندمنظوره سرگرم میکرد ،از دنگ خوشاش آمد .تقاضای سکس کرد؛ ولی دنگ اين تقاضا را رد
کرد .او سعی کرد دنگ را وادار به اين کار کند .ولی دختر با چاقوی پديکور 1به تقال افتاد و در اين
ميانه مرد کشته شد.
خبر حادثه به سرعت در فضای آنالين منتشر شد .از دنگ به عنوان يک قهرمان ستايش شد .بالگری
توانست بيمارستان روانیای را که او در آن نگهداری میشد پيدا کند و عکسهايی از او را در فضای
آنالين منتشر کرد .زنان با شور و شوق پستهايی مینوشتند با عنوان «ما همه دنگ يوجیآئو هستيم».
به رغم کوشش دولت برای کنترل خبر ،مردم از سوء استفادۀ مقامات محلی دونپايه از قدرت و شرايط
اقتصادیای که زنی جوان را ناگزير کرده بود در چنين مکان بدنامی کار کند ،سخت عصبانی بودند.
مقامات که دريافته بودند هر محکوميتی ممکن است منجر به شورش شود ،اتهام قتل را که به دنگ وارد
1. pedicure
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شده بود پس گرفتند .در عوض ،دنگ با اتهامی سبکتر محکوم و سپس آزاد شد.
در عصر پيشا-اینترنت ،چنين فردی در سيستم زندان يا بخشهای يک بیمارستان روانی ناپديد میشد
بدون اينکه کسی جز چند دوست نزديک و بستگاناش در هوبی از آن باخبر شوند .اینترنت مردم عادی
چينی را قادر میکند که در برابر قدرت حقیقت را بگويند و به شيوههايی بیسابقه عدالت را دنبال کنند.
در عين حال ،کاربران چينی تصوری دستکاری شده و تحریفشده از کشور خود و جهان دارند.
در دیداری که اخيرا ً از دانشگاه پکن داشتم ،برخوردی معنادار پيش آمد .اين دانشگاه که روزی بستر
داغ کنشگری سياسی در جريان اعتراضهای دانشجويی سال  ۱۹۸۹بود ،دانشجويان را به شدت تحت
نظر دارد .يک دختر دانشجوی لیسانس با چشمهای خرگوشی و شلوار جين م ِد روز و ژاکت کرکدار
را ديدم که میخواست با من برای مجلۀ دانشجويیاش مصاحبه کند( .او را «مری» مینامم که زحمتاش
و شرمساری احتمالیاش کم شود) .از من دربارۀ تجربهام در پوشش چين به عنوان خبرنگار سیانان
پرسيد و اينکه دولت چين چطور با رسانههای غربی رفتار میکند .به او گفتم که من و همکارانم بارها
توسط پليس در دهۀ  ۱۹۹۰بازداشت شدهايم.
گفت« :واقعاً؟ نمیدانستم برای خبرنگاران خارجی هم اين اتفاقها میافتد ».گفتم« :البته میدانيد که
خبرنگاران چينی هم گاهی اگر در گزارشهای جستجوگرانهشان خيلی تند بروند ،به زندان میافتند».
سکوت کرد .چشمهای درشت و سياه مری ،که در قابی از خط چشم ظریف و ريمل بود ،گشاد شد و
همينطور که با بهت مرا نگاه میکرد چشماناش برق زد .به نرمی گفت« :اص ً
ال نمیدانستم».
در همۀ جامعههای مدرن ،بحثهای داغی در جریان است که رسانهها و شبکههای اطالعرسانی
چطور باید نظارت و مديريت شوند و تا چه حد جانبداریهای سيستم از افرادی که پول و قدرت دارند
در برابر کسانی که پول و قدرت ندارند حمایت میکند .اما در چين وقتی پای نحوۀ شکل دادن به
شبکههای اطالعرسانی ،اجرا ،نظارت و مديریت پلیسی آن به ميان بيايد ،هيچ شفافيت يا پاسخگويی
عمومی در ميان نيست .اين ابهام محض ،عالوه بر رفتن دولت به سوی بخش خصوصی برای اجرای
سانسور و شنود سیاسی ،مؤلفههای کلیدی چیزی هستند که آن را خودکامگی شبکهای چين مینامم.
کلید موفقیت سيستم در اين رژيم اين است که تالش نمیکند هميشه همه کس را کنترل کند؛ اما
کنترلاش بر اطالعات سیاسی آنقدر مؤثر است که بيشتر چینیها – از جمله نخبگان تحصیلکرده – از
آن بیخبرند یا دیدگاهی تحریفشده دربارۀ بسیاری از مسايل و وقايع کشورشان دارند چه برسد به
مسایل بقيۀ دنيا.
در سال  ،۲۰۰۵يک تيم مستندساز شبکه پیبیاس ( )PBSبه پرديسهای دانشگاهی اطراف پکن
رفت و عکس شمايلگونۀ مردی را که در سال  ۱۹۸۹جلوی تانکی ايستاده بود به دانشجويان نشان داد.
مایۀ تعجب بود (دستکم برای غربیها) که هيچ کس اص ً
ال اين تصویر را به جا نمیآورد .دانش و
شناخت کوتهبینانۀ دانشجويان چینی از جامعۀ خودشان ،در گذشته و حال ،یکی از دستيافتهای عمدی
و عميق رژيم است.
جرقۀ اعتراضهای سال  ۱۹۸۹در ميدان تيانانمن با مرگ يک رهبر اصالحطلب ،هو يائوبانگ ،زده
شده اما آتش اعتراض را ،اندکزمانی پس از حادثه ،سفر تاریخی رهبر شوروی ،ميخاييل گورباچف
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به چين شعلهور کرد .دانشجويان اميدوار بودند که رهبران چین از سياست گالسنوست او ،که کلمهای
روسی به معنای «گشودگی» بود ،پيروی کنند که تبديل به اصطالحی رايج برای کاستن از کنترل
مطبوعات روسی و بحث دربارۀ اصالحات سياسی شده بود .پس از سرکوب خونين  ۴ژوئن ،دنگ
ژيائوپينگ تمام اميد چين را برای پيروی از مسير گورباچف از ميان برد .به جای آن ،دنگ با خشونت و
انحصار بر نسخۀ چينی پروسترويکا ،یا «بازسازی» تأکيد کرد :شتاب بخشيدن به اصالحات اقتصادیای
که چين را امروز تبديل به دومين اقتصاد بزرگ جهان و قدرت جهانی رو به رشدی کرده است .دنگ
شرط میبست که مردم چين موافق اند که معاوضۀ آزادی سياسی با رفاه اقتصادی ارزشاش را دارد – يا
دستکم شماری کافی از نخبگان چین اين را باور میکنند و سرسپردگیشان را به حزب کمونيست به
عنوان ضامن رفاه و ثبات حفظ میکنند.
اما تالشهای دنگ راه را برای نوع محدودی از گالسنوست سايبری باز کرد :مردم از اينترنت برای
پرداختن به ظلم در سطح محلی و فردی استفاده میکنند و گفتمان عمومی را گسترش میدهد و مردم
قادرند دربارۀ موضوعات مختلف به صدای بلند سخن بگويند در حالی که هيچ تغيير معنیداری هم در
سیستم سیاسی رخ نداده است .کسانی که از خط قرمزهای سياسی دولت عبور میکنند خود را در وضع
بهتری نسبت به بيست سال پيش از لحاظ حفاظت قانونی نمیبینند .چنانکه برندۀ جايزۀ صلح نوبل سال
 ،۲۰۱۰ليو ژيائوبو ،در اواخر سال  ۲۰۰۸بازداشت شد و در سال  ۲۰۰۹به ده سال زندان به جرم براندازی
دولت از طريق نوشتن رسالۀ دموکراسیخواهانۀ «منشور  1»۰۸محکوم شد .در اوايل سال  ،۲۰۱۱آی
ویوی هنرمند و فعال سياسی بینالمللی که به خاطر آثار هنری نامتعارفاش و همچنین ديدگاههای
صريحاش دربارۀ فساد و اصالحات سياسی مشهور است ،بازداشت شد و به خاطر تقلب مالياتی از
او تحقیق شد هر چند روشن بود که دلیل واقعی بازداشت او اين است که او به دفعات مهار فساد و
ناشايستکاری محلی را با نياز به اصالحات وسيع دموکراتیک پیوند زده است.
به گفتۀ بنياد دوئی هوا ،يک سازمان پژوهشی و حمايت از حقوق بشر ،در سال ( ۲۰۰۸سال المپيک
پکن) تعداد افرادی که به خاطر «به خطر انداختن امنيت کشور» متهم شده بودند  -که رايجترين اتهامی
است که عليه معترضان سياسی ،دينی یا قومی مطرح میشود – برای دومين بار ظرف سه سال ،دو برابر
شده بود .از آن زمان ،دستگيریهای سياسی نسبت به دهۀ  ۱۹۹۰که مردم کمی دسترسی به اينترنت
داشتند ،فوقالعاده باالتر باقی مانده است .به کمک سانسور دولتی ،يک فرد متوسط به ندرت با اطالعاتی
دربارۀ اين نوع دستگيریها برخورد میکند.
یک رژيم خودکامۀ شبکهای از بحثهای جاندار آنالین دربارۀ بسیاری از مسايل اجتماعی و
پوگفتهای آنالین را دنبال میکند چون مسئوالن را
همچنین سياستگذاری سود میبرد .دولت گ 
نسبت به ناآرامیهای بالقوه آگاه میکند و مقامات را قادر میسازد تا قبل از اينکه مسايل از کنترل
خارج شوند ،به آنها رسيدگی کنند .گاهی اوقات مردم در استفاده از اينترنت برای جلب توجه نسبت
به بیعدالتیهای اجتماعی ،مثل مورد دنگ يوجیآئو استفاده میکنند .شهروندان حتی میتوانند از

1. Charter 08
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فضای سايب ِر خودسر استفاده کنند – که مشهور است به «موتور جستوجوی گوشت انسانی» - 1تا باعث
استعفای مقامات فاسد شوند .گاهی اوقات قوانين هم در نتيجۀ پويشگریهای آنالين شهروندان نگران
تغيير میکند .در نتيجه ۵۰۰ ،ميلیون کاربر چينی احساس آزادی بيشتر و هراس کمتری از دولتشان
نسبت به گذشته دارند .انقالب ارتباطات چین را از جهات بسياری دگرگون کرده است ،اما حزب
کمونيست تا کنون – با وجود تمام احتماالت و انتظارات – موفق شده است که این تحوالت را برای
باقی ماندن در قدرت کنترل کند.

سانسور چین چطور کار میکند

در پاييز سال  ،۲۰۰۹در جلسهای در يک سالن اجتماعات بزرگ نشسته بودم که با بنرهای قرمزرنگی
آراسته شده بود و مشغول تماشای رابين لی ،مدير اجرايی بايدو ،موتور جستوجوی اصلی چين ،بودم
که روی صحنه با مديرانی از  ۱۹شرکت ديگر رژه میرفتند تا جايزۀ انضباط اينترنتی چين را دريافت
کنند .مقاماتی از «جامعۀ اينترنتی» نیمهدولتی چین از آنها به خاطر صيانت از «پيشرفت هماهنگ و سالم
اينترنت» ستايش کردند .در بستر نظارتی چین« ،سالم» ُحسن تعبيری است از «عاری از صور قبیحه» و
«عاری از جرم»« .هماهنگ» يعنی ممانعت از فعاليتی که باعث ناهماهنگی اجتماعی و سياسی شود.
سيستم سانسور چين پيچيده و چنداليه است .اليه ی بيرونی عمدتاً با عنوان «فايروال بزرگ» چين
شناخته میشود که از طريق آن صدها هزار وبسایت در اینترنت چين مسدود میشوند .معنای عملی
اين سیستم اين است که وقتی کسی با يک ارتباط اينترنتی تجاری معمولی از داخل چین آنالين میشود
و سعی میکند وبسایتی مثل  http://hrw.orgرا ببيند که وبسايت ديدهبان حقوق بشر است ،مرورگر
وب پیغام خطايی را نمايش میدهد و میگويد« :اين صفحه يافت نمیشود» .اين مسدود کردن به سادگی
امکانپذير است چون اينترنت جهانی تنها از طريق هشت «گيت-وی» (يا دروازه) به اينترنت چين متصل
میشود که به سادگی قابل «فيلتر» هستند .در هر گيت-وی ،و همچنین در ميان همۀ ارایهدهندگان
سرويسهای اينترنتی داخل چين ،روترهای اينترنت – دستگاههايی که دادهها را بين شبکههای مختلف
کامپيوتری جا به جا میکنند – همگی به شکلی پيکربندی شدهاند که فهرست بلندی از نشانی وبسایتها
و کليدواژههای حساس سياسی را مسدود کنند.
کسانی که میدانند چطور از ابزارهای نرمافزاری ضدسانسور استفاده کنند ،میتوانند از اين فيلترها
عبور کنند .نظرسنجی دقيقی از میزان استفاده از اينها امکانپذیر نيست ولی بسياری عقيده دارند که
احتماالً صدها هزار کاربر چينی روزانه از اين ابزارها برای دستيابی به توييتر و فيسبوک استفاده میکنند.
اما محققان تخمين میزنند که از میان  ۵۰۰ميلیون کاربر اینترنت در چین ،تنها يک درصد يا چيزی
نزدیک به اين از اين ابزارها برای عبور از سانسور استفاده میکنند (که خود یک عدد ميليونی يک
رقمیای است که تعداد زیادی از مردم است ولی از نظر درصدی آنقدر نيست که بتواند اکثریت افکار
عمومی را تشکيل دهد) يا به اين دلیل که بيشتر افراد نمیدانند چطور از اين ابزارها استفاده کنند يا عالقۀ
1. Human flesh search engine
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کافی ندارند تا بخواهند بدانند در آن سوی «فايروال بزرگ» چه وجود دارد.
برای دولت جای خوشوقتی است که پایگاههای شبکۀ اجتماعی و ساير خدمات سرگرمکنندۀ
فرحبخش و مفید در اینترنت چين وجود دارد که مردم را سرگرم نگه میدارد ،بدون اينکه نیاز زیادی به
دسترسی به سایتها و خدماتی باشد که پایگاهاش در خارج است – با این فرض که مردم هیچ عالقهای
به سياست ،دين ،يا مسايل حقوق بشر ندارند .بایدو ،موتور جستوجوی بومی چین ،مردم را قادر میکند
که همۀ محتويای موجود در اينترنت چينیزبان را که دولتشان مجاز میداند پيدا کنند .پايگاههای
شبکۀ اجتماعی رنرن 1و کايکسينوانگ 2جايگزين فيسبوکاند .مردم میتوانند روی پايگاههايی که
شرکتهای چينی مثل سوهو و سينا 3اداره میکنند ،که سرويس ميکرووبالگ به شدت محبوبی مثل
توييتر به نام ويبو 4را میگرداند ،وبالگ بنويسند.
کيوکيو که توسط شرکت تنست اداره میشود خدمات پيام فوری ،بازی و انواع خدمات تعاملی
را که بیعيب و نقص روی کامپیوترهای پیسی و تلفنهای موبايل کار میکنند ،ارایه میکند .اين
شرکتها همگی از سرمايهگذاریهای عظيم سيليکون ولی در دهۀ گذشته سود بردهاند و بسياری
از آنها در فهرست بورس آمريکا يا بورسهای ديگر خارج از چين قرار دارند .به ياری بسياری از
آمريکاییانی که رشد سريع بازار اينترنتی چين را فرصتی غيرقابلمقاومت برای سرمايهگذاری میبينند،
اين شرکتها بودجۀ خوبی دارد تا محتويات و خدماتی فوقالعاده سرگرمکننده و مفید – البته سانسور
شده و به شدت تحت نظر – را ارايه کنند.
اين شرکتهای داخلی حافظان و مراقبان ،ابزارها و مجريان الیۀ داخلی سانسور اینترنت چین هستند.
وقتی بشود محتوايی را به طور کامل از اينترنت حذف کرد ،چرا از اساس آن را بايد مسدود کرد؟ چرا
وقتی که شرکتها را میتوان وادار به سانسور کرد ،کارمندان دولتی را استخدام کنيد که کار سانسور
و شنود را انجام دهند؟ دولت به شرکتهايی که داخل چين فعاليت میکنند نياز دارد تا با ترکيبی از
الگوريتمهای کامپیوتری و ويرايشگران انسانی مطالب غيرقابلقبولشان را شناسايی کند و آنها را به
طور کامل از اينترنت حذف کند .شرکتهایی که از دستورات دولت تبعيت نکنند ،با تنبيهات مختلفی
روبرو میشوند :از اخطار گرفته تا جريمههای سنگين و توقيف موقت يا ابطال پروانۀ تجاری .هزاران
وبسايت و دهها شرکت چينی به خاطر کنترل ناکافیشان بر محتوا تعطيل شدهاند.
این الزام به خودسانسوری شرکتها برای همۀ وبسايتهای چینی صادق است از باهمستانهای
آنالين کوچک گرفته تا بزرگترین وبسايتهای تجاری مثل بايدو .اين قاعده برای همۀ شرکتهای
اينترنتی خارجی که در داخل چين فعاليت دارند نيز صادق است – از جمله برای گوگل چينی قبل از
اينکه گوگل تصميم به بيرون آوردن آن بگيرد .گوگل قبل از اينکه در سال  ۲۰۰۶وارد چين شود،
بیرون «فایروال بزرگ» کار میکرد يعنی تنها در معرض مسدود شدن توسط شبکههای چينی بود .مث ً
ال،
اگر کسی به اينترنت چین میرفت و به کاراکترهای چینی کلمهای را در قسمت جستوجو روی گوگل
1. RenRen
2. Kaixinwang
3. Sohu and Sina
4. Weibo
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دات کام تايپ میکرد که از لحاظ سياسی مشکلی نداشت ،مثل «اتوموبيل» ،همه چيز رو به راه بود .اما
اگر سعی میکردید دنبال چيزی بگرديد که از لحاظ سياسی حساس بود مثل «کشتار ميدان تيانانمن» يا
چيزی مرتبط با خبر سياسی داغ روز ،مثال اسم شهری که در آن اخيرا ً شورشی رخ داده است ،صفحه
مسدود میشد .اين صفحه روی سروری در خارج از کشور وجود دارد ولی در چين قابل رؤيت نيست.
به عبارت ديگر ،جستوجو را نه گوگل بلکه مهندسان شبکۀ چينی مسدود میکنند.
بعدا ً در سال  ،۲۰۰۶گوگل به اين نتیجه رسيد که ايجاد دردسر و سرخوردگی در این همه
مسدودسازی مکرر فزاينده بهترین راه برای جلب کاربران چینی به موتور جستوجویاش نيست .در
نتيجه «گوگل دات سی ان» را در داخل چین راهاندازی کرد و توافق کرد که از مقررات سانسور دولت
چين تبعيت کند .برای اخذ اجازه برای فعاليت داخل فايروال ،گوگل باید میپذيرفت که الگوريتم
جستوجویاش را جوری تنظيم کند که نتايج روی گوگل دات سی ان شامل وبسايتهایی که
توسط دولت چين ممنوع شدهاند نباشد .بنابرین ،به جای رسیدن به صفحهای خالی هنگام جستوجوی
نام چينی شهری که در آن اخيرا ً شورشی توسط پليس سرکوب شده است ،کاربران گوگل دات سی
ان ،به مجموعهای «بهداشتی» از نتايج جستوجو دربارۀ آن شهر میرسند بدون صفحات وبی که شامل
گزارشهای حقوق بشری و وبسايتهای مخالفان باشد.
پس از اينکه گوگل در ژانویۀ سال  ۲۰۱۰اعالم کرد که در تجارتاش در چين تجديد نظر میکند،
و سپس موتور جستوجویاش را از چين در ماه مارس بيرون کشيد ،دولت نظارت سختگيرانهای روی
پوشش رسانهای خبر کرد .به عنوان اولين خط دفاعی« ،فايروال بزرگ» اخبار گزارشهای خارجی به زبان
چينی را دربارۀ تصميم گوگل برای بيرون کشيدن موتور جستوجویاش ،مسدود کرد .دولت همچنین
تاکتيکهای تهاجمی گستردهای را به کار بست :همۀ خدمات ميزبانی وبالگ ،پايگاههای خردهوبالگی،
و خدمات شبکههای اجتماعی که داخل چين فعالیت میکردند باید چيزهايی را که کاربران چينی
اينترنت دربارۀ گوگل میگفتند سانسور میکردند .مقامات دستورات خاصی برای دستکاری کردن و
الپوشانی در رسانههای داخلی صادر کردند تا به شيوهای تهاجمی افکار عمومی را دربارۀ آنچه که رخ
داده بود تغيير دهند .نه اينکه مردم هيچ چيزی نمیتوانستند بگويند :آنها آزاد بودند که تصويری منفی
از گوگل ارايه کنند و کاربران اينترنتی چينی زیادی بودند که با خوشحالی گوگل را لجنمال میکردند،
درست همانطور که کاربران ديگری در اطراف جهان اين کار را میکنند.
اما بالگرها و کاربران شبکههای اجتماعی چينی که با وضعيت گوگل همدردی میکردند به
سرعت دريافتند که پستهای آنها را شرکتهای اينترنتی – داخلی و خارجی – که در درون چين
فعالیت میکنند حذف و مسدود میکنند .نوشتههای افراد ليبرالمآبی که استدالل میکردند گردش
آزاد اطالعات برای اقتصاد چين بهتر است و سانسور تنها حل مشکالت را برای دولت و مردم چين
دشوارتر میکند ،نيز حذف شدند .دفتر شورای اطالعرسانی دولتی نيز دستور مستقيم و مفصلی دربارۀ
همۀ وبسايتها و سازمانهای خبری صادر کرد .يک بالگر چينی به کل متن دسترسی پيدا کرد و آن
را روی وب گذاشت .در زیر بخشی از اين متن آمده است که توسط وبسايت «ديجيتال تايمز چين»
که مستقر در کاليفرنياست ،و فعال سياسی تبعیدی ،ژيائو کيانگ ،آن را اداره می کند ،ترجمه شده است:
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 .۱بحث و گفتوگو و پژوهش دربارۀ موضوع گوگل مجاز نيست.
 .۲بخشهای تعاملی اين موضوع را پيشنهاد نکنند و این موضوع و نظرهای مربوط به آن را باال قرار
ندهند.
 .۳همۀ وبسايتها لطفاً متون ،تصاوير ،صداها و ويديوهایی را که به حزب ،حکومت ،سازمانهای
دولتی و سياستهای اينترنتی به بهانۀ اين اتفاق حمله میکنند ،پاکسازی کنند.
 .۴همۀ وبسايتها لطفاً متون ،تصاوير ،صداها و ويديوهایی را که از گوگل حمايت میکنند،
به گوگل گل هديه میدهند ،از گوگل میخواهند بماند ،برای گوگل و کسانی که موضع متفاوتی با
سياست دولتی دارند هورا میکشند ،پاکسازی کنند.
 .۵دربارۀ موضوعات مربوط به گوگل ،اطالعات مبادله شده ،کامنتها و ساير جلسات تعاملی را به
دقت مديريت کنيد.
 .۶مديران کل در مناطق مختلف لطفا نيروی انسانی خاصی را برای نظارت بر اطالعات مربوط به
گوگل منصوب کنيد؛ اگر اطالعاتی دربارۀ اتفاقات تودهای [حسن تعبيری چینی برای «اعتراضات»]
وجود دارد ،لطفاً آن را به موقع گزارش کنيد.
چنين دستوراتی امری شايع است و شرکتهای اينترنتی را وادار میکند دپارتمان کاملی از افراد را
در خدمت بگيرند که کارشان رسيدگی به اين نوع دستورات است .در اواخر دسامبر  ،۲۰۱۰وانگ چن،
معاون بخش تبليغات حزب کمونیست و رييس دفتر شورای اطالعرسانی دولت – که دو تا از نهادهای
متعدد دولتی مسئول سياستهای سانسور اينترنت هستند – در سخنرانیای الف زد که  ۳۵۰ميلیون مورد
«محتوای مضر» از اینترنت چین طی یک سال حذف شده است .اوايل همان سال ،در سخنرانیای برای
رهبران ارشد حکومت ،وانگ توصيف مفصلی از سيستم مديریت اينترنت ارايه داد که در آن مقررات
قانونی ،نظارت اداری ،مقررات خودساختۀ صنعتی و تضمينهای فناوری گنجانده شده بود .بعضی از
بخشهای سخنرانی او (که متن کامل آن به دست گروه «حقوق بشر در چين» در نيويورک افتاده بود) از
نسخههای منتشر شدۀ عمومی حذف شده بود .در يکی از بخشهای حذفشدۀ اين سخنرانی که دولت
مايل به در ميان گذاشتن آن با عموم مردم نبود آمده است:
ما از تفکر کلی ترکیب مديریت محتوای اينترنت با مديریت صنعتی و نظارت امنيتی تبعیت میکنيم:
مرور و بازنگری قبلی را با تأييد و تصويب به همراه نظارت بعدی ترکيب میکنيم؛ مسدودسازی فنی را
با هدايت افکار عمومی ترکیب میکنيم؛ مديريت سلسلهمراتبی را با مديريت محلی ترکیب میکنيم؛
مديريت دولتی را با مقررات خود-انضباطی صنعتی ترکیب می کنیم؛ و نظارت آنالين را با مديريت
آفالين ترکيب میکنيم.
در چنين محيطی که موتورهای جستوجو و خدمات شبکههای اجتماعی به شدت سانسور
میشوند ،بيشتر مردم حتی از وجود بسياری از واقعيتها ،حوادث ،يا ایدهها بیخبرند مگر اينکه کسی
از آشنايانشان که آنقدر فنآشناست که به فضاهای آنالين سانسور نشده دسترسی پيدا کند ،تصادفاً
لينکی را برایشان ایميل کند .البته کسانی که از خدمات ایميل و پايگاههای شبکۀ اجتماعی داخلی برای
نشر اين اطالعات استفاده میکنند ،در معرض نظارت و دستگيری بالقوه هستند .نرمافزارهای مین گذاری
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اطالعاتی و فناوریهای «بازرسی عميق بسته» شنود خودکار را از طريق ارايهدهندگان سرويسهای
اينترنتی و شرکتهای موبايل برای هر نوع ترافیک بدون رمز اينترنتی آسان میکند ،فرقی هم ندارد که
از چه چيزی استفاده میشود يا در کجا مستقر باشد.
در سال  ،۲۰۱۱دولت این مکانيزمهای سانسور و شنود را گسترش داد و هماهنگیشان را بهبود
بخشيد .در مارس سال  ،۲۰۱۱از هراس بهار عربی ،دولت مرکزی يک نهاد دولتی فراگير را مسئول کنترل
همۀ خدمات و پايگاههای اينترنتی کرد .تعداد وبسايتهای سانسور شدۀ خارجی ،پايگاههای شبکۀ
اجتماعی ،و حتی خدمات ميزبانی داده و «محاسبات ابری» 1گسترش فوقالعادهای پیدا کرد .سيستمهای
شنود ارتقا پيدا کردند تا با شدت بيشتری شهروندان چينی را که میتوانستند از سد فیلتر عبور کنند و به
ابزارهايی مثل توييتر دسترسی یابند ،پیگیری و شناسايی کنند .برای کاربران توييتر مسألهای رايج شد که
دربارۀ پستهایشان از آنها سؤال شود و حداقل يک زن به دلیل تويیتی که فرستاده بود دستگير شد.


مباحثات استبدادی

در ساعت  ۵صبح روز  ۱۶جوالی  ،۲۰۰۹گوئو بائوفنگ ،کارآفرين جوانی که در شهر ماوی در
استان ساحلی جنوبی فوجيان زندگی میکند ،پيام کوتاهی به انگلیسی از دستگاه بلکبریاش روی
توييتر فرستاد:
لطفاً کمکم کنيد .تلفنام را وقتی پليس خواب بود برداشتم .پلیس ماوی مرا دستگير کرده است،
کمک.
توييتهای گوئو که مخفيانه پیش از اينکه پليس تلفناش را از او بگيرد فرستاده شده بود ،با سرعت
توسط صدها نفر در چين و اطراف جهان بازتوييت شد .ديگر خبری از او نشد ،اما اين توييتهای
کوتاه کافی بودند .آنها که در شبکۀ تويیتر او بودند و هويت واقعی او را میدانستند از طريق خانواده و
دوستاناش در ماوی 2پیگير شدند .اخبار به سرعت در توييتر پخش شد که :پلیس گوئو را بعد از ظهر
روز قبل از دفترش برده بود.
گوئو به همراه چند بالگر ديگر به اتهام هتک حرمت ،پس از فرستادن آنالين اطالعاتی دربارۀ
تجاوز گروهی به يک زن جوان به نام يان ژيائولينگ و قتل او که ادعا میشد توسط مقامات محلی انجام
گرفته ،دستگير شدند .اخبار پروندۀ يان بعد از اينکه والدين او تاکید کردند که به عنف به او تجاوز شده
است و ادعاهای پليس را مبنی بر اينکه از خونريزی به خاطر اختالل در حاملگی فوت شده نقض کردند،
به سرعت فراوان در چترومها و وبالگها انتشار یافت .مقامات گرد هم آمدند تا مانع از گسترش بيشتر
اتهامات در فضای آنالين شوند .بخش تبليغات حزب کمونيست به وبسایت های خبری و شبکه های
اجتماعی دستور داد که همۀ بحثهای مربوط به پروندۀ يان را حذف کنند ولی بعضی از افراد مثل گوئو
همچنان خبر را در شبکه هایی مثل توييتر پخش میکردند تا به دست صدها هزار کاربر چينی برسد که
1. Cloud Computing
2. Mawei
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میدانستند چطور از سد فيلتر عبور کنند.
دنبالکنندگان توييتر گوئو بالفاصله برای آزادی او بسيج شدند .يک بالگر مشهور ساکن گوانگژو
به نام ون يونچائو درخواست يک پويش کارتپستالنويسی برای مقامات را مطرح کرد تا آنها شرمنده
شوند و او را آزاد کنند .صدها نفر کارتپستالهای خود را به مرکز بازداشت فوژو که محل نگهداری
گوئو بود فرستادند با يک پيام ساده« :گوئو بائوفنگ ،مادرت میخواهد شام بيايی خانه» .عدهای
ديگر حرکتی برای جمعآوری پول برای تأمين هزينۀ دفاع از او را آغاز کردند .پس از  ۱۶روز در
بازداشتگاه ،گوئو و دو وبالگنويس ديگر که در حدود همان زمان بازداشت شده بودند ،آزاد شدند .او
در وبالگاش نوشت« :من از توييتر برای نجات خودم استفاده کردم» .او باور داشت که واکنش عظيم
آنالين به آزادی اش کمک کرد.
کسانی که برای آزادی گوئو بسيج شده بودند ناگهان از ميان فضای سايبر – يا از دل توييتر – پدیدار
نشده بودند .بسیاری از آنها همديگر را يا در فضای آنالين يا آفالين در طی چندين سال از طريق
باهمستانی از بالگرهای آزادانديش و انترناسیونالیست ،برنامهنويسان وب و کارآفرینان میشناختند .تا
پنج سال پس از سال  ،۲۰۰۵اين افراد حتی کنفرانسهایی ساالنه هم برگزار کردند .اينها اساساً شاخۀ
اصالحطلب و دموکراسیخواه هموندان ديجيتال چین بودند .در نوامبر سال  ،۲۰۰۹ران يونفی ،نويسندۀ
سيچوانی ،در برابر چند ده بالگر چينی در پنجمين کنفرانس ساالنۀ بالگرهای چينی ،که در شهر کوچک
ليانژو ،در استان گوانگدونگ برگزار شده بود ،ايستاد و توضيح داد که چقدر مهم و حياتی است که
مردم همچنان عقایدشان را در فضای آنالين بیان کنند« .همانطور که هر روزه ما از اينترنت استفاده
میکنيم ،اينترنت ما را عوض میکند .اينترنت مرا روادارتر کرده است و به من آموخته است که بر مبنای
مجموعهای از قواعد عمل کنم ... .همانطور که خود را آموزش میدهيم ،دولت را هم آموزش میدهيم.
 ...اميدواريم که روزی آنها بفهمند که الزم نيست از ما هراس داشته باشند و ما میتوانيم همزيستی
قانونی و خردمندانهای داشته باشيم».
حزب کمونيست چين در سال  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱با خشونت تمام رؤياهای چنين همزيستیای را در هم
شکست .وقتی همان گروه از بالگرها سعی کردند گردهمايی ديگری در نوامبر سال  ۲۰۱۰برگزار کنند،
پليس سازماندهندگان را تهدید کرد و ششمین کنفرانس ساالنۀ بالگرهای چينی لغو شد .در اوايل سال
 ،۲۰۱۱پس از سقوط دولتهای تونس و مصر در برابر خيزشهای مردمی که مشهور به «انقالب ياسمن»
شد ،دعوت به اعتراضهای «ياسمنی» در چين در توييترستان چينی پخش شد .ران یونفی دستگير و
متهم به براندازی شد هر چند معلوم شد هيچ کاری نکرده جز بازتوييت بعضی از پيامهای جنجالی دربارۀ
حوادث تونس و مصر و مقايسهاش با چين .ساير اعضای باهمستانی بالگرهای ليبرال چينی – که بسياری
از آنها «منشور  »۰۸لیو ژيائوبو را دو سال پيش امضا کرده بودند – نيز روزها يا هفتهها بازداشت شدند.
عدۀ زياد ديگر هم توسط پليس بازجويی شدند و به آنها اخطار داده شده که کامال تحت نظر هستند.
متن پستهای مردم در توييتر و ساير پايگاههای رسانههای اجتماعی در جلسات بازجويی هميشه وجود
داشت .هموندان اصالحطلب ليبرال چين در هم شکسته شدند .به ياری سانسور ،بيشتر افراد تحصيلکردۀ
چين هرگز از وجود چنين باهمستانی باخبر نشدند.
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پارادوکس اينترنت چينی درست اينجاست :بحث و گفتوگوی عمومی و حتی بعضی از انواع
کنشگری در آن گسترش پيدا میکند و در عین حال ،کنترل دولت و تاکتيکهای کنترل افکار نيز
توانسته است مانع از اين شود که جنبشهای دموکراسیخواهانه کششی معنادار پيدا کنند .خانم مين
جيانگ ،1محقق اينترنت چينی در دانشگاه نورث کارولینا ،در شارلوت ،اين نوع گفتمان سرزنده ولی
محدود عمومی را «مباحثات استبدادی» 2مینامد .استدالل او عمدتاً حول اين ايده است که اغلب هم
مفسران غربی آن را ناديده میگيرند :امکان دارد که بخش بزرگی از مباحثات عمومی ،و حتی نوعی
از کنشگری سياستورزانه ،درون محدودۀ يک دولت خودکامه و استبدادی وجود داشته باشد .تفاوت
مهم ميان مباحثات دموکراتيک و استبدادی اين است که در بستر استبدادی ،دولت محدودههایی برای
بيان سياسی تعيين میکند .دولت عليه شهروندانی که هيچ ملجأ قانونی ندارند شنود و نظارت میکند .حق
آزادی بيان تضمينشده نيست و در دادگاه نمیتوان از آن دفاع کرد چون سيستم قضايی مستقل نيست.
اما به ياری اينترنت ،مردم فضای بسيار گستردهای برای طرح نگرانیهایشان دارند و بيش از هر وقت
ديگر – حتی در چين – از مقامات انتقاد میکنند.
مقامات دولتی چين و رسانههای دولتی در واقع از «دموکراسی اينترنتی» چینی به عنوان جايگزين
دموکراسی چندحزبی «مدل غربی» سخن میگويند .پارلمان چين اکنون وبسايتهای «پارلمان
الکترونيکی» دارد که در آن از عموم مردم دعوت میشود که پيشنهادهای خود را در زمينۀ سياستگذاری
ارايه کنند .بیرونیهایی که چينی نمیخوانند يا به دقت صحنۀ اينترنت چين را دنبال نمیکنند از دیدن
طیف بعضی از پيشنهاداتی که مردم اجازۀ فرستادنشان را دارند بسيار متعجب خواهند شد .مردم
پيشنهادات مفصلی دربارۀ موضوعات مختلفی از قبيل کاهش فساد محلی ،بهبود محيط زيست ،و پیشنهاد
اصالحات مالی میفرستند .در سال  ،۲۰۰۹در سال اولی که پارلمان الکترونيکی افتتاح شد ،يک نفر
رسالۀ مفصلی دربارۀ اينکه چرا سياست کنترل جمعيت تکفرزندی چين باید برچيده شود فرستاده بود.
در بخش نظرهايی که در پای اين پست آمده بود ،بحث درازی ميان افرادی از سراسر کشور در گرفت
و بعضی از لغو اين سياست پشتيبانی کردند و عدهای ديگر از آن به عنوان يکی از کلیدهای موفقيت
اقتصادی چين ياد کردند و بعضی هم نوعی از سياست کنترل جمعيت را پذيرفته بودند ولی پيشنهاد کرده
بودند سياست فعلی باید انعطافپذيرتر شود.
دست بر قضا ،در چندين سال گذشته دولت مرکزی سياست تکفرزندی چين را با پايين آمدن سن
جمعيت و ميزان تولدها تغيير داده است؛ امری که اين دست گفتوگوها را در محاسبۀ واکنشهای
بالقوۀ عمومی دربارۀ تغيير سياست مفيد می سازد .در عين حال ،تالش برای فرستادن پيشنهادهایی برای
اصالحات انتخاباتی چندحزبی در وبسايت پارلمان الکترونيکی سانسور میشود .اما دولت همچنان به
اين وبسايت اشاره میکند تا نشان بدهد که به افکار عمومی گوش میدهد و آنها را جدی میگيرد.
آنها حتی از رييس جمهور هو جينتائو نقل قول میکنند که در سال  ۲۰۰۸موافقتاش را با اين کار در
گفتوگو با روزنامۀ خلق اعالم کرده بود« :وب کانال مهمی برای ما ست تا دغدغههای عموم مردم را
1. Min Jiang
2. Authoritarian deliberation
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درک کنيم و خرد مردمان را یکجا جمع بياوریم».
از وقتی که رييس جمهور هو اين سخنان را گفته است و پس از نخستين چت اينترنتی عمومیاش،
رهبران چين در تمام سطوح به طور مرتب چتهايی آنالين با مردم دارند .مقامات در تمام سطوح
دولت – حتی رؤسای پليس در بعضی از شهرها – حسابهايی عمومی روی ويبو ،1نسخۀ چينی توييتر،
راهاندازی کردهاند تا نسبت به افکار عمومی ابراز عالقه کنند و به مردم کمک کنند که اولويتهای
مقامات را بهتر بفهمند .البته ،پايگاههای آنالين متعددی که از طريق آن مردم دعوت میشوند تا با
مقامات گفتوگو کنند تحت نظارت پلیسی و سانسور است .پستهایی که ممکن است شامل انتقادهای
جدی نسبت به کليت سيستم باشد يا خواستار اصالح سياسی ،حذف میشوند.
به اين ترتیب ،دولت چين میتواند حکومتی خودکامه و استبدادی را حفظ کند و در عين حال
اینترنت سطح بااليی از بحثها و مناظرات آنالین سرزنده و حتی مدعيانه را ،در محدودهای خاص،
ميسرکند .پس از سانحۀ تصادف یک قطار با سرعت باال در جوالی سال  ۲۰۱۱در شهر ونژو 2که باعث
کشته شدن دستکم چهل نفر و مجروح شدن دويست نفر شد ،کاربران چينی توانستند از ویبو استفاده
کنند تا سلسلهای از گزارشهای در صحنه و ناسزاهای انتقادی را دربارۀ فساد و ناشايستکاریهایی که
منجر به سانحه شده بود ،بدون تهدید قدرت حزب کمونيست ،توییت کنند .پس از انفجار خشم شديدی
در فضای آنالين بالفاصله پس از سانحه ،دولت پوشش همۀ رسانههای حرفهای را محدود کرد و پيچ
شرکتهای اينترنتی و شرکتهای شبکههای اجتماعی را سفت کرد تا پستهای اننقادی را پیگيری و
ی بزرگتر دولت ملی ارتباط برقرار میکرد يا
سانسور کند به ويژه هر چيزی را که بین سانحه و ناکام 
سعی میکرد واکنشهای آفالین را ساماندهی کند .در نتيجه ،از فوران خودجوش خشمی که به خاطر
بزرگی و ناگهانی بودناش قابل مهار نبود ،پس از سانحه و پيش از اينکه تبديل به اعتراضهای آفالين
یا جنبش وسيعتری برای تغيير سياسی شود جلوگيری شد.
در عین حال ،هر چقدر دولت با روش تهاجمی باهمستانهای هموندان ديجيتال چينی را که با
تحول خواهان همدلی می کردند سرکوب میکرد ،باهمستانهای همسو با دولت اجازۀ رشد پيدا
میکردند .بعضی از اين باهمستانها محصول دستکاریها و مهندسی مستقیماند ولی بعضی ديگر عمدتاً
خودجوش و داوطلبانه پیدا شده اند .برای بیاعتبار کردن ديدگاههای ليبرال در فضای سايبری چينی،
دولت از ابزارهای ديگر برای اثر نهادن بر افکار عمومی استفاده میکند که در بازاريابی آمريکايی به
آن «آستروترف» 3کردن (ردگمکنی تبليغاتی) گفته می شود .یعنی اينترنت چينی با پست ها و کامنتهای
طرفدار دولت .داوطلبان لیگ جوانان حزب کمونيست و مواجببگيران فریالنسی که مشهور به «حزب
پنجاه سنتی» هستند (چون در ازای هر پست ،پنجاه سنت چینی به آنها پرداخت میشود) در کمين
وبالگها و چترومها می نشینند و هر جا الزم شد به پست کردن مطالب ميهنی و نظرهای مدافع
دولت می پردازند و علیه انحراف زياده از حد سياسی خبرچينی میکنند .اما به جز اين ردگمکنیهای
1. Weibo
2. Wenzhou
3. Astroturfing
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تبليغاتی ،جوانان چینی ميهندوست زيادی هم هستند که باهمستانهای آنالينی را با همت خودشان
درست میکنند .يک نمونه از اينها آوريلمدیا است ،که باهمستانی است از بالگرهای ملیگرا که
جوانی با نام رائو جين اداره می کند .او که اخيرا ً از دانشگاه مشهور تسينگها در پکن فارغالتحصيل شده
است خود را وقف افشاگری علیه «تنگنظریهای ضد چينی» رسانههای غربی کرده است.
رائو اين وبسايت را ،که ابتدا «آنتی سیانان» نام داشت ،در مارس سال  ۲۰۰۸در اوان ناآرامیها
و سرکوب دولت چين در تبت ،راهاندازی کرد .پوشش رسانههای غربی از اخبار شامل تفسيرهایی
فوقالعاده انتقادی از دولت چین بود از جمله مفسر سیانان جک کفرتی 1که در تفسیری آنها را «اراذل
و اوباش» خوانده بود (کفرتی و سیانان بعدا ً عذرخواهی کردند) .سردبیران شبکههای تلويزيونی خبری
غرب نيز خطاهايی جدی در پوشش ناآرامیها و سرکوب تبت مرتکب شدند و عکسهای اعتراضهای
هند و نپال را با اعتراضهای تبت اشتباه گرفتند .رائو و تيماش متشکل از دانشجويان جوان ،اعتقاد
داشتند که اين خطاها غيرعمدی نبودهاند بلکه نشاندهندۀ يک توطئۀ رسانهای بينالمللی عليه چين است.
نخستين پست این وبسايت ،که وقف خطاهای رسانهای شده بود ۲۰۰.۰۰۰ ،هیت پیدا کرد و سلسلۀ
درازی از نظرها پای آن آمد و صدها جوان خشمگین داوطلب شدند که وقتشان را صرف کمک به
نظارت ،ترجمه و تحلیل مطالبی کنند که رسانههای غربی دربارۀ چين گزارش میکردند .سال  ۲۰۰۹رائو
را در دفترش مالقات کردم و اصرار داشت که وبسايت قرار نبوده ضد خارجی يا ضد غربی باشد بلکه
فقط ضد رسانههای غربی است که به نظر او چين را «از پشت شيشۀ کبود» مینگرند.
اين وبسايت که در سال  ،۲۰۰۹آوريلمدیا نامیده شده ،همچنان برافروزندۀ انتقادها در شبکههای
اجتماعی چين دربارۀ پوشش خبری غرب از حوادث مهم این کشور است .در فوريۀ سال  ،۲۰۱۱يکی
از اعضای باهمستان آنالين رائو ،سفیر آمریکا جان هانتسمن را در حاشيۀ جمعيتی نزديک مکدونالد
پکن ديد که تصادفاً نقطۀ تعيينشدۀ اعتراضهای مردمی بود که میخواستند از انقالب «ياسمنی» شمال
آفريقا الگوبرداری کنند .آوريلمديا وقت را تلف نکرد و ويديويی داغ را منتشر کرد که صحنههايی را
از رويارويی شبکهوندان خشمگين چينی با سفير آمريکا نشان میداد .در انتهای اين ويديو تفسيری آمده
بود که آمريکا را به خاطر دخالتاش در امور سایر کشورها محکوم میکرد و هشدار میداد که اگر
مردم چين هشيار نباشند ،آمريکا میتواند چين را تبديل به عراقی ديگر کند .دولت هيچ نقش مستقيمی
در اين کنش «خبرنگاری شهروندی» نداشت؛ این کار محصول حرکت خودجوش هموندان ملیگرای
چين بود.
انگيزههای گروه کنشگران جوان و ملیگرای رسانهای رائو شبيه هکرهای ميهنی چينی است -
که عمدتا ائتالف آزادی است از کامپيوتربازانی که سراغ مأموریتهای هک ميهندوستانه میروند
و رابطهشان با دولت اغلب روشن نيست .در سال  ،۲۰۰۹تيمی از محققان جنگ اطالعاتی وابسته به
دانشگاه تورنتو يک شبکۀ جاسوسی سايبری را کشف کردند که نام «گوستنت» 2داشت و حداقل
 ۱۲۹۵کامپيوتر را در  ۱۰۳کشور آلوده کرده بود .آنها کشف کردند که نرمافزار تروجانی که برای
1. Jack Cafferti
2. GhostNet
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آلوده کردن اين کامپیوترها استفاده شده بود در اختيار حسابهای اينترنتی تجاری در جزیره هاينان چين
بوده است .اهداف آنها شامل دفاتر شخصی داالیی الما و ساير سازمانهای تبعیدشدۀ تبتی بود؛ دفاتری
که از آنها اطالعات حساس و محرمانه ربوده شده بود.
نويسندگان گزارش گوستنت اشاره کردهاند که اثبات اينکه اين حمالت توسط دولت چين
سازماندهی يا اجرا شده باشد ،امکانپذير نيست؛ بهترین کاری که میتوانستند بکنند اين بود که آنها
را تا نقطهای در جزيرۀ هاينان چین ردگيری کنند .متخصصان امنيتی که فرهنگ هکری چینی را مطالعه
میکنند دريافتهاند که حتی در عین اینکه واحدهای دولتی و نظامی دفاع سایبری و جنگ سایبر پيشرفت
و رشد کردهاند ،ميزان عظيمی از هکهای فریالنس همچنان عليه دشمنان ادعايی جمهوری خلق چين
اعمال میشود – با ميزان مختلفی از ارتباط (يا پاداش مالی) که ميان هکرها و نهادهای نظامی ،امنيت
دولتی يا سایر نهادهای حزب کمونيست چين رخ میدهد.
اين دنيای زيرزمينی شبکه هکری در راستای منافع دولت عمل میکند و هم زمينۀ انکار و هم
موجبات انعطاف بيشتر را فراهم میکند ،عالوه بر اينکه کانال از پيش مهيايی است برای جلب و
استخدام آنها در مشاغل دولتی و خدمات نظامی و امنيتی .در سال  ،۲۰۰۷کتابی دربارۀ باهمستانهای
ميهندوستانۀ هکری چين منتشر شد که مبتنی بود بر چندين سال پژوهش عميق .اسکات هندرسون،
نويسندۀ کتاب و متخصص امنيتی ،نتيجه گرفت که حجم زيادی از حمالت سايبری که تا آن زمان
رخ داده است توسط گروههايی از جوانان هکر رخ داده که برای خود کلوبهايی را شکل داده اند و
دولت از آنها استفادۀ مستقيم يا غيرمستقيم کرده است .هندرسون مینويسد« :در جامعۀ چين ،استقالل
از هدایت و کنترل دولتی مترادف با جدايی از دولت نیست .دولت جمهوری خلق چين شهرونداناش
را به عنوان بخشی اساسی از قدرت جامع ملی میداند و مؤلفهای حياتی برای امنيت ملی» .باهمستانهای
آنالينی مثل آنچه رائو جین شکل داده معادل «شهروند-خبرنگار» در این پدیده هستند.

تخيالت غربی در مقابل واقعيت

وقتی آمريکا برای اولین بار ارتباط سياسی و اقتصادیاش را در سال  ۱۹۷۹با چین آغاز کرد ،بسياری
از سياستگذاران در واشينگتن فرضشان اين بود که سرمايهداری ناگزیر منجر به دموکراتيزاسيون
میشود .واقعيت شکل ديگری يافت .سرمايهگذاران کاپيتاليست در واقع به حزب کمونيست چين کمک
میکنند که قفسی زراندود از کاربران اينترنتی چينی را تقويت و تذهيب کنند .اين قفس تا جای ممکن
برای مردم چين بزرگ و هيجانانگيز شده است و روز به روز تسهيالت ديجيتال بیشتر ،لذتها ،راحتیها،
و حتی فضاهايی برای مباحثات سياسی ،برای آنها فراهم میکند و به مردم اين حس را میدهد که از
گذشته بسيار آزادتر هستند مادامی که از بعضی مرزهای خاص عبور نکنند.
دولت نمیتواند ارتباط ميان اينترنت داخلی چينی و اينترنت بينالمللی را بدون مختل کردن
تجارت بينالمللی ،بازرگانی و سرمايهگذاری که اقتصاد چین اکنون به آن وابسته است ،قطع کند .اما
به یاری سرمایهگذاریهای مفصل خارجی ،اينترنت داخلی آنقدر برای اکثریت کاربران چينی اينترنت
استخواندار و مفيد شده است که دولت توانسته است دسترسی به اينترنت جهانی را بدون اینکه باعث
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اعتراض گستردۀ عمومی شود محدود کند .مهندسان در اوايل سال  ،۲۰۱۱شبکۀ دولتی «فايروال بزرگ»
را ارتقای مهمی دادند ،و بعضی از پروتکلهای اينترنتی را که برای برقراری ارتباط امن و رمزگذاریشده
استفاده میشد مسدود کردند و استفادۀ مردم را از بعضی از خدمات شبکههای مجازی خصوصی برای
عبور از سانسور و فرار از شنود بسيار دشوارتر کردند .دسترسی به جیميل و شماری از ساير خدمات
محبوب بینالمللی به طور کامل مسدود نشد ولی کندتر شد تا دسترسی به سايت را بدون وقفه و خطاهای
ارتباط دشوارتر کند.
شبکههای دانشگاهی و شرکتی نيز وقتی که برخی کاربران آنها سعی کردند از ابزارهای فيلترشکن
برای دسترسی به وبسايتهای مسدود شده استفاده کنند ،به عنوان «تنبيه» دچار اختالل شدند .در ماه
می  ،۲۰۱۱اویوان الم ،کنشگر هنگکنگی ،پيغامهای هشداری را از بخشهای کامپيوتر شرکتها
و دانشگاهها جمعآوری کرد و آنها را روی وبسايت حمايتگر «صداهای جهانی» پست کرد .نمونۀ
معمولی از اينها که توسط آکادمی علوم چين صادر شده است ،اين يکی است:
دسترسی اعضای هيأت علمی ما در چند روز گذشته دستخوش اختالل شده است .پس از تحقیقات،
معلوم شد دليل آن اين است که بعضی از کاربران از ابزارهای فيلترشکن برای دسترسی به محتويات
غيرقانونی اسفتاده کردهاند و در نتيجه ادارۀ امنيت عمومی آیپی اعضای هيأت علمی ما را مسدود کرده
است .اينجا به تمام کسانی که از مقررات هنگام استفاده از اينترنت تبعیت میکنند يادآوری میکنم که
از ابزارهای غيرقانونی برای دسترسی به اطالعات غيرقانونی استفاده نکنند!
چنين راهکارهايی امتداد راهکارهای خاموشی است که چندين سال قبل در بعضی پرديسهای
دانشگاهها اجرا شدند .بسياری از دانشگاههای ممتاز چين ،از جمله دانشگاه پکن و تسينگهوا ،برادبند
رايگان در خوابگاههای دانشجويی در اختيار دانشجویان میگذارند .اما این خدمات جنبۀ ديگری هم
دارد :اين خدمات تنها برای وبسايتهای داخلی و معدودی از وبسايتهای «لیست سفید» خارجی
رايگان است .برای دسترسی به سایر وبسايتها يا خدمات خارج از چین ،دانشجويان بر حسب تعداد
مگابايتهایی که آپلود يا دانلود میکنند بايد پول بدهند .بیشتر دانشجويان که بودجۀ اندکی دارند،
چيزی از اينترنت جهانی نمیبينند.
از چشم دولت ،اسباب فراغت خاطر است که وبسايتها و خدمات زیادی روی اينترنت چينی
هست که مردم را مشغول میکند بدون اينکه هرگز نياز به دسترسی به سايتها و خدماتی که خارج از
چین هستند داشته باشند .بايدو به آنها کمک میکند همۀ محتویات چينیزبان اينترنت را که دولت مجاز
میداند پيدا کنند .شبکههای اجتماعی رنرن و کايکسنوانگ جایگزین فيسبوکاند .مردم میتوانند در
پايگاههايی که شرکتهای چينی مثل سوهو و سينا ارایه میکنند وبالگ بنويسند و روی ویبو «توييت»
کنند .کيوکيو که توسط شرکت تنست اداره میشود خدمات پيام فوری ،بازی و انواع خدمات تعاملی
را دارد که روی کامپيوترهای پیسی و تلفنهای موبايل بیعيب و نقص کار میکند.
مديران اجرايی شرکتهای اينترنتی چينی گهگاهی از اينکه وادار به سانسور و ردگيری کاربران
میشوند شکايت میکنند ولی خيلی بیسر و صدا؛ تجارتشان سودآورتر از آن است که بخواهند
مقاومت کنند .سرمايه و همدستیشان خيلی ريشهدارتر از اينهاست درست مانند سرمايهگذاران
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بینالمللیشان .به گفتۀ گروه مشاوران بوستون ،انتظار میرود که بازار تجارت الکترونیکی به زودی
تبديل به بزرگترين بازار جهان شود و از  ۷۱ميليادر در سال  ۲۰۱۰به  ۳۰۵ميلیارد دالر در سال ۲۰۱۵
برسد .مبلغ پولی که توسط بودجههای تجاری چين جمعآوری میشود – که بيشتر آن از منبع آغاز
کارهای اينترنتی است – از تقريباً  ۴ميليارد دالر در سال  ۲۰۰۶به  ۱۱ميليارد دالر در سال  ۲۰۱۰رسيد.
سه شرکت بزرگ اينترنتی چين ،تنسنت ،بایدو و علیبابا ،همگی در فهرست بازارهای بورس خارجی
وجود دارند .از میان ساير نامهای تجاری اينترنتی از جمله رنرن ،که مثل فيسبوک است ،در عرضۀ
عمومی اوليهاش در اوایل می  ،۲۰۱۱مبلغ  ۷۴۳ميليون دالر در نزدک ( )NASDAQجمعآوری کرد.
هر چه اين شرکتها موفقتر و محبوبتر میشوند ،انگيزۀ کاربران اينترنتی چين برای دسترسی به
خدمات مسدودشدۀ خارجی مثل فيسبوک ،توييتر يا يوتيوب کمتر می شود؛ به جز در ميان شمار اندکی
از افرادی که انگيزههای سياسی دارند و هميشه اقلیتی کم در جمعيت هر کشوری هستند .همچنين،
محدود کردن دسترسی عمومی به اينترنت جهانی نيز بدون ايجاد اعتراض گستردۀ عمومی آسانتر
میشود .محدوديتها به نوبۀ خود باعث تقويت ترافیک و درآمد از طريق آگهی برای شرکتهای
اينترنتی چينی میشود و آنها را برای سرمايهگذاران خارجی جذابتر میکند.
وقتی که خدمات اینترنت تجاری اولين بار در سال  ۱۹۹۵در چين فراهم شد ،سياستگذاران و
روزنامهنگاران غربی – از جمله خو ِد من – تصورات بسيار متفاوتی از نحوۀ تأثيرگذاری اينترنت بر
تغييرات در چين داشتند .وارن کريستوفر ،وزير خارجۀ وقت آمريکا در توضيح اینکه چرا ميان معيارهای
حقوق بشر و جايگاه تجاری چین در  ۱۹۹۴به عنوان «محبوبترين ملت» ارتباطی نیست ،اين فرض را
در سخناناش تقويت کرد« :توسعۀ اقتصادی بستگی به گردش آزاد اطالعات دارد؛ کامپيوترها ابزارهايی
تازه برای بيان سياسی هستند .نرمافزار آزادی بيان ،نهايتاً ،بر سختافزار سرکوب غلبه خواهد کرد».
سياستگذاران واشينگتن و باهمستان تجاری آمريکا نتوانسته بودند پيشبینی کنند که دولت چين تا
چه حد میتواند شرکتهای داخلی و خارجی را وادار کند به اینکه نرمافزارها را از نو بنويسند و
سختافزاها را جوری از نو بسازند که سازگار با مشخصات حزب کمونيست چین باشد.
حزب کمونيست چين سيستمی را ايجاد کرده است که خودش را در قدرت نگه دارد و در عین حال
شهرونداناش را مشارکت بدهد و به آنها کمک کند از لحاظ اقتصادی موفق باشند .بخش خصوصی
نيز سودی در حفظ و تقویت اين سيستم با پشتیبانی پر اشتياق سرمايهگذاران آمريکايی دارد که آنها نيز
از وجود آن سود میبرند .تا زمانی که بخش بزرگ و مهمی از کاربران اينترنت چين به این نتیجه نرسند
که وضع فعلی قابل قبول نیست و خواستار دسترسی به جايگزینهایی ورای «قفس زرین»شان نشوند ،و تا
زمانی که کارآفرينان و مديران اجرایی چينی به اين نتيجه نرسند که به نفع درازمدت آنهاست که آيندۀ
متفاوتی بسازند ،به احتمال بسيار استفادۀ وسيع از اينترنت در چين در واقع کمک به تداوم حاکميت
حزب کمونیست در چین خواهد بود تا اينکه به زوال آن سرعت ببخشد .پيامدهای اين واقعیت نیز بسيار
فراتر از چين می رود.

4

بدیلها و جایگشتها
وقتی که دولت مصر در  ۲۷ژانويۀ سال  ۲۰۱۱اينترنت را مسدود کرد ،زنگ خطری برای کنشگران
و گروههای مخالف در سراسر جهان به صدا در آمد .بسياری از آنها پيش از اين هرگز به طور کامل
پيامدهای کنترل دولتی و شرکتی را بر شبکههای ديجیتال يک ملت در نظر نگرفته بودند .دولت مصر
توانست اينترنت را نسبتاً به آسانی به دو دلیل کلیدی مسدود کند:
نخست ،دولت تعداد محدود لينکهای فیبرنوری که به کشور داخل و از آن خارج میشد را
در اختيار و انحصار دارد و شرکت مخابرات مصر دسترسی به فيبر نوری را از طريق آیاسپیها به
اجاره میداد .در نتيجه ،حتی اگر یک آیاسپی میخواست لينکهای درونیاش را فعال نگه دارد،
به دلیل اتکای فعاليت وب محلی و ایميل به ميزبانها و خدمات دامنۀ خارجی دیگر حتی داخلیترین
وبسايتها هم بارگذاری نمیشدند و ایميلها را هم ،چون دولت دسترسی بینالمللی را قطع کرده
بود ،حتی نمیشد به داخل کشور فرستاد.
دوم اينکه قراردادهای مجوزی که داشتند و برای همۀ ارايهکنندگان خدمات اينترنتی از سوی
دولت الزامی بود – از جمله برای شرکتهای خارجی مثل ودافون – هيچ مبنای قانونی برای آنها باقی
نمیگذاشت که بتوانند دستور توقیف دولتی را به چالش بکشند.
هر چند متوقف کردن اینترنت ،راهکاری بسيار افراطی و شديد است ،در جاهای ديگر هم از آن
استفاده شده است :در سال  ۲۰۰۸در برمه طی تالش مخالفان برای «انقالب زعفرانی» و در سال ۲۰۰۹
در چین که دولت اينترنت را برای کل استان سينکيانگ در نقطۀ دوردست شمال غرب کشور به مدت
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شش ماه پس از بروز شورشهای قومی در آنجا قطع کرد .ايران در طی اعتراضهای جنبش سبز پس
از انتخابات سال  ۲۰۰۹اينترنت را به طور کامل قطع نکرد ولی حتی سرعت ارتباطات برادبند را چنان
کم کرد که اغلب آپلود کردن يا دانلود کردن عکسها و ويديوها ساعتها طول میکشيد .در سوريه
هم يک روز در ژوئن سال  ۲۰۱۱بخشهای بزرگی از اينترنت ،با دامنه پيدا کردن اعتراضها و خشنتر
شدن سرکوبهای دولتی قطع شد.
رابطه بين دولت و سرويسدهنگان در بيشتر کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا بسيار شبيه مصر
است ،هر چند سرویسدهندگان شرکتی  -و میزان سرسپردگیشان  -ممکن است وضع ديگری داشته
باشد .پس از اينکه معمر قذافی در مارس  ۲۰۱۱خدمات اينترنت و تلفن را به روی مناطقی که در دست
شورشيان در شرق ليبی بود قطع کرد ،تيمی از مهندسانی که با شورشيان کار میکردند راهی برای در
هم تنيدن و از نو سيمگذاری کردن بخشهايی از شبکهای که در اختيار دولت بود پيدا کردند تا بتوانند
به طور مستقل آن را اداره و کنترل کنند .يک مانع بزرگ اين بود که شبکۀ ليبی با تجهيزاتی ساخته شده
بود که هواوی ،يک شرکت راهحلهای مخابراتی و شبکهای چينی ،فراهم کرده بود .هواوی از فروختن
تجهيزات متعددی به ارزش چندين ميلیون دالر برای ايجاد شبکهای مستقل امتناع کرد .در نهايت ،به
گفتۀ وال استريت ژورنال ،دولتهای همدل در خليج فارس ،پشتيبانی ديپلماتيک و مالی الزم را برای به
دست آوردن تجيهزاتی که شورشیان الزم داشتند به آنها دادند ولی به شيوهای پيچدرپيچتر.
مورد مصر و لیبی نکته ای را برجسته میکند که شهروندانی که میخواهند دولتهایشان را در هر
نقطهای از جهان پاسخگو کنند ،نيازمند فهم آن نکته هستند .هر چند فناوری به کار رفته برای هماهنگی
و سازماندهی ممکن است بالقوه بیطرف باشد ،بستری که از آن استفاده میشود هرگز چنين نيست.
دولتها در هر جايی  -چه در دولت موطن شرکتها و چه در دولتهای ميزبان بازارهای آنها -
مطالبهشان اين است که اينترنت و شرکتهای مخابرات جانبدار باشند ،يا دستکم عقب بنشينند و
موقعی که دولت کار الزماش را دارد انجام میدهد چشم بپوشند و به کاربر و مشتری آگاهی بيشتری
ندهند .اين تصور که شرکتها باید صرفا روی ارايۀ ارزشها(ی مالی) به سرمايهگذاران و سهامداران
تکيه کنند ،و نه مسئولیت تأثيرگذاری وسیعتر تصميمهای تجاریشان روی مبارزات داخلی و ژئوپلتيک
برای قدرت (و نهايتاً حقوق ،آزادیها و حتی زندگی مردم اطراف جهان) ،زمانی مبهم بود ولی اکنون
منسوخ شده است چون استانداردها و انتظارات در طی دهۀ گذشته تحول پيدا کرده است.
در کنترل و مهندسی اينترنت در داخل مرزهای يک کشور ،بيشتر دولتها در خاورميانه و شمال
آفريقا آن دورانديشی دولت چین را نداشتند .بيشتر آنها نتوانسته بودند  -چنانکه دولت چین به محض
ورود اينترنت در چين اين کار را کرد  -وضعيت را پيشبينی کنند يا از پيش برای نوعی از کنشگری
آنالين که جنبشهای اعتراضی اواخر سال  ۲۰۱۰و اوايل سال  ۲۰۱۱را تسهيل کرد و سرعت بخشید،
برنامهريزی کنند .هیچکدام از اينها به اندازۀ چين در فراهم کردن زمينهای حاصلخیز برای يک
اکوسيستم قوی از اينترنت داخلی و شرکتهای مخابراتی برای ريشه دواندن و رشد سريع موفق نبودند
تا بتوانند خدمات وب خارجی را به سادگی مسدود کنند؛ چون جايگزینهای خانهپرورد چینی به خوبی
در خدمت نيازهای تجارتها و بيشتر شهروندان چين هستند .با تمام این اوصاف ،رژيمهايی که جويای
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کنترل و خفه کردن اعتراض هستند به سرعت از يکديگر و از چين – که شرکتهایاش تعداد رو به
رشدی از تجهیزات شبکه و مخابراتی را در سراسر منطقه میفروشد – آموختهاند که چه باید کرد.

فناوری «مشروطه»

خودکامگی شبکهای و مباحثات استبدادی تنها ابزار دست رژيم چين نیستند؛ بديلها را میتوان در
سراسر جهان پیدا کرد .فیليپ ن .هاوارد ،از دانشگاه واشينگتن در کتابی جامع دربارۀ فناوری و سياست
در جهان اسالم ،میگويد« :طراحی فناوری میتواند در واقع مستلزم راهبرد سياسی و بخشی از “لحظۀ
قانون اساسی” يک ملت باشد» .پژوهش هاوارد دربارۀ فناوری و تغيير سياسی در جهان اسالم ،که طی
يک دهه انجام شده است ،نشان میدهد که هر چند فناوریهای اينترنت و موبايل باعث تغيير نمیشوند،
بعید است تغيير بدون نفوذ کافی موبايل و اينترنت رخ بدهد .اما يک هشدار مهم در اینجا هست :اينکه
چطور دولتها اين فناوریها را مديريت میکنند تأثير مهمی بر اين دارد که آيا کنشگران در استفاده از
فناوری برای ايجاد تغيير موفق میشوند يا نه .هر چه يک دولت راهبردی و دورانديشانه در مديريت و
مهندسی شرکتهايی عمل کند که شبکۀ اطالعرسانی يک کشور را میگردانند – چه از حيث ساختار
فنیشان و چه از نظر مديریت قانونیشان – احتمال اينکه اعتراض را بتوان در مرزهايی قابلمديریت
نگه داشت بيشتر است.
در ايران ،پس از انتخاب مجدد رييس جمهور محمود احمدینژاد در ژوئن سال  ،۲۰۰۹تصور «انقالب
توييتری» عمدتاً نتيجۀ تب رسانهای بود .با اين وجود ،رسانههای اجتماعی از جمله توييتر و فيسبوک
ابزار مهمی برای کنشگران بودند به ويژه در جلب توجه جهانی به سرکوبهای حکومت علیه جنبش
سبز در زمانی که گزارشدهی رسانههای خارجی به شدت محدود شده بود .تأثير رسانههای اجتماعی
بر سياست درونی ايران  -که احمدینژاد در آن محافظهکارترين بازیگر نيست  -بسيار پيچيدهتر است.
ايران استبداد شبکهای و مباحثات استبدادی متفاوتی دارد .رسانههای اجتماعی طرفدار حکومت به اندازۀ
چين در آنجا فعال است .چنانکه سردبير روزنامۀ ایميلی «خیابون» ،که با اسم مستعار مینویسد ،به
حميد تهرانی سردبیر میز ایران در «صداهای جهانی» در پاييز سال  ۲۰۰۹گفته است ،رسانههای اجتماعی
تنها يکی از عرصههای متعددی است که در آن مبارزۀ «جامعه علیه رژيمی ضد انسانی» در جريان است.
اما سرانجام آن به هيچ رو روشن نیست .او میگويد« :بدون مبارزه ،اين فناوریها حتی میتوانند در
خدمت رژيم باشند».
سپاه پاسداران ايران در اين مبارزه از زمان بروز اعتراضهای جنبش سبز موفقيتهای زیادی به دست
آورده است .حتی پيش از انتخابات ،در تحقیقی که برنامۀ اوپننت (کنسرسيومی دانشگاهی برای مطالعۀ
سانسور در سراسر جهان) انجام داده بود به اين نتيجه رسيد که رژيم سانسور در ايران تالی چين در عمق
و پيچیدگی فنی است .کنترل رژيم بر فضای سایبر و مهندسی آن مانع از این شد که جنبش سبز به
پيروزیهای سياسی يا تاکتيکی ديگری پس از اعتراضهای خيابانی ژوئن  ۲۰۰۹برسد .از مارس ،۲۰۱۱
بيش از پنج ميليون وبسايت در ايران فيلتر شدند .به گفتۀ کميتۀ حفاظت از خبرنگاران ،ايران از چين
به عنوان بزرگترین زندان خبرنگاران و بالگرها در سال  ۲۰۰۹جلو افتاد و سپس در سال  ۲۰۱۰با چین
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در يک ردیف قرار گرفت .در واکنش به اعتراضهای سال  ،۲۰۰۹سپاه پاسداران يک واحد ويژۀ پليس
سايبری ايجاد کرد تا فعاليتهای آنالين شهروندان را نظارت کند ،و شنود و تعقيب «جرايم اينترنتی» را
قاعدهمند و متمرکز کند.
هر چند تظاهراتکنندگان به این نتيجه رسيدند که پيامکها میتوانند ابزار مفیدی برای گردهمايی
باشند (به جز در مواردی که رژيم تصميم به قطع تلفنهای موبايل و خدمات پيامک به طور کلی داشته
باشد) ،این درس سخت را آموختند که مقامات میتوانند پيامکها را ردگيری و پيدا کنند .مقامات ایران
هم روشن کردهاند که کنشگران باید فرضشان این باشد که هر گونه ارتباط ديجيتالی که داشته باشند
– چه ایميل باشد ،يا صدا ،یا پيامک – قابل ردگيری است .در سال  ،۲۰۰۸کنشگرانی که از بازداشت
آزاد شده بودند گزارش دادند که متن پيامکهایشان را در جلسات بازجويی جلوشان گذاشته بودند.
مسئوالن امنيتی در بيانيههایی عمومی ادعا کردند که نه تنها تبادل ایميلهای فاقد رمز را باز کردهاند بلکه
با موفقيت توانستهاند ایميلهای رمزگذاری شده را نيز بگشايند.
اینکه اين ادعا درست باشد یا نه ،تا زمانی که مردم باور کنند ،واقعاً مهم نیست .همینکه تعدادی از
افرادی که در سال  ۲۰۰۹بازداشت شده بودند گزارش دادند که محتويات ایميلهایشان و ایميلهای
ديگران به آنها را برایشان در بازجويی خواندهاند کافی است .در ايران شکنجه کردن مردم به خاطر
کشف رمز عبور جیميل ،ياهو و فيسبوکشان امری رایج است که رمزگذاری را بالموضوع میکند.
نرمافزارهای جاسوسی که فشار دکمههای صفحهکليد را ثبت میکنند و روی کامپيوترهای مردم نصب
میشوند نیز امکان نظارت بر حتی پيامهای به شدت رمزگذاریشده را فراهم میکند .اين گزارشها نظر
محققان و کنشگران حقوق بشر را تقويت میکند که برنامۀ شنود ايران نه تنها جامع است بلکه روز به
روز مؤثرتر میشود.
در سال  ،۲۰۱۱دولت ایران اعالم کرد که وارد مرحلۀ بعدی فاز اول «اينترنت ملی» با اسم «اينترنت
حالل» میشود .به گفتۀ وزیر ارتباطات و فناوری ،رضا تقیپور انواری ،يک شبکۀ ملی سراسری اينترانت
که با شبکۀ جهانی اينترنت ارتباطی نخواهد داشت در چند مرحله از اوت  ۲۰۱۱به بعد راهاندازی
خواهد شد .اين شبکه شامل خدمات ایميلی خواهد بود که از داخل مديریت میشود ،و يک موتور
جستوجوی ملی ،و ساير خدماتی که به گفتۀ تقیپور دولت را قادر میکند که «ایمیلهای ملی و
اطالعات گردآوری شده در داخل کشور را بهتر مديريت کند و امنيت را بهبود بخشد».
به گفتۀ یکی ديگر از مسئوالن این وزارتخانه در مصاحبه با يکی از خبرگزاریهای ايران ،بيش از ۶۰
درصد از خانهها و مشاغل در ايران تا پايان سال به اين شبکۀ داخلی وصل خواهند شد و این سيستم ظرف
دو سال به کل کشور گسترش داده میشود و دسترسی به اينترنت جهانی میتواند منحصر و محدود به
«نخبگان» باشد که برای کارشان به آن نياز دارند .بايد ديد آيا اين برنامه موفقيتآميز خواهد بود يا نه.
بر خالف چین ،با فراوانی شرکتهای داخلی سرمایهداری که جايگزينهايی را برای خدمات جهانی
(مثل فیسبوک) ارايه میکنند و محدود کردن دسترسی مردم را به اينترنت بينالمللی موقع لزوم آسانتر
میکنند ،شمار زيادی از جوانان ايرانی ،دستکم در تهران ،هماکنون به فيسبوک معتادند.
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در سال  ۲۰۰۹گزارشهايی منتشر شد مبنی بر اینکه شبکههای نوکيا-زيمنس ،که حاصل همکاری
تجاری ميان نوکیای فنالندی و زيمنس آلمانی است ،فناوری ردگيری کنشگران را به دو اپراتور تلفن
موبايل ایران فروختهاند .مديران شرکتها اين را بعدا ً تأييد کردند .يکی از مديران در جلسهای در
اتحاديۀ اروپا دربارۀ موضوع توضيح داد که مشکل اين بوده است که فناوری شنود که در سال  ۲۰۰۸به
ايران فروخته شده است کارکرد «مداخلۀ قانونی» استانداردی را دارد که قانون در اروپا الزام میکند تا
پليس از طريق آن بتواند مجرمان را ردگيری کند .متأسفانه ،وقتی همان فناوری در دست رژيمی باشد
که «جرم» را چنان موسع تعريف میکند که شامل مخالفان سياسی و «سخنان کفرآميز» باشد ،نتيجهاش
يک ماشين کارآمد شنود ضد مخالفان میشود .بسیاری از کنشگران در ايران اکنون گزارش میدهند
ث است،
که وقتی در جلسات يا اعتراضهايی شرکت میکنند که کارهايی سياسی حساس محل بح 
تلفنشان را در خانه میگذارند .توانايیهايی رژيم همچنين به اين معناست که تکثير ويديو و عکسهای
موبايلی که پشتيبانی از اعتراضهای جنبش سبز را در سال  ۲۰۰۹تقويت کرد ،احتماالً ديگر تکرار
نخواهد شد .مردم ديگر نمیتوانند از دوربينهای تلفنشان برای مستندسازی حجم و دامنۀ اعتراضها ،یا
تصاوير خشونت پليس عليه آنها استفاده کنند.
اين وضعيت مختص ايران نيست .سيستم «مداخلۀ قانونی» مشابهی را که اریکسون به اپراتورهای
تلفن موبايل در بالروس فروخته بود با بروز اعتراضهای پس از انتخابات در اواخر سال  ۲۰۱۰به همان
شیوه به کار گرفته شدند .تجربههای ايران و بالروس در سالهای  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰اين حکم اولیه خرد
متعارف را دربارۀ تلفنهای موبايل و پيامکها تضعیف کرد که این ابزارها نقش پيشران “قدرت مردم”
در جنبشهای دموکراسی خواهی را خواهند داشت.
پيامکها ،اولين بار برای به زير کشيدن رييس جمهور جوزف استرادا در فيليپين در سال ۲۰۰۱
استفاده شدند .آن زمان و قبل از اينکه دولتها به هوش آیند و نحوۀ استفادۀ مخالفان از تلفنهای موبايل
را برای سازماندهی اعتراضهای سياسی پيشبینی کنند ،پيامک ابزاری بینظير برای براندازی به نظر
می رسید .اما حال در کشورهايی که دولتها منابع و ظرفيت فنی ردگيری فعاليتها روی شبکۀ موبایل
را دارند و حفاظتهای حقوقی و قانونی عليه دخالت دولت در شبکهها ضعيف يا مفقود است ،ديگر
نمیشود روی پيامکها حساب کرد.
چنانکه روی داکتورو ،رماننويس و فعال آزادی بيان ،در پستی در وبالگ فنی و مشهور
بوينگبوينگ نوشته است« :میدان موبايلها خيلی بسته است؛ اپراتورهای موبايل هم بسيار آسيبپذيرتر
از آن اند که برای استفاده علیه دولتهای خشن و قوی استفاده شوند .اگر اعتراضهای مدد گرفت ه از
موبايل شما منجر به سقوط حکومت نشود ،بسيار محتمل است که شما و دوستانتان متحمل عقوبتهای
سخت شوید» .مشکل موبايلها اين است که هر کسی که به ارايهدهندۀ سرويس دسترسی داشته باشند به
آسانی میتواند شماره تلفن و شناسه منحصر به فرد هر کاربر را پيدا کند و سپس آنها را ردگيری کرده
نشانیها را با نام صاحب آن تطابق دهد .اين نکته حتی در کشورهای دموکراتيک هم از نگرانیهای
مهم است .در کشورهای غيردموکراتيک ،تلفنهای موبايل وقتی که کسی بخواهد از شنود فرار کند،
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تقريباً بالاستفادهاند.
در مصر ،وقتی که مقامات پس از قطع کردن همۀ سرويسهای اينترنتی و موبايل پس از تقريباً پنج
روز سرويس را راهاندازی کردند ،اپراتورهای موبايل – از جمله شرکتهای خارجی مثل ودافون – را
وادار کردند که پيامهایی بفرستند و به مردم بگويند که در تظاهرات طرفداران دولت شرکت کنند.
محدود کردن خدمات تلفن موبايل ،يا حتی محدود کردن انواع خاصی از خدمات ،مثل پيامک و داده،
در مناطق خاص و زمانهای راهبردی ،تاکتيکی است که روز به روز رايجتر شده است .برنامۀ اوپننت،
به نقل از منابع متعدد داخل کشورها ،گزارش داده است که پيامکهای تلفن همراه تقريباً ۹ساعت قبل
از آغاز انتخابات رياست جمهوری  ۱۲ژوئن  ۲۰۰۹در ايران قطع شدند تا مانع از نظارت فعاالن سياسی
بر انتخابات از طريق پيامک شوند .خدمات صوتی تلفن هم صبح روز بعد قطع شد.
از آن زمان به بعد ،قطع شدن سرويسهای موبايل در روزها و مناطقی که اعتراضها رخ میداد،
امری رايج شد .در واقع ،با شدت گرفتن ناآرامیها در سراسر خاورميانه و شمال آفريقا در طی سال
 ،۲۰۱۱بالگرها و کنشگران آنالين مرتب گزارشهایی دادهاند از اينکه در بعضی موارد کاهش سرعت
اينترنت و قطع دورهای پيامکهای موبايل و کارکردهای تریجی اينترنت سريع روی موبايل ،مسألهای
شايع بوده است .در فوريه در روزهای مشخصشده برای «اعتراض ياسمنی» در چين ،بالگرها گزارش
دادند که سرويسهای اينترنت موبايل در حوالی نقاط تعيينشده برای اعتراض کار نمیکرد.
فنون و پیچيدگی های فناوری که دولتهای استبدادی برای مصادرۀ شبکههای اجتماعی و
حسابهای ایميل شهروندان استفاده میکنند در سالهای  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱پيچيدهتر و شايعتر شد .در
حکومت زين العابدين بن علی ،پژوهشگران تالشهای دولت تونس را برای کنترل مخالفان آنالين
از خشنترين موارد در جهان به شمار آوردهاند و از بعضی جهات بسیار خشنتر از ايران و چين .رژيم
نه تنها از سانسور و شنود گستردهای استفاده میکرد ،بلکه هکرهايی که در خدمت دولت تونس بودند
به وبسايتهای مخالفان حمله میکردند و آنها را آفالين میکردند ،کامپيوترهای مخالفان را هک
میکردند و اطالعاتشان را به سرقت میبردند ،به ایميلهای مردم دستبرد میزدند و حتی محتوای آنها
را عوض میکردند و ایميلهای تحت وب و حسابهای رسانههای اجتماعیشان را هک میکردند .در
ماههای منتهی به سقوط رژيم بن علی ،برنامۀ ويژهای روی همۀ خدمات اينترنتی تونس نصب شده بود
تا اسم کاربری و رمز عبور هر کسی را که وارد جیميل ،ياهو ،توييتر و فيسبوک میشد بربايند .اين
برنامه ،هکرهای دولتی را قادر میکرد که حسابهای مخالفان را در اختيار بگيرند ،صفحات فيسبوکی
را که برای سازماندهی اعتراضها استفاده میشدند غيرفعال کنند و دسترسی فوری به فهرست همۀ
کسانی که با آنها ارتباط داشتند پيدا کنند.
دولت تونس به ياری فناوریای مشهور به «بازرسی عميق بسته» ( )DPIحسابهای ایميل و رسانههای
اجتماعی را دستکاری کند« .بازرسی عميق بسته» ،چنان که اهل فن مینامندش ،با عبور ترافيک اينترنتی
در يک شبکه آن را میخواند و دستهبندی میکند و امکان شناسايی ،تحليل ،مسدود کردن و حتی
دستکاری اطالعات را ميسر میکند .در سال  ،۲۰۰۸گروهی از کنشگران فنآشنا آزمايشهايی را انجام
دادند که ثابت میکرد دولت تونس در آن زمان از بازرسی عميق بسته استفاده میکند .در سال ،۲۰۱۱
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فناوریپيشگانی که پروژۀ تور ( )Torرا میگرداندند ،که پروژهای غيرانتفاعی بود و نرمافزارهايی را
برای حفظ هويت ناشناس کاربران اينترنت توليد می کرد ،در اوايل سال  ۲۰۱۱به اين نتيجه رسيد که
دولت ايران نيز از فناوری بازرسی عميق بسته استفادۀ گسترده میکند که نشانگر توانايی شبکۀ ايران برای
مسدود کردن گزينشی ترافيک رمزگذاری شده است.
بازرسی عميق بسته ابداع شرکتهايی است که در غرب دموکراتيک مستقرند و سرویسدهندگان
اينترنتی بسیاری از کشورهای غربی هم از آن استفاده می کنند نه تنها برای بهبود امنيت شبکه بلکه
برای شناسايی موارد به اشتراک گذاری غیرقانونی فايلها و حتی پیگيری رفتار کاربران برای ارايۀ
خدماتی با آگهیهای مرتبط به عالیق آنها .با توجه با اين نکته که استفاده از اينترنت در خاورميانه و
آفريقا با سرعت رشد میکند ،بسياری از شرکتهايی که این فناوریها را تولید می کنند و میفروشند،
محصوالتشان را به شدت در اين مناطق بازاریابی میکنند .پس از اينکه دولت مصر چند روز اينترنت
را در اوايل فوريۀ  ۲۰۱۱قطع کرد ،تيموتی کار ،مدير پويش سازمان آزادی بيان آمريکایی «مطبوعات
آزاد» ،کشف کرد که دولت مصر فناوری بازرسی بستۀ عمیق را از شرکتی به نام ناروس 1خريده بود که
در سانیويل کاليفرنياست .موفقترين محصول ناروس ،به اسم ناروس اينسايت ،که به گفتۀ وبسايت
شرکت «به اپراتورهای شبکه و امنيت کمک میکند که آگاهی وضعيتی بیدرنگ از ترافيکی پیدا کنند
که از شبکهشان عبور میکند» برندۀ جايزۀ ادارۀ امنيت داخلی آمريکا در سال  ۲۰۱۰شد و در همان حال
وزارت خارجه بیسر و صدا مصرانه از رژيم مبارک میخواست که اصالحات دموکراتيک را سرعت
بخشد.
مقامات مخابرات ملی پاکستان و عربستان سعودی تنها دو نمونه از ديگر مشتريان خودکامه در فهرست
2
مشتريان جهانی ناروس هستند .ناروس در سال  ۲۰۰۵معاملهای چندين ميليون دالری با سيستمهای جيزه
در مصر امضا کرد تا فناوریاش در سراسر خاورميانه و شمال آفريقا در ميان بسیاری از دولتهای
نامطلوب ،از جمله لیبی زمان قذافی ،مجوز پیدا کند .مطبوعات آزاد کار و سازمان گزارشگران بدون مرز
در پاريس نيز شروع به پرسشهايی از سیستمهای سيسکو کردند و خواستار اطالعاتی دربارۀ گسترش و
فروش فناوریهای بازرسی بستۀ عمیق اين شرکت در کشورهايی مثل بحرين شدند که اين شرکت در
آنجا یک مرکز مشترک دادههای اينترنتی را به همراه دولت بحرين در سال « ۲۰۰۹به عنوان مؤلفهای
ضروری در جهت بهبود خدمات دولتی به عموم مردم» افتتاح کرد .سیسکو پاسخ تلفنهای آنها را نداد.
شواهد نشان میدهد که سایر شرکتها فعاالنه به دنبال تجارت و معامله با خودکامگان منطقه
بودهاند .وقتی معترضان اندکی پس از انقالب به دفاتر امنیتی دولت مصر حمله بردند ،مصطفی حسين،
روانشناسی که با قربانيان شکنجه کار میکند ،مجموعهای از اسناد محرمانه را پيدا کرد که ثابت میکرد
نیروهای امنيتی مصر مشتريانی سودآور در چشم شرکتهای غربی بودند که میخواستند فناوریهای
شنودشان را به فروش برسانند .یکی از اين محصوالت  -که او پیشنهاد تجاری آن را به طور کامل روی
اينترنت آپلود کرد  -نرمافزاری برای نفوذ و شنود بود به اسم فینفيشر که توسط شرکتی به اسم «گاما
1. Narus
2. Giza Systems
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اينترنشنال بريتانيا» 1فرستاده شده بود .گاما به واشينگتن تايمز گفت که اين فروش صورت نگرفته است
ولی شرکت هیچ قانونی را برای تالش جهت فروش محصوالت شنودش به دستگاه امنيتی مصر نقض
نکرده است .معلوم نيست ديگر چه ديکتاتوریهايی از محصوالت گاما در حال حاضر استفاده میکنند.
هر چند چين از استعدادهای برنامهنويسی داخلی برای تهيۀ بيشتر نرمافزارهای سانسوری که «فايروال
بزرگ» را میسازند استفاده میکند ،بسياری از کشورهای ديگر  -به ويژه در خاورميانه  -راهحلهای
سانسورشان را مستقيماً از روی قفسۀ شرکتهای آمريکايی خريداری کردهاند .شرکتهایی مثل
وبسنس ( )Websenseدر کاليفرنيا ،شبکه بلو ُکت ( )Blue Coatو شبکه پالو آلتو (،)Palo Alto
اسمارتفيلتر مک-آفی وابسته به اینتل ( )Intelو نتسوييپر ( )Netsweeperکانادايی همه محصوالتی
در بازار هستند که ابتدا برای اين تهيه شدهاند که به خانوادهها و مدارس کمک کنند که سپری برای
کودکان در برابر محتوياتی نامناسب باشند يا به شرکتها کمک کنند که ،مث ً
ال ،مانع از اين شوند که
کارمندانشان از محل کار وارد فيسبوک شوند يا وبالگ بنويسند .اما دولتهای خودکامه هم طرفدار
اين محصوالت نرمافزاری اند که به دنبال مسدود کردن محتويات اجتماعی ،دينی و سياسی (نامناسب)
هستند .در گزارشی در مارس سال  ،۲۰۱۱محققان برنامۀ اوپننت ،هلمی نومن و جيليان يورک ،فاش
کردند که نرمافزارهای سانسوری که توسط شرکتهای آمريکای شمالی تهيه و به فروش میرسند
برای مسدود کردن محتويات اجتماعی و سياسی در بحرين ،امارات متحدۀ عربی ،قطر ،عمان ،عربستان
سعودی ،کويت ،یمن ،سودان و تونس استفاده میشوند و «در عمل بالغ بر بيش از  ۲۰ميليون کاربر
اينترنتی را از دسترسی به اين وبسایتها محروم میکنند».
هر چند وبسنس سياستی دارد که ابزارهای فيلترینگ را در اختيار دولتها قرار نمیدهد مگر در
مواردی که سانسور منحصر به پورنوگرافی باشد ،برنامۀ اوپننت باز هم شواهدی يافت که از وبسنس
در آیاسپیهایی در یمن نیز استفاده میشود .اما هيچ یک از شرکتهای ديگر نگرانی آشکاری نسبت
به نحوۀ استفادۀ دولتها از محصوالتشان نشان ندادهاند .درست بر عکس ،این شرکتها به نظر میرسد
که تا جايی که الزم است فعاالنه در خدمت نیازهای مشتریان دولتیشان باشند .در گزارش بعدی برنامۀ
اوپننت ،وال استريت ژورنال با کارمندانی در سرويسدهندگان اينترنتی اطراف خاورميانه و آفريقای
شمالی مصاحبه کرد و دريافت که در چین ،این شيوه معمول است که وزارتخانههای دولتی فهرستی
از وبسايتها و محتوياتی را که میخواهند مسدود شوند برای آنها میفرستند .اما اين محصوالت
نرمافزاری آمریکای شمالی صرفاً ابزارهايی خنثی برای اجرای دستورات کارمندان آیاسپیها (به
تبعيت از دستورات دولتی) نیستند .اين محصوالت نرمافزاری همگی شامل فهرستهای سانسور از
پيشتعيينشده با پيشبینی نيازهای مشتری (یعنی دولتها) هستند.
همۀ اين شرکتها فهرستهايی از دهها ميلیون وبسايت در دهها دستهبندی معين ،از پورنوگرافی
گرفته تا فعاليتهای دوستيابی ،و «اخبار آلترناتیو» ،در اختيار دارند .مديران آیاسپیها در بسياری
از کشورهايی که دولتهایشان سياست مسدود کردن محتويات صریح جنسی را دارند معموالً به طور
خودکار سانسور کل دستهبندیهای «پورنوگرافی» و «محتویات صريح جنسی» را فعال میکنند .حتی
1. Gamma Internationa UK Ltd.
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در شمال آفريقا و اروپا که مدارس و کتابخانهها از نرمافزارهای فيلترينگ برای جلوگيری از مشاهدۀ
پورنوگرافی توسط کاربران نابالغ استفاده میکنند ،کنشگران آزادی بیان و سالمت جنسی نگراناند
که وبسايتهای آموزش جنسی و بهداشت نيز به خاطر استفاده از بعضی کلمات خاص يا نمايش
تصاويری که آناتومیهای خاص از بدن را نشان میدهند ،مسدود شوند .اما وقتی سرويسدهندگان
اينترنتی از راهحالهای نرمافزاری تجاری در سطح ملی استفاده میکنند ،مشکل به نحو عظيمتری خزنده
و پنهان است.
محققان برنامۀ اوپننت موارد متعددی را کشف کردهاند که در آنها بالگرهای برجستهای که اغلب
دربارۀ مسايل جنسيتی مینويسند توسط فيلترهای هوشمند و وبسنس به غلط برچسب پورنوگرافی
خوردهاند و باعث مسدود شدنشان در بسياری از کشورهای خاورميانه شدهاند .اين محققان همچنین
کشف کردهاند که اگر نظرهایی شامل سخنان نفرتپراکنانه ،آگهیهای وياگرا ،يا لینک به پورنوگرافی
توسط هر کسی در اينترنت روی وبالگ مشهوری فرستاده شود ،خود وبالگ ممکن است مسدود
شود .جيليان يورک ،محقق برنامۀ اوپننت ،کشف کرد که چطور وبالگ خودش به همين دلیل توسط
وبسنس به عنوان پورنوگرافی برچسب خورده است .يورک میگويد که نتيجه هشداردهنده است:
ابزارهای موجود در بازار مثل وبسنس و اسمارت فيلتر «میتواند توسط هر کسی که خواهان سانسور
هر کسی باشد ،فقط با اضافه کردن چند لينک به مطالب پورن در بخش نظرها ،سوء استفاده شود».
اما دولتهای خاورميانه و شمال آفریقا که توانستهاند در قدرت باقی بمانند انحصارا ً متکی به اين
محصوالت سانسور غربی برای کنترل استفادۀ کنشگران از اينترنت نبودهاند .شمار فزایندهای از رژيمهای
خودکامه اين را پذيرفتهاند که در عصر اينترنت ،چارهای ندارند جز اينکه گفتمانها و مباحثات عمومی
بيشتری را نسبت به گذشته مجاز بدانند .اما مثل چين ،بسياری از دولتهای دیگر هم دریافتهاند که
قدرتشان لزوماً از جانب اينترنت تهديد نمیشود و به سرعت فنونی را برای مهندسی و مهار کردن
گفتمانهای عمومی در پيش گرفتهاند.

تفرقه بينداز و حکومت کن

در نيمۀ فوريۀ سال  ۲۰۱۱در بحرین ،معترضان – که بيشتر از اکثریت شيعه بودند – از وقايع تونس
و مصر الهام گرفتند تا به خیابانها بریزند .يک ماه بعد ،دولت سنی سرکوب خونينی را با یاری سربازان
عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی آغاز کرد .تا نيمۀ ماه می ،بيش از هشتصد نفر دستگير شدند
و گروههای حقوق بشری تخمین زدند که دستکم سی نفر به دست نيروهای امنيتی ،از جمله چهار
نفر هنگام بازداشت پليس ،کشته شدند که یکی از آنها یک سردبیر خبری بود که پیشتر برندۀ جایزه
شده بود .در نتيجۀ سرکوب مخالفان آنالين و آفالين ،علی عبداالمام خبرنگار «صداهای جهانی» نيز که
پیشتر در سال  ۲۰۱۰بازداشت شده بود ،ناگزير متواری شد.
عالوه بر خشونت ،بازداشت و دستگيریهای دلبخواهی و سانسور وبسایتها و وبالگهايی
که توسط گروههای حقوق بشری و کنشگران اداره میشدند ،مدافعان دولت تالش سختی را برای
بیاعتبار کردن منتقدان داخلی و بينالمللی آغاز کردند و از تاکتيکهايی استفادۀ وسيع کردند که

52 

w w w. t a v a a n a . o r g

رضایت وبستان

يادآور مباحثات استبدادی سبک چينی بود .اندک زمانی پس از آغاز اعتراضها ،بالگرها ،کنشگران
فيسبوکی و کاربران توييتری مدافع دولت مثل قارچهايی پس از توفانی بارانی رشد کردند و اخبار و
«اسنادی» را پست میکردند مبنی بر اينکه معترضان “تروريستهایی شيعه” و همکار با ايراناند و آنها
را مسئول خونريزیها میدانستند.
کنشگران حامی دولت اتهامات وزارت اطالعات بحرین را بازنشر و بازتويیت میکردند با این
محتوا که رسانههای مخالفان به قصد تحریک نفرتهای فرقهای اخبار جعلی منتشر می کنند .محمود
اليوسف ،از بالگرهای مشهور بحرينی و بنيانگذار سازمانی که مخالف اختالفات فرقهای است ،آماج
حملۀ چندين وبالگ و صفحۀ فیسبوکی واقع شد که سرسپردگان دولت اداره می کردند و او را متهم به
نفرت پراکنی میکردند .يک صفحۀ فيسبوکی به اسم «بحرين علیه رسانههای جعلی» نام اليوسف را به
عنوان عضوی از گروهی ياد کرده است که «تالش میکنند رسانههای بینالمللی و ساکنان و شهروندان
کشور را فریب دهند تا به اقدامات نفرتپراکنانهشان زیر پوشش دموکراسیخواهی بپيوندند در حالی که
در واقع آنها فقط ضد دولت هستند» .الیوسف تا حدودی به خاطر اين اتهامات در رسانههای اجتماعی،
دستگير شد و چندین روز تا زمانی آزادیاش بازجویی شد.
مدافعان خاندان سلطنتی بحرین با صدای بلند اصرار داشتند که اغتشاشگران ضد سنی صرفاً از
«حقوق بشر» به عنوان مستمسکی استفاده میکنند تا جهان خارج را فريب دهند تا مدافع آنها در
براندازی دولت شوند و رژیمی شيعی تشکیل دهند .یک کاربر توييتر به اسم @ rightsbahrainخود را
از کنشگران سابق مرکز بحرینی حقوق بشر ( )BCHRتوصيف میکند که سازمانی است که اعضایاش
به خاطر تالشهایشان برای گزارشهای نقض حقوق بشر تحت تعقيب قرار گرفتهاند .او میگويد که
«عزمی استوار برای افشای اهداف پنهان ماشين تبليغاتی مرکز حقوق بشری بحرین دارم که زیر پوشش
“کارت حقوق بشر” فعاليت خزنده میکند» .در توييتی که در  ۲۰می  ۲۰۱۱فرستاده شده بود نيز مضمونی
مشابه آمده است« :من مدافع حقيقت و دموکراسیام (اما نه به شیوه عناصر هرجومرجطلب اپوزیسیون
که خواهان دموکراسیاند)».
روز سوم می  ،۲۰۱۱روز جهانی مطبوعات آزاد ،متخصصان رسانههای اجتماعی طرفدار دولت
بيانيهای را از سلطان حمد بن عيسی آل خليفه به اشتراک گذاشتند که در آن او تعهدش را به «مطبوعات
آزاد ،بیطرف و مستقل» اعالم کرده بود و بيان کرده بود که «ما به همۀ چهرههای مطبوعاتی و رسانهای
در بحرين اطمينان میدهيم که حقوقشان محفوظ است و به هيچ کس به خاطر بيان صلحآميز و متمدن
عقايدش تحت قانون آسيبی نخواهد رسيد» .در همان حال ،سازمانهای بینالمللی از جمله «اول حقوق
بشر»« ،ديدهبان حقوق بشر» و «گروه بينالمللی بحران» همگی گزارشهايی از نقض گستردۀ حقوق بشر
و آزادی بیان را منتشر میکردند .سخنان او يادآور بيانيههای دولت چين بود که میگفت اينترنت چينی
مثل هر کجای ديگر آزاد است و قوانيناش منطبق است با استانداردهای بینالمللی.
در سوريه ،که تخمين زده میشود بين مارس و جوالی سال  ،۲۰۱۱تعداد  ۱۴۰۰نفر کشته شدهاند
و دستکم  ۱۵۰۰۰نفر در ارتباط با اعتراضهای ضد دولتی بازداشت شدهاند ،اينترنت مدت درازی
است که به شدت سانسور میشود .گروههای کنشگر ،وقتی سخن از سانسور اينترنت در جهان عرب
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است ،اينترنت سوريه را تالی اينترنت تونس زمان بن علی میدانند .عجيب اين است که در اوايل فوريه
با باال گرفتن تنشهای سياسی ،دولت ناگهان فيلتر همۀ وبسايتهای رسانۀ اجتماعی را مثل فيسبوک،
بالگاسپات و يوتيوب برای نخستين بار پس از سال  ۲۰۰۷برداشت .داليل اين امر به زودی آشکار شد:
اندکزمانی پس از رفع فيلتر ،هکرهای دولتی حملهای موسوم به «فرد واسط» را عليه کاربران فيسبوک
سوريه راه انداختند که «گواهینامۀ امنيتی» دروغينی را روی مرورگرهای مردم هنگام ورود از طريق
نسخۀ امن « »httpsبه حساب فيسبوکشان میگذاشت .اين حمله هکرهای دولتی را قادر کرد که
حسابهای کنشگران را در اختيار بگيرند و به کل شبکۀ دوستانشان دسترسی پيدا کنند.
دولت همچنین میخواست از رسانههای اجتماعی برای انتقال روايت خودش از ماجرا به ياری
شهروندانی که مدعی طرفداری از بشار اسد ،رييس جمهور حکومت بودند ،استفاده کند .حسابهای
توييتر مدافع دولت ،هشتگ  Syria#را به توييتر سرازير کردند – که جايی بود که به طور منطقی مردم
در آن به دنبال اخبار مربوط به سوريه میگشتند – و آن را انباشته از اسپم کردند .عدهای ديگر به طور
مستقیم افرادی را که ابراز حمايت از جنبش اعتراضی کرده بودند آزار و هتاکی قرار میدادند .هر چند
يک صفحۀ فيسبوکی به اسم «انقالب سوريۀ سال  »۲۰۱۱به سرعت دهها هزار دنبالکننده پيدا کرد ،ساير
صفحات حامی دولت به اسمهايی مثل «جوانان تنها برای سوريۀ اسد» نيز تکثیر شدند.
حتی بديُمنتر از اینها اين بود که دولت نخست به طور ضمنی و سپس آشکار بالگرها و هکرهای
مدافع دولت را تشويق به استفاده از فیسبوک ،يوتيوب و ساير پايگاههای رسانۀ اجتماعی کرد تا حاميان
را بسيج کنند و حمالتی را عليه کنشگران ضد دولتی ،رسانههای غربی و دولتهای منتقد حملۀ اسد به
مخالفان ترتيب دهند .در ماه می ،سازمانی به اسم ارتش الکترونيکی سوريه ( )SEAپديدار شد که خود
را گروهی از جوانان سوریه توصيف میکرد که تصميمشان اعالم جنگ علیه «تحريف واقعیتهای
حوادث سوریه» بود .هر چند اين گروه ادعا میکرد مستقل است ،وبسايتاش روی سرورهای
کامپيوتری متعلق به انجمن کامپيوتری دولتی سوریه قرار داشت .اعضای اين به اصطالح ارتش از یک
سری صفحۀ فيسبوکی برای به خدمت گرفتن اين «سربازان» در راستای منافعاش استفاده میکرد ،و
به صفحات فيسبوکی و حسابهای کنشگران و منتقدان ضد دولت با توهين و پيامهای حامی دولت
حمله میکرد .ارتش سایبری سوريه به طيفی از وبسایتهای خبری ،دولتی و حتی تجاری آمريکا،
بريتانيا ،ايتاليا و اسراييل حمله کرد و در صفحۀ آنها پيامهايی مثل «شما به دست حملۀ عرب هک
شدهايد! زندهباد سوريه» قرار میداد .صفحۀ رسمی يوتيوب اين گروه حمالت مختلفی را که انجام داده
با نمادهای نظامی و موسيقیهای ميهنی همراه است مستند میکند.
در ماه ژوئن ،اسد مستقيماً از ارتش سایبری سوريه ستايش کرد .او در يکی از سخنرانیهایاش
گفت« :جوانان نقش مهمی در اين صحنه ايفا میکنند ،چون ثابت کردهاند قدرتی فعال هستند .يک
ارتش الکترونيک داريم که در واقعيت مجازی ،ارتشی واقعی بوده است» .اين گروه فورا ً يادداشت
سپاسی در توييتر منتشر کرد و پس از آن پاسخ مفصلتری در فيسبوک آورد« :پيام ما به خبرگزاریها
و گزارشگران :اگر کمبود نيروی حرفهای برای گزارش اخبار درست داريد ...لشکر ارتش الکترونيکی
سوريه شما را نخواهد بخشيد» .مدتی بعد در همان هفته ،ارتش سایبری سوريه مسئولیت حمله به
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وبسايت سفارت فرانسه در دمشق را به خاطر «موضع منفی دولت فرانسه عليه سوريه» به عهده گرفت.
آنها به دهها وبسایت اسراييل نیز حمله کردند و اين پيام را منتشر کردند« :ما مردم سوريه هستيم و
رييس جمهور بشار اسد را دوست داریم و بلندیهای جوالن را پس خواهيم گرفت و اگر خيال حمله به
سوريۀ محبوب ما هم به سرتان بزند ،موشکهای ما بر سرتان فرود خواهد آمد».
سوريۀ اسد تنها يکی از چندين رژيم خودکامهای است که در استفاده از اينترنت ،اگر نگوييم به
اندازۀ تالش برای کنترل آن ،روز به روز پيچيدهتر شده است .چنين تاکتيکهايی قدرت رژيمهای
حاکم را با به حاشيه راندن اعضای ليبرال و مخالف جامعه به دست شهروندانی ديگر تقویت میکند – یا
به جای دولت يا در کنار دولت ،بسته به کشور مورد بحث .با همتاسازی و تطبيق بدیلهای محلی استبداد
شبکهای و مباحثات استبدادی ،دولت در پی اين است که توانايی شهروندان را برای ايجاد سازمانها و
باهمستانهای آنالينی که وقف يافتن جايگزينهای قابلاتکای سياست يا سياستگذاری هستند ،محدود
کند .دموکراسیها – به ويژه دموکراسیهای تازه که در آنها دادگاهها فاقد استقالل واقعی از قوه مجریه
هستند و احزاب مخالف ضعيفاند – به هيچ رو مصون از مهندسی گفتمانهای عمومی توسط مقامات
و شرکتهايی که شبکهها و پايگاههای ديجيتال را کنترل میکنند نيستند.

بناپارتيسم ديجيتال

پس از سقوط اتحاد شوروی ،مقامات دولت چين از نصيحت کردن خبرنگاران خارجی و مقامات
1
ميهمان لذت میبردند که چطور گورباچف خطا کرد :روسيه در مقايسه با چين نمونه يک کشور فقیر
بود و همین باعث شد نفوذ روسيه در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی تحتالشعاع قرار گیرد .استدالل
چینی ها اینطور ادامه می یافت که چون گورباچف گالسنوست را پيش از پروسترويکا ايجاد کرده بود،
هيچ اجماع سياسی روشنی در اتحاد شوروی و سپس روسيه برای اصالح اقتصاد وجود نداشت و به اين
ترتيب روسيه برای اینکه رهيافت یکدست و يکپارچهای به سياست اقتصادی ايجاد کند به زحمت افتاد.
آنها مدعی بودند که مردم چين وضعشان بسیار از روسها و ديگران در دولتهای شوروی سابق به
خاطر رهبری روشن و قاطع اقتصادی حزب کمونيست چين بهتر است و اصالح سياسی میتواند بعد از
اينکه مردم چين ثروتمند شدند و بضاعت چنين تجملهايی را پيدا کردند ،پيش بيايد.
طنز ماجرا اينجاست که اينترنت ممکن است الگوهای چينی و روسی را دوباره به هم نزديک کند.
در هجدهم برومر لويی ناپلئون ،2کارل مارکس اصطالح «بناپارتيسم» را برای توصيف رهبری سياسی
عوامفريبان پوپوليستی وضع کرد که میخواستند خودشان را با لفاظی و دامهای دموکراتيک مشروع
جلوهدهند .اين اصطالح الهامگرفته از حاکميت ناپلئون پس از انقالب فرانسه بود :غصب انقالب مردمی
توسط افسران نظامی ،پيامهای قوی ملیگرايانه ،لفاظی پوپوليستی دربارۀ اصالحات و برابری ،و انتخاباتی
فاقد آلترناتیوهای قوی .امروز ،پس از برافتادن کمونيسم ،روسيه پرچمدار نسخۀ جديد عصر بناپارتيسم
دیجیتال است :حاکميت محافظهکار ملیگرايانه بدون حضور مخالفان سياسی قوی علیرغم وجود
1. Basket case
2. 18th Brumaire of Louis Napoleon
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انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری چند حزبی ،که در عمل به همهپرسیهايی پوپوليستی ،و مهندسی
افکار عمومی از طريق کنترل – مستقیم و غيرمستقیم – شبکهها و پايگاههای ديجيتال ختم می شود.
دولت روسيه اينترنت را مانند چين فيلتر نمیکند :وبسايتها و وبالگهای ضد دولتی والديمير
پوتين و دیميتری مدودف را مسخره میکنند و تفسيرهای به شدت گزنده و طعنآميز اجتماعی روی
اينترنت روسيه مسدود نمیشود .اما راههای ديگری برای کنترل آزادی بيان آنالين وجود دارد .کنترل
بر رسانههای آفالين به فضای آنالين نیز تعمیم داده شده است به خصوص قوانین ضد افترايی که
میتوانند جوری تفسير شوند که شامل بسياری از سخنان انتقادآميز شوند ،و نیز قانون ضدافراطگرايی.
در گزارش سال  ۲۰۱۰کميتۀ حفاظت از خبرنگاران با عنوان «حمالت به مطبوعات» آمده است« :به
ويژه در استانهای روسیه ،تعقيب جزایی خبرنگاران اينترنتی اغلب همراه است با ساير انواع فشارها ،از
جمله ارعاب ،ضرب و شتم و قتل» .مشهورتر از همه ،آنا پوليتکوفسکايا ،1خبرنگار جستجوگر است که
در انتقاد از سياستهای روسیه در قبال چچن مطلب مینوشت و کتابی با عنوان روسيۀ پوتين :زندگی
در يک دموکراسی ناکام نوشت .او در سال  ۲۰۰۶ترور شد .در دسامبر سال  ۲۰۱۰در مسکو ،خبرنگار
و بالگری به اسم الگ کاشين پس از حملهای سبعانه دو فرد ناشناسی که نزديک خانهاش با سبدی از
گل کمين کرده بودند ،در بيمارستان بستری شد .آرواره ،پا و جمجمهاش را شکستند ،ششهایاش
پر از خون شد و انگشتهایاش را شکستند  -که یکی از آنها را ناچار در بیمارستان قطع کردند.
حملهکنندگان به روشنی میخواستند مانع از نوشتن دوبارۀ او شوند تا اخطاری جدی به همۀ کسانی
بدهند که میخواهند راه او را بروند.
نويسندگان آنالين و آفالین در روسيه داليل خوبی برای لرزيدن بر جان خود دارند اگر بخواهند
خيلی زیادهروی کنند .در همان حال ،دولت روسيه مستقيماً وبسایتها را مسدود نمیکند .به جای
آن ،کاربران اينترنتی روسیه با انواع  -به گفتۀ محققان برنامۀ اوپننت  -کنترلهای اينترنتی نسل دوم و
سوم کنترل و مهندسی میشوند که شامل شنود ،حمالت سايبری فلجکننده ،و مهار فعاالنۀ گفتمانهای
آنالين عمومی است که همه آنها در کشورهايی مثل سوریه ،بحرین ،ايران و چین با پیچیدگیهای رو به
رشدی استفاده میشود.
این تاکتیکها ،به گفتۀ گروههای حقوق بشری ،شامل «خشونت دیجيتال» است که افرادی مرتکب
آن میشوند که نمیتوان آنها را مستقيماً به دولت ربط داد  -اگر اص ً
ال بشود آنها را شناسايی کرد.
هکرها مکررا ً حمالت «انکار سرويس توزيعشده» ( )DDoSرا عليه وبسايتهای منتقدان دولت و
گروههای مخالف پياده میکنند و وقتی که افکار عمومی ممکن است بيش از هر زمانی عالقهمند به
ديدن محتوای آنها باشند ،محتوياتشان را آفالين میکنند .يکی از مثالهای آن استفاده از حمالت
سايبری برای به حاشيه راندن گروه ساالر (اليگارش) زندانی روس ،ميخاييل خودورکوفسکی است که
پس از اندوختن ثروت عظيمی از طريق شرکت نفتی یوکوس ،چند ساعت قبل از اينکه دادگاه حکم
مجرميت او را در دسامبر  ۲۰۱۰اعالم کند ،والديمیرپوتين را از لحاظ سياسی به چالش کشيد.
تاکتيکهای ديگر شامل کنترلهای رسمی و غيررسمی شرکتهای مخابراتی روسيه و تجارتهای
1. Anna Politkovskaya
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تحت وب آن است .اينترنت روسیزبان ،که مشهور به رو -نت ( )Runetاست ،عمدتاً روی پايگاههای
روسیزبان سرويس میدهد از جمله اليوجورنال 1که توسط شرکت روسی اسيوپی 2از شرکت
کاليفرنيايی سيکس اپارت 3در سال  ۲۰۰۷خريداری شد .ياندکس ( ،)Yandexو نه گوگل ،موتور
جستوجوی غالب برای رو-نت است .برنامۀ اوپننت گزارش میدهد که «تقاضاهای غيررسمی از
شرکتها برای حذف اطالعات» توسط مقامات دولتی امری رايج است .شنود بدون مجوز کاربران
اينترنت توسط افاسبی (جانشين کا گ ب) نيز از ويژگیهای درونی رو-نت است که به یاری قانونی
ممکن شده که در سال  ۲۰۰۸تصويب شد و سرويسدهندگان اينترنتی را ملزم میکند که تجهيزاتی
را خريداری و نصب کنند که به پرسنل افاسبی اجازه میدهد مستقيماً فعالیتهای آنالين کاربران
خاص را تحت نظر بگيرند .به گفتۀ اوپننت ،اين شنو ِد قانونیشده در سراسر کشورهای شوروی سابق
«استاندارد» شده است و گفته میشود دليل بازداشت شماری از کاربران اينترنتی است که نظرهای
ناشناس ضددولتی در چند کشور شوروی سابق فرستادهاند.
با تمام اين اوصاف ،وبالگستان شاهرگ گفتمان سياسی روسیه است .کاربران اینترنت به هيچ
شيوهای به طور کامل ترسانده يا خفه نمیشوند .وقتی روزنامهها و تلویزیون در چنگ دولتاند ،اينترنت
جايی است که قویترین بحثهای مربوط به سياست عمومی و آيندۀ سياسی کشور در آن میتواند
رخ بدهد .طيف آن وسيع است :هم بالگرهای افراطی ملیگرا و هم باهمستانهای ضد دولتی وجود
دارند .بالگرهای اصالحطلب افشای فساد و ناشايستکاریها را برعهده دارند .در تابستان سال ،۲۰۱۰
شبکهای از بالگرهای روسی ،يک «نقشۀ کمک روسی» را برای مبارزه با آتش سوزی ايجاد کردند
تا در صورتی که معلوم شد آتشنشانیهای محلی به تنهايی از حل مشکل ناتواناند ،به تالشهای
امدادرسانی آتشنشانی کمک کنند .یکی از مشهورترین بالگرهای سیاسی روسيه ،آلکسی ناوالنی ،هم
يک وبسایت افشاگر ضدفساد اداری را مديريت میکند به نام .Rospil.info
در روسيه ،اينترنت دولت را قادر میکند که سبکی پوپوليستیتر اختیار کند – و مردم را با رابطه
ای شخصیتر با دولت مشارکت دهد – بدون اينکه در واقع متعهد به حفظ حقوق مخالفان نامحبوب،
اقليتها و مردمی باشد که به نظر رژيم تهديدکنندۀ ثبات هستند .در سال  ۲۰۰۶که رييس جمهور وقت،
پوتين ،نخستين پخش مشهور زندۀ روی وباش را برای وب-وندان روی یاندکس اجرا کرد ،به سؤاالتی
در خصوص اینکه چه زمانی بکارتاش را از دست داده است و آيا تا به حال ماريجوانا مصرف کرده يا
نه ،و سؤاالتی ديگر دربارۀ فراخوانی سربازان ،کنترل مهاجران و مسايل مدنی ديگر پاسخ داد .اين تعامل
های وبی اکنون مؤلفهای پذیرفتهشده در سياست روسی هستند .مدودف ،رييس جمهور فعلی ،در اقبال به
رسانههای اجتماعی از پوتين هم جلو زده است و حسابی در توييتر دارد و به صورت آنالین چت میکند
و تصويری ليبرالتر در مقايسه با خلف خود ايجاد میکند.
با اين حال ،بيشتر کنشگران میگويند که شکی ندارند که اينترنت و رسانههای اجتماعی در بهترين
1. LiveJournal
2. SUP
3. Six Apart
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حال پيشران تحوالت کند و پيچاپيچ اهداف سياسی ،اگر نگوييم کل نظام سياسی ،هستند .ناوالنی که
پیشتر از او یاد کردیم در مصاحبهای با گرگوری آسمولوف خبرنگار صداهای جهانی در اواخر سال
 ۲۰۱۰گفته است:
«در واقع ،اينترنت برای دولت نوعی گروه آزمون ( )focus groupاست .دولت روسيه بسيار
پوپولیست است .آنها همان کاری را میکنند که مردم میخواهند .یعنی در صورتی که تضادی با
منافعشان نداشته باشد .اما اغراض و اهداف سياسی روی اينترنت تست میشوند .و به اين دليل است که
نفوذ خواهد داشت  -ولی اثر مستقیم نه».
با نزديک شدن انتخابات ،فشار روی بالگرهایی مثل ناوالنی بيشتر شد .در اواخر ماه می ،او را احضار
کردند و از او پرسيدند که آيا لوگوی وبسايتاش به قصد دست انداختن نشان دولتی روسيه بوده است
يا نه .از این هم تکاندهندهتر ،به کسانی که به پروژۀ او اعانه داده بودند تلفنهای ناشناس و تهدیدکننده
میشد .همۀ آنها از طريق وبسايت  Yandex.moneyپول داده بودند که سيستم آنالین پرداختی
است که توسط شاخۀ خدمات مالی این موتور جستوجو اداره میشود .يکی از اين حاميان توصيف
میکند که زنی به او تلفن کرد و ادعا کرد گزارشگری است به اسم يوليا ايوانشوآ از روزنامۀ «زمان ما»
اما آشکارا به اطالعات حساب بالگر او دسترسی داشت .این گفتوگو که توسط اشلی کليک برای
«صداهای جهانی» ترجمه شده است ،در زير میآيد:
يوليا ایوانشوآ :بگوييد چرا از الکسی ناوالنی حمايت میکنيد؟
من :سؤال را نمیفهمم.
ی .ا :.چرا از آلکسی نوالنی حمايت میکنيد؟
من :سؤال را شنيدم .نمیفهمماش.
ی .ا :.از حساب ياندکس شما در حمايت از آلکسی نوالنی پول فرستاده شده؛ درست است؟
من( :کمی از اطالعات اين خانم جا خورده بودم) شما اين اطالعات را از کجا داريد؟
ی .ا :.ما منابع خودمان را داريم؛ اينها اطالعات عمومی و آشکار است.
من( :از اينکه گفته بود «اطالعات عمومی و آشکار» بيشتر تکان خوردم) خوب اگر اينها اطالعات
عمومی است چرا اسم منبعتان را به من نمیگوييد؟
ی .ا :.نه ،نمیگويم .ولی شما جواب سؤال مرا نداديد .چرا از الکسی ناوالنی حمایت میکنيد؟
من :خوب ،پس بياييد بده بستان اطالعات کنیم .شما بگوييد چطور از حساب ياندکس من خبر داريد
و من هم میگويم چرا از الکسی ناوالنی حمايت میکنم.
ی .ا :.چه کسی به حساب شما پول ریخت که از الکسی ناوالنی حمايت کنيد؟
من :از دستهچکم پول برداشتم و منتقل کردم.
ی .ا :.درست نیست .ده دقیقه قبل از اينکه پول را منتقل کنيد ،پول از يک خودپرداز کرديت بانک
مسکو در حساب یاندکس شما ظاهر شد .در حساب یاندکس جايی که شما پول را از آن فرستاديد ،هيچ
خودپرداز کرديت بانک مسکو وجود ندارد.
چند روز بعد ،بخش روسی بیبیسی گزارش داد که  Yandex.moneyاسناد مالی و شخصی
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کمکدهندگان به ناوالنی را به دستگاه امنيتی مخفی روسیه يا افاسبی داده است .مديران ياندکس
وقتی با سؤال خبرنگاران مواجه شدند ،توضيح دادند که چارهای نداشتند جز اینکه از قانون روسيه
تبعيت کنند .يکی از حاميان ناوالنی توانست رد هویت کسی را که پيام تهديدآميز مبهمی برای او گذاشته
بود و اسم واقعیاش را گفته بود ،پیگيری کند .او يک پروفايل آنالين پيدا کرد که اين خانم در آن
خود را عضو ناشی ( ،)Nashiجنبش جوانان حامی کرملین ،اعالم کرده بود .ناوالنی و حامياناش به اين
نتيجه رسیدند که افاسبی اطالعات حساب  Yandex.moneyرا در اختيار ناشی گذاشته بوده هر چند
اين گروه رسماً اتهامات را رد کرد .اما پيامی که به گروههای مخالف فرستاده شده بود روشن بود :مراقب
باشيد؛ و گرنه این را در نظر بگیرید که ممکن است کسانی به حساب پرداختهای مالی شما دسترسی
داشته باشد – .و چه کسی میداند که اين ميهندوستان عصبانی جوان اگر تصميم بگيرند خودسر عمل
کنند ،ممکن است چه کار بکنند.
بايد ديد که آيا صورت راستينتری از دموکراسی که در آن حقوق مخالفان از تهديدهای فراقضايی
و خشونت خودسران محافظت میشود از دل بناپارتيسم ديجيتال روسی زاده میشود یا نه .در عين حال،
الگوی تازهای پديدار شده است که میتوان آن را جاهای ديگر هم به کار بست :رهبران دولتی از اینترنت
برای گفتمان مستقيم و پوپوليستیتری با شهروندان به شيوههایی استفاده میکنند که پيش از اينترنت ميسر
نبود ،و به این ترتيب شکاف عاطفی و روانشناختی ميان حاکمان و مردم را پر میکنند و همدلی عمومی
بيشتری با رهبران ایجاد میکنند .اینترنت به مثابۀ يک «گروه آزمون» و سيستم اخطار زودرس برای
دولت عمل میکنند که به سياستگذاران هشدار میدهد که چه وقتی بعضی سياستها جواب نمیدهند
يا نیازمند تغيير برای جلوگيری از ناآرامی هستند .از منظری منفیتر ،بالگرها و خبرنگاران حامی دولت
تشويق میشوند از پويشهای لجنپراکنانه برای بیاعتبار کردن اصالحطلبان و کنشگرانی استفاده کنند
که چالشی جدی در برابر اعتبار رژیم هستند .تهديدهای ناشناس علیه کنشگرانی که از خطوط قرمز رد
میشوند نيز به کار می رود .گفتمان مربوط به آيندۀ سياسی کشور که باید فراگیر باشد به این ترتيب
محدود میشود و بازی میخورد و تمهيدات قدرت وضعيت فعلی به سادگی بيشتر حفظ میشود .اين
ديناميک پرسشی آزاردهنده را هم ايجاد میکند :قديمیترین و باثباتترين دموکراسیهای جهان تا چه
حدی در برابر اين بناپارتيسم ديجيتال آسيبپذیرند؟

بخش سه

چالشهای دموکراسی
اگر قرار بود استبداد در ميان کشورهای دموکراتیک روزگار ما استقرار پيدا کند،
خصلتی ديگر پيدا میکرد؛ گستردهتر و ماليمتر میبود؛
و حتی آدميان را بدون شکنجه کردن آنها به انحطاط میکشانيد.
الکسی دو توکويل ،دموکراسی در آمريکا۱۸۴۰ ،

5

فرسایش پاسخگویی
روزی که دولت مبارک اينترنت را در مصر قطع کرد ،سناتور جو لیبرمن ،رييس کميتۀ امنيت داخلی
سنا ،اليحهای را پيشنهاد کرد که «امنیت سايبری و آزادی اينترنتی سال  »۲۰۱۱نام داشت .نسخۀ قبلی اين
اليحه که در اواسط سال  ۲۰۱۰ارايه شده بود ،به عنوان «اليحۀ دکمۀ قتل» سخت مطعون گروههای مدافع
آزادیهای مدنی و آزادی بيان قرار گرفت .اين اليحه نه تنها به رييس جمهور اين اختيار را می داد که
«وضعيت اضطراری سايبری» اعالم کند ،بلکه اين قدرت را نيز به دولت می بخشید که شرکتهایی را
که کارکردهای حياتی اينترنتی دارند وادار کند که خدماتشان را متوقف کنند .ليبرمن به سیانان گفته
بود« :هماکنون در چين دولت میتواند بخشیهایی از اينترنتاش را در صورت بروز جنگ قطع کند .ما
هم اينجا به چنين چيزی نياز داريم».
پس از بهار عربی سال  ،۲۰۱۱چنين بيانيههایی از لحاظ سياسی از مد افتاد .نسخۀ ويراستۀ اليحه
تأکيد می کرد که «نه رييس جمهور ...و نه هيچ صاحبمنصب يا کارمند دولت آمريکا اختيار قطع
کردن اينترنت را نخواهد داشت» .ليبرمن توضيح داد که اين اليحه ارتباطی به اتفاقات مصر يا چين ندارد
بلکه در عوض« ،اختيارات دقيق و هدفمندی» را به رييس جمهور در خصوص زيرساختهای مهمی که
شرکتها اداره می کنند ،میدهد .با تمام اين اوصاف ،مخالفان اين اليحه متذکر شدند که اليحۀ مزبور
اختياراتی در لفافه به ادارۀ امنيت داخلی 1میدهد تا در صورت بروز يک «وضعيت اضطراری سايبری»
1. Department of Homeland Security
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دستوراتی را به شرکتهای خصوصی بدهد ،اما رييس جمهور به اين نتيجه رسید که اين اصطالح را
تعريف کند .بنا به قانون ،شرکتها از به چالش گرفتن دستورات ادارۀ امنيت داخلی در دادگاه محروم
میشدند.
از ماه می سال  ،۲۰۱۱اليحۀ لیبرمن يکی از تقريباً پنجاه اليحۀ مربوط به اينترنت در کنگره بود به
همراه چندين اليحۀ رقيب دربارۀ فقط امنيت سایبری .فارغ از اينکه کدام يک از اين لوايح به چه شکلی
تصويب شوند ،مشکل عميقتر اين است که طی ده سال گذشته ،که آمريکايیها بيش از پيش به اينترنت
و تلفنهای همراه وابسته شدهاند ،قوانينی تصويب شده و سياستهايی به اجرا گذاشته شده که پیگيری و
دستيابی به ارتباطات خصوصی ديجيتال شهروندان را فوقالعاده آسانتر از آن کرده است که مقامات به
جایاش بخواهند خانههای واقعی ،وسايل نقلیه يا ِ
پست ما را بگردند يا شنود کنند .در دو دولت جورج
بوش و سپس باراک اوباما معيارهای نظارتی ،روندهای مقررشدۀ قانونی و پاسخگويی چنان فرسوده
شدهاند که سوء استفاده از قدرت را برای سازمانهای دولتی آسانتر کرده و حساب کشی از سوء
استفادهکنندگان را برای شهروندان دشوارتر کرده است.

شنود و پایش

فهم اليحۀ ميهندوستی 1در سال ،۲۰۰۱
اين فرسايش به نحو جدی با تصویب شتابزده ،ولو قابل ِ
پس از حمالت تروريستی يازده سپتامبر آغاز شد .از جمله تمهيدات اين اليحه يکی اين بود که به
افبیآی اجازه میداد که اسناد مربوط به ارتباطات تلفنی ،مالی و اعتباری را بدون در اختيار داشتن
حکم دادگاه به دست بیاورد.
2
يک قانونگذاری ديگر در متمم اليحۀ شنود اطالعات خارجی به شرکتهای آمريکايی که از
درخواستهای شنود غيرقانونی دولتی بیهيچ پروايی پيروی کنند ،در برابر شکايت مشتريان مصونیت
میدهد .نتيجۀ اين اليحه استفاده از شبکههای شرکتی توسط دولت برای اجرای شنود غيرقانونی علیه
شهروندان آمريکايی است  -که مردم آمريکا در برابر آن مستمسک قابل توجهی نداشتند.
آن چيزهايی که ما از سوء استفادۀ دولت آمريکا از قدرتاش از خالل شبکههای خصوصی میدانيم
عمدتاً نتيجۀ کار افشاگرانی است که اطالعات را درز دادهاند .يکی از اينها مارک کالين ،تکنيسينی
است که از شغلاش در شرکت ایتی اند تی ( )AT&Tدر سان فرانسيسکو در سال  ۲۰۰۴بازنشسته شده.
کالين در ساختمان فولم استريت شرکت ایتی اند تی کار میکرد ،که نقطۀ انتقال مهمی برای ترافيک
تلفنی و ایميلی ميان مشتريان ایتی اند تی و تعداد زيادی از ساير شبکهها و خدماتدهندگان اطراف
آمريکا و جهان است.
3
سری را در اين ساختمان ايجاد کرد .به
در اوايل سال  ،۲۰۰۳سازمان امنيتی ملی آمريکا  ،اتاقی ّ
گفتۀ کالين ،مهندسان ایتی اند تی به سازمان امنيتی ملی در هدايت همۀ ترافيکهای ایميلی و تلفنی
1. Patriot Act
)2. Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA
3. National Security Agency
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اين مرکز از طريق آن اتاق کمک میکردند و در اين اتاق اين ایميلها و تلفنها شنود و تحليل
میشدند .تامس تام ،دادستان ادارۀ دادگستری ،افشاگر ديگری بود که تأييد کرد نقاط شنود مشابهی
برای گردآوری و تحليل ایميلها و تلفنهای آمريکايیانی که مظنون به هيچ جرمی نبودند ،تشکيل شده
بود .هيچ حکم دادگاهی ،که به گفتۀ مدافعان آزادیهای مدنی اين شنودها را قانونی کند ،صادر نشده
بود .پس از اينکه نيويورک تايمز اولين بار افشاگریهای مربوط به شنودهای غيرقانونی و بدون حکم
را منتشر کرد ،دولت بوش با شيوۀ معهودش با منطق «يا با مايید یا علیه ما» استدالل کرد که اين روشها
برای مبارزه با تروريسم پس از حمالت يازده سپتامبر ضروریاند.
از آنجا که متمم اليحۀ شنود اطالعات خارجی به شرکتهايی که به کار شنود کمک میکنند،
مصونيت از پیگيری می دهد (حتی اگر کارشان غیرقانونی يا خالف قانون اساسی باشد) ،دعاوی اقدام
طبقهای 1عليه شرکت ایتی اندتی به عنوان مباشر مستقيم سوء استفادۀ غیرقانونی دولت از قدرت شنود
به جايی نرسیده است .دولت اوباما بسياری از رأیدهندگان ليبرال را با عدم همدلیاش با اين دعاوی
حقوقی متحير کرد :سناتور اوباما در مقام نامزدی وعده داده بود که قانون متمم اليحۀ شنود اطالعات
خارجی را ملغا کند و قانون ميهندوستی را نيز اصالح کند .رييس جمهور اوباما ظاهرا ً نظرش را عوض
کرد يا دستکم تمايلاش به اقدام عملی تغيير کرده است .دولت او با هر متممی که از حمايت اعضای
کنگره از هر دو حزب برای سختتر کردن نظارت قضايی و کنگرهای برای شنود بدون حکم شهروندان
برخوردار بوده ،مخالفت کرده است و وکالی دولت سرسختانه کوشيدهاند که دعاوی حقوقی گروههای
مدافع آزادیهای مدنی عليه شرکت ایتی اندتی و سازمان امنيت ملی را رد کنند.
قانون آمريکا دربارۀ شرایط شنود تلفنی و بازرسی فيزيکی خانهها – يا حتی ديسکهای سخت
کامپيوترهايی که داخل خانهها و دفاتر شخصی هستند – بسيار سختگیرانه است .اما وقتی پای
ارتباطات ديجيتالی در میان است که در «ابر» ذخیره شده (يعنی روی سرورهای کامپيوتری که با عمليات
خدماتیای اداره می شوند مانند سرویس ایميل های جیمیل و هاتميل یا ميزبانی وب آمازون،
بالگاسپات ،فيسبوک و توييتر) ،اين قانون بسیار مبهم و منسوخ است .قانونی به اسم قانون حریم
خصوصی ارتباطات الکترونيک ( 2)ECPAوجود دارد که از سال  ۱۹۸۶به روز نشده است؛ یعنی پيش
از اينکه شبکۀ جهانی وب  -چه برسد به ایمیل تحت وب و شبکههای اجتماعی  -به وجود بیايند.
این قانون به مقامات انتظامی و قضایی اجازه میدهد که همۀ دادهها يا ایمیلها را بدون نياز به حکم در
صورتی که از ذخيره شدن آنها بيش از  ۱۸۰روز گذشته باشد ،مطالبه کنند( .در سال  ،۱۹۸۶هيچ کس
تصور هم نمیکرد که مردم بخواهند يا نياز داشته باشند که دادههای محرمانه يا خصوصی را به مدتی
طوالنیتر از اين روی سرورهای مرکزی ذخيره کنند) .شرکتها اغلب همکاری با دولت را به سود
خود خواهند ديد .چنين قانون منسوخی حفاظت از حقوق کاربران را برای شرکتها دشوارتر میکند
حتی وقتی که يک معاملۀ سودآور در گرو جانبداری از مشتریشان باشد .برای رسيدگی به اين مسأله،
 Class-action lawsuit .1يا دعاوی اقدام طبقهای ،نوعی از دعوا يا شکايت حقوقی است که گروهی از مردم به طور
جمعی ادعايی را در دادگاه طرح کنند که در آن از طبقه يا گروهی شکايت شود.
2. Electronic Communications Privacy Act
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ی اند تی و چند شرکت ديگر با گروههای مدافع حقوق مدنی
گوگل ،فيسبوک ،مايکروسافت و ایت 
گرد هم آمدهاند تا با کنگره بر سر به روز کردن قانون حريم خصوصی ارتباطات الکترونيک چانهزنی
کنند .هدف اين ائتالف که فرايند مناسب ديجیتال ( 1)DDPنام دارد اين است که در صورتی که دولت
بخواهد محتويات يک حساب جیميل ،فيسبوک يا توييتر را در اختيار بگيرد ،از شرکت تلفن برای
رديابی موبایل شما کمک بگیرد يا اطالعات آدرس آیپی شما را از یوتيوب مطالبه کند ،بنا بر مبنای
معقول 2ناگزير به ارايۀ حکم باشد.
در می سال  ۲۰۱۱کميتۀ قضايی سنا 3اليحهای را برای تغيير قانون حريم خصوصی الکترونيک ارايه
کرد که بر اساس آن مقامات انتظامی و قضایی برای دستيابی به ایمیلها يا ساير دادههایی که روی
سرورهای شرکتی ذخيره شده باشد نيازمند حکم هستند؛ و این موفقیتی برای ائتالف «فرايند مناسب
ديجيتال» بود .اما دادههای مکانيابی کاربران تلفن همراه همچنان برای دسترسی مقامات فراهماند .در
همين حال ،دولت اوباما برای گسترش حوزه در اختيار گرفتن و دسترسی آسانتر به اين دادهها تالش
کرده است .در يکی از جلسات کنگره دربارۀ گردآوری دادههای موبایل و حریم خصوصی ،در ماه می
 ،۲۰۱۱يک دادستان وزارت دادگستری استدالل کرد که ارايهکنندگان خدمات تلفنهای موبایل باید
ملزم به ذخيرۀ اطالعات مفصلتری دربارۀ تحرکات کاربران باشند ،چون اين کار دستگيری مجرمان
را برای نهادهای انتظامی آسانتر میکند .دادن حق نصب ابزارهای شنود به پليس در خانههای همۀ
شهروندان نیز بدون شک برای دستگيری مجرمان بسيار مفيد خواهد بود ،ولی داليل کافی وجود دارد
که چنین کاری را بدون مبنای معقول غيرمجاز میکند .اينکه وزارت دادگستری دغدغهاش را برای
حريم خصوصی شهروندان و آزادیهای مدنیشان وقتی پای زندگی ديجيتالشان در میان باشد ،به تعلیق
در میآورد نکتۀ هشداردهندهای است.
هر چند دولت آمریکا بنا به قانون ملزم است که شنود خطوط تلفن را علناً مستندسازی کند ،از
نيمۀ سال  ۲۰۱۱ديگر برای ارتباطات اينترنتی ملزم به این کار نبوده است .عالوه بر اين ،تا سال ،۲۰۰۹
شرکتهایی که از قاعدۀ «نامههای امنيت ملی» )NSL( 4پيروی میکنند (که نوعی مطالبۀ اداری است که
بنا به آن نيازی به مبنای معقول يا نظارت قضايی نيست) ،بنا به تمهيدات قانون ميهندوستی از اطالعرسانی
به مشتريانشان دربارۀ دریافت این نامه ها منع شدند .هيچ یک از شرکتهای اينترنتی و مخابراتی بزرگ
و نامآوری که گويا صدها هزار نامه از اين دست را در ده سال گذشته دریافت کردهاند ،هرگز بر مبنای
قانون اساسی تالشی برای ايستادگی در برابر اين دستور به سکوت ،5نکردهاند .در عوض ،اين چالش از
سوی کارآفرینی مطرح شد به نام نيک مريل که يک شرکت خدمات اينترنتی کوچک در نيويورک
را به نام کليکس اينترنت اکسس 6را اداره میکرد .در سال  ،۲۰۰۴او يک نامۀ امنيت ملی دريافت کرد
1. Digital Due Process
2. Probable cause
3. Senate Judiciary Committee
4. National Security Letters
5. Gag provision
6. Calyx Internet Access
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که به نظرش بيش از اندازه موسع و ناقض حقوق کاربراناش بود .او برای ايستادگی در برابر آن از
اتحادیۀ آزادیهای مدنی آمریکا 1کمک گرفت .در سال  ،۲۰۰۹باالخره يک دادگاه فدرال حکم داد
که دستور به سکوت قانون ميهندوستی که آشکار کردن وجود نامۀ امنيت ملی را منع میکند ،خالف
قانون اساسی است.
2
در اوايل سال  ،۲۰۱۱کريستوفر سوقوييان  ،يک کنشگر ضد شنود و دانشجوی دکترای دانشگاه
اينديانا ،مقالهای پژوهشی را منتشر کرد که به تحليل اطالعات در دسترس دربارۀ تقاضاهای شنود دولتی
می پرداخت .نتيجهای که او گرفت این بود که «سازمانهای انتظامی ساالنه دهها هزار (اگر نگوييم
صدها هزار) تقاضای مدارک و مستندات مشترکان ،ارتباطات آنها و دادههای مکانيابیشان دارند» .او
همچنين به اين نتيجه رسید که وزارت دادگستری حجم تقاضاهایی که از شرکتها در این موارد دارد
را بسيار کمتر« ،چندين برابر کمتر» ،از ميزان واقعی گزارش میکند .از آن طرف هم ،تنها شرکتهای
معدودی به ميزان تقاضاهايی که از دادگستری دريافت میکنند اذعان کردهاند.
پژوهشهايی که گروههای آزادیهای مدنی انجام داده اند پرسشهای ديگری را نيز ايجاد میکند
که مثال آيا میتوان به افبیآی در استفادۀ مسئوالنه از اين قدرت گسترش یافته اعتماد کرد يا نه .در
ژانويۀ سال  ،۲۰۱۱بنياد مرز الکترونيک ( 3)EFFگزارشی را منتشر کرد و در آن نتيجه گرفت که بر مبنای
تحلیل اسناد افبیآی ،مربوط به تحقيقاتی از سال  ۲۰۰۱تا سال « ،۲۰۰۸تحقیقات امنيتی آزادیهای
مدنی شهروندان آمريکايی را به دفعات و در ميزان بسيار بزرگتری از آنچه پيش از اين تصور میشد به
خطر انداخته است» .بنياد مرز الکترونيک تخمين زده است که بر اساس تحليل اسنادی که از طريق قانون
آزادی اطالعات 4به دست آورده است ،حدود  ۴۰هزار مورد نقض قانون ممکن است در اين دوره رخ
داده باشد .نظارت قضايی و کنگرهای بر تحقيقات امنيتی افبیآی «ناکارآمد» تشخيص داده شد .عالوه
بر اين ،بنياد مرز الکترونيک به اين نتيجه رسید که در تقريباً نیمی از مواردی که از نامههای امنيتی ملی
در مطالبۀ اطالعات سوء استفاده شده ،شرکتهای تلفنی ،سرويسدهندگان اينترنت ،نهادهای مالی و
سازمانهای اعتباری «به نحوی در ارايۀ غيرمجاز اطالعات شخصی مشترکان به افبیآی سهم داشتهاند».
چنين وضعيتی مو بر اندام آمريکايیهايی راست می کند که در پی تغيير قوانينی هستند که به
نظرشان نادرست ،کارشناسینشده ،يا نامنصفانه است يا برای هر کسی که در کار اعتراض ،کنشگری يا
افشاگریهايی است که افراد قدرتمند میخواهند مانع از آن شوند یا آن را محدود کنند .فقدان نظارت
کافی عمومی و شفافيت دربارۀ شنود دولتی از طریق شبکههای خصوصی میتواند به مرور زمان اعتراض
و کنشگری را از طريق «اثر پنآپتيکان» 5تضعيف کند – اين تعبیر از نام زندانی گرفته شده که فيلسوف
و نظريهپرداز اجتماعی انگليسی جرمی بنتهام در سال  ۱۷۸۵طراحی کرده بود .در طرح او ،به زندانیان
قراين معتبری ارايه میشود که گاهی از اوقات پنهانی تحت نظر هستند .اگر زندانیان هیچ راهی نداشته
1. American Civil Liberties Union
2. Christopher Soghoian
3. Electronic Frontier Foundation
4. Freedom of Information Act
5. Panoptican Effect
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باشند که دقيقاً بدانند چه وقتی تحت نظر هستند ،عاقبت فرض خواهند کرد که هميشه تحت نظر هستند
(یعنی طوری رفتار می کنند که هر وقت تحت نظر بودند چیزی درز نکند) .ميشل فوکوی فيلسوف در
کتابی که در سال  ۱۹۷۵با عنوان انضباط و مجازات منتشر کرد ،هشدار داد که «پنآپتيسيسم» میتواند
از زندان واقعی فراتر برود و در جامعه به طور کلی رسوخ کند؛ وقتی مردم بدانند که شنود و مراقبت
حداقل گاهی اوقات رخ میدهد ،بدون اینکه به روشنی بدانند چگونه يا چه وقتی اين نظارت و شنود رخ
میدهد و عليه چه کسی و بر مبنای چه معيارهای مشخصی ،تصميم خواهند گرفت که از دردسر دوری
کنند و رفتارشان را جوری تغيير دهند که اغلب (در تناسب با وضعیت تحت نظر بودن) بسيار ظريف و
حتی ناخودآگاه است.
2
1
محقق حريم خصوصی ،سايمون چسترمن  ،در کتاب تازهاش با عنوان يک ملت ،تحت نظر استدالل
میکند که اگر قرار باشد آزادیهای شهروندان دموکراسیها به شکل معناداری محافظت شود ،قدرت
همۀ نهادهای عمومی و شرکتهايی که دسترسی به اطالعات خصوصی شهروندان دارند بايد به شيوهای
روشن و با پاسخگويی علنی محدود شود .او میگويد« :آنچه که ما اکنون شاهدش هستيم پديدار شدن
يک قرارداد اجتماعی تازه است که در آن افراد به دولت (و اغلب بازیگران ديگر نيز) قدرت دسترسی به
اطالعات را در ازای امنيت و آسايش زندگیشان در دنيای مدرن میدهند» .در عصر اينترنت ،شرکتها
و سازمانهای دولتی ناگزير به اطالعات تفصيلی زندگی مردم دسترسی خواهند داشت .بدون شفافيت و
پاسخگويی در قبال استفاده از اين اطالعات ،دموکراسی فرسوده خواهد شد.
در عين حال ،جامعهها وقتی پای حکمرانی بر زندگیهای ديجيتالمان به میان میآید بر سر چهارراهی
مهم هستند :چارچوبهای تازۀ قانونی و موسسه ای برای امنيت سايبری ،اجرای قوانين و انتظامات ،و
حفاظت از آزادیهای مدنی برای شبکهها و خدمات ديجیتالی در کانون بحث ،تصميمگيری و اجرا
هستند .معيارها و هنجارهايی در شرف شکلگيری است .در ماه می سال  ،۲۰۱۱کاخ سفيد مجموعهای
از پيشنهادات را برای قانونگذاری امنیت سايبری ملی منتشر کرد که دستکم اهميت حفاظت از حقوق
شهروندان در جريان پیگيری اهداف ديگری را به رسميت شناخته است .اين متن پيشنهاد میکند که
وزارت امنيت داخلی باید در اجرای برنامههای امنيت سایبریاش برای حفاظت از شبکههای خصوصی
در برابر حمالت سايبری فلج کنندهای که میتوانند اقتصاد ملی را از کار بيندازند« ،از مقررات و تهميدات
حريم خصوصی و آزادیهای مدنی» تبعيت کند .اين متن همچنين مقرر میدارد که این مقررات و
تمهيدات «با مشورت با متخصصان حريم خصوصی و آزادیهای مدنی» تهیه شود .اما اين نکته همچنان
روشن نيست که آيا میتوان آنقدر موج سياسی ايجاد کرد که روند فرسايش پاسخگويی عمومی ده سال
گذشته را معکوس کرد یا نه .البته ،این وضعیت از اين رو پيش آمده است که رأیدهندگان آمريکايی
اجازۀ آن را دادهاند – و در بعضی موارد فعاالنه از فرسايش آزادیهای مدنی به نام مبارزه با ترور و
تبهکاری ،يا انفعال به خاطر اینکه توجهشان معطوف به جای ديگری بوده است ،حمایت کردهاند.
وضع الزم نيست به این شکل باشد .سوقوييان ،در يک مقالۀ پژوهشی که سياستهای نگهداری
1. Simon Chesterman
2. One Nation, Under Surveillance
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اطالعات شرکتی و عملکردهای مشخص شرکتها را در ارایۀ دادههای کاربران به سازمانها و نهادهای
انتظامی و امنيت ملی مقايسه میکند ،تفاوتهای گستردهای را از حيث نحوۀ نگهداری اطالعات کاربران،
نحوۀ ذخيرۀ اين اطالعات و اينکه دقيقاً چگونه این اطالعات در اختيار سازمانهای دولتی گذاشته
میشود ،ثبت کرده است .معنای اين مشاهدات این است که شرکتها در واقع وقتی پای رابطهشان
با سازمانهای دولتی در ميان باشد ،حق انتخاب و تصميمگيری زيادی دارند؛ اين شرکتها میتوانند
شروع به چانهزنی برای تغيير قوانین و مقرراتی کنند که تمهیدات بيشتری برای حفاظت از مشتريان و
کاربرانشان ايجاد میکند ،يا اينکه چنین کاری نکنند .سوقوييان اشاره میکند که مشکل این است که
وقتی بيشتر مردم ارايهدهندۀ اينترنت برادبندشان ،سرويس تلفن همراهشان ،خدمات ميزبانی وب ،خدمات
شبکههای اجتماعی ،يا ایميل شخصیشان را انتخاب میکنند ،سياستها و عملکرد شرکت در رابطه
با شنود و نظارت دولتی به ندرت لحاظ میشود .دليلاش تا حدودی اين است که برای يک فرد عادی
بسيار دشوار است که بداند کدام شرکت چه کار میکند و عملکرد شرکتها را به نحو معنیداری
مقايسه کند.
سوقوييان توصيه میکند که میتوان با الزامی کردن شفافيت بيشتر از سوی شرکتها و دولت
«مشوق زمینه ای شد برای مقاومت مؤثر شرکتی در برابر دستيابی دولت» .اگر ثابت شود کنگره قادر
به تصويب قوانينی نيست که آشکارسازی و شفافيت را الزامی کند ،شهروندان نگران باید به نهادهای
قانونگذاری ايالتی فشار بياورند تا این قوانین آشکارسازی را تصويب کنند ،به ويژه در ايالتهايی کليدی
مثل کاليفرنيا که مکان بسياری از شرکتهای اينترنتی است .نتيجۀ اين کار حفاظت بيشتر از همۀ مشتريان
شرکتهايی است که در اين ايالتها هستند ،فارغ از قلمرو محل زندگی خود آن مشتريان.
اما حتی اگر هيچ نهاد قانونگذاریای چنين قوانينی را تصويب نکند ،موشکافی بيشتر رسانهها،
آگاهی شهروندان و کنشگری کاربران میتواند کمک کند تا شرکتها را در جهتی که بيشتر شهروند-
محور باشد سوق بدهد .اما بدون شفافيت و پاسخگويی روشن دربارۀ اينکه اطالعات شخصی چگونه،
چه وقت و تحت چه شرايط مشخصی گردآوری و استفاده میشوند ،شهروندان به حق باید نگران رشد
قدرت «پنآپتيک» دولت باشند.

ويکیليکس و سرنوشت بيان جنجالی

ويکیليکس و چندین سازمان خبری که افشاگران به عنوان شريک انتخاب کرده بودند نخستين
دسته از تلگرافهای محرمانۀ ديپلماتيک آمريکايی را که توسط بردلی منينگ يک سرباز ناراضی ارتش
آمریکا در نوامبر سال  ۲۰۱۰درز کرده بود ،افشا کردند .جو بايدن ،معاون رييس جمهور ،جوليان آسانژ
رييس ويکیليکس را «تروريست ديجيتال» لقب داد .سناتور جو ليبرمن اعالم کرد که «اعمال غيرقانونی،
گستاخانه و بیخردانۀ ويکیليکس امنيت ملی ما را به خطر انداخته است و زندگیها را در اطراف
جهان دستخوش خطر کرده است» .در عين حال ،وبسايت «کيبلگيت» 1ويکیليکس که به نمايش
1. Cablegate

68 

w w w. t a v a a n a . o r g

رضایت وبستان

تلگرافهای ديپلماتيک درزکرده اختصاص داشت ،آماج حمالت توزيعشدۀ انکار سرويس از جاهايی
ناشناخته شد .سايت ديگر نتوانست آنالين بماند .آسانژ تصمیم گرفت محل نگهداری و انتشار دادههای
وبسایتاش را به يک سرويس ميزبانی وب ديگر ببرد که آمازون اداره میکند و به خاطر ايستادگیاش
در دفاع در برابر حمالت سايبری مشهور است و از اين رو اغلب مورد استفادۀ گروههای حقوق بشری
واقع میشود که تخصص فنی داخلی کافی برای دفاع از خودشان ندارند.
دو روز پس از اينکه آسانژ سايت کيبلگيت را به آمازون منتقل کرد ،مقر آمازون تلفنی شکايتآميز
از دفتر ليبرمن داشت .مدتی بعد ،آمازون [سرور] ویکیليکس را خاموش و روشن 1کرد .سناتور در
واکنش بيانيهای داد با اين مضمون که« :کاش آمازون اين کار را قب ً
ال بر مبنای انتشار پيشين مطالب
محرمانه توسط ويکیليکس انجام داده بود .تصميم اين شرکت برای تعليق ويکیليکس اکنون تصميمی
درست است و باید معياری برای ساير شرکتهایی باشد که ويکیليکس از آنها برای توزيع مطالبی که
به طور غيرقانونی به دست آورده ،استفاده میکند».
آمازون بعدا ً اصرار داشت که مستقل از تلفن لیبرمن اين کار را کرده است .به هر تقدير ،از لحاظ
قانونی آمازون ديگر تحت فشار نبود .سخنان و اظهارات جنجالی که روی سرورهای آمازون واقع
میشوند به همان شکلی که ابراز نظر در فضاهای عمومی تحت حمايت قرار دارد ،حمایت نمیشوند.
قانون به آمازون اين حق را میدهد که مقررات خودش را وضع کند .مفاد قرارداد خدمات آمازون
به روشنی میگويد که آمازون «اين حق را برای خود محفوظ دارد که از سرويس دادن امتناع کند،
حسابها را ببندند و محتويات را بنا به تشخيص انحصاری خودش حذف کرده يا ويرايش کند» .با
کليک کردن روی «موافقم» مشتری قانوناً رضايت میدهد به اينکه «شما حق نمایندگی يا حکمی را که
در خصوص همۀ حقوق آن محتوا صاحب هستید یا در اختيار دارید ،واگذار کنيد» و تأييد میکند که
محتوا «باعث آسيب به هيچ شخص يا نهادی نمیشود».
به رغم فقدان هر گونه اتهام جنايی – چه برسد به محکوميت – برای هر کسی که درگير انتشار اين
تلگرافها ست ،چندين شرکت ديگر از جمله پیپل ،2مسترکارد ،3و اوری دیاناس 4ارتباط تجاریشان
را با ويکیليکس قطع کردند .اگر چه اين شرکتها بر حسب حقوق قانونی قراردادشان میتوانستند هر
مشتریای را به هر دليلی کنار بگذارند ،در کنار گذاشتن ويکیليکس آنها پیامی روشنی به مشتريانشان
فرستادند :بیان جنجالی سياسی – حتی اگر مبنای محکمی داشته باشد که تحت حمايت قانون اساسی
است – هميشه از سوی ما استقبال نخواهد شد.
مهم است اين نکته نيز درک شود که بعضی از شرکتها تالش کردند در مقابل فشار برای ساکت
کردن افرادی که به دولت آمریکا و کارآيی ديپلماتيکاش صدمه زده بودند مقاومت کنند؛ افرادی
که هنوز رسماً متهم نشده بودند ،چه برسد به محکوم شدن به ارتکاب جرمی .در ژانويۀ سال ،۲۰۱۱
خبری منتشر شد که دادستانهای دولت آمریکا حکم جلبی به دست آورده بودند که توييتر را ملزم
1. Boot
2. PayPal
3. Mastercard
4. EveryDNS
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میکرد که اطالعات حساب پنج نفر را که در انتشار تلگرافهای محرمانۀ ديپلماتيک آمريکا نقش
داشتند ،در اختيار بگذارد .اين حکم جلب به توييتها کاری نداشت – که اساساً علنی هستند – بلکه
به پيغامهای مستقيم ميان کاربران ،رکورد آدرسهای آیپی (که میتواند به محققان پرونده در تعيين
مکان ابزارهای کامپيوتری که اين پستها از آنجا ارسال شده بود کمک کند) ،و مواردی از اين قبيل
کار داشتند .دولت هيچ پروندۀ جنايی علیه اين افراد درست نکرده بود .وکالی توييتر در دادگاه برای
برداشتن اين حکم مبارزه کردند تا بدون نقض قانون اين اطالعات در اختیار گذاشته شود .آنها در این
مبارزه پيروز شدند و بالفاصله به اين پنج نفر خبر دادند که چنين درخواستی برای اطالعات آمده است.
جودی اولسن 1سخنگوی توييتر در پاسخ به پرسشی از سوی نيويورک تايمز دربارۀ اين پرونده گفت:
«برای کمک به حفظ حقوق کاربران ،سياست ما اين است که تقاضاهای مقامات انتظامی و دولتی را
برای مطالبۀ اطالعاتشان به آنها خبر بدهيم ،مگر اينکه بنا به قانون از این کار منع شده باشيم» .چندين
عضو ويکیليکس میگويند که مشکوک هستند به اينکه احکام مشابهی برای گوگل و فيسبوک نيز
ارسال شده است .از ماه اوت سال  ،۲۰۱۱اين دو شرکت هیچ نظری در اين مورد ندادهاند.
پیامدهای ويکیليکس  -و مشکالتی که به میان میکشد  -فوقالعاده پيچيده هستند و برای فهم
درست آنها ،باید اليههای مختلفشان را گشود و به طور جداگانه انگيزهها و پيامدها را بررسی کرد .يقيناً
منابع ديپلماتيک بیگناه  -از جمله کنشگران دموکراسی و حقوق بشر  -به خاطر انتشار اين تلگرافها
آسيب ديدند يا در معرض خطر واقع شدند و افشای کارهای فوقالعاده حساس ديپلماتهای توانمند چه
بسا تأثيری منفی بر روابط با دولتهايی داشته که آمریکا در آنها منافع بحق و حتی حياتی سياست خارجی
و امنيت ملی داشته است .اما در همان حال ،شهروندانی از چند کشور از بعضی از اسناد ويکیليکس
استفاده کردند تا پرده از رفتارهای دولتشان ،که با هر معيار متعارفی از پاسخگويی و مسئوليتپذیری
غيرقابل قبول بوده ،بردارند .فارغ از اينکه آيا کسی نيات و پيامدهای انتشار تلگرافهای ديپلماتيک را
توسط ويکیليکس مثبت ارزيابی کند یا نه ،پاسخ دولت آمریکا به ويکیليکس نشاندهندۀ يک ابهام،
غبارآلودگی و فقدان پاسخگويی عمومی آزارنده در روابط قدرت ميان دولت و شرکتهای مرتبط با
اينترنت است.
هيالری کلینتون ،وزیر خارجه ،در سخنرانیای در فوريۀ سال  ،۲۰۱۱سعی کرد وزارت خارجه  -و
به طور کلی دولت آمریکا  -را از سياستمداران مشخص و مفسران رسانهایای که سر جوليان آسانژ
را بدون هيچ عالقۀ ظاهری به طی مراحل قانونی میطلبيدند ،دور کند .به گفته او دولت آمریکا بر
شرکتهای خصوصی مثل آمازون و پیپل برای قطع ارتباطشان با ویکیليکس فشاری نیاورده است.
اما از طريق گزارشهای بعدی در روزنامهها و تحقیقاتی که وکالی آزادیهای مدنی انجام دادند اين
موضوع آشکار شد که شرکتها تحت تأثیر بيانيهها و عقايد دولت قرار گرفتهاند .از جمله ،نامهای از
مشاور حقوقی وزارت خارجه ،هارولد کوه ،2هست که می گوید تا زمانی که ویکیليکس به انتشار
تلگرافهای ديپلماتيک محرمانه ادامه میدهد «نقض قانون مستمرا ً اتفاق میافتد».
1. Jodi Olsen
2. Harold Koh
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چنانکه يوخای بنکلر 1محقق حقوقی هاروارد در يک گروه گفتوگوی ایميلی با همکاراناش
دربارۀ ويکیلیکس و اقدامات وزارت خارجه گفته است (که با اجازۀ او اينجا نقل میکنم) ،ادعای کوه،
از اساس «و بر حسب قانون اساسی ،نادرست است» .وزارت دادگستری نتوانسته است پروندۀ محکمی
در دادگاهی قانونی عليه ويکیليکس يا هر نهاد ديگری که در انتشار تلگرافها دست داشته ارايه کند.
بنکلر استدالل میکند که دولت هيچ مستمسکی نداشت اال اينکه ثابت کند کسی که با ويکیليکس کار
میکرده مستقيماً با منينگ توطئهای را تدارک ديده است.
آنچه که در نظر بنکلر و ساير دانشوران و اساتيد حقوق اساسی در مواجهۀ دولت آمریکا با
ويکیليکس شريرانه به نظر میرسد اين است که چون دولت هيچ پروندۀ واقعی عليه ناشران ندارد،
ادعای غيرقانونی بودن ويکیليکس ،فارغ از اينکه چقدر بیاساس است« ،راه را برای مسيرهای فراقانونی
باز میکند که میتوان تحت عنوان اينکه نمیشود آزادانه دست به سرکوب بزنند مانع آن شد» .دولت
اوباما میتواند انکار کند که مستقیماً به آمازون ،پیپل ،اوری دیاناس و ساير شرکتها دستور قطع
ارتباط با ويکیليکس را داده است و به اين ترتيب از هر ادعايی مبنی بر اينکه مرتکب کاری خالف
قانون اساسی يا غيرقانونی شده است ،اجتناب کند .اما ادعای دولت آمريکا عليه ويکیليکس توانست
کار را برای سازمانهای سياسی جنجالی برای نشر این اسناد و جمعآوری پول و اعانه در آمريکا دشوار
کند.
ما اينجا مشکلی داريم :گفتمان سياسی در آمريکا و بسياری از دموکراسیهای ديگر اکنون روز به
روز بيشتر وابسته است به شرکتهای واسطۀ ديجيتالی که مالکيت و مديريتی خصوصی دارند .اينکه
بيان نامحبوب ،جنجالی يا محل نزاع حق وجود در اين فضاها را دارد یا ندارد به عهدۀ مديران اجرايی و
غيرمنتخب اين شرکتها واگذار میشود که هيچ الزام قانونی برای توجيه تصميمهایشان ندارند .پاسخ
به انتشار تلگرافهای محرمانه توسط ویکیليکس نمونهای است نگرانکننده از قدرت غيرپاسخگوی
شرکتهای خصوصی بر بیان سياسی شهروندان و اينکه چگونه دولت میتواند این قدرت را به
شيوههايی غيررسمی و لذا غيرپاسخگو به بازی بگيرد .اين دستکاری و مهندسی ابهام آلود به شيوههايی
انجام میشود که بيشتر مردم از آن بیخبرند يا در بعضی موارد ممکن است حتی از آن دفاع کنند چون
معتقدند که به حال آنها به عنوان شهروندانی قانونمدار تأثيری ندارد .اين شهروندان تا وقتی که خودشان
يا کسی که برایشان مهم است از لحاظ سياسی به حاشيه رانده شود يا آسيب ببيند يا ببينند که حقوقشان
به هر دليلی نقض شده است ،همچنان اين باور را حفظ خواهند کرد.

1. Yochai Benkler

6

سانسور دموکراتیک
تا آوريل سال ۲۰۰۷؛ کتی سیيهرا ،1وبالگ مشهوری مینوشت به نام «ايجاد کاربران پرشور»
دربارۀ اینکه چطور نرمافزاری طراحی کنند که مردم را شاد کند .او سخنرانی بود که برای کنفرانسهای
فناوری همه جا دنبالاش بودند .اما تهدید به مرگ و اظهار نظرهای توهينآميز جنسی باعث شد که همۀ
سخنرانیهای عمومی و نوشتههایاش را متوقف کند .او در پستی در توضيح تصميماش نوشت:
3
اکنون که دارم اينها را مینويسم باید در سن دیهگو باشم و کارگاهی آموزشی در کنفرانس ایتک
ارايه کنم .ولی آنجا نیستم .در خانهام هستم و درها را قفل کردهام ،از وحشت .در چهار هفتۀ گذشته،
در این وبالگ نظرهایی دريافت کردهام که در آنها تهديد به مرگ شدهام .اما اين باعث عقبنشينیام
نبود .چیزی که عاقبت مرا به اينجا کشاند تهديدهای نگرانکنندۀ خشونت و تهدیدهای جنسیای بود
که در دو وبالگ ديگر منتشر شده بود ...وبالگهايی که توسط گروهی نوشته يا اداره میشد که شامل
بالگرهايی برجسته است.
این تهديدها شامل عکسهايی دستکاری شده از سیيهرا بود که بندی به گردناش نهاده بودند و
دهانبندی روی دهاناش .بعضی از نظردهندگان به زبان جنسی بسیار عريان و صريحی توصيف کرده
بودند که گلویاش را خواهند برید و سپس به شيوهای هولناک به او تجاوز خواهند کرد.
2

1. Kathy Sierra
2. Creating Passionate Users
3. ETech
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گردانندگان ناشناس وبسایتی به نام بچههای خبیث  – meankid.orgکه ظاهرا ً از چهرۀ مثبت و
لحن دوستانۀ سیيهرا متنفر بودند – تصميم گرفته بودند او را هدف قرار دهند .نمونۀ سیيهرا مثالی است
از اينکه اينترنت چگونه میتواند اراذل اينترنتی شرير را قدرتمند کند تا انسانهای بیگناه را که درصدی
از آنها زنان هستند ،قربانی کند .سوال اين است :دولت برای حل اين مشکل چه میتواند يا باید بکند؟
همۀ دموکراسیها تالش میکنند توازن درست را بين حفظ افراد بیگناه در برابر قلدران و مجرمان از
يک سو و حفظ آزادیهای مدنی و آزادی بيان در اينترنت از سوی ديگری پيدا کنند .متأسفانه ،بسياری
از دولتها دست به سوی راهحلهايی میيازند که آنها را در نزاع با شرکتهای چندملیتی و گروههای
حقوق بشری قرار میدهد.

نيات در برابر پيامدها

کتاب اينترنت توهينآميز 1که در اوايل سال  ۲۰۱۱منتشر شده است ،مجموعهای از مقاالتی است
به قلم روشنفکران برجستۀ آمريکايی که نگراناند رشد اينترنت  -و وابستگی شهروندان به آن برای
گفتمان عمومی - 2به شيوههايی نگرانکننده تهدیدی است برای دموکراسی .آنها استدالل میکنند که
نظرهای ناشناس غالباً غيرمسئوالنه و فتنهانگيز است و باعث میشود گفتمان عمومی به تباهی لجنپراکنی
کشيده شود به جای اينکه بر مسايل و واقعيتها تمرکز داشته باشد .چندين مقاله از اين کتاب با نقل
مورد سیيهرا ،استدالل میکنند که اينترنت میتواند دستکم برای بعضی از زنان مشارکت در گفتمان
عمومی – و در نتيجه زندگی عمومی و سياست – را بدون واقع شدن در معرض حمالت شفاهی یا
حتی تهديد ،دشوارتر کند .در مقالۀ «حقوق مدنی در عصر اطالعات» ،دانيل سيترون ،3استاد حقوق
دانشگاه مريلند ،اينترنت را با دو چهره توصيف میکند« :يکی ما را با فرصتهايی هيجانانگيزی برای
زنان و اقليتها به پيش میراند برای کار کردن ،شبکهسازی و گسترش آنالين افکارشان .و ديگری ما
را به زمانی بر میگرداند که اوباش ناشناس مانع از مشارکت افراد آسيبپذير در سطح جامعه به مثابه
انسانهايی برابر میشدند».
کاس ساناشتاين 4استاد حقوق هاروارد هم در این کتاب مقاله دارد هر چند کتاب زمانی منتشر
شده است که او در دولت اوباما به عنوان رييس دفتر امور اطالعرسانی و مقررات 5کاخ سفيد خدمت
میکرده است .او در مقاله خود توصيف میکند که چطور نظرات ناشناس آنالين زمينه را برای شايعات
نادرست دربارۀ مقامات عمومی و اتفاقات جاری فراهم میکند تا مثل آتشی در بيشهزار پخش شود و در
ذهن بخش بزرگی از جمعيت يک کشور يا منطقه حک شود .ساناشتاين مینويسد« :بازار مکارۀ افکار
اگر شيوع شايعات نادرست و جا افتادنشان را تضمين کند کار نخواهد کرد ».او خواهان قوانينی برای
1. The Offensive Internet
2. Public discourse
3. Danielle Citron
4. Cass Sunstein
5. The White House Office of Information and Regulatory Affairs
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بازداشتن مردم از پخش سخنان باطل و آسيبرسان است و نتيجه میگيرد که «مهم است اثر بازدارنده يا
ترسانندهای در برابر سخنان کذب وجود داشته باشد – نه تنها برای حفاظت از مردم در برابر سهلانگاری،
ظلم و آسيب ناموجه به اعتبار و آبرویشان – بلکه همچنين برای اطمينان حاصل کردن از کارکرد
مناسب خود دموکراسی» .ساناشتاين توضيح نمیدهد که چنين رويکردی چطور کار خواهد کرد و چه
کسی اين اختيار را خواهد داشت تا ميان «پخش سخنان باطل آسيبرسان» و انتشار تحليلهای جنجالی
يا عقايدی که مقامات دولتی اعتقاد دارند نادرست است ولی ساير مردم براستی آن را درست میدانند،
مرزی قایل شود و اينکه اين مرز کجا بايد کشيده شود .کشورهايی که مشهور به مجازات مردم به خاطر
«انتشار شايعه» هستند امثال چين ،روسيه و تونس زمان بن علی هستند.
ساناشتاين و مؤلفان همکارش مشکالتی را توصیف میکنند که واقعاً نگرانکننده است و با تقويت
استبداد اکثريت و راندن خرد و واقعيت به حاشيۀ گفتمان دموکراتيک ،باعث فرسايش دموکراسی
میشوند .از نظر آنها ،تنها راه مستقیم ممانعت از سخنان فتنهانگيز حذف ناشناس بودن است تا هر کسی را
بتوان مسئول نوشته يا چيزی که روی اينترنت آپلود میکند دانست .اما همانطور که خود ساناشتاين باید
بخوبی واقف باشد ،دموکراسی آمريکايی وجودش را تا حدی مديون ناشناس بودن است :شبنامهها و
رسالههايی ناشناس مثل «فدراليست» 1نقش مهمی در ايجاد حمايت عمومی گستردهتر نه تنها برای انقالب
آمریکا بلکه برای يک شکل کام ً
ال ناآزموده ،آزمايشی و جديد از دولت داشتند.
لی بالينجر ،2حقوقدان قانون اساسی ،در کتابی جديد که از تعهد جهانی به حمايت از آزادی بيان
دفاع میکند ،اين مضمون را به اين شکل بیان کرده است« :اکثريتهای سياسی و مقامات دولتی برای
اجرای قدرت سانسور به شکلی ميانهروانه قابل اعتماد نيستند .عدم مدارا طبیعی است به ويژه در اوقات
استرس .مردم اگر مجال سانسور پیدا کنند ،سانسور خواهند کرد به ويژه وقتی که احساس نگرانی يا
تهدید میکنند» .آيا ساناشتاين و مؤلفان همکارش میتوانند آنقدر سادهلوح باشند که فکر کنند صاحبان
قدرت در آمريکای قرن بيست و يکم با صاحبان قدرت در مکان يا زمانی ديگر فرق دارند؟
شبکهها و فضاهای ديجيتالی که شهروندان به آنها وابسته هستند توسط بخش خصوصی طراحی
شده ،در مالکيت آنها قرار دارد و تحت حاکميت آنهاست .به این ترتيب ،وقتی دولتهای دموکراتيک
سعی میکنند به مطالبات عمومی برای مقابله با همۀ نظرات «بد» آنالين پاسخ دهند ،کار کنترل بيان
اغلب به واسطههای خصوصی واگذار میشود .با اين حال ،اين واسطههای خصوصی هيچ وظيفهای
برای حفظ حقوق شهروندان نسبت به بیان و گردهماییهای آزاد ندارند .عالقۀ آنها به حفظ هويت
ناشناس کاربران در مقابل کشف دولت عموماً ضعيف است با احتساب اینکه هزینههای اجرايی به چالش
کشيدن دستورات دولت اغلب بر خطر آشفته کردن بعضی از مشتريان  -بیشک در کوتاهمدت تا ميان
مدت  -میچربد .اگر دولت قدرت کنترل بيان را پيدا کند و شرکتها انگيزۀ کمی برای حمایت از
ابراز عقيده داشته باشند ،دو بازیگر قدرتمند میتوانند بالقوه آزادی بيان شهروندان را در فضای عمومی
ديجيتال زمینگير کنند.
1. The Federalist
2. Lee Bollinger

74 

w w w. t a v a a n a . o r g

رضایت وبستان

کرۀ جنوبی که یکی از کشورهايی است که بيش از همه در جهان سيمکشی کامپیوتری شده است،
و باالترين نرخ نفوذ اينترنت را در جهان دارد ،نمونهای است برای احتياط کردن .در سال  ،۲۰۰۵زن
جوانی به همراه سگاش سوار مترو بود و سگاش ناگهان کف قطار مدفوع کرد .وقتی زن در برابر
جمع کردن مدفوع سگاش مقاومت کرد باعث خشم و نفرت ساير مردم شد و در همان حال يکی
از مسافران از صحنه ويديويی گرفت .ويديو به سرعت روی اينترنت پخش شد و اين زن در سراسر
جهان به عنوان «دختر مدفوع سگ» مشهور شد .برای آزار دادن او ،خودسران سايبری به سرعت کشف
کردند که او چه کسی است و کجا زندگی میکند؛ اين زن بارها مجبور به اختفا شد ،جراحی پالستيک
کرد ،و هويتاش را عوض کرد .همچنین ،بنا به چندين گزارش در رسانههای ملی و بینالمللی ،آزار
سایبری باعث خودکشی چند نفر از سلبريتیها در آنجا شده است .يک نظرسنجی ملی در سال ۲۰۰۶
نشان داد که  ۸۵درصد از دانشآموزان دبيرستانی کرۀ جنوبی تحت فشار قلدری سايبری هستند .جای
تعجب نيست که بسياری از مردمان کرۀ جنوبی احساس میکنند که اوضاع از کنترل خارج شده است و
رأیدهندگان از نمايندگان منتخبشان خواستتند کاری انجام بدهند.
نتيجۀ اين تقاضاها قانونی بود که مقرر میکرد همۀ وبسايتهايی که بيش از  ۱۰۰.۰۰۰ويزيتور
در روز دارند بايد هنگام ایجاد حساب از کاربران بخواهند که نه تنها نام واقعی و نشانیشان را ارايه
کنند بلکه شمارۀ کارت ملیشان را نيز ارایه کنند که به يک پايگاه دادۀ بسيار کارآمد ملی وصل است.
قانونگذاران کرۀ جنوبی به اين نتيجه رسيده بودند که ناشناس بودن مایۀ تضعيف ثبات اجتماعی است
و اراذل اينترنتی ر قادر میسازد که افراد بیگناه را آزار دهند و خودسران سايبری مردم را ،به خاطر
کارهایی که ستودنی نيستند ولی رفتار مجرمانه محسوب نمیشوند ،تعقيب کرده از شهر فراری دهند و
آنها را شرمسار کنند .اما اين راهحل قانونی که پارلمانی با انتخاب دموکراتيک آن را پی گرفته بود مورد
استفادۀ افرادی با قدرت اقتصادی و سياسی در کرۀ جنوبی قرار گرفت تا آزادی بیانی را که برایشان
تهديدآميز بودند ،به خاموشی بکشانند.
2
1
در اوايل سال  ،۲۰۰۹پارک دهسونگ  ،بالگر کرۀ جنوبی ،مشهور به مينروا  ،به اتهام «نشر اکاذيب در
جهت صدمه به منافع عمومی» بازداشت و به چهار ماه زندان محکوم شد .پستهای محبوب و تأثيرگذار
او در يکی از مشهورترین فضاهای اينترنتی کرۀ جنوبی ،به اسم دائوم ،3تحليلهای انتقادی مهمی از
سياستهای اقتصادی و وضع مالی کشور ارایه میکرد .به خاطر اينکه نوشتههای او بر تصميمهای
سرمايهگذاری خوانندگان اثر میگذاشت ،بسياری در دولت و رسانهها او را متهم به تضعيف بازارهای
مالی کرۀ جنوبی در سال  ۲۰۰۸کردند .پارک ادعا کرد که او فقط میخواسته حقیقت را درباره ی
چيزهایی بنویسد که به نظر او واضح میرسيده ولی رسانههای اصلی با توجه به رابطۀ نزديکشان با رژيم
رييس جمهور لی ميونگ-باک 4و نيازشان به مجوز پخش از گزارش آنها هراس داشتهاند .زمين لغزنده
و خطرناک مبارزه با ناشناس بودن اينجاست.
1. Park Dae-sung
2. Minerva
3. Daum
4. Lee Myung-bak

فصل شش  سانسور دموکراتیک

w w w. t a v a a n a . o r g

 75

علی رغم اینکه پارک پستهای مشهورش را با نام مستعار منتشر میکرد ،بازرسان دولتی به آسانی
توانستند او را پيدا کنند چون او میباید نام واقعی ،نشانی و شمارۀ ملیاش را ثبت میکرده .پارک نهايتاً
تبرئه شد (دادگاه به اين نتیجه رسيد که او به آنچه مینوشته باور داشته و در نتیجه عامدا ً هيچ شايعهای
منتشر نکرده است) ،ولی اين تبرئه پس از گذراندن چهار ماه در زندان رخ داد.
مورد پارک تنها يک نمونه از بسياری موارد ديگر است .مث ً
ال در اوايل سال  ،۲۰۱۰هفده نفر پس از
به چالش گرفتن روايت دولت از نحوۀ غرق شدن يک کشتی جنگی کرۀ جنوبی توسط يک زيردريايی
کرۀ شمالی ،متهم به «اشاعۀ اکاذيب» شدند .اين قانون در کنار نياز به ثبت هويت واقعی برای شرکتهای
اينترنتی ،گوگل را واداشت تا آپلود کردن کامنتها روی سرويس کرهای يوتيوباش در سال  ۲۰۰۹را
غیرفعال کند .گوگل در بيانیهای روی وبالگ شرکت ،با ذکر نگرانیهای حقوق آزادی بیان کاربران
اينترنتی کرۀ جنوبی ،اعالم کرد که «ما بر این باوریم که برای آزادی بيان مهم است که مردم اگر
بخواهند حق ناشناس بودن داشته باشند».
هر چند دادگاه قانون اساسی کرۀ جنوبی نهايتاً در دسامبر سال  ۲۰۱۰حکم داد که قانون عليه «نشر
اکاذيب» خالف قانون اساسی است ،نياز به ثبت هويت واقعی همچنان تا نيمۀ سال  ۲۰۱۱بر جا ماند .در
ماه جوالی ،مردم کرۀ جنوبی درس دردناکی گرفتند که چرا نگهداری اضافی دادهها و شرط ثبت هويت
بيشتر باعث کم شدن امنيتشان میشود تا افزايش آن .اطالعات شخصی حدود  ۳۵ميلیون از مردم کرۀ
جنوبی ،از جمله شمارۀ کارت ملیشان (از بين کل جمعيت پنجاه ميليونیشان) از سرورهای مخابرات
کرۀ جنوبی که اپراتور سومين پورتال محبوب وب کشور بود ،به سرقت رفت .متخصصان امنيتی حمله
را تا سرورهای کامپيوتری واقع در داخل چين دنبال کردند .تا اوايل ماه اوت ،تعداد شمارههای ملی در
دسترس برای فروش روی وبسايتهای چینی بنا به گزارشها سر به فلک کشيده بود( .بازيگران چينی
سخت عالقهمند به حسابهايی روی سايتهای بازی آنالين کرۀ جنوبی هستند ولی نمیتوانند بدون
شمارۀ ملی کرۀ ای به آنها ،که بازاری جاندار برای شناسههای کرۀ جنوبی درست کرده است ،دسترسی
پيدا کنند) .پس از اين حمالت ،دولت اعالم کرد که به تدریج سياست تأييد اسم واقعی را کنار خواهد
گذاشت.
رويکرد دولت هند به کنترل سخنان نفرتپراکنانه و فعاليتهای مشکوک به تروريستی آنالين
نیز باعث نگرانیهايی دربارۀ هزينههايی شد که میتوانست نهايتاً بر منافع آن بچربد .قانون تازهای که
در اواخر سال  ۲۰۰۹اجرايی شد میگويد که شرکتهای اينترنتی داخلی و بينالمللی ،از جمله ياهو،
فيسبوک ،يوتيوب و توييتر در کمک به حفظ «نظم عمومی ،شايستگی يا اخالق» پاسخگو هستند .از
شرکتها انتظار میرود که خودشان رأساً دست به حذف مطالبی که بالقوه فتنهانگيزند بزنند .عدم تمکين
میتواند منجر به حبس تا هفت سال برای مديران اجرايی شود .پيشران اصلی اين قانون خشونت دينی
بود که مشکلی است بسيار قديمی و همچنان در جريان در هند که میتواند با پستهای نفرتپراکنانه
روی اينترنت شعلهور شود.
از آنجا که ميزان نفوذ اينترنت در هند (چه اينترنت پرسرعت برادبند و چه اينترنت کم سرعت
دايلآپ) همچنان پايين است – کمتر از  ۱۰درصد جمعيت – قانون سال  ۲۰۰۹برای بيشتر گروههای
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حقوق بشری هند اولويت بااليی نداشت .اما در آوريل سال  ،۲۰۱۱وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعرسانی چند قدم جلوتر رفت .تحت قوانين تازه ،از شرکتهای اينترنتی انتظار میرود که ظرف ۳۶
ساعت هر محتوايی را که «فوقالعاده مخرب»« ،آزاررسان» يا «از لحاظ قومی غيرقابل قبول» تشخيص
داده شود ،حذف کنند .مدافعان آزادی بيان در هند تصمیم گرفتهاند که انطباق این قانون را با قانون
اساسی به چالش بگيرند .چنانکه پرانش پراکاش ،1از مرکز اينترنت و جامعه در بنگلور 2نوشته است:
«قانون اساسی هند دولت را برای تنظيم حق بنيادين شهروندان نسبت به آزادی بيان و ابراز نظر محدود
کرده است .هر اقدامی خالف قانون اساسی نامعتبر است» .گوگل علناً نسبت به اين مقررات اعتراض
کرد و در بيانیهای هشدار داد که «اگر فضاهای اينترنتی به خاطر محتوای شخص ثالث قرار باشد پاسخگو
باشند ،منجر به خودسانسوری و کاهش جريان آزاد اطالعات خواهد شد».
سال قبل از آن ،گوگل گرفتار قانون ايتالیا و احساسات عمومی در دفاع از کنترل بيان آنالين و در
حمايت از کودکان بیگناه و معلول در برابر آزار شد .در اوايل سال  ،۲۰۱۰يک قاضی ايتاليايی احکامی
جزايی برای چهار مدير ارشد گوگل صادر کرد (از جمله برای ديويد درامند ،3معاون ارشد رييس
شرکت که در همان زمان مشغول رسيدگی به پيامدهای «رویکرد جديد» گوگل به چين بود) ،به خاطر
اینکه کارکنان يوتيوب با سرعت کافی در حذف ويديويی که در آن کودکی مبتال به اوتيسم قربانی
قلدری همکالسیهایاش شده بود ،اقدام نکرده اند .مسألۀ اساسی برای دموکراسیها در عصر اينترنت
مسألهای است دشوار :وقتی آدمهایی ناباب ويديويی ناجور را روی اينترنت قرار میدهند که عواقبی
ويرانگر برای مردم بیگناه دارد ،بدون اينکه افرادی که در آن ويديوها ظاهر میشوند به آن راضی باشند،
چه کسی مسئول است و باید مجازات شود؟ وکالی گوگل میگويند که کارکنان با حسن نيت عمل
کردهاند و ويديوی توهینآمیز را به محض باخبر شدن از آن حذف کردهاند .دادستانهای ايتاليایی در
مقابل گفتند که گوگل در عين حال اقدام کافی – با سرعت کافی – برای حفاظت از کودکی بیگناه را
انجام نداده است.
این تنها وضع گوگل نيست؛ شرکتهای اينترنتی اطراف جهان با فشارهای فزايندهای از سوی
دولتها مواجه هستند که نه تنها وبسايتها را مسدود کنند بلکه بسياری از محتويات را از اينترنت به
طور کامل پاک کنند و پیگيری کنند که کاربران چه میکنند تا بتوان اگر کاری غيرقانونی میکنند
آنها را تعقیب کرد یا ارتباطشان را قطع کرد .يک راه تحميل سانسور و نظارت و شنود توسط شرکتها
ی ارائه شده انجام میدهند مسئول
اين است که آنها را قانوناً به خاطر آنچه کاربرانشان روی سرويسها 
بدانند .اصطالح حقوقی اين کار «مسئوليت واسطهای» 4است ،چون واسطهها يا شرکتهای ارسالکننده
یا ميزبان ارتباطات مسئول رفتار کاربران يا مشتريانشان شناخته می شوند .در کشورهايی مثل چين،
اين تمهيد دقيقاً همان مکانيزم قانونی است که دولت غيرپاسخگو را قادر میسازد که کل سانسور
و نظارت و شنود را به بخش خصوصی منتقل کند .در کشورهايی که مطبوعات آزاد ،دادگاههای
1. Pranesh Prakash
2. Center for Internet and Society in Bangalore
3. David Drummond
4. Intermediary liability
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مستقل و سياستهای دموکراتيک رقابتی دارند ،اين مشکل آنقدر شدید نیست .حتی با این حال باز هم
گروههای مدافع آزادیهای مدنی با داليل خوبی نگران هستند که وقتی مسئوليت اضافی روی واسطهها
بار میشود ،شرکتها در نهايت کارکردهای سانسور و نظارت و شنود را بدون شفافيت ،پاسخگويی يا
نظارت عمومی کافی خودشان به عهده میگيرند.
در اين چهارراه تازه شکلگرفتۀ ميان شرکتها و قدرتهای سياسی است که نبردها بر سر آزادی
و کنترل در سراسر دنيای دموکراتيک در جريان است .نهاد غيرانتفاعی «برنامۀ حقوق ديجيتال اروپايی»
( 1)EDRIمستقر در بروکسل در گزارشی در ژانويۀ سال  ،۲۰۱۱با عنوان «لغزش از «مقررات خودساخته»
تا سانسور شرکتی» ،هشدار داد که هر چند دموکراسیهای اروپايی دنبال ايجاد يک «دولت پليسی
خصوصیشده» نرفتهاند ،ممکن است ناخودآگاه به خاطر فشار فزايندۀ دولتها روی شرکتها برای
اعمال خودخواستۀ نظارت پليسی ،به آن سمت بروند .در اروپا این روز به روز بيشتر تبديل به قاعده
میشود که به شرکتهای کامپيوتری «قدرت تحقيق ،نظارت ،کار پليسی ،قضاوت و تحریم واگذار
شده است ،گاه به گاه از طريق قانونگذاری اما خیلی بيشتر از آن از طریق اجبار يا با تضعيف و بازتعريف
حمایتهایی که تا به حال از آنها برخوردار بودهاند» .در نتيجه ،به نوشتۀ مدير اين نهاد ،جو مکنامی،2
مصرفکنندگان خو ِد واسطهها بيش از پيش به عنوان «دشمن» ديده میشوند و «دسترسی اينترنتیشان
روز به روز مسدود میشود ،ثبت میشود ،از آنها جاسوسی میشود ،کارشان محدود میشود و در معرض
تحريمهايی قرار میگيرند که توسط واسطههايی وضع شده که از پاسخگويی قانونی به خاطر اعمال
مشتريانشان هراس دارند» .مکنامی هشدار میدهد که پیامد اين امر تهديد هستۀ امور دموکراتيک است
در نتيجۀ «کنار نهادن عمومی مفهوم سنتی حاکميت قانون و نقش قوۀ قضايی .نتيجه« ،مرگی است در اثر
هزاران زخم» برای سيستم پليسی سنتی و شفافيت قضايی».

نجات کودکان

يکی از نمونههای فراقضايی اجرای قانون در بریتانیا بنياد دیدبان اينترنت ( 3)IWFاست که يک گروه
غيرانتفاعی خصوصی است و شکايتهای مردمی را دربارۀ وبسايتهای حاوی پورنوگرافی کودکان
جمعآوری و سپس فهرستی از وبسايتهای ممنوع را تهيه میکند .اين فهرست سیاه به طور «داوطلبانه»
توسط همۀ سرويسدهندگان عمدۀ اينترنتی بریتانیا استفاده میشود و بيشتر محتوای این فهرست چيزی
است که بيشتر مردم «قانوناً برای کودکان مضر» میدانند .اما گاهی اوقات تصميمهای بنیاد ديدبان
اينترنت جنجالی است :در پاييز سال  ،۲۰۰۸سرسختی اين گروه باعث شد ويکیپديا به مدتی طوالنی در
طول يک روز برای شمار زيادی از کاربران اينترنتی بريتانيا از دسترس خارج شود چون اين دانشنامه که
به طور آنالین و علنی ويرايش میشود ،مدخلی دربارۀ گروه راک او-ايسيس 4داشت که شامل آلبومی
1. European Digital Rights Inititative
2. Joe McNamee
3. Internet Watch Foundation
4. Oasis
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بود که روی جلدش دختری نابالغ و بدون لباس را تصوير کرده بود .خانۀ آزادی ،1يک گروه حقوق
بشری آمريکايی و سازمانی مدافع دموکراسی است که روندهای جهانی آزادی بيان را دنبال میکند،
اشاره میکند که «روندها و سياستهای بنياد دیدهبان اينترنت شفاف نيستند .معيارهای مسدودسازی فاقد
روشنی است و روند داخلی تجديد نظر نيز ناکافی است .هيچ نظارت قضايی یا دولتی روی فعاليتهای
بنياد ديدهبان اينترنت وجود ندارد ».بسياری از دموکراسیها اکنون سيستمهای فيلترينگی را در سطح
ملی به کار میگيرند که از طریق آنها همۀ آیاسپیها (يا در بعضی موارد بيشتر آیاسپیهای مهم)
مجبور به مسدود کردن فهرستی معين از وبسايتهای پورنوگرافی هستند تا جوابگوی نگرانیهای
مردم دربارۀ پورنوگرافی کودکان و ساير فعالیتهای غيرقانونی روی اينترنت باشند .آمريکا سيستم
سراسری فيلترينگ اینترنت ندارد هر چند بسياری از مدرسهها ،کتابخانههای عمومی ،و ساير شبکههای
عمومی فهرست سياه خودشان را دارند .اما بنا به گزارش برنامۀ اوپننت ،2تعداد کشورهايی که اینترنت
را به طور سراسری سانسور میکنند از فقط چند کشور در دهۀ گذشته به تقريباً چهل کشور در حال
حاضر رسيده است.
اين کشورها شامل مظنونان همیشگی هستند مثل چين ،ايران ،ويتنام،عربستان سعودی ،و تونس .اما
عضويت به سرعت رو به رشد باشگاه سانسورگری شامل دموکراسیهايی از جمله بريتانيا ،فرانسه ،هلند،
استرالیا ،کرۀ جنوبی ،هند و ترکيه هم میشود .رانلد دايبرت ،3رييس آزمايشگاه شهروندی 4دانشگاه
تورنتو ،که هماهنگکنندۀ بيشتر تحقیقات برنامۀ اوپننت در باره سانسور بود ،در کتابی با عنوان دسترسی
مسدود 5در سال  ۲۰۰۸نوشت« :در ظرف کمتر از ده سال ،اينترنت در اروپا از يک محیط تقریباً بیقيد
و شرط ،تبديل به محيطی شده است که در آن فيلترينگ در بيشتر کشورها ،به ويژه در داخل اتحاديۀ
اروپا ،بيشتر قاعده است تا استثنا» .فنالند ،سوئد ،دانمارک و هلند نخستين کشورهای اروپايی بودند که
شروع به فيلتر محتوا در سطح ملی کردند .در ماه مارس سال  ،۲۰۱۱دادگاه قانون اساسی فرانسه ،یک
قانون جنجالی جديد را پشتيبانی کرد که به وزارت کشور اين قدرت را میداد که به آیاسپیها دستور
بدهد وبسايتهای حاوی پورنوگرافی کودکان را ،علیرغم انتقادهايی از سوی گروههای آزادی بیان
دربارۀ فقدان نظارت در تشخيص اينکه چه وبسايتهايی در فهرست سياه قرار بگيرند ،مسدود کند.
سپس در ماه می « ،۲۰۱۱حزب کار تنفيذ قانون» 6در شورای اتحادیۀ اروپا ،نهاد تقنينی و تصميمگيری
مرکزی اتحاديۀ اروپا ،طرحی را پيشنهاد کرد تا يک «فضای سايبری واحد اروپايی» ايجاد شود که
«محتوای غيرقانونی» را در مرزهای اروپا مسدود کند.

1. Freedom House
2. Open Net Initiative
3. Ronald Deibert
4. Citizen Lab
5. Access Denied
6. Law Enforcement Work Party
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اوايل سال  ،۲۰۱۱ملکوم هاتی ،1رييس انجمن خدماتدهندگان وب در اروپا ،2نگران از اينکه
سياستمداران برای حل مشکلی واقعی متوسل به راهحلهايی ناکارآمد میشوند ،نامهای به پارلمان اروپا
نوشت و در آن تقاضای پايان فيلترینگ اينترنت را کرد و آن را «روشی ناکارآمد» ناميد .در بحث دربارۀ
اين موضوع ،بعضی از اعضای پارلمان اروپا متذکر شدند که وبسايتی که عليه پورنوگرافی کودکان
کمپين میکرده است دو بار در هلند مسدود شده است .شکايتها دربارۀ «فيلترينگ ناخواسته» - 3مسدود
شدن تصادفی وبسايتهایی که ربطی به دالیل فيلترينگ ندارند – فراوان است.
از اين هم نگرانکنندهتر ،حجم رو به رشدی از تحقيقات آکادميک است که نشان میدهد که
فيلترينگ اينترنت کار چندانی برای توقف عملی استثمار کودکان نکرده است و حتی ممکن است
باعث وخیمتر شدن مشکل شده باشد .در اواخر سال  ،۲۰۰۹گروهی از محققان دانشگاهی از فرانسه،
آلمان ،هلند و ايرلند ،مقالهای پژوهشی منتشر کردند با عنوان «مسدود کردن اينترنت :متوازن کردن
پاسخ به جرايم سایبری در جامعههای دموکراتيک» .آنها پس از بررسی اثر سانسور روی منتشرکنندگان
پورنوگرافی کودکان ،به نتيجهای آزاردهنده رسيدند :هر چند فيلترينگ اينترنت وبسايتهای مجرمانه
را از برابر چشم عموم مردم دور میکنند ،کسانی که عزمشان برای دسترسی به آنها جزم است ،به
سادگی میتوانند راههايی را برای رسيدن به این وبسایتها پيدا کنند .عالوه بر اين ،سانسور کار زيادی
برای متوقف کردن يا اجرای عدالت دربارۀ کسانی که از کودکان سوء استفاده میکنند نکرده است .و
این نوع سانسور عم ً
ال مانع قاچاق کودکان و توزیع پورنوگرافی کودکان از طریق ایميل يا سرویسهای
اشتراک گذاری فايل نکرده است.
در بعضی از کشورها ،شهروندان نگران موفق به معکوس کردن يا متوقف کردن اجرای طرحهای
ملی سانسور شدهاند .در استرالیا ،يک سيستم سانسور پيشنهادی ملی که رسماً هدفاش پورنوگرافی
کودکان و تروريسم بود با مخالفت جدی مواجه شد .در مارس سال  ،۲۰۰۹که اين فکر اولین بار به
بحث گذاشته شده بود ،ویکیليکس يک فهرست مخفيانۀ دولتی را منتشر کرد شامل  ۲۹۳۵وبسايت
که خدماتدهندگان اينترنت در استرالیا ملزم به مسدود کردنشان در طرح آزمايشی شده بودند .نتيجه
اين شد که نگرانی از سطح پورنوگرافی کودکان و تروريسم فراتر رفت و شامل پوکر آنالين و اتانازی
هم شد .به دالیلی که هيچ کس نمیتوانست توضيح دهد ،چند شغلی که هيچ ارتباطی به پورنوگرافی
کودکان يا سایر جرايم نداشتند نيز در اين فهرست بودند – از جمله دفتر دندانپزشکی در کويينزلند .نکته
اين است که حتی در دموکراسیها نيز فهرستهای سانسور مخفی منجر به سانسور چيزهايی میشوند که
از هدف اوليه سانسور فراتر میرود – چه به اشتباه چه به عمد .وقتی وبسايتها در اين فهرست واقع
میشوند ،بيرون آوردنشان از اين فهرست دشوار است چون خود ليست مخفی و محرمانه است.
در سال  ،۲۰۰۹پارلمان آلمان يک قانون سانسور اينترنتی را تصويب کرد که هدفاش حفاظت از
کودکان بود .گروههای آزادی بيان متذکر شدند که فهرست وبسايتهايی که قرار است برای عموم
1. Malcolm Hutty
2. European Service Providers Association
3. Collateral Filtering
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مسدود شوند بدون هيچ مکانيزم نظارتی تنها در اختيار پليس است .بالفاصله پس از تصويب قانون،
تعدادی از سياستمداران آلمانی توصيه کردند که اين فهرست شامل وبسايتهای اسالمی ،سايتهای
بازیهای ويديويی ،و سايتهای قمار نیز بشود و ناشران پيشنهاد کردند که حاال که مشغول اين کار
هستند خوب است وبسايتهای به اشتراک گذاشتن فايل نيز مسدود شوند .وقتی مکانيزم سانسور بر پا
شد ،سؤال اين شد :آيا سيستمهای سياسی و قانونی آلمان میتوانند مانع از سوء استفاده از اين مکانيزم
شوند؟ گروههای مدافع آزادیهای مدنی استدالل میکردند که سوء استفاده ناگزير است .آنها نهايتاً
اکثریت اعضای پارلمان را متقاعد کردند و قانون در اوايل سال  ۲۰۱۱ملغا شد.
به اين ترتيب ،اين واقعیتی انکارناپذير است که جامعههای دموکراتيک با مشکالتی فوری مواجه
هستند – که گاهی اوقات اينترنت آنها را بزرگ میکند يا به آنها سرعت میبخشد – و رأیدهندگان
برای آنها خواستار راهحلهایی از سوی رهبرانشان هستند .سياستمداران عمدتاً به راهحلهايی متوسل
میشوند مثل سانسور و نظارت چون در بستری دموکراتيک به مصلحت و سريع و عملی به نظر میرسند
ولی زمينه را برای سوء استفاده هم فراهم میکنند .اما راهحلها برای اين مشکالت نباید کار مخالفت
و اعتراض را با تنيدن عميق سانسور و شنود و نظارت در بدنۀ قانونی و فنی اينترنت ،دشوارتر کند .مهم
است که رأیدهندگان ،سياستمداران و شرکتها در دموکراسیهای جهان آگاهی بيشتری از نياز به
يافتن راههای خالقانه برای رسيدگی به مشکالت پيدا کنند تا مستلزم این نباشد که شهروندان هزينۀ
امنيت را با محدود شدن آزادیشان بپردازند.

7

جنگهای کپیبرداری
در ماه مارس سال  ،۲۰۱۰برای یک سخنرانی دربارۀ سانسور اينترنت چین و تهديدهای پیش روی
1
کنشگران ديجیتال سراسر جهان به جلسهای دعوت شده بودم که کميتۀ امور خارجی مجلس نمايندگان
تدارک ديده بود .اين جلسه که هدفاش همۀ چيزهایی بود که موکالن میخواستند ،با بلندپروازی
عنواناش را «معضل گوگل؛ دگرگون کردن سياست فضای سایبری آمریکا برای پيشبرد دموکراسی،
امنيت و تجارت» 2گذاشته بود.
هاوارد برمن ،3نمايندۀ دموکرات کنگره ،که منطقهاش شامل بخشی از هاليوود میشد ،رييس جلسه
بود .جای تعجب نبود که او مدافع سرسخت منافع صنعت سرگرمی در کنگره بود ،به ويژه در مبارزهشان
علیه کپی کردن و به اشتراک گذاشتن فيلمها و موسيقیهای مسروقه از طريق اينترنت .در کنار ما ،در ميز
شهود ،معاون گوگل و معاون مشاور کل آن ،نيکول وانگ 4نشسته بود .دو سال قبل ،نيويورک تايمز به
او لقب «تصميمگيرنده» را داده بود .گوگل هر روز صدها تقاضا از سوی دولتها ،شرکتها و افرادی از
سراسر جهان دريافت میکند برای حذف محتوا .بيشتر اين مسايل را کارکنان بر اساس روندهای روشنی
1. House Foreign Affairs Committee
2. The Google Predicament: Transforming US Cyberspace Policy to Advance Democracy, Security,
and Trade
3. Howard Berman
4. Nicole Wong
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برای رسيدگی به شکايتهای مالکيت معنوی ،نقض دستورالعملهای جامعه علیه خشونت و سخنان
نفرتپراکنانه ،و قوانینی که معرف بیان غيرقانونی در کشورهايی است که گوگل خدمات محلیشده
ارايه میکند ،حل و فصل می کنند .اما وقتی مسايل سياسی پيش میآيد به ويژه وقتی درخواستها برای
برداشتن يا مسدود کردن محتوا از سوی دولتها میرسد از وانگ برای تصميمگيری دعوت میشود.
پس از شنيدن روایت وانگ از تصميم گوگل برای متوقف کردن سانسور موتورهای جستوجویاش
در چين ،چندين عضو کنگره از گوگل به خاطر موضع اصولیاش ستايش کردند .اما بعضی ديگر با
صدای بلند از گوگل به خاطر عدم حمايت کافی از مالکيت معنوی شرکتهای سرگرمی و رسانهای
آمريکايی انتقاد کردند .جان بوزمن ،1نمایندۀ جمهوریخواه آرکانزاس ،وانگ را به خاطر اينکه اقدام
کافی برای متوقف کردن جاعالن در استفاده از سيستم آگهی کلمات کليدی گوگل 2نکرده است ،به
صالبه کشيد .مايک مکماهون ،3نمايندۀ دموکرات نيويورک ،شواهد ديگری نقل کرد که  ۸۲درصد از
همۀ نرمافزارهايی که در چين استفاده میشوند مسروقه است – و همگی ،به ادعای محکم او« ،از طریق
اينترنت البته و از طریق استفاده از فضای گوگل» به دست آمده است .مکماهون از گوگل درخواست
کرد که برای «حمايت از منافع حياتی آمريکايیها» کار بيشتری بکند.
وانگ که حقوقدانی جاافتاده و مسلط است ،حالت چهرهاش عوض نشد اما من که کنارش نشسته
بودند احساس میکردم وضع نشستناش سختتر شده است .اين تغيير جريان سؤالها ظاهرا ً او را غافلگير
کرده بود .همکاری که پشت سرش نشسته بود يادداشتی به او داد که روی آن يک کلمه نوشته شده بود:
«ايتاليا» .وانگ سپس توصيف کرد که چطور سه مدیر اجرايی گوگل همين اخيرا ً از ايتاليا اخراج شده اند
چون گوگل در ممانعت از آپلود ويديويی که زورگويی به کودکی اوتيستيک را تصویر میکرد سرعت
عمل کافی به خرج نداده بود .وانگ استدالل کرد که اگر کنگرۀ آمریکا بخواهد فضاهای گوگل را به
طريق مشابهی برای هر چيزی که کاربران آپلود یا منتقل میکنند مسئول بداند ،ارزش خدمات گوگل
به شدت کاهش پيدا میکند؛ مثال« :فضاهای ما نمیتوانستند در اين سطح از توانایی قرار داشته باشد که
ی خود را از ايران و برمه آپلود کنند» .در نتيجه ،توانايی کنشگران برای
معترضان قادر باشند ويديوها 
استفاده از رسانههای اجتماعی برای پيشبرد حقوق بشر و دموکراسی تضعيف میشود.
در همان حال که نمايندگان همچنان وانگ را به خاطر نظارت پليسی ناکافی بر کاربرانی که
کپیرايت را نقض میکنند به صالبه میکشيدند ،او به دفعات بر مقايسۀ آن با آزادی بيان تأکيد میکرد.
«زيرساخت قانونی مهمی برای حفاظت از مالکيت معنوی وجود دارد که فکر میکنيم مناسب است...
اما عقيده داريم که بايد توازنی هم وجود داشته باشد .بخشی از دليل ما برای اينکه امروز اينجا در اين
جلسه هستيم اين است که دربارۀ کمبود زيرساخت مشابهی برای فضاهايی برای آزادی بيان حرف بزنيم
چون اين زمينهای بوده است که اعتقاد داريم در گذشته قانونگذاری توجه کافی به آن نکرده است .ما
به حفظ مالکيت معنوی اعتقاد داريم .همچنين به توازنی باور داريم که اجازۀ وجود يک فضای آزاد و
1. John Boozman
2. Google AdWords
3. Mike McMahon
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زنده را برای آزادی بيان میدهد».
استداللهای وانگ با اخمهای مشکوکی بر چهرۀ نمايندگان منتخب مردم آمريکا مواجه شد.
مخالفتی که در اين جلسۀ مشاهده میشد ،واقعيتی ناراحتکننده را نشان میداد :سياستمداران در سراسر
جهان دموکراتيک در پی سانسور و نظارت قویتری توسط شرکتهای اينترنتی برای متوقف کردن
سرقت اموال معنوی هستند .آنها اين کار را در پاسخ به چانهزنیهای سرسختانۀ موکالن قدرتمند شرکتی
بدون لحاظ کردن کافی پيامدهای آن برای آزادیهای مدنی و برای دموکراسی به طور کلی انجام
میدهند.

کنار نهادن مراحل قانونی

در سرمقالهای در نيويورک تايمز در ژانويۀ سال  ،۲۰۱۰بونو – 1ستارۀ همۀ ستارههای راک که
ساعتهای بیشمار و مبالغ هنگفتی پول را صرف مبارزه با فقر جهانی و ايدز کرده است ،از دولتهای
غربی درخواست کرد که اينترنت را از دست راهزنان و سارقان نجات دهند .بونو نوشته است« :ما از
تالشهای شرافتمندانۀ آمريکا برای متوقف کردن پورنوگرافی کودکان و همچنين تالش رذيالنۀ چين
برای سرکوب اعتراض آنالين باخبريم و میدانيم که ردگيری محتوا کام ً
ال ممکن است».
اظهاراتی از جنس سخنان بونو ممکن است قصدشان دادن هديهای به حزب کمونيست چين نباشد،
ولی در عمل چنين است .واقعيت اين است که چنين تفسيرهايی که تلويحاً ابراز حمايت از شنود و
نظارت و سانسور میکنند – حتی اگر به قصد حمايت از مالکيت معنوی باشند نه به قصد ساکت کردن
مخالفان – برای مقامات چينی کار را آسانتر میکنند که بگويند« :مديريت قانونی دولت چين بر اينترنت
همسو با روشهای بينالمللی است» .اين دقيقاً همان چيزی است که سخنگوی وزارت خارجۀ چين،
جيانگ يو ،2در کنفرانسی مطبوعاتی در نيمۀ سال  ۲۰۱۱گفته است.
برای روشن شدن مقصود ،نکتۀ من اين نيست که علیه حمايت معقول از مالکیت معنوی ادعايی
کنم .مشکل در این مورد هم مانند امنيت سايبری و حمايت از کودکان ،مشکل توازن است .شرکتها،
هنرمندان و نويسندگان (از جمله خو ِد من) قابل فهم است بخواهند مالکیت معنویشان حفظ شود.
سختتر اين است که بفهميم چرا نياز به حفظ مالکيت معنوی تبديل به اولويت باالتری از مراحل
قانونی برای بسیاری از قانونگذاران منتخب شده است – يعنی اين فرض که فرد «بیگناه است مگر اينکه
گناهکاریاش ثابت شود»؛ که بدون آن بسیار دشوار است مانع سوء استفادۀ مقامات دولتی از قدرتشان
در برابر شهروندانی شويم که اقداماتی قانونی انجام میدهند اما اين اقدامات به مذاق اهل قدرت خوش
نمیآيد.
مث ً
ال ،در ماه می  ،۲۰۱۱کمیتۀ قضايی سنای آمريکا ،اليحهای را پیشنهاد کرد به نام اليحۀ ممانعت از
3
خطرهای واقعی آنالين برای خالقيت اقتصادی و سرقت اموال معنوی که نام خالصهاش PROTECT IP
1. Bono
2. Jiang Yu
3. Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act
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است .اين اليحه دولت و صاحبان کپیرايت را قادر کرد تا دنبال حکم عليه وبسايتهايی بروند
که به اعتقادشان «وقف فعاليتهای نقض حقوق هستند» .آنها همچنين اين قدرت را پيدا میکنند که
عليه شرکتهای واسطۀ سرويسدهنده (مثل ميزبانها ،ثبتکنندگان نام دامنه ،يا پردازش پرداخت) تا
نقضکنندگان ادعايی حکم دادگاه بگيرند .اتهامزنندگان عالوه بر اين میتوانند شرکتهای موتورهای
جستوجو را مجبور کنند که همۀ لينکهای منتهی به وبسايتهای به ادعای آنها ناقض حقوق را
حذف کنند.
1
هر چند رييس کميتۀ قضايی ،پاتريک لیهی  ،ادعا کرده است که هدف «در هم شکستن وبسايتهای
خودسری است که وقف فروش کاالهای جعلی یا ناقض حقوق هستند» ،مهندسانی که دست اندر کار
توسعه شبکه هستند نگراناند که بعضی از راهحلهای فنی اين اليحه که مستلزم اين است که آیاسپیها
ترافيک اينترنت را از وبسايتهايی به ادعای آنها خالفکار تغییر مسير دهند ،میتواند «ارزش اينترنت را
به عنوان يک شبکۀ ارتباطی واحد ،يکپارچه و جهانی به انحطاط بکشاند» .گروههای مدافع آزادیهای
مدنی و آزادی بيان استدالل کردهاند که اين اليحه فاقد تضمينهايی برای جلوگيری از سوء استفاده از
ادعاهای کپیرايت به شيوه ای است که بيان سياسی را مرعوب کند يا ساير حوزه های بيان را به سکوت
بکشاند؛ که میتوان ادعا کرد اين نيز غيرقانونی است .هنگام مرور پوشش خبری موضوع طی چند ماه،
هيأت تحريريۀ نيويورک تايمز مخالفتاش را با اين اليحه به شکلی که در در نيمۀ سال  ۲۰۱۱بود اعالم
کرد و نتيجه گرفت که« :اگر حفاظت از اموال معنوی مهم است ،حفاظت از اينترنت در برابر مجريان
سرسخت و متعصب نيز مهم است».
وقایعی که منجر به ارایۀ اين اليحه شد شواهد فراوانی به دست می دهد که بتوان در اينکه مجريان
قادر باشند تعصب و غيرتورزیشان را مهار کنند ،ترديد کرد .در نوامبر سال  ،۲۰۱۰واحد انتظامی امور
مهاجرت و گمرک 2وزارت امنيت داخلی آمريکا (مشهور به  )ICEهشتاد و دو وبسايت را بدون اخطار
قبلی به ظن نقض کپیرايت تعطيل کرد .نيويورک تايمز گزارش داد که يکی از وبسايتهايی که از
نظر واحد انتظامی امور مهاجرت و گمرک برای «ارتکاب و تسهيل نقض مجرمانۀ کپیرايت » استفاده
شده بودند ،dajazl.com ،يک وبالگ مشهور هيپهاپ بود .صاحب وبسايت که در فضای آنالين
علناً با نام اسپلش ( )Splashشناخته میشود ،گفت که به او هيچ فرصتی برای تجديد نظرخواهی پيش
از تعطيلی سايت داده نشده است .استشهاد ارايه شده مدعی بود که اين تصميم به اين دليل اتخاذ شده
که اين سايت موسيقیهايی را بدون مجوز صاحبان کپیرايت ارايه میکرده است .با اين حال ،اسپلش
نسخههايی از ایميلهايی را که با استناد به آنها کارمندان [شرکتهای توليدکنندۀ] برچسبهای آلبومها
و بازاريابان ثالث ،ترانههای مورد اشاره در استشهاد را به او داده بودند ،به گزارشگر نيويورک تايمز بن
سياريو 3نشان داد.
وبسايت ديگری که به خاطر نقض کپیرايت تعطيل شده ،onsmash.com ،ظاهرا ً بر مبنايی
1. Patrick Leahy
2. Immigration and Customs Enforcement unit
3. Ben Siario
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لرزانتر هدف قرار گرفته بود .يکی از پستهای وبسايت مزبور که در استشهاد ذکر شده است لينکی
به موسيقیای از کيد کودی 1خوانندۀ رپ با اين جمله دارد که «میتوانید آلبوم را روی آی-تيونز
پيشخريد کنيد و يک قطعه از آلبوم را به رسم پاداش در روز انتشار آن دريافت کنيد» .وبسايت ديگری
که قربانی شده بود torrent-finder.com ،بود که موتور جستوجويی برای وبسايتهای اشتراک فايل
است .اين وبسايت خود ميزبان هيچ محتوای ناقض کپیرايت نيست و همۀ محتويات موجود روی
وبسايتهای اشتراک فایل نيز ناقض کپیرايت نيست (و هر چند بيشتر آن ناقض کپیرايت است،
اين نکته را نيز بايد در نظر داشت که مردم خاورميانه و آسيا نيز از سايتهای اشتراک فايل برای توزیع
محتویات سياسی و دينی ممنوع استفاده میکنند).ايجادکنندۀ مصری سايت اشاره کرده است که مردم
میتوانند از جستوجوی گوگل و ياهو نيز برای جستوجوی وبسايتهای غيرقانونی اشتراک فايل
استفاده کنند،اما اين وبسايتها تعطیل نشدهاند .با طرح اين مورد ،قصدم اين نيست که نکات ظريفتر
تقصير یا بیگناهی اين وبسايت را بررسی کنم يا نيت واقعیاش را برای ارتکاب عملی مجرمانه بسنجم.
هر چند مروجان و مدافعان کاری که اين واحد با دامنههای وبسايتها انجام میدهد استدالل میکنند
اين راهکارها تنها معطوف به کسانی است که «بدترينها از ميان بدترينها هستند» و «آشکارا نقض قانون
میکنند» ،واقعيت اين است که بسياری از محتوای روی اينترنت به شکلی که مجريان قانون و صاحبان
کپیرايت تعريف میکنند در واقع میتواند محل بحث و نزاع معقول باشد .در نتيجه ،مراحل قانونی
همچنان ضروری باقی میماند و باید با قدرت و سرسختی از آن دفاع شود تا از فرسايش و تضعيف بيان
آزاد آنالين جلوگيری شود.
با توجه با موارد متعددی که در آن از ادعای نقض کپیرايت استفاده شده است تا کنشگری سياسی
و تفسيرهای اجتماعی را – گاهی به شکل گستاخانهای – خاموش کنند ،نياز به مراحل قانونی محکم
و استوار بيش از پیش مهم است .بعضی از گستاخانهترین اتفاقات آمریکا توسط  EFFروی وبسايت
 Take Down Hall of Shameگردآوری شده است .در يکی از اين موارد در سال  ،۲۰۰۹وبسايت
افشاگری  Crytpomeنسخۀ درزکردهای از دستورالعمل تمکين ياهو در برابر مجريان انتظامی را منتشر
کرد که در آن جزييات قيمتها و روالهای مجريان انتظامی و سازمانهای جاسوسی آمده است که
تقاضای اطالعات دربارۀ مشترکان ياهو دارند .وکالی ياهو بالدرنگ تقاضای حذف اين مطلب را بر
اساس قانون کپیرايت ديجيتالی هزاره ( 2)DMCAکردند .این قانون به شرکتهای اينترنتی مصونيت
از تعقيب میدهد اما فقط اگر به درخواست حذف مطلب تمکين کنند .درخواست حذف را میتوان
در دادگاه به چالش گرفت اما اين کار برای شرکت ميزبان محتوا زمان و هزينه بر میدارد .همچنين در
مواردی که محتوای مورد بحث حساسيت سياسی دارد ،حذف موقتی مطلب به مدت چند هفته يا چند
ماه برای سرکوب گفتمان سياسی کافی است.
3
در موردی ديگر ،سازندۀ ماشينهای رأیدهی الکترونيک ،موسوم به سيستمهای انتخاباتی ديبولد ،
1. Kid Cudi
2. Digital Millennium Copyright Act

3. Diebold Election Systems
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نامههايی بر مبنای همین قانون کپیرايت ديجيتالی هزاره به دهها آیاسپی فرستاد و از آنها خواست
ميزبانی وبسايتهايی را که اسناد درزکردهای را حاوی توافقنامههای داخلی ميان مديران اجرايی
ديبولد منتشر کرده بودند ،متوقف کنند .همۀ آیاسپیها بالفاصله و بدون هيچ مقاومتی تمکين کردند
جز يکی ،که گروه غیرانتفاعی سياستگذاری آنالين 1بود ،و دست بر قضا ميزبان وبسايتی بود که با
سازمان خبرنگاری شهروندی ايندیميديا ( )Indymediaارتباط داشت .گروه سياستگذاری آنالين با
کمک  EFFشکايت کرد و در نهايت برنده شد .چنانکه رييس اجرایی گروه سیاستگذاری آنالين،
ويل داهرتی ،2گفته است «ادعای نقض کپیرايت ديبولد به خاطر لينک دادن به محتوايی که جای
ديگری روی وب پست شده است ،مضحک است و حتی احمقانهتر از آن اين ادعا ست که ما به
عنوان يک آیاسی مسئول لينکهای مشتريانمان هم هستيم» .اما به رغم پیروزی گروه سياستگذاری
آنالين ،اين نوع پروندهها استمرار داشته و حتی به حوزۀ خدمات شبکههای اجتماعی مثل فيسبوک نيز
تسری پيدا کرده است .در پرونده مجلۀ  Ars Techniaصفحۀ پرمشتری فيسبوکاش در ماه می ۲۰۱۱
بسته شد چون شکايتی بر مبنای قانون کپیرايت ديجيتالی هزاره از آن شده بود و مديران مجله نتوانسته
بودند پيش از غيرفعال شدن صفحه اعتبار آن را بررسی کنند.

کمک به خودکامگی

گروههای ضد سانسور که با معترضان در کشورهای استبدادی همکاری میکنند ،یعنی در کشورهایی
که دولت اعتراض سياسی را ذيل تعريف «غيرقانونی» و «ناقض قانون» میشناسد ،می گویند که وقتی
آمريکا و ساير دموکراسیها نگران حفظ آزادی بيان در برابر اصرار برای اجرای قوانين نقض کپیرايت
نيستند ،دولتهای استبدادی و خودکامه در تالششان برای محدود کردن محتوياتی که میخواهند
«ناقض قانون» قلمداد کنند ،قدرتمندتر میشوند .به ويژه در چين ،فشار شديد از سوی نمايندگان تجاری
آمريکا و گروههای بازرگانی آمريکايی برای حمله به نقض کپیرایت پيامدهايی تأسفبار – ولو
ناخواسته – داشته است که مکمل تالشهای دولت چين برای خفه کردن اعتراضها بوده است.
اندرو مرتا ،3دانشمند علوم سياسی دانشگاه کورنل ،پس از انجام مصاحبههایی با مقامات چینی بر
تنفیذ کپیرايت اصرار کرد و به بررسی سياست چين و اسناد قانونیشان پرداخت و در يک بررسی عميق
کمپينهای ضد سرقت دولت را در سياستهای قانون کپیرايت چين بررسی کرد .مرتا کشف کرد که
مقامات چينی مرتباً کمپينهای مالکيت معنوی را با تالشهايی گستردهتر در هم میآميزند تا نه تنها با
پورنوگرافی مبارزه کنند بلکه محتويات ضد دولتی را نيز سرکوب کنند .اين رويکرد به سادگی قابل
توجيه است چون همۀ آثار خالقهای که مقامات چينی ممنوع کردهاند[ ،از سوی دولت] «بنا به تعريف،
ناقض کپیرایت» قلمداد میشوند.
از اوايل دهۀ  ،۱۹۸۰که چين اولین بار اقتصادش را به روی تجارت و سرمايهگذاری بينالمللی باز
1. Online Policy Group
2. Will Doherty
3. Andrew Mertha
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کرد و خود را نيازمند دید که يک رژيم حقوقی مالکيت معنوی را از نقطۀ صفر تدارک ببیند ،محققان
حقوقی چين استدالل کردند که يک چنين رژیم حقوقیای مشوق خالقيت و نوآوری الزم در اقتصاد
بازار خواهد شد و مطالبات شرکای تجاری غربی را برای تنفیذ و اجرای قوانين مالکيت معنوی برآورده
خواهد کرد .اين کار برای کنترل کردن گفتمان سياسی چين نيز مفید خواهد بود .پس از سرکوب ميدان
تيانانمن در سال  ،۱۹۸۹تحليل دقیق اسناد رسمی چين نشان میدهد که مقامات فشار آمريکا روی چين
را برای سختتر گرفتن قوانين مالکیت معنوی و بهبود قانون کپیرايت از لحاظ سياسی سهل میديدند.
فقدان کنترل کافی روی کتابها ،نشريههای ادواری و ساير انواع رسانهها پيشران مهمی برای جنبش
اصالحات سياسی سال  ۱۹۸۹محسوب شد .کمپينهای ضد سرقت پوششی عالی برای از ميدان خارج
کردن هر چيزی بود که دولت تصميم میگرفت آن را غيرقانونی تعريف کند.
اکنون در عصر اينترنت ،تالشها برای شکست دادن سرقت و راهزنی آنالين همچنان با سرکوبهای
سياسی همپوشانی دارد .تفسير قانون کپیرايت فوقالعاده سياسی است .مث ً
ال ،مفهوم استفادۀ منصفانه ،که
به مردم اجازه میدهد بخشهايی از کارهای دارای کپیرايت را برای هجو يا تفسير سياسی استفاده
کنند ،به طور گزينشی توسط مقامات چينی استفاده میشود .در سال  ،۲۰۰۸دولت چين قانون مالکيت
معنوی را بهانه کرد تا هجویهها و انتقادهای آنالين از المپيک چين را سرکوب کند.
با تمام اين اوصاف ،يقيناً اين واقعيتی است که سرقت و راهزنی شايع نرمافزارها ،فيلمها و موسیقی در
چين همهگیر است .نکتۀ من اين نيست که دولت چين نباید هيچ کاری در حمايت از مالکيت معنوی بکند.
نکته اين است که سياستهای تجاری آمريکا که خواهان قوانين سختگيرانهتری است از طنز ماجرا
غافل است؛ زیرا هر چند بخشهايی از دولت آمریکا – به ويژه وزارت خارجه – از روشهای سانسور
چين بسيار انتقاد میکنند ،منافع تجاری و بازرگانی آمريکا همزمان مشوق برخوردهای سختگيرانهای
است که در عمل اين توجيه را به دولت چين میدهد که سيستمها و روشهای سانسورش را حفظ کند.
هر چند هيچ راهحل آسانی برای اين معضلِ دوری وجود ندارد ،اما هیچ کاری نکردن هم عمال نشانگر
نامیمونی است از اولويتهای نادرست آمريکا.
در سراسر جهان ،دولت آمريکا همچنان بر سر توافقهايی تجاری چانهزنی میکند که مجازات مردم
برای آپلود کردن و دانلود کردن محتويات غيرقانونی در اطراف جهان برای دولتها آسانتر میکند.
مهمترين اينها توافق تجاری ضد جعل ( 1)ACTAبوده است که دولت آمريکا چهار سال را صرف
چانهزنی مخفیانه بر سر آن با سی و چهار کشور کرد .بخشی اينترنتی  – ACTAکه به تقاضای مصرانۀ
البیگران صنعت سرگرمی تهيه شده بود – در پی اين بود که از واسطههای اينترنتی بخواهد قوانین نظارت
پليسی بر محتوای تولیدشده کاربران داشته باشند ،دسترسی اينترنتی را برای ناقضان کپیرايت (بدون
مراحل قانونی در دادگاهی قانونی) قطع کنند ،و محتوياتی را که بنا به ادعا ناقض کپیرايت هستند بدون
نياز به شاهدی دال بر نقض حذف کند .عجيب اينکه متن اين اليحه را دولت آمريکا محرمانه اعالم
کرد و آن را تا ماه می  ۲۰۰۸از دسترسی مطبوعات دور نگه داشت و در آن زمان ويکیليکس بود که
نسخهای درزکرده از آن را به دست آورد و منتشر کرد .پيامد اين انتشار اعتراض شديد گروههای مدافع
1. Anti-Counterfeiting Trade Agreement
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آزادی بيان بود.
فشارهای عمومی ،به ويژه ميان گروههای آزادی بيان در فرانسه ،نهايتاً منجر به ماليمتر کردن اين
بخش شد و بيشتر ادبيات جنجالی آن حذف شد .اما يکی از چندین پيامد تأسفبار کل روند ACTA
تقويت اين تصور ميان کنشگران آزادی بيان ديجيتال در اطراف جهان بود که وقتی مذاکرهکنندگان
تجاری با انتخاب بين نقض کپیرايت و حفظ آزادی بيان مواجه میشوند ،دغدغههای اقتصادی بر حقوق
بشر میچربد .يک گزارش پژوهشی شورای تحقيق علوم اجتماعی 1که به بررسی تأثير سياستهای
تجاری اجرای قانون مالکيت معنوی آمريکا در روسيه ،برزيل ،هند ،آفريقای جنوبی ،بولیوی و مکزيک
میپردازد نشان داده است که صنايع سرگرمی و نرمافزاری آمريکا چطور با پشتیبانی دولت آمريکا
در اين کشورها اعمال فشار میکنند برای «گسترش قدرت پليس و استفادۀ موسعتر از قانون جزايی».
نويسندۀ اين پژوهش ،جو کاراگانيس ،2مینويسد« :جهتگيری خصوصی اعمال قانون عمومی نيز در
چندين سطح مشکلدار است و نگرانیهايی را در خصوص پاسخگويی ،منصفانه بودن و مراحل قانونی
ايجاد میکند».
مشخصاً در روسيه ،قانون مالکيت معنوی گستاخانه به عنوان بهانهای برای سرکوب اعتراضها
استفاده شده است .در سپتامبر سال  ،۲۰۱۲نيویورک تايمز خبری را منتشر کرد که نيروهای امنيتی روسيه
چندين بار به گروههای کنشگر فعال و سازمانهای خبری اپوزيسيون حمله کرده اند و کامپيوترهای آنها
را به بهانۀ استفاده از نرمافزارهای سرقتشدۀ مايکروسافت مصادره کرده اند .تايمز اسناد دادگاههای
روسی را نقل کرده بود که نشان میداد وکالی مايکروسافت مستقيماً از اين عمليات حمايت کرده
بودند و مايکروسافت در آن زمان به مقامات روسی فشار میآورده که کار بيشتری برای حفظ مالکيت
معنوی بکنند .وقتی شواهدی ارايه شد که اين روشهای اجرايی و انتظامی برای مقاصد سياسی مورد
سوء استفاده قرار گرفته ،مقر مايکروسافت تغييرات گستردهای در سياستهای شرکتی و روشهایاش
برای دفاع در برابر اين سوء استفادهها اعالم کرد .برد اسميت ،3معاون ارشد و مشاور مایکروسافت
در وبالگ اين شرکت نوشت« :میخواهيم اين نکته را روشن کنيم که ما بدون هيچ پردهپوشی و
تعارفی از هر تالشی برای به کار بستن حقوق مالکيت معنوی برای خاموش کردن فعاليتهای سياسی
يا دنبال کردن منافع شخصی نامناسب بيزار هستيم» .اما اطمينان حاصل کردن از اينکه آزادی بیان تحت
پوشش تنفيذ مالکيت معنوی در سراسر جهان سرکوب نشود مستلزم تالشهايی گستردهتر و يکپارچهتر
و دغدغهای واقعی نسبت به آزادی بيان و حقوق بشر توسط کل صنايع نرمافزاری و سرگرمی است .تا
کنون ،نشانههای اندکی از چنين دغدغهای مشاهده شده است.

اقتصاد البیگرانه

در فرانسه ،رييس جمهور کشور نيکوال سارکوزی ،که با کارال برونی ،خوانندۀ پاپ و مدل و مدافع
1. Social Science Research Council
2. Joe Karaganis
3. Brad Smith
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ديرين و سرسخت قانون کپیرايت ،ازدواج کرده بود ،از عالیق همسرش دفاع کرده است و کوشيده
تا پيشروی مخالفت با راهزنی اينترنتی در اروپا باشد .دولت سارکوزی سازمانی تازه ايجاد کرده است
با نام  HADOPIکه ناظر آیاسپیهاست که اکنون ملزم به نظارت بر مشتريانشان برای منع راهزنی
اينترنتی اند و باید پيغامهای هشدار به ناقضان بفرستند .اگر فرد متخلف همۀ هشدارها را ناديده بگيرد و به
کارش ادامه دهد ،سرويس اينترنتیاش قطع خواهد شد .يکی از مؤلفههای اين سيستم شنود و جاسوسی
است :مکانيزمی که توسط آیاسپیها استفاده میشود تا مشخص شود که آيا کاربری اينترنتی ويديو يا
موسيقی سرقتشده ای را دانلود يا آپلود میکند يا نه.
سازمان  HADOPIاز سوی گروههای آزادیهای مدنی فرانسه که نگراناند که تضمينهای اندک
و مکانيزمهای نظارتی عمومی کمی برای جلوگيری از سوء استفاده از شنود در راستای مقاصد تجاری
يا سياسی جود دارد ،به شدت با چالش مواجه است .اين نگرانیها در ژوئن سال  ۲۰۱۱به اوج رسيد:
شرکتی که قرارداد داشت تا خدماتی برای «بررسی» اطالعات کاربرانی ارائه دهد که شرکتهای ديگر
برای ردگيری تخلفات «گردآوری» کرده بودند ،هک شد و باعث شد همۀ اطالعات به طور علنی افشا
شود .اين اتفاقات باعث نگرانیهای بيشتری شد که سيستمهایی که برای ردگيری نقض کپیرايت ايجاد
میشوند در عمل بيشتر باعث آسيبپذیری شهروندان در برابر جرايم جدی مثل سرقت هویت میشوند.
علیرغم اين مشکالت ،طرحهای مشابهی در اطراف اروپا در دست بررسی يا اعمال است .قانون
اقتصاد ديجيتال 1که در آوريل سال  ۲۰۱۰در پارلمان بريتانيا تصويب شد ،مستلزم ويژگیهای شنود
و ردگيری مشابهی با  HADOPIفرانسه است .در اوايل سال  ،۲۰۱۱دو آیاسپی بريتانیايی ،بیتی و
تاکتاک ،اين قانون را به چالش کشيدند و استدالل کردند که بالقوه ناقض «حقوق و آزادیهای اوليه»ی
ميليونها نفر از مشتريانشان است .مارک جکسون ،تحلیلگر برادبند هشدار داد که تنفيذ تمهيدات اين
قانون میتواند «منجر به مسدود کردن وبسايتهای مشروع ،محدوديت سرعت خدمات ،محدوديت
استفادۀ آزاد از وایفای ،قطع حساب سرويسدهندۀ اينترنتی يا افشای اطالعات شخصی به صاحبان
حقوق برای اقدام قانونیشود» .اين چالش در می سال  ۲۰۱۱رد شد هر چند تالشهای گروههای مدافع
آزادی بيان برای لغو اين قانون ادامه دارد.
همچنين در می سال  ،۲۰۱۱بررسی مستقلی که نخست وزير بریتانيا ديويد کامرون سفارش داده بود
به اين نتيجه منجر شد که قوانين مالکيت معنوی بريتانيا منسوخ و ناکارآمد است .اين گزارش که آن را
ايان هارگريوز استاد دانشگاه کارديف نوشته است ،هشدار داده بود که سيستم فعلی مانع نوآوری ،به
ويژه ميان مشاغل خرد و تازهکارها میشود .هارگريوز به اين نتيجه رسیده بود که قوانين و سياستها
نه بر مبنای پژوهش استوار و دادههایی که با بیطرفی گردآوری شدهاند بلکه از طريق روندی تدوين
میشوند که او آن را «اقتصاد البیگرانه» ناميده است .به نظر او ،هر چقدر صنايع سرگرمی برای رسيدن به
قوانين سختگيرانهتر مالکيت معنوی به عنوان بزرگترين فوريت اقتصاد بريتانيا بيشتر فشار میآوردند،
شواهد کمتر قانعکننده و قاطع میشوند:
هيچ کس شکی ندارد که سرقت و راهزنی کپیرايت زيادی اتفاق میافتد ،ولی دادههای قابل اعتماد
1. Digital Economy Act
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دربارۀ ميزان و گرايشها به نحو حيرتانگيزی اندک است .تخمينها از ميزان دانلودهای ديجيتال
غيرقانونی در بريتانيا بین  ۱۳تا  ۶۵درصد در دو بررسی منتشر شده در سال گذشته است .بررسی مفصلی
از دادههای بريتانيا و دادههای بينالمللی نشان میدهد که ميزان بسيار اندکی از آن بر معيارهای پژوهشی
شفاف استوار است .در عين حال ،به نظر میرسد که سطح فروش و سودآوری در بيشتر بخشهای خالق
تجاری به نحو معقولی ثابت مانده است .نتيجهای که میگیريم اين است که بسياری از مشاغل خالق فراز
و نشيبهایی را به خاطر نقض کپیرايت ديجيتال متحمل میشوند ولی در سطح کل اقتصاد ،تأثيرهای
قابل سنجش به آن اندازه که القاء میشود بزرگ نيستند.
هارگريوز از دولت بريتانيا خواست که «اطمينان حاصل کند که در آينده ،سياستگذاری دربارۀ
مسايل مالکيت معنوی بر مبنای شواهد استوار شود تا فشار البیگری و چانهزنی؛ و اطمينان حاصل کنند
که نهادهايی که ما به آنها برای ارايۀ سياستگذاریهای مالکيت معنوی متکی هستيم اهداف روشن
داشته باشند و تطبيقپذير باشند».
اقتصاد البیگرانه در مورد قانون مالکيت معنوی امری است که در سراسر جهان دموکراتيک همهگير
است .به نظر میرسد که آمريکا به ويژه موردی ناجور است .بنا به اسناد و شواهد عمومی ،صنعت
موسيقی ضبط شده که توسط انجمن آمريکايی صنعت ضبط 1رهبری میشود ،فقط در سال  ۲۰۰۹در
مجموع  ۱۷.۵ميلیون دالر صرف البیگری در کنگره کرده است.
لورنس لسيگ ،استاد هاروارد ،اشاره میکند که اعضای کنگره بین  ۳۰تا  ۷۰درصد وقتشان را
صرف گردآوری پول میکنند و حدود  ۵۰درصد سناتورها نهايتاً خودشان تبديل به البیگر میشوند و
اين چرخه ادامه پيدا میکند.
البته ،منافع کسانی که ميزان عمدۀ پول کمپينهای کنگره را تأمين میکنند مشابه منافع مردم به
طور کل نيست .تحقيقی که مارتين گيلنز ،دانشمند علوم سياسی پرينستون ،انجام داده است به شواهدی
اشاره دارد که آمريکايیها – و توسعاً هر کسی که در سراسر جهان متأثر از سياستهای کپیرایت و
تجارت آمريکايی است – بحق نگران هستند .پس از بررسی تقريباً  ۲۰۰۰سؤال دربارۀ تغييرات پيشنهادی
سياستگذاری که در يک نظرسنجی سراسری بين سالهای  ۱۹۸۱تا  ۲۰۰۲انجام شده بود و سپس مقايسۀ
آن پاسخها با پيامدهای عملی سياستگذاری ،او به اين نتيجه رسیده است که «وقتی آمريکايیان با
سطوح درآمد مختلف ترجيحات سياستگذاری متفاوتی دارند ،پيامدهای عملی سياستگذاری بشدت
منعکسکنندۀ گزينشها و ترجيحات مرفهترينهاست ولی تقریباً هیچ نسبتی با ترجيحات آمريکایيان
فقير و طبقۀ متوسط ندارد».
اين يافتهها برای لسيگ که طی ده سال گذشته روی پروژههای مربوط به اصالحات کپیرايت کار
میکرده است ،الهامبخش شد تا مسيرش را عوض کند و سازمانی تازه را بر پا کند که وقف اصالح
نحوۀ تأمين مالی کمپينهای سياسی است .لسيگ به اين نتيجه رسيد که تا زمانی که به اين نقصان و عيب
بنيادين دموکراسی آمريکايی رسيدگی نشود ،متقاعد کردن قانونگذاران برای تصويب قوانینی متوازن،
مبتنی بر شواهد ،و شهروند-محور برای حاکميت بر زندگیهای ديجيتال مردم همچنان تالشی نفسگير
1. Recording Industry Association of America
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– اگر نگويیم عبث – خواهد بود.
برآمدن هموندان ديجيتال – که بدون آنها اينترنت يا شبکۀ جهانی وب به شکلی که امروز میشناسيم
وجود نمیداشت – چالشی بنيادين برای کل سيستم قانون کپیرايت است که زمانی در نظر گرفته شده
بود که کپی کردن و توزيع آثار خالقانه دشوار و گران بود .اما اگر رهبران که به شيوهای دموکراتيک
انتخاب شدهاند سياستهايی را اتخاذ کنند که البیگران پيش آوردهاند و شرکتهای مخابراتی و اينترنتی
را وادار کنند که کاربرانشان را گزينش و ردگيری کنند تا همۀ فعاليتهای «خالف» را متوقف کنند،
نه تنها ديکتاتورها نفسی راحت خواهند کشيد ،بلکه سياستمداران فعلی نيز در هر جايی ترجيح خواهند
داد که طوری رفتار کنند که مجبور نباشند با جنبشهای مدنی شهروندی که از طریق وب سازماندهی
شده مواجه شوند.
در اواخر سال  ،۲۰۱۰تيم برنز-لی ،مخترع شبکۀ جهانی وب ،گفت وقت آن است که بشريت
اصولی را که ابتدا  ۸۰۰سال پیش در منشور کبير تبيين شده بود ،ارتقا دهد و به روز کند و در مقالهای
پرشور نوشت که« :هيچ شخص یا سازمانی از توانایی برای ارتباط با ديگران محروم نخواهد شد مگر
با طی مراحل قانونی قانونی و مفروض بودن اصل برائت» .برای دموکراسیها تکليفی اخالقی است که
راههایی تازه و خالقانه برای حفظ کپیرايت در عصر اينترنت پيدا کنند که توانایی شهروندان جهان را
برای اعمال و بهره بردن از حق آزادی بیانشان ،حق دسترسی به اطالعاتی که برای رأیدهی هوشمندانه
نياز دارند ،و استفاده از فناوریهای اينترنتی و موبایل برای سازماندهی تغيير سياسی مخدوش نسازد.
راهحلهای متوازن و شهروند-محور نيازمند خالقيت ،نوآوری و مصالحه و سازش است .متأسفانه،
رهبران منتخب قدیمیترين دموکراسیهای جهان کسانی را که میتوانند بيش از همه از کمک آنها
استفاده کنند ،با کوتاهی در نشان دادن رهبری روشنانديش و پیگيری منافع شخصی کوتاهمدت ،دلسرد
میکنند.

بخش چهار

حاکمان فضای سایبری
البته که پول نمیتواند آزادی بخرد ،اما آزادی را میتوان در ازای پول فروخت.
ليو هون (۱۹۲۳ ،)Lu Xun

نگوييد او ریاکار است؛ بگوييد غيرسياسی است .ورنر فون براون میگويد« :وقتی که راکتها
به هوا بلند شوند ،برای چه کسی مهم است کجا فرود میآيند؟ ربطی به من ندارد».
تام ليرر ( ،)Tom Lehrerاز ترانۀ «ورنر فون براون» (۱۹۶۵ ،)Wernher von Braun

8

سانسور شرکتی
در پاييز سال  ،۲۰۰۹شرکت اپل رسماً آيفون را در چین با همکاری حامل محلی موبايل ،یونيکورن
چين ،راهاندازی کرد .به عنوان شرط ورود به بازار چين ،اپل بايد به معيارهای سانسور دولت چين در
بررسی محتوای همۀ برنامهها – يا «اپ»1ها – ی آيفون برای دانلود کردن روی دستگاههايی که در
سرزمین اصلی چين فروخته میشود ،تن میداد( .بيشتر اين اپها را برنامهنويسان مستقل ايجاد میکنند
– افراد ،شرکتها يا سازمانها – و سپس آنها را برای تصويب و گنجانده شدن در فروشگاه اپ به اپل
میفرستند) .در فروشگاه ويژۀ اپل در بازار چين ،اپهای مرتبط با دااليی الما ،و یا برنامهای که شامل
اطالعاتی دربارۀ رابعه قادير ،رهبر تبعيدی معترضان اويغوری است ،سانسور میشوند .به طريق مشابه ،اپل
اپهايی را که برای آيپد در چين فروخته میشوند سانسور میکند - .اين هم از برادر بزرگ انقالبی که
آگهی بشقاب بزرگ  ۱۹۸۴را نابود کرد .پانزده سال بعد از آن تاريخ ،به نظر میرسد که اپل بسيار مايل
است که به خاطر دستيابی به بازار ،تن به تقاضاهای برادر بزرگ بدهد.
شرکتهای مخابراتی اينترنتی و موبايل (که کارکردها و روابطشان روز به روز بيشتر در هم تنيده
میشود) کدهایی کامپيوتری میسازند که به مثابۀ نوعی قانون عمل میکند از آن رو که به کارهايی که
مردم میتوانند انجام بدهند شکل میدهد و گاهی آنچه را که میتوانند ببينند سانسور میکند .گاهی کد
کامپيوتری به شکلی نوشته میشود که سازگار با تقاضاهای دولت باشد ،مثل مورد چين .گاهی اوقات
1. Applications or apps.
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دولت از مقررات و قواعدی استفاده میکند تا تحول کدهای کامپيوتری را در جهتی خاص تحميل کند.
گاهی اوقات اين قوانين بازتاب «رضايت زيردستان» است و گاهی چنين نيست؛ بسته به اينکه چه نوع
دولتی کار تقنين را انجام میدهد .گاهی اوقات قوانين بيشتر منعکسکنندۀ نظر بعضی از گروههای فشار
صاحب قدرت و ثروت است تا عموم مردم .گاهی قانون قصدش بازتاب منافع گستردهتر عمومی است
اما در واقع منعکسکنندۀ ناآگاهی سياستمداران از فناوری است و به اين ترتيب منجر به تبعات ناخواسته
و گاه منفی میشود .به هر تقدير ،اين مقررات قانونی بيشت ِر جنبههای کدهای کامپيوتری را شامل
نمیشود و يقيناً چنانکه لورنس لسيگ 1ده سال پيش برای اولين بار اشاره کرده است ،نمیتواند خالقيت
و نوآوری را پيشبينی کند .نه شهروندان و نه پيشهوران عالقهای به مديريت خرد بيش از حد کدهای
کامپيوتری از طريق قانونگذاری ندارند – و گرنه خالقيت و نوآوری غيرممکن میشود .به اين ترتيب،
بيشتر اوقات ،شرکتها معيارهای خودشان را عمدتاً مبتنی بر عوامل تجاری ،اعمال میکنند .متأسفانه،
تأثیر تصميمها بر توانايی مشتریان برای اعمال حقوق و آزادیهای سياسیشان در بهترين حالت ،چيزی
است که بعدا ً به آن فکر میشود ،اگر چنین سؤالی اصوالً به ذهن مديران و مهندسان خطور بکند.

بیطرفی شبکه

در سال  ،۲۰۰۷گروه مدافع حقوق سقط جنين موسوم به نارال ( )NARALو مدافع حق انتخاب در
آمريکا ،پيامکهايی را به حامياناش فرستاد .در يکی از اين پيامکها آمده بود« :به قاعدۀ جهانی بوش
برای خفه کردن اعتراضها علیه کنترل جمعيت برای فقيرترین زنان جهان پايان دهيد! به کنگره تلفن
بزنيد به شمارۀ ( .»XXX-XXXX. Naral Text4Choice )202وايرلس وريزون 2پيامکهای نارال را
مسدود کرد.
مديران اجرايی شرکت در برابر منتقدان گفتند که سياست شرکت مسدود کردن پيامکها از هر
گروهی است که «در پی ترويج دستور کار يا توزيع محتوايی باشد که به تشخيص [وريزون] ممکن
است جنجالی يا ناگوار باشد» .سپس ،بعد از پوشش خبری و اعتراض عمومی ،سخنگوی شرکت گفت
که توضيح اولیه «تفسير نادرستی از يک سياست داخلی مبهم بود ...که برای مقابله با پيامهايی مثل
پيامکهای تنفرآميز يا ارسال محتويات جنسی به کودکان طراحی شده بود» .اما ،وريزون در واقع نيازی
به توضیح دادن نداشت :توافقهای استاندارد مشتریان عموماً شامل زبانی میشود که بيان میکند مشتریان
درک میکنند که اين خدمات ممکن است به هر دلیلی قطع شوند يا ارسال مسدود شود.
در اواخر سال  ،۲۰۱۰شرکت تیموبايل ،يک فهرست پخش حشيش طبی را که در کاليفرنيا
مستقر بود (یعنی جایی که حشيش طبی در آن قانونی است) ،مسدود کرد و مانع از استفاده از خدمات
پيامکهای کد کوتاه 3شد .ادعای تیموبايل اين بود که پيامها از سوی گروهی فرستاده شده است که
تیموبایل آن را تأيید نمیکند .هر چند اين گروه از تیموبايل شکايت کرد ،شرکت تیموبايل دعوای
1. Lawrence Lessig
2. Verizon Wireless
3. Short code text messaging
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حقوقی را «فاقد صالحيت» خواند( .دادگاه منطقۀ جنوبی ،پرونده را به اعتبار «جانبدارانه بودن» علیه
متشاکی ،یعنی تیموبايل ،رد کرد) .در واقع ،هر چند قانون آمریکا شرکتهای تلفن را از مسدود کردن
تماسهايی که روی شبکهشان واقع میشود منع میکند ،قانون دربارۀ دادهها يا پيامکها صادق نيست و
تا جايی که به قانون مربوط است ،شرکتها آزادند هر کار که خواستند بکنند.
گروههای مدافع آزادی بيان به نمونههای نگرانکنندۀ ديگری از سانسور سياسی توسط شرکتها
اشاره کردهاند :در سال  ۲۰۰۷طی پخش زندۀ اينترنتی کنسرت پرل جم ،1شرکت ایتی اند تی موقعی
که ادی ودر 2خوانندۀ اصلی سخنانی انتقادی علیه جورج و .بوش رييس جمهور وقت گفت ،صدا را قطع
کرد .شرکت کامکست 3متهم به مسدود کردن کل برنامۀ اشتراک گذاری 4شد چون بعضی از مردم از
اين برنامهها برای به اشتراک گذاشتن غیرقانونی آثار استفاده میکردند ،و به اين ترتيب به بهانۀ اشتراک
گذاری ويدیوهای بزرگ توسط مردم ،که ناگزیر شامل ویديوهای خانگی مشتمل بر اظهار نظرهای
سياسی نیز بود ،این شرکت مانع از استفادۀ قانونی از اين شبکهها شد .درست است که در آمریکا مردم
راههای ديگری نيز برای ابراز عقايدشان و نشر اطالعات دارند .اما اين نکته که اپراتورهای خدماتی
میتوانند مانع از تالشهای شهروندان برای انجام فعاليتهای سياسی قانونی روی شبکههای خصوصی
شوند نمونهای است از اینکه در صورتی که شهروندان نسبت به افشای تبعيض سياسی هنگام بروز آن و
مسئول شناختن علنی شرکتها هشيار نباشند ،چگونه گفتمان سياسی حتی در يک دموکراسی هم ممکن
است فرسوده شود.
نگرانی ديگری نیز که وجود دارد اين است که حتی وقتی شرکتها نسبت به محتوای خاصی تبعیض
اعمال نمیکنند ،همچنان میتوانند له يا علیه ترافيک اينترنتی اعمال تبعيض کنند .اين توانايی میتواند
بالقوه دسترسی رسانههای مستقل و غيرانتفاعی شهروندی را به مخاطبان بزرگتر یا ايجاد باهمستانهای
گستردهتر را دشوارتر کند .اگر شرکتهای ارايهکنندۀ خدمات اجازۀ اعمال تبعيض داشته باشند،
میتوانند خدمات محتوای ديگری را نيز که دست بر قضا رقيب محتوای خودشان نيز هست ،مسدود
کنند.
ارايهکنندگان خدمات اينترنتی اکنون اين توانايی فنی را دارند که «ببينند» يک مشترک خاص از چه
5
برنامههايی در زمان خاصی استفاده میکند :از اسکايپ استفاده میکنيد؟ از يوتيوب؟ روی نتفليکس
ويديوی زنده پخش میکنيد؟ يا دارید يک وبسايت غیرانتفاعی را میبینيد که از برنامۀ ک ِد باز
وردپرس استفاده میکند؟ ارايهدهندۀ خدمات شما اينها را میداند .در حال حاضر ،در بيشتر کشورها،
هيچ قانونی وجود ندارد که مانع از اعمال تبعيض ارايهکنندگان خدمات اينترنتی ميان خدماتی که انتفاعی
هستند باشد :آیاسپی شما میتواند ،بالقوه ،يک بستۀ دستيابی «رتبهای» 6ارايه کند که در آن دسترسی
1. Pearl Jam
2. Eddie Vedder
3. Comcast
4. Peer-to-peer application
5. Netflix
6. tiered
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به خدمات خاصی که متعلق به برندهای عمده (مثل آمازون ،نتفليکس ،يوتيوب ،و فيسبوک) باشد،
ارزانتر از دسترسی به اينترنت به طور کلی يا برنامههای کمتر شناختهشده تمام شود .شرکتهای صاحب
نام ،میتوانند برای امتياز دستيابی ترجيحی به کاربران با هزینۀ کمتر يا به طور رايگان ،به آیاسپیها
پول پرداخت کنند .آیاسپی ها میتوانند از سرويسهای مشهور خدمات در ازای ارايۀ سرويس آسان
و سريع پول تقاضا کنند.
در اواخر سال  ،۲۰۱۰شرکت کامکست کوشش کرد در همين مسير حرکت کند :کامکست
از شرکت مخابرات لول ،۳1که از مشتریان عمدۀ نتفليکس است (و رقيب خدمات ويديويی خود
کامکست نيز هست به ويژه اکنون که کامکست سهام مهمی در ا نبسی يونيورسال 2نيز به دست آورده
است) ،درخواست کرد که هزينهای اضافی در ازای ارايۀ آسانتر ويديوهای نتفليکس به مشترکان
برادبند کامکست پرداخت کند .لول ۳کامکست را متهم کرد به راهاندازی چيزی شبیه به گيشۀ عوارضی
در اينترنت .ماهيت توانايیبخش اينترنت عمدتاً مبتنی بر اين واقعيت بوده است که هر شهروندی بالقوه
میتواند رسانهای ايجاد کند و فقط با ارسال يک توييت يا انتشار وبالگ به مخاطبان جهانی دسترسی پيدا
کند .در يک اينترنت «بیطرف» ،مهم نيست شهروند از چه برنامه يا پلتفرمی استفاده میکند  -ويدیو،
پست وبالگ ،يا پادکست آن فرد به يک اندازه برای هر کسی در هر جايی در دسترس است (مادامی
که دولت سعی نکند آن را سانسور کند) .در اينترنت جانبدار که در آن پلتفرمها و برنامهها با پرداخت
هزينهای برای پيدا کردن دسترسی حداکثری به کاربران اينترنتی باید رقابت کنند  -آیاسپیها با
شرکتهایی که خدمات و پلتفرمهای مختلفی برای کارشان دارند ،معاملههایی میکنند که رتبههای
مختلفی را برای دسترسی معين میکنند و در نتيجه از کاربران اينترنت خواسته میشود که مبالغ مختلفی
برای سطوح دسترسی مختلف بپردازند  -شهروندان برای پيادهسازی گفتمان سياسی و سازماندهی
سياسی خيلی بيشتر به پلتفرمهای بزرگ ،با سرمايۀ خوب و مديريت تجاری ،وابسته هستند.
در نتيجه ،سؤال بديهی اين است :شهروندان چگونه اطمينان حاصل میکنند که برنامههای پنهان
خصوصی و سودجويیها باعث فرسوده شدن انتخاب مشتریان و یا فرسایش بيان دموکراتيک نمیشود؟
عدهای از مردم مقررات دولتی را به مثابۀ بهترين راه حل برای اين مشکل می دانند .به نظر آنها،
شرکتها بايد بنا به قانون از اعمال تبعيض عليه محتوايی که از شبکههای تحت مديريت خصوصیشان
عبور میکند ،منع شوند .شبکهها بايد بنا به قانون در برخورد با محتوا «بیطرف» باشند  -و از اينجاست
که تعبير «بیطرفی شبکه» که نخستين بار توسط تيم وو 3استاد حقوق دانشگاه کلمبياوضع شد ،سرچشمه
می گیرد .وو ،در کتاب تأثيرگذارش با عنوان شاهکليد :طلوع و افول امپراتوریهای اطالعاتی ،4توصيف
میکند که چطور فناوریها – از تلگراف و تلفن گرفته تا راديو و فيلم  -از به گفتۀ او «سيکل» عبور
میکنند :فناوریها به شکلی باز و انقالبی کارشان را آغاز میکنند و سپس در نهايت توسط انحصارطلبان
به شيوهای قفل میشوند که آنها را نامناسبتر و حتی ناپذيراتر برای استفادههايی میکند که بيش از اندازه
1. Level3 Communications
2. NBC Universal
3. Tim Wu
4. The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires
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سياسی ،تند ،تحريکآميز يا جنجالی تلقی میشوند .اما وو نگران دخالت دولتی در شبکههای خصوصی
است که به شکلی ناقض حقوق شهروندی است .او از نقش ایتیاند تی در شنودهای بدون حکم سازمان
امنيت ملی 1به عنوان نمونهای ياد میکند از اينکه چطور قدرت شرکتی میتواند با دستاندازی حکومت
مورد سوء استفاده واقع شود.
چنين سوء استفادههايی در کشورهای استبدادی که شبکهها بنا به تعريف بیطرف نيستند ،فوقالعاده
افراطی و در واقع بسيار شايع است .شيوۀ مألوف رژيمهای خودکامه شده است که از شرکتهايی
که شبکهها و پلتفرمهای ديجيتال را اداره میکنند بخواهند که متوسل به سانسور و تبعيض به شيوهای
غيرشفاف و غيرپاسخگو شوند .عالوه بر این ،هر چند شبکهها و پلتفرمها سانسور را در راستای ارادۀ
دولتها انجام میدهند ،فقدان شفافيت دربارۀ چيزی که سانسور و دستکاری میشود – و اينکه به
خواست چه کسی انجام میشود – نيز کار را برای شرکتها آسان میکند که به شيوههای مختلفی که
در خدمت منافع شرکت و مديران اجرايیاش باشد اين تبعيض را اعمال کنند .به اين ترتيب ،شهروندان
در برابر سوء استفاده از حقوق آزادی بيان و تجمعاتشان ْآسيبپذير هستند نه تنها از سوی دولت بلکه
از سوی بازيگران خصوصی در اين صحنه .در دموکراسیها ،نتيجه اين میشود که شهروندان بايد در
برابر تعدی به حقوق ديجيتالشان توسط دولت و شرکتها – يا هر دوی آنها وقتی در کنار هم کار
میکنند – موضع بگيرند فارغ از اينکه شرکت درگير سانسور کردن يا اعمال تبعيض به خواست خودش
باشد يا اين کار را تحت فشار از سوی مقامات انجام بدهد.
2
در اواخر سال  ،۲۰۱۰کميسيون فدرال ارتباطات ( )FCCمقرراتی وضع کرد که معيارهای ابتدايی
بیطرفی شبکه را برای آمريکا مقرر میکرد و اين مقررات حفرههايی داشت که گروههای مدافع آزادی
بيان از آن انتقاد کردهاند .مدافعان بیطرفی شبکه ،از جمله ال فرانکن 3سناتور دموکرات معتقدند که
بیطرفی شبکه ،پيششرط آزادی اينترنتی است و در نهايت وقتی پای اطمينان حاصل کردن از طرح
گفتمانی آزاد و دموکراتيک در ميان است ،به اندازۀ متمم اول قانون اساسی مهم است .مدافعان بيشتر
مايلاند به دولتی که به شکلی دموکراتيک انتخاب شده است اعتماد کنند تا به شرکتهای خصوصی.
مخالفان بیطرفی شبکه استدالل میکنند که مداخلۀ دولت از هر نوعی در نحوهای که شرکتهای
خصوصی شبکههایشان را اداره میکنند در تضاد با «آزادی اينترنت» است .آنها همچنين بر این عقیدهاند
که هر چه کاربران اينترنتی بيشتر به ويديو و بازیهای تعاملی رو میکنند ،اپراتورهای شبکه بايد آزاد
باشند که ترافيکشان را به هر شکلی که بيشترین کارآمدی را داشته باشد مديریت کنند .آنها استدالل
میکنند که رقابت بازار مؤثرترين راه برای صادق نگه داشتن شرکتهاست .مخالفان همچنين استدالل
میکنند که وضع مقررات بيش از حد منجر به خفه کردن نوآوری میشود که در نهايت به شهروندانی
صدمه میزند که از محصوالت و خدمات جديد محروم می شوند چون امکان پا گرفتن و رونق آنها
پدید نمی آید آن هم به خاطر مقرراتی که از پیشبینی نحوۀ تکامل و تطور فناوری ناتواناند.
1. NSA
2. Federal Communications Commissions
3. Al Franken
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يقيناً داليل قوی زیادی وجود دارد برای نگرانی از مداخلۀ دولت در شبکههای خصوصی .اما رقابت
بازار تنها وقتی شرکتها را صادق و درستکار نگه میدارد که انتخابها و جايگزینهای فراوانی وجود
داشته باشد و هزينۀ رفتن به يک سرويس ديگر برای بيشتر مردم باال نباشد .در آمريکا ،اين شرط حتی به
مرز تحقق نيز نزديک نمیشود .بيشتر آمريکايیان انتخابهای بسيار محدودی بين ارایهکنندگان اينترنت
برادبند و سرويس وايرلس دارند ،به ويژه در مقایسه با اروپا که مقررات استفادۀ رقابتی از زيرساختها
را الزام میکند.
1
چنانکه اکونوميست در دسامبر  ۲۰۱۰اشاره کرده است ،پس از اينکه کميسيون فدرال ارتباطات
( )FCCمقرراتی برای بیطرفی شبکه وضع کرد که نتوانست نابگرايان هر دو طرف بحث را راضی
کند ،کل استدالل «ناکامی آمریکا در رفع مشکل فقدان رقابت در ارايۀ دسترسی اينترنتی» پا در هوا
ماند .رفع مشکل البته مستلزم کوشش بسیار بیشتر سیاسی در کنگره است« :اینکه از شرکتهای تلفنی
و ارتباطات کابلی بخواهند که شبکهشان را بيشتر به روی ديگران باز کنند بسيار دشوارتر از سخنوری
کردن و لفاظی درباره ی بیطرفی است؛ اما سهم بسيار بیشتری در بازتر کردن شبکه ايفا میکند ».از
سال  ،۲۰۱۱هيچ نشانهای نيست که کنگره در رسيدگی به اين مشکل يکهتازی و شبه-يکهتازی بسياری
از شرکتهای وايرلس و برادبند در کشور جدی است .بسيار نامحتمل است که تحولی در اين زمينه در
سال  ۲۰۱۲رخ بدهد که سال انتخابات است و در آن همۀ شرکتهای عمدۀ مخابراتی سخاوتمندانه در
مبارزات انتخاباتی کنگره و رياست جمهوری ايفای نقش میکنند.
در سال  ،۲۰۱۰شيلی ،در پاسخ به استداللهای گروههای مدنی که بیطرفی شبکه بهترین راه حمايت
از رشد یک شبکۀ هموندان ديجيتال قرص و محکم و پرورش آن است ،نخستين کشوری بود که
بیطرفی شبکه را در قانوناش گنجاند و آیاسپیها را ملزم کرد که «اطمينان حاصل کنند که همه نوع
محتوا ،خدمات يا برنامهها روی شبکهشان در دسترس باشد و خدماتی ارايه کنند که تبعيضی ميان محتوا،
برنامهها يا سرویس ها بر اساس منبع آن يا مالکيت آنها وجود نداشته باشد».
در اواخر سال  ،۲۰۱۰پارلمان اروپا و کميسيون اروپا يک نشست مشترک بیطرفی شبکه برگزار
کرد که در آن توافق شد که شرکتها اجازه دارند در ترافيک شبکه مداخله کنند مادامی که به
مصرفکنندگانشان اطالع داده باشند که چه اتفاقی دارد میافتد .اما چنانکه مدافعان بیطرفی شبکه
اشاره میکنند ،اين نگرانی همچنان باقی است که با راحتتر شدن شرکتها در مداخلۀ صريح در
ارتباطات مشتریان در راستای منافع خودشان ،برای آنها آسانتر خواهد بود که تن به تقاضاهای دولت
برای اجرای شنود و سانسور بدهند .در نتيجه (این نگرانی ها) وقتی که در ژوئن سال  ،۲۰۱۱پارلمان
هلند رأی داد که اپراتورهای موبايل از مسدود کردن يا شارژ کردن هزينۀ اضافی بر مصرفکنندگان
برای استفاده از خدمات ارتباطی مبتنی بر اينترنت منع شوند ،هلند تبديل به اولين کشور اروپايی شد که
بیطرفی شبکه را در قانوناش گنجاند و اين اقدام گامی مهم و رو به جلو تلقی شد.
در بسياری از کشورها ،فقدان بیطرفی شبکه اجرای سانسور را – چه از سوی شرکتها ،دولتها
يا ترکيبی از هر دو – بسیار آسانتر کرده و از نظارت و مشاهدۀ عموم مردم دورتر کرده است چه
1. The Economist
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برسد به پاسخگو کردن آن .در سال  ،۲۰۰۹خورخه بوسيو 1در پرو گزارشی دربارۀ اينترنت برای انجمن
غيرانتفاعی ارتباطات 2پيشرو منتشر کرد اشاره کرد که شرکت تلفونيکا دل پرو 3بندی در توافقنامۀ
مشترياناش دارد برای «خدمات اينترنت سريع خانگی» که مقرر میدارد «مشتری مکلف است از محتوا
در راستای قانون ،يعنی شرايط عمومی فعلی ،و ارزشهای اخالقی و آداب و شؤون پذيرفته شده و نظم
عمومی استفاده کند» و مشتری بابت انتقال يا ارسال محتوايی که «کذب ،مبهم ،نادقيق ،اغراقشده يا
بیموقع» باشد ممکن است جريمه شود .بوسيو اشاره میکند که آیاسپی با اين کار به خود «قدرتی
بخشيده است که همرديف مقامات اجرايی و قضايی پرو» است.
فقدان بیطرفی تبعات ديگری در اطراف جهان دارد که مردم ساکن کشورهای صنعتی ثروتمند
اغلب در نظر نمیگيرند .اهل فناوری در جهان توسعهيافته اشاره میکنند که اگر شبکههای بازارهای مهم
اينترنتی جهان ديگر بیطرف نباشند ،کشورهای فقير و در حال توسعه در بازار جهانی محتوا و خدمات
آنالين در معرض زیان خيلی بيشتری خواهند بود .با شدت گرفتن بحثها در آمريکا و اروپا در اواخر
سال  ،۲۰۱۰تام ماکائو ،4مهندس و بالگر کنيایی ،پستی نوشت و در آن توضيح داد که پيامد چنين اتفاقی
برای قارۀ او چه معنایی میتواند داشته باشد« :با فقدان بیطرفی اينترنتی ،مث ً
ال در میدان بازی اينترنتی
ترافیکی که از گوگل يا مايکروسافت صادر میشود ترافيکی که از آفریقا صادر میشود دريافت مساوی
و يکسانی نخواهد داشت .دليل اين امر اين است که شرکتهایی [مثل گوگل و مايکروسافت] ميلیونها
دالر خواهند پرداخت تا ترافیک آنها از سوی حامالن بزرگ دادهها امتياز بيشتری برای انتقال داشته
باشند .اين نکته در کنار اين واقعیت که این قاره تنها اندکی کمتر از  ۲درصد از کل ترافيک جهانی را
توليد میکند ،به این معنا خواهد بود که قارۀ آفريقا در پهنۀ اينترنت تقريباً نامرئی خواهد بود».

پيچيدگیهای موبايلی

حتی شرکتهایی که از الزامات ابتدایی بیطرفی برای اينترنت برادبند حمايت میکنند ،وقتی پای
دسترسی به اينترنت موبايل در ميان باشد ،موضعشان منعطفتر میشود .کنشگران دنيای در حال توسعه
که درگير نبردی نفسگير برای حق استفاده از اينترنت به مثابۀ فضايی برای اعتراض و ساماندهی سياسی
هستند ،در ماه اوت سال  ۲۰۱۰که گوگل و وريزون ،موضع مشترکی در برابر سياست بیطرفی شبکه
گرفتند ،از اين خبر آشفته شدند .اين دو شرکت توافق کردند که «ارايهدهندگان برادبند خط ثابت» نباید
اجازه داشتند باشند که «عليه محتوای قانونی اينترنتی ،اعمال تبعيض کنند يا اولويتبندی به شکلی داشته
باشند که باعث آسيب رساندن به کاربران يا خدشه وارد کردن به رقابت شود» .اما آنها در اين مورد
نیز توافق کردند که ارايهدهندگان برادبند وايرلس باید از این مقررات معاف باشند و بايد در مديریت
کردن و اولويتبندی ترافیکشان آزاد باشند .چندین ماه بعد ،کميسيون فدرال ارتباطات ،قواعدی را
1. Jorge Bossio
2. Association for Progressive Communications
3. Telefonica del Peru
4. Tom Makau
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مقرر کرد که به طور کلی منعکسکنندۀ اين مصالحه بود :هر چند حامالن سرويس موبايل از مسدود
کردن وبسايتها منع شدهاند ،در مسدود کردن برنامهها يا خدمات آزاد هستند مگر آن برنامههایی که
مستقيماً در رقابت با محصوالت صوتی يا تصويری ارايهکننده ،مانند اسکايپ ،باشند .اين قواعد جا را
برای نوعی «مديریت شبکه» باز میگذاشت که شامل اولويتبندی برای بعضی از خدمات در مقايسه با
ساير خدمات بود و «اولویتبندی پولی» خدمات را نفی نمیکرد با این تقریر که حامالن سرويس باید
دربارۀ نحوۀ پياده کردن مديريت ترافيکشان شفاف عمل کنند .مخالفان بیطرفی اينترنت و موافقان هر
دو بشدت منتقد اين موضع مصالحهگرانه بودند.
بسياری از مدافعان بیطرفی اينترنتی به خصوص نگران هستند که هر چند هنوز اين امید باقی است
که اينترنت برادبند در خانهها و دفاتر کاری میتواند تا حدودی ،دستکم در کشورهای دموکراتيک،
بیطرف باقی بماند ،گرايشهای سياستگذاری و صنعت به اين احتمال اشاره میکنند که اينترنت
موبايل همه جا بيشتر محدود و دستکاری خواهد شد و فضای محدودی را برای هموندان 1خواهد داشت.
در عین حال ،وقتی پای استفاده از اینترنت جهانی در میان باشد ،جابهجايی جمعيتی بزرگی در جريان
است .اينترنت از رسانهای که عمدتاً توسط مردمی که در کشورهای توسعهيافتۀ اقتصادی و دموکراتيک
استفاده میشود ،تبديل به رسانهای میشود که سريعترین رشد کاربری آن در کشورهای فقير يا در حال
توسعه است – و در کشورهايی که دموکراسیهای خودکامه يا شبهخودکامه يا بسيار ضعيف دارند.
بيشتر رشد اينترنت از طريق تلفنهای موبایل اتفاق میافتد نه از طريق لپتاپها يا کامپيوترهای روميزی
متصل به برادبند.
در نتيجه محتمل است که کاربران اينترنت در سراسر جهان به طور کلی به دو طبقه تقسيم شوند :در
يک طبقه ،ثروتمندان هستند که اتصال اينترنتی برادبند در خانه دارند و صاحب کامپیوترهای روميزی
يا لپتاپ هستند و اينترنتی بسیار بازتر و بیطرفتر به آنها قدرت بخشيده است .در طبقۀ ديگر ،مردم
فقير ،مهاجر و عمدتاً محروم از تصميمگيری هستند که از اينترنت عمدتاً از طريق ابزارهای موبايلی
برخوردارند که بشدت کنترل میشود ،به آسانی ردگيری میشود و بیطرف نيست .وقتی بدانيم که
بسياری از اين شرکتها به دستورات دولت برای سانسور و ردگيری کاربران به شيوههايی تمکين
میکنند که نه شفاف است و نه پاسخگو در برابر مردمی که اکنون به آنها وابستهاند ،وضعيت بسیار
مسألهدارتر میشود.
سرويس اينترنت وايرلس جانبدار برای مصرفکننده در واقع چگونه خواهد بود؟ در دنيای در حال
توسعه ،هماکنون تصويری از آن به تدریج پديدار میشود .در ماه می سال  ،۲۰۱۰فيسبوک در بيش
از  ۴۵بازار وايرلس ،سرويسی را راهاندازی کرد به اسم فيسبوک صفر 2و معاملههایی را با شرکتهای
حامل موبايل امضا کرد که به مشتریان دسترسی رايگان به فيسبوک میداد .اکنون در شمار فزايندهای از
کشورها از جمله پاکستان ،هند ،سودان و تونس ،کاربران تلفنهای موبايل باید نرخ استانداردی را برای
باز کردن وب بپردازند ولی میتوانند به خدمات رايگان ويژۀ فيسبوک در آدرس  facebook.com.0به
1. Citizen commons
2. Facebook Zero
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مدت نامحدودی دسترسی پيدا کنند .عالوه بر اين ،اکنون يک سرويس مشتری 1فيسبوک موجود است
که از طريق سيستم پيامک تلفن ،برای تلفنهایی که امکان دسترسی به شبکه را ندارند ،کار میکند و
حتی به ارزانترین تلفنها نیز اين امکان را میدهد که بدون دسترسی به وب ،از فيسبوک استفاده کنند.
برای سازمانهای کنشگری که جويای دسترسی پيدا کردن به تعداد زيادی از مردم و سازماندهی
کسانی هستند که دسترسی به اينترنت برادبند خانگی يا روی کامپيوتر رومیزیشان ندارند ،این تحول
لوازمی عينی دارد .يک سازمان حقوق بشری در سودان را تصور کنيد که از نرمافزاری با کد باز برای
ميزبانی وبالگ برای راهاندازی وبسايتاش روی يک سرويس امن استفاده میکند و از طريق آن
اعضایاش میتواند به طور کامل ناشناس بودنشان را حفظ کنند و اطمينان حاصل کنند که ويزیتورهای
سایت ردگيری نمیشوند .این سازمان يک صفحۀ فيسبوک هم دارد که در معرض خطر بسته شدن
خواهد بود اگر ايجادکنندگان صفحه تن به مقررات خدمات فيسبوک بدهند که مستلزم استفاده از نام
واقعی است .سياستها و مشخصههای حريم خصوصی فيسبوک نيز میتواند بدون هشدار قبلی تغيير
کند و هويت کنشگرانی را که خطر تعقيب از سوی رژيمهای خودکامه را به جانخریده اند ،افشا کند.
در کشوری که مرورگری وب نامحدود روی تلفن موبایل هزينۀ بسيار باالتری از دسترسی به فيسبوک
دارد ،اين سازمان مجبور میشود که از طریق فيسبوک کار کند ،حتی اگر به خاطر نگرانیهای امنيتی
ترجیح اش باشد که نکند؛ چون مخاطبی که بيشترين نياز به دسترسی به او را دارد ،با انگيزههای اقتصادی
از وب نامحدود 2دور شده است و به سوی فيسبوک رفته است.
فقدان بیطرفی در فضای موبايل تبعات نگرانکنندهای برای شنود شدن نیز دارد چون تلفنهای
موبايل ارتباط بسيار نزديکتری به کاربران دارند تا کامپيوترهای رومیزیای که از اينترنت استفاده
میکنند .شرکتهای تلفن ،که در بسیاری از کشورها همزمان آیاسپی نيز هستند ،میتوانند ابزار کاربر
را از طريق شمارۀ «هويت ابزار موبايل بینالمللی»اش ( 3)IMEIشناسايی کنند .بدتر از اين حتی ،بسياری
از کشورها ثبت شمارۀ کارت ملی يا پاسپورت را با خريد تلفن همراه (که شامل سيم کارت و شمارۀ
هويت ابزار موبايل بينالمللی نيز هست) الزم میدانند که خود تضمينکنندۀ اين است که تناظر نزديکی
بین تلفنی که به طور قانونی تهیه می شود با هويت واقعی شخص فراهم شود .به این ترتيب ،ارايهدهندۀ
سرويس موبايل میتواند ردگيری کند که چه کسی و در چه زمانی به فيسبوک دسترسی پیدا میکند.
سرويسهای حامل موبایل نيز این عدم بیطرفی را در آمريکا به آزمايش میگذارند .در اوايل
سال  ،۲۰۱۱پنجمين حامل بزرگ وايرلس در آمريکا ،مترو پی سیاس ،4شروع به ارايۀ يک سريوس
 ۴۰دالری در ماه «بدون تعهد درازمدت» روی يکی از تلفنهای فور-جیاش 5کرد و هدفاش جلب
مشتريان با درآمد پايين بود .اين سرويس ،مکالمۀ تلفنی ،ارسال پیامک ،مرورگری وب و دسترسی
نامحدود به يوتيوب را عرضه میکرد .ساير خدمات چندرسانهای در ازای هزينۀ بيشتری موجود بودند
1. client
2. Open web
3. International Mobile Equipment Identity
4. MetroPCS
5. 4G
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هر چند بعضی از سرويسهای مشهور برادبند مثل اسکايپ و نتفليکس به طور کل از این فهرست کنار
گذاشته شده بودند .اپهای این سرويس برای دانلود روی گوشی کاربر مسدود بودند .هر چند منطق اين
مسدودسازی این است که این ابزارها عمدتاً از پهنای باند بااليی استفاده میکنند ،که برای ارايهدهنده
هزينه بر میدارد ،بنا نهادن سنت مسدود کردن بعضی از برنامهها و باز گذاشتن بعضی ديگر ،بالقوه
شيب لغزانی است .چون سرويس متروپیسیاس به نظر میرسد که ناقض مقررات بیطرفی کميسيون
ارتباطات فدرال است ،متروپی سیاس و وريزون در يک دعوای حقوقی متحد شدند تا این مقررات را
به چالش بکشند.
اگر بیطرفی شبکه در آمريکا شکست بخورد ،تبعات سياسی درازمدت آن چه خواهد بود؟ عالوه
بر کاهش گزینه ها ،با اين پرسش نيز مواجه هستيم که آيا چنين سياستهايی گفتمان سياسی و کنشگری
را به سوی شمار معدودی از برندهای رسانههای اجتماعی هدايت نخواهد کرد که خدماتشان به دلیل
رایگان بودن و توجه به مشتریان عام بازار احتماال مرجح دانسته می شود؟ اگر من جایی اعتراضی را
سازماندهی میکنم و میخواهم از دوربين موبايلام برای عکس گرفتن از صحنۀ حملۀ پليس به دوستانام
استفاده کنم و جایی بگذارم که بیشترین افراد آن را ببینند ،اين انواع سرویس های رتبهبندیشده و
ترجيحی مرا وادار خواهند کرد به آپلود کردن ويدیوها روی يوتيوب حتی اگر مایل باشم از دیگر
سایتهای به اشتراک گذاشتن ويديو استفاده کنم که شرايط خدماتشان را ترجيح میدهم.
اگر ویدیوی اعتراضی را که روی يوتيوب پست میکنم کارکنان شرکت به اين دليل که حاوی
خشونت پليس است حذف کنند (نمونههای ثبتشدۀ متعددی هست که ويديوهای کنشگران به اين دليل
حذف شده است چون مقررات می گوید نمایش خشونت صریح ممنوع است) ،يا حذف به این دلیل
باشد که موسيقی دارای کپیرايت به صورت تصادفی در پسزمينه پخش میشود (و نمونهای است که
به کرات در وبسايتهای رسانههای اجتماعی به خاطر رعایت قوانین حق مولف رخ میدهد) ،ديگر
واقعاً بختی ندارم خصوصاً اگر بخواهم بسيجگر اقدام و توجه عمومی حول مسألهای باشم که زمان برای
آن مهم است و به من اجازه نمی دهد دنبال پيدا کردن کامپيوتری با خط اينترنت ثابت بروم .در چنین
حالتی نمیتوانم از دیگر وبسايتهای اشتراک گذاری ويدیو استفاده کنم چون سرويس من فقط به
من اجازۀ استفاده از يوتيوب را میدهد.

اپل؛ برادر بزرگ

مشکل سانسور اپ شرکت اپل بسيار فراتر از چین میرود و به جاهایی غيرمنتظره میرسد .در ماه
مارس سال  ،۲۰۱۰اپل بدون اخطار قبلی يک برنامۀ آيپد اشترن 1را ،که يکی از بزرگترين مجالت
آلمان است مسدود کرد .اين برنامه مطالبی شهوتانگيز را که در نسخۀ چاپی مجله آمده بود منتشر
کرده بود و اين محتوا در کنار همۀ محتويات ديگر مجله به طور خودکار در اپ آيپد بازنشر شده بود.
چنين مطالبی در آلمان کام ً
ال قانونی است اما چون بعضی از صفحات شمارهای خاص ناقض معيارهای
1. Stern
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اپ اپل تلقی میشدند ،کل مجله از طريق فروشگاه اپ سانسور شد .اپل به يک مجلۀ دیگر آلمانی،
مجلۀ بيلت ،1گفته بود که اگر بخواهد اپاش را حفظ کند ،بايد محتوا را تغيير دهد .آن سال اپل نسخۀ
کارتونی اوليس 2جيمز جويس 3را نيز سانسور کرد که شامل چند عکس برهنه بود هر چند اين اپ
مشخصاً عالمتگذاری شده بود که شامل محتوايی برای بزرگساالن است .اين اپ در نهايتاً دوباره به
وضع قبلیاش بازگشت اما آن هم فقط بعد از اعتراض گستردۀ عمومی و پوشش وسيع رسانهای.
اپل محتويات سياسی و دينی جنجالی را نیز سانسور میکند از جمله چندين اپ را که مشخصۀ
اصلیشان استفاده از آثار مارک فيوره 4کارتونيست برندۀ جايزۀ پولتيزر بود چون «شخصيتهای عمومی
را استهزاء کرده بود» .اپ او که در آن رييس جمهور اوباما را مسخره کرده بود – و شامل انواع طنز
سياسی بود که بارها در تلويزيون و روزنامهها ديده شده بود – اندکی پس از اينکه فيوره پوليتزر را برنده
شد ،ابقا شد .اما اپهای ساير کارتونیستها اينقدر خوشاقبال نبودند.
دانيل کورتزمن ،5طنزنويسی ديگر ،با رد دو اپ از سوی اپل مواجه شده که قرار بود همراه دو کتاب
طنز او ،چگونه در نبرد با يک محافظهکار پيروز شويم 6و چگونه در نبرد با يک لیبرال پیروز شويم،7
منتشر شوند .اين اپها جوری برنامهنويسی شده بودند که توهينهای مضحک را تولید کنند ،مثل «ممکن
است جمعی از مسلمانان مارکسيست همجنسگرای مهاجر غيرقانونی بخواهند يک کلینيک سقط جنین
درون کليسای شما ايجاد کنند که سرویس درایو-این هم داشته باشد» و «گوشکن! ای گياهخوار
بانگونواز! اگر جهل خوشبختی است ،تو حتماً يک ليبرال خوشحال هستی» .پس از تلفنها و ایمیلهای
مکرر ،يک کارمند اپل باالخره پاسخ داد که اين اپ رد شده است چون دربردارنده توهينهايی بوده
که گروههای مختلفی از مردم را هدف قرار می داده است .اينکه اين توهينها کام ً
ال مضحک بودند و
در واقع قصد از آنها اين بود که نشان بدهد اين تصورات مبتذل و رايجی که وجود دارند احمقانه است،
کام ً
ال از چشم اپل دور مانده بود.
در پاسخ به جنجال گستردۀ بر سر سانسور اپ ،در اواخر سال  ،۲۰۱۰اپل دستورالعملهای
بررسی اپ خود را منتشر کرد و هيأتی برای بررسی ايجاد کرد تا برنامهنويسان راه قاعدهمندتری برای
تجديدنظرخواهی دربارۀ تصمیمهايی که علیه اپشان گرفته میشود داشته باشند .اما شکايتهای سانسور
هنوز از طيفهای چپ و راست سياسی ادامه دارند .در ماه مارس سال  ،۲۰۱۱پس از اينکه اپل در پاسخ
به عريضهای اعتراضی که  ۱۵۰هزار نفر با سازماندهی  change.orgامضا کرده بودند ،اپی را که گروه
مسيحی «خروج بینالمللی» 8ساخته بود تا همجنسگرايی مردان را «درمان کند» ،از فروشگاهاش حذف
1. Bildt
2. Ulysses
3. James Joyce
4. Mark Fiore
5. Daniel Kurtzman
6. How to Win a Fight with a Conservative
7. How to Win a Fight with a Liberal
8. Exodus International
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کرد و گروههای محافظهکار مسيحی اعتراضهای خشمگينانهای کردند .اپ مشابهی با عنوان «بيانيۀ
منهتن» 1که همجنسگرايی را «غير اخالقی» خوانده بود نيز توسط اپل در ماه نوامبر پیش از آن سانسور
شده بود ،آن هم در پاسخ به فشار عريضهای توسط  .Change.orgپخش مذهبی سراسری 2از تصمیم اپل
به عنوان «سانسور عامدانۀ بيان و انديشه ای دينی که باور عموم مسيحيان انجیلی آمریکا ست» انتقاد کرد.
هر فکری که دربارۀ محتوا و پيام اپهای مورد بحث داشته باشيم (من شخصاً اینها را ناراحتکننده
میدانم) ،روند تصميمگيری پشت حذف آنها از منظر آزادیهای سياسی و مدنی نگرانکننده است.
هر چند اگر مردم به قدر کافی بتوانند پشت آن بايستند ،میشود اين تصميم را تغيير داد ،شرکتها نيز
در برابر مشکلی که جيمز مديسون 3در «فدراليست شمارۀ  4»۱۰عليه آن هشدار داده بود آسيبپذيرند.
هشدار او اين بود که بدون داشتن تضمينهای قانون اساسی کافی ،بیان يا اعتراض نامحبوب ممکن
است به آسانی توسط «اکثريت ناعادل و بیعالقه» خاموش شود .در ممالک محروسه اپل ،افشاگران و
خوراکدهندگان ديدگاههای فوقالعاده جنجالی – اما در عين حال قانونی – از هر حیث در معرض
آسيب حذف هستند مانند اپهای «خروج بینالمللی» و «بیانيۀ منهتن».
هنجارهای قانون اساسی بر حقوق آزادی بیان مردم در فضاهای عمومی حاکم هستند ،اما نه در
ممالک اپل .هر چند اين دو اپ برای هر کسی که به حقوق همجنسگرايان اعتقاد دارد ،ترسناکاند ،و
هر چند ابراز علنی همجنسگرايی برای بعضی از مسيحيان محافظهکار توهينآميز است ،حق آزادی بيان
مردم از هر دو طيف باور در متمم اول قانون اساسی حفظ شده است .سازمانهایی که مروج هر طرف
ماجرا هستند بنا با قانون اساسی حق انتشار آنالین دارند .حتی اگر هيچ شرکتی قبول نکند که ميزبان
محتوای وب شما باشد ،با دانش فنی کافی ،هر کسی میتواند سروری را در دفتر یا خانهاش راهاندازی
کند و خودش ميزبان محتوایی باشد که منتشر می کند .دفاع از يک وبسايت با سرور داخل خانه در
برابر حمالت مخرب انکار سرويس روز به روز دشوارتر میشود ،اما نکته اين است که تا زمانی که وب
باز پلتفرم اصلی محتوای اینترنتی باشد ،از لحاظ فنی امکان دارد که گروههای جنجالی به مخاطبشان
برسند – مادامی که در کشوری زندگی کنند که در آن ازادی بیان در قانون و از طریق سيستم قانونی
مورد حمایت باشد .اما اگر بخش بزرگی از مخاطب بالقوه وب باز را رها کند و سراغ سيستمهای بسته
و مبتنی بر اپ برود ،کنشگران سياسی روز به روز گروگان هوسهای خود-فرمانفرمايی شرکتهای
بزرگ میشوند.
خوشبختانه برای مصرفکنندگان ،راههای جايگزینی به جای ابزارهای اپل وجود دارد .پلتفرم
پرفروش و جهانی تلفن هوشمند از نيمۀ سال  ،۲۰۱۱سيستم عامل کد باز اندروید گوگل بوده است .بر
خالف سيستم عامل آی او اس 5اپل ،که فقط روی دستگاههای اپل اجرا میشود ،اندرويد میتواند تطبيق
1. Manhattan Declaration
2. National Religious Broadcaster
3. James Madison
4. Federalist No. 10
5. iOS
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پیدا کند و روی هر ابزار و دستگاهی که توسط هر سازندۀ تلفن هوشمند يا کامپيوتر تبلت 1ساخته شده
باشد ،اجرا شود .بر خالف اپل ،که سيستم بررسی سختگيرانهای برای اپهای آیفون و آيپد دارد ،که
تنها از طريق فروشگاه رسمی اپل در دسترس هستند ،اپهای اندرويد را هر کسی با توانايی فنی مناسب
میتواند بسازد و توزیع کند که معنایاش اين است که گوگل آن نوع از سانسور سياسی و فرهنگی را
که اپل بر اپهایاش تحميل میکند ندارد (هر چند کنترلگری هنوز در سطح سازندۀ ابزار و ارايهکنندۀ
سرويس محلی امکانپذير است) .گوگل روی اپهای اندرويد ،برای گنجاندنشان در سرويس رسمی
بازار ،بررسی امنيتی انجام میدهد ولی اپهای غيررسمی به آسانی از طريق سرويسهای ثالث در
دسترس هستند.
درست مانند بسياری از جنبههای جامعۀ آنالين و آفالين ،روی ديگر سکۀ آزادی بيشتر میتواند
کاهش امنیت باشد – که البته به اين دليل است که امنيت قویترين توجيه دولت برای محروم کردن
مردم از آزادی است و به اين دليل است که يافتن تعادل مناسب بين آزادی و امنیت يکی از بزرگترین
چالشهای سيستم کشورداری است .اين مشکل آشنا اکنون به جنبۀ تازۀ برنامههای موبايل نيز تسری
یافته است.
در نيمۀ سال  ،۲۰۱۰شرکت امنیتی موبايل موسوم به لوک اوت ( ،)Lookoutيک اپ اندرويد
کشف کرد که تصاوير «کاغذديواری» دلبخواهی ارايه میکرد که کاربران با استفاده از آن می توانستند
شکل ظاهر صفحۀ نمايش تلفن هوشمندشان را شخصیسازی کنند .اين قابلیت ظاهرا بیضرر به نظر
میرسيد ،به جز اينکه اين اپ اطالعات شخصی کاربر را نیز جمعآوری میکرد و آنها را به «وبسايتی
رازآميز در چين» میفرستاد .گوگل بيش از  ۵۰اپ را از بازار اندرويدش در مارس سال  ۲۰۱۱و ۳۰
اپ ديگر را نيز در ماه ژوئن حذف کرد .متخصصان امنيتی کشف کردند که بعضی از این اپها ظاهرا ً
خدمات مفيد یا سرگرمکنندهای ارايه میکردند ولی شامل بدافزارهايی 2بودند که اطالعات شخصی را
از تلفنهای مردم گردآوری میکردند .موارد ديگر ،تقلیدهای راهزنانهای از برنامههای قانونی بود که
شرکتهای جاافتاده ساخته بودند ولی جوری بازسازی شده بودند که شامل کدهای بدافزار بودند .اص ً
ال
جای تعجب نيست که اپل دنبال بهرهبرداری از اين مشکل رفت و اپهای اندرويد را «فرودست» خواند.
در نهايت ،گوگل نمیتواند آنچه را که کاربری روی دستگاه اندرويدش نصب میکند کنترل کند،
چون سختافزار دستگاه را کنترل نمیکند .هر چند اپل نيز از حفرههای امنيتی مصون نيست ،اما مديريت
و محدود کردن اينها آسانتر است چون اپل هم سختافزار و هم نرمافزار سيستم عاملاش را کنترل
میکند و شرکت میتواند به سرعت وصلههايی را بیرون بدهد و آپديتهايی را برای همۀ آيفونها و
آيپدها بسازد (مادامی که کاربران مرتباً ابزارشان را با «کشتی مادر» از طریق آيتيونز 3همزمان 4کنند).
رمان  ۱۹۸۴اُر ِول – که يک بار اپل از آن استفادۀ هوشمندانهای برای بازاريابی محصوالتاش به
عنوان محصوالتی شورشگرانه و تواناییبخش کرده بود – قصۀ دولتی است که با ترس شهرونداناش از
1. Tablet PC
2. malware
3. iTunes
4. Sync
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جنگ و هرج و مرج ،بازی میکند تا محروم کردن آنها را از آزادی بیان و حق انتخاب توجيه کند .اپل با
پا به سن گذاشتن ،بیشتر شبيه برادر بزرگی شده است که هر کسی سی سال پيش میتوانست تصور کند.
البته تفاوت ميان تماميتخواهی و دموکراسی را نمیتوان به اين سادگی به انتخاب بین امنيت و
جرم فروکاست .تمایز بين کشورداری دموکراتيک و هرج و هرج اين است که دولت توسط شهروندان
قدرت پيدا میکند تا از آنها در برابر مجرمان و حمالت مخرب داخلی و خارجی دفاع کند« .رضايت
حکومتشوندگان» گویای اين است که شهروندان آزادی مطلقشان را برای انجام هر کاری که دوست
داشته باشند واگذار میکنند ،تا در ازای آن از امنيت برای خودشان ،خانوادهشان و باهمستانشان
برخوردار شوند .اما اين داد و ستد تنها وقتی به نحو مطمئن در راستای منافع شهروندان جواب میدهد
که دولت پاسخگو باشد؛ نه تنها از طریق يک سيستم سياسی رقابتی و نظام قضايی قوی و مستقل بلکه
همچنين از طریق محدوديتهای قانون اساسی که ضامن احترام و حفظ بيشتر حقوق اساسی شهروندان
از جمله آزادی بیان و تجمعات باشد.
اپل با فرمانفرمايی بر دسترسی و استفادۀ ما از برنامهها ،خدمات ارزشمندی ارايه میکند که سپر ما در
برابر مجرمان تخريبگر است .اما بیاعتنايی نگرانکنندهای نسبت به حقوق سياسی ما به مثابه شهروند نشان
میدهد .مانند همۀ قدرتهای خويش-فرما ،اپل و ساير شرکتهايی که حقوق آزادی بيان و تجمعات ما
را محترم نمیشمارند و حفظ نمیکنند بعيد است که رويکرد و عملشان را تغيير دهند مگر و تا زمانی که
مشتريان و کاربران تغيير را به آنها تحميل کنند – درست همانطور که اين تغيير را بر دولتهايی تحميل
کردهاند که باالخره دريافتهاند که بقای آنها در گرو رعایت این حقوق است.

9

شر مرسان
در آوريل سال  ،۲۰۱۰مایک الزاريديس ،1يکی از مديران ارشد شرکت ريسرچ اين موشن ()RIM
سازندۀ بلکبری ،3در مصاحبۀ با روری ِسلُن-جونز 4در بیبیسی شرکت کرد .هدف اصلی اين مصاحبه
اين بود که دربارۀ ابزار تبلت تازۀ ريسرچ اين موشن ،حرف بزنند .اما در انتهای مصاحبه ،سلن-جونز از
الزاريديس خواست تا آخرين گزارش را دربارۀ «دعوای اين شرکت با دولت هند و چند دولت ديگر
در خاورميانه» بدهد .او میخواست بداند که آيا «اص ً
ال به حل اختالف نزديک شدهاند يا نه».
الزاريديس پاسخ داد« :روری ،اين واقعاً منصفانه نيست» .يک زن (احتماالً از بخش روابط عمومی)
دور از دوربين ابراز نظر کرد که« :وقتمان واقعاً تمام است .هيچ سؤال ديگری هست که بخواهيد
بپرسيد؟».
سؤال سلن-جونز با معيارهای ابتدايی خبرنگاری سؤالی معقول و بديهی بود .در اوت سال ،۲۰۱۰
امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی تهديد کرده بودند که خدمات بلکبری را ممنوع میکنند مگر
ريسرچ اين موشن قبول کند که اجازۀ دسترسی رضايتبخش دولت را به همۀ ارتباطاتی که از طريق
ابزارهای ريسرچ اين موشن در درون کشورشان منتقل میشود ،بدهند .دولتها به سادگی میتوانند به
2

1. Mark Lazaridis
2. Research in Motion
3. BlackBerry
4. Rory Cellan-Jones
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اپراتورهای خدمات موبايل محلی دستور بدهند که ارتباطات منتقلشده از طريق دستگاههای بلکبری
را که به مصرفکنندگان فروخته شده ،در اختیارشان بگذارند .اما سرويس انترپرايز 1بلکبری شرکت
ريسرچ اين موشن ،که شرکتها ،دولتها ،و ساير سازمانها از آن استفاده میکنند جوری طراحی
شده است که حتی خود ريسرچ اين موشن نيز نمیتواند به محتويات ایميلهای فرستاده شده از طريق
سرورهای تعيينشدۀ خود مشتری دسترسی پيدا کند .هند نيز مدتی بعد از آنها تبعيت کرد و تقاضاهای
مشابهی برای دسترسی به اين محتواها داد .هر چند چانهزنیها با دولت هند بدون هيچ فرجامی کش آمده،
ريسرچ این موشن ،با دولتهای عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی به توافقی رسيد تا سرويس دچار
اختالل نشود .اين شرکت جزييات اين توافقها را منتشر نکرده است.
به اين ترتیب ،سلن-جونز همچنان پافشاری کرد« :چرا سؤال منصفانهای نيست؟»
الزاريديس در پاسخ گفت« :چون شما گفتيد و تلويحاً اشاره کرديد که ما يک مشکل امنيتی داريم.
ما هيچ مشکل امنيتی نداريم».
سلن-جونز« :خوب ،يک مشکلی داريد».
الزاريديس« :نه ،نداریم .فقط ما را نشان کردهاند ،خوب ،چون در اطراف جهان موفق هستيم .اين
محصولی است مطرح و مشهور که بیزنس ها از آن استفاده میکنند ،رهبران از آن استفاده میکنند،
نامداران از آن استفاده میکنند ،مشتريان از آن استفاده میکنند ،نوجوانان از آن استفاده میکنند .منظورم
اين است که ما را نشان کردهاند .فقط به خاطر موفقيتمان».
سلن-جونز« :ولی اين مشکل االن حل شده؟»
الزاريديس« :ببينيد ،ما االن با کلی مسأله دست و پنجه نرم میکنيم و تمام تالشمان را داريم میکنيم
که به انتظاراتی که از ما میرود پاسخگو باشيم».
سلن-جونز« :و مطمئن هستيد که – االن شنوندگان و بينندگان زيادی از خاورميانه و هند داریم
– میتوانيد با اطمينان به آنها بگوييد که هيچ مشکلی در استفاده از بلکبریشان نخواهند داشت و
میتوانيد به آنها اطمينان بدهيد که همه چيز امن و مطمئن است؟»
الزاريديس« :تمام است .این مصاحبه تمام است .خواهش می کنم .روری ،از اين نمیتوانی استفاده
کنی ،منصفانه نيست .منصفانه نيست».
سلن-جونز« :خوب»...
الزاريديس« :برو بابا ،ما اين مسأله را حل کردهايم .مسألۀ امنيت ملی است .خاموشاش کن».
الزاريديس ظاهرا ً خودش را قربانی پوشش رسانهای نامنصفانه میداند .اما شرکتاش قدرت بسيار
زيادی روی مردمی دارد که وابسته به خدماتاش هستند و نمیشوند اين ذهنيت قربانیپنداری را توجيه
کرد يا اين جور نگرانیها از سوی خبرنگاران ،مشتريان خودش يا افکار عمومی را ناديده گرفت.
ريسرچ اين موشن با دولتها همکاری میکند و احتماالً بر سر امنيت کاربران امتياز میدهد و در عين
حال مديراناش به تأکيد از بحث کردن دربارۀ اين موضوعات امتناع میکنند .شرکتهای دیگر – به
ويژه یاهو با تجربههایاش در چین – درس سختی گرفتهاند که این نوع «سر زیر برف کردن»ها در پاسخ
1. BlackBerry Enterprise
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دادن به معضالت واقعاً دشوار اخالقی و مشکالت مقرراتی بعيد است در درازمدت به سود ريسرچ اين
موشن باشد.

درسهایی از چين

مأموران دستگاه امنيتی چين در  ۲۳نوامبر سال  ،۲۰۰۴شی تائو ،1يک خبرنگار سی و شش سالۀ
عينکی و خوشپوش متأهل و صاحب يک پسر جوان را بازداشت کردند .او پس از اتمام دورۀ
محکوميت دهسالهاش در سال  ،۲۰۱۴مردی در همشکسته خواهد بود .همسرش اندکی پس از آغاز
مصيبتهایاش از او طالق گرفت .کار بدنی سخت در کارخانۀ زنان در سالهای اول محکوميتاش
باعث مشکالت تنفسی او شد .او زخم معده و ناراحتی قلبی دارد .در سال ۲۰۰۷؛ آخرین باری که مادرش
گائو کينشنگ ،2اجازۀ خروج از چين را يافت ،به خبرنگاران گفت که وضعيت روانی فرزندش «خراب
شده است».
مصيبت شی از يک جلسۀ سردبیری در روز  ۲۰آوريل سال  ۲۰۰۴آغاز شد در «اخبار تجاری
معاصر» ،3که روزنامهای است در شهر چانگشا ،4در اياالت هوان .5در اين جلسه ،يکی از سردبيران
ارشد خالصهای شفاهی از سندی دولتی را ارايه کرد که به سازمانهای رسانهای سراسر کشور فرستاده
شده بود .مقامات نگران اعتراضهای احتمالی در آستانۀ سالگرد چهارم ژوئن و سرکوب ميدان تيانانمن
بودند و اين سند شامل دستورات مفصلی به سازمانهای خبری دربارۀ چيزهايی بود که در ماههای آتی
بايد يا نبايد گزارش میشد .شی يادداشت برداشته بود .آن شب ،که تا دير وقت در دفترش کار می:رد،
وارد حساب ياهوی چينیاش شد ( )huoyan-1989@yahoo.com.cnو آنچه را که سردبیرش در جلسه
گفته بود خالصه کرد .اين خالصه را برای سردبير يک وبسايت حامی دموکراسی در نيويورک ،به
اسم فوروم دموکراسی ،6فرستاد و از او خواست بالفاصله آن را با نام « »۱۹۸۹۶۴منتشر کند.
دو روز بعد در  ۲۲آوريل ،ادارۀ امنيتی پکن يک «اخطار جمعآوری مدارک» به ياهوی چين فرستاد
که در عين حال شعبهای از ياهو هولدينگز( 7هنگکنگ) با مسئوليت محدود بود .اين دستور تقاضا
میکرد که «اطالعات مربوط به ثبت حساب شناسۀ  ،huoyan-1989@yahoo.com.cnهمۀ زمانهای
الگين کردن ،آدرسهای آیپی مربوط و محتويات مربوط ایميل از  ۲۲فوريۀ سال  ۲۰۰۴تا زمان حال»
تحويل داده شود .کارمندان مستقر در پکن ياهو همان روز به اين تقاضا تمکين کردند.
شی تائو پس از اينکه بدون هيچ اتهام يا دسترسی به وکيل به مدتی حدود يک ماه در بازداشت بود،
1. Shi Tao
2. Gao Qinsheng
3. Contemporary Business News
4. Changsha
5. Huan
6. Democracy Forum
7. Yahoo Holdings
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در نيمۀ ماه دسامبر رسماً بازداشت و متهم به «افشای اسرار دولتی» شد .دادگاه او در روز  ۱۱مارس ،۲۰۰۵
دو ساعت طول کشيد .حکم مجرميت و محکوميت به ده سال زندان يک ماه و نيم بعد واصل شد.
جهان خارج تا سپتامبر سال  ۲۰۰۵که گزارشگران بدون مرز 1نسخۀ از حکم دادگاه را که توسط
بنياد دوئی هوا ،2یک گروه مدافع حقوق بشر با تمرکز بر چين ،به دست آمده و ترجمه شده بود ،منتشر
کرد ،هيچ اطالعی از نقش ياهو در محکوميت شی تائو نداشت .در ميان شواهدی که عليه شی بود ،اسناد
دادگاه «اطالعات صاحب حساب را که توسط ياهو هولدينگز (هنگکنگ) با مسئوليت محدود ارايه
شده بود» فهرست کرد .در طی چندين ماه بعد ،گروههای حقوق بشری سه پروندۀ ديگر را نيز پيدا کردند
که در آنها ياهو اسنادی را ارايه کرده بود که منجر به محکوميت معترضان سياسی شده بود.
واکنش اولیۀ شرکت به منتقدان بر اين واقعيت متمرکز بود که کارمندان یاهو در چين – که
3
بیشترشان شهروندان چينی هستند – هيچ راهی نداشتهاند جز گردن نهادن به قانون چين .جری يانگ
يکی از پايهگذاران شرکت در آن موقع گفته بود که هر چند احساس «بسيار بدی» دربارۀ اتفاقی که
افتاده دارد «ما هيچ راهی برای ممانعت قبلی از چنين اتفاقی نداريم ...اگر میخواهيد اينجا کار کنيد ،بايد
به این مقررات گردن بنهيد».
رويکرد يانگ از لحاظ قانونی معقول بود .مدافعان ياهو – از جمله کارآفرينان ساکن سيليکون ولی،
بالگرها و خبرنگاران بازرگانی – اشاره کردند که کارکنان چينی ياهو خودشان در خطر بازداشت قرار
میگرفتند اگر از دستورات ادارۀ امنيت دولتی چين سرپیچی میکردند .عالوه بر اين ،کارکنان یاهو در
چين دقيقاً بر همان منوالی عمل کردند که شرايط استفادۀ ایميلی ياهو در چين وعدهاش را داده بود.
وقتی شی تائو برای گرفتن حساب در  yahoo.com.cnاقدام کرده بود ،فقط در صورتی میتوانسته اين
حساب را به دست بياورد که قب ً
ال روی دکمۀ «موافقم» در پای شرايط خدمات کلیک کرده باشد که
از کاربر میخواهد مرتکب فهرستی از کارها شامل «صدمه زدن به امنيت عمومی ،افشای اسرار دولتی،
براندازی قدرت دولت ،صدمه زدن به وحدت ملی» و غيره نشود .همان سندی که شی به آن رضایت
داده بود (فارغ از اينکه آيا واقعاً آن را خوانده يا فهمیده بود) و متضمن آن است که او درک می کند
که اطالعاتاش ممکن است در صورت مطالبۀ قانونی در اختيار مقامات قرار بگيرد.
قانوناً ،ياهو از هر مسئولیتی معاف بود .اخالقاً اما نه .زندگی يک انسان نابود شده بود و ياهو نقشی
انکارناپذير در ويران کردن آن ايفا کرده بود .گر وههای حقوق بشری و بقيه استدالل میکردند که
شرکتها وظايف اخالقی گستردهتری از قانون محلی یا قانون کشور مبداءشان دارند .باالخره ،آن
بخشهايی از قانون چين که «جرم» را جوری تعريف میکنند که شامل بيان سياسی صلحآميز نيز بشود،
خود ناقض قوانين و معاهدههای بينالمللی مثل اعالميۀ جهانی حقوق بشر است .به همین دلیل ،تام
النتوس ،4عضو کنگره در يک جلسۀ رسيدگی پرماجرا در فوريۀ  ۲۰۰۶با زبانی نيشدار از مديران ياهو،
گوگل ،مايکروسافت و سيسکو انتقاد کرده بود که« :اگر پليس مخفی پنجاه سال پیش میپرسيد «آن
1. Reporters Without Frontiers
2. Dui Hua
3. Jerry Yang
4. Tom Lantos
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فرانک» کجا مخفی شده است ،آیا پاسخ درست اين بود که باید اطالعات در باره او را فقط برای گردن
نهادن به قانون در اختيار پلیس بگذاريم؟ اينها جرايمی نيستند که کسی قربانیشان نباشد .ما بايد در کنار
مظلومان بايستيم نه ظالمان».
در بهار سال  ،۲۰۰۷گائو کينشنگ مادر شی تائو و يو لين همسر وانگ ژيائونينگ ،يک معترض
چينی ديگر که به کمک ياهو محکوم شده بود ،از ياهو در دادگاه منطقهای آمريکا در شمال کاليفرنيا
شکايت کردند .آنها شرکت را متهم به «دسترسی و استفادۀ غيرقانونی و افشای داوطلبانۀ محتويات
ارتباطات شنود شده برای تقويت منافع تجاریشان در چين » کردند .ياهو اقدام به رد اين اتهام کرد و
استدالل کرد که نه تنها اين پرونده خارج از قلمرو و صالحيت دادگاه است ،بلکه شرکت نيز مسئول
نيست :اين شرکت بنا به قوانين چين ناگزير بوده به تقاضای قانونی از سوی مقامات چينی گردن نهد و
دقيقاً بر اساس شرايط استفادهای که شاکی با کلیک کردن روی دکمۀ «موافقم» به آن رضايت داده عمل
کرده است».
1
سازمان جهانی حقوق بشر آمريکا  ،که نمايندۀ اعضای خانواده در شکايتشان بود ،در تالفی از
دادگاه درخواست کرد تا اسناد داخلی شرکت را که مرتبط با پرونده بودند به دست آورد .النتوس
نمايندۀ کنگره يکی از بنيانگذاران ياهو ،جری يانگ ،را برای جلسۀ رسيدگی دومی در کنگره در اکتبر
سال  ۲۰۰۷احضار کرد و يانگ و همکاراناش را «کوتولههای بیاخالق» خواند .یانگ پس از حضور
در جلسۀ شهادت احساسی و پر اشک گائو کينشنگ ،مادر شی تائو ،با جديت سه مرتبه در برابر او خم
شد و گفت« :من میخواهم شخصاً عذرخواهی کنم» .اندکی پس از آن ،ياهو با خانوادههای شی تائو و
وانگ ژيائونينگ 2بر سر مبلغی اعالمنشده به توافق رسيد.
ياهو دو سال تمام زير ضرب کنگره ،گروههای مدافع حقوق بشر ،رسانهها و سهامداراناش بود تا
باالخره تصميم گرفت از اين موضع سر زیر برف کردن و پشت وکالی حقوقی پنهان شدن بيرون بيايد
و واقعاً در قبال آنچه رخ داده بود مسئوليت اخالقی بپذيرد .در نتیجه ،یاهو در داخل خود يک «برنامۀ
تجارت و حقوق بشر» راه انداخت ،بورسيهای در دانشگاه جورج تاون در حمايت از پژوهش دربارۀ
اينترنت و حقوق بشر تاسیس کرد ،و يک صندوق حقوق بشر ياهو که توسط هری وو ،3فعال حقوق بشر
چينی ،اداره میشود ايجاد کرد تا «کمک بشردوستانه و حقوقی به افرادی در جمهوری خلق چين برساند
که برای ابراز عقایدشان از طریق اينترنت دچار زندان يا آزار شدهاند».
يقيناً یاهو تنها شرکتی نبود که خود را در کشاکش چنين منازعهای با کنگره و گروههای حقوق
بشری به خاطر کارهایاش در چين میديد ،ولی مهم است که توجه کنيم که ساير شرکتها ،به ويژه
مايکروسافت و گوگل ،توانستند از خطاهای ياهو درس بگيرند و از تکرار بدترین اشتباهات آن پرهیز
کنند .آنها تصمیمهای تجاری متفاوتی در چين گرفتند که خالی از جنجال نبود ،ولی دستکم به آنها
کمک کرد که از همدستی در دستگيری معترضان چينی پرهيز کنند .تجربۀ آنها ثابت میکند که اين
1. The World Organisation for Human Rights USA
2. Wang Xiaoning
3. Harry WU
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استدالل کالسيک که بسياری از مديران اجرايی به آن متوسل میشوند – که اگر بخواهند در بازار باقی
بمانند ،هیچ چارهای ندارند جز گردن نهادن به تقاضاهای دولت ندارند– هم بيش از حد سادهانگارانه
است و هم غيرمسئوالنه .راههای متفاوت زیادی برای «باقی ماندن» در بازار وجود دارد .چالش این است
که قبل از متعهد کردن شرکت به وضعیتهای باخت برای همۀ طرفها (مثل کار ياهو در راهاندازی
سرويس ایميل در داخل چین) جزييات «چگونه» عمل کردن را در نظر بگيرند.
هر چند مايکروسافت تصميم گرفت که نسخۀ چينی برای ایمیلاش راهاندازی نکند ،اما با يک
موتور جستوجوی سانسور شده و يک پلتفرم وبالگنويسی سانسور شده وارد چین شد .سالی که
مايکروسافت فضاهای  MSNرا در چين در سال  ۲۰۰۵راهاندازی کرد ،همان سالی بود که بالگستان
چين به انفجار رسید و از حدود نيم ميلیون بالگر چينی در ماه ژانويه به بيش از  ۵ميليون بالگر در ظرف
کمتر از يک سال رسيد .فضاهای  MSNاعتبار رونق بخشيدن به اين رشد را از آن خود کردند .از سوی
ديگر ،سال  ۲۰۰۵همان سالی نیز بود که دولت سيستم «خود-انضباطی»اش را نيز برای کنترل و سانسور
رسانههای اجتماعی از طریق خود شرکتها راهاندازی کرد .مايکروسافت برای اينکه توسط «ديوار
بزرگ آتشين» مسدود نشود ،مجبور شد قبول کند که روی بالگهای چینی در زمينۀ محتوياتی که
حساسيت سياسی داشتند کار پلیسی انجام دهد.
همکاری مایکروسافت با تقاضاهای سانسور چين بعد از اینکه  MSNناگهان – بدون هيچ اخطاری –
وبالگی را که ژائو جينگ ،1خبرنگار چينی که با اسم مستعار مايکل آنتی 2مینوشت ،حذف کرد (اوايل
ژانويۀ سال  )۲۰۰۶تبديل به بمب خبری بينالمللی شد .او با نوشتن مطلبی دربارۀ سرکوب دولتی «پکن
نيوز» خشم مسئوالن را برانگيخت؛ پکن نیوز نشريۀ زرد تازهای بود که شهرتاش در افشای فساد و سوء
استفادههای مقامات بود .حذف این وبالگ فورا باعث بروز خشم شدید در بالگستان فناوری آمريکا شد
بويژه بعد از اینکه مايکروسافت به نيويورک تايمز اعتراف کرد که کارکنان  MSNوبالگ ژائو را پس
از آن حذف کردند که «مقامات چينی از طریق وابستۀ شرکت در شانگهای تقاضای آن را کرده بودند».
اعتراض عمومی چنان در آمریکا شدید بود که تا اواخر ژانویه ،مايکروسافت مراحل رسيدگی به
تقاضاهای سانسور دولت چین را تغيير داد .عالوه بر مدیران اجرايی یاهو ،از ميان کسانی که النتوس
نمايندۀ کنگره برای شهادت دادن احضار کرده بود ،جک کرامهولتز ،3دستيار مشاور کل مايکروسافت
بود .او اقدام (تجدیدنظرشده) شرکت را برای رعایت شفافيت در عین تن دادن به تقاضاهای سانسور
چینی چنین تشريح کرد :از اين به بعد ،پستهای وبالگی تنها در پاسخ به «اخطار الزام آور قانونی از
سوی دولت» مسدود خواهد شد (و نه تماس تلفنی يا ایمیل غیر رسمی یا هر پيامی که از لحاظ قانونی
الزامآور نباشد) و دسترسی به محتوا تنها برای کاربرانی که ساکن کشور صادر کنندۀ دستور هستند
مسدود خواهد بود (مشهور به «فيلترينگ جغرافیایی .)»4بعالوه ،به کاربران نیز اطالع داده خواهد شد که
چه محتوایی مسدود شده است.
1. Zhao Jing
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در همان زمانی که ياهو و مايکروسافت در رسانههای آمريکایی بابت اعمالشان در چین مورد
حمله قرار گرفتند ،گوگل در ژانويۀ سال  ۲۰۰۶تصميم گرفت که موتور جستوجوی چينیزباناش،
 ،google.cnرا راهاندازی کند .گوگل نیز در کنار مايکروسافت و ياهو ،به خاطر در اختيار قرار دادن
موتور جستوجویاش برای سانسور دولت چين توسط النتوس ،نمايندۀ کنگره به صالبه کشيده شد.
اما مديران اجرايی گوگل اشاره میکنند که شرکت خطوط قرمز اخالقیاش را بسيار محکمتر از ياهو
و مايکروسافت ترسیم کرده است :گوگل نه تنها تصميم گرفته که دست از ارايۀ نسخۀ محلی جیميل
برای پرهیز از درگير شدن در پروندههايی مثل پروندۀ شی تائو بردارد ،بلکه برخالف مايکروسافت ،که
بر سر استقرار پلتفرم ميزبانی وبالگاش در چین سازش کرده بود ،گوگل تصميم دارد که نسخۀ چینی
پلتفرم وبالگنویسیاش blogger ،يا ساير پلتفرمهای به اشتراکگذاری محتوا مثل يوتيوب را در آنجا
راهاندازی نکند .هر چند گوگل مايل بود که نتايج موتور جستوجو را مدتی سانسور کند (تا وقتی که
در نهايت در سال  ۲۰۱۰از بازار جستوجوی چينی بيرون آمد) ،شرکت هرگز تمايل نداشت که آثار
کاربران فردی اينترنتی را سانسور یا حذف کند.
تصمیمهای شرکت برای تن دادن و در نتيجه کمک به مشروعيتبخشی به گوشه ای از سيستم
سانسور اينترنتی چين فوقالعاده جنجالی بود .مدیران اجرايی گوگل دربارۀ این نکته که شرکت دچار
اختالف درونی بر سر بهترين راه جلو رفتن است ،صادق بود .بالگرهای ليبرال چینی که سرسختانه سعی
میکردند فضایی برای گفتمان مستقل درون چين ایجاد کنند ،به طور کلی گرايش به حمایت از تصمیم
مايکروسافت و گوگل برای ارايۀ خدمات به کاربر چينی داشتند که هر چند از منظر سانسور سازش
میکرد ولی همچنان به خطوط قرمزی در زمينۀ شنود پایبند بود که اين شرکتها بنا نداشتند از آنها
عبور کنند .حتی ژائو جينگ که وبالگ خودش توسط  MSNپاک شده بود ،در فوريۀ  ۲۰۰۶نوشت که
بالگستان چين حال و روزش بهتر خواهد بود اگر مايکروسافت و گوگل به جای اينکه از هر سازشی
امتناع کنند و عقبنشينی کنند ،به کارشان ادامه میدادند .او نوشت که« :شرکتهايی مثل مایکروسافت
و گوگل آزادی اطالعات زیادی را طی این سالها در اختیار هموندان چینی گذاشتهاند .چين نیز به
این شرکتهای آمريکايی نیاز دارد» .اما ياهو قصهاش فرق میکرد« :شرکتی مثل یاهو که اطالعات را
دودوستی تقديم کرده است ،غیرقابل بخشش است».
همچنان که وضعیت چین به روشنی نشان میدهد ،اتخاذ تصمیمهای درست در وضعيتهايی که
اغلب سياه و سفید نیستند ،کار دشواری است .شرکتها متخصصان حقوق بشر کافی در سازمان خود
ندارند که بتوانند همۀ ريسکهای ممکن را که پيش روی کاربرانشان قرار دارد پیش بینی کنند و
مشکالتی که ممکن است در هر جایی که تجارت میکنند به آنها برخورد کنند از پیش پا بردارند.
به اين دليل است که در اواخر سال  ،۲۰۰۰ياهو ،گوگل و مایکروسافت به ايجاد «برنامۀ پیشگام شبکۀ
جهانی» ( )GNIکمک کردند که برنامهای با ذینفعان متعدد بود و از طريق آن شرکتها با گروههای
حقوق بشری ،متخصصان دانشگاهی و سرمايهگذارانی با مسئولیت اجتماعی کار میکنند تا مروج اجرای
معيارهای پایۀ آزادی بیان و حريم خصوصی باشند( .در فصل  ۱۱به تفصيل از این برنامۀ پیشگام حرف
میزنیم).
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پس از پذیرش اصول «برنامۀ پیشگام شبکۀ جهانی» و اعالم تعهد علنی به حفظ حقوق بشری پايه،
یاهو تا کنون از همدستی مستقیم در دستگيری معترضان در چین و جاهای ديگر پرهیز کرده است .اما
این به آن معنا نيست که شرکتهای عضو برنامه از همۀ مشکالتی از این دست در آینده جان به در
بردهاند .و از آنها انتظار هم نمیتوان داشت که با توجه به پيچيدگیها و معضالتی که همچنان با آنها
مواجه هستند از چنین دردسرهايی مصون بمانند.

ناکامی فليکر

برای هر شرکتی که به ارائه خدمات تجاری مشغول است و هدفاش قرار است چيزی جز کنشگری
سياسی باشد ،دغدغههای تجاری به آسانی میتوانند در تعارض با دغدغههای حقوق بشر واقع شوند
– معموالً در لحظات غيرمنتظره با عواقبی غيرمنتظره .اين دقيقاً اتفاقی است که برای فلیکر ،سرويس
به اشتراک گذاشتن عکس ياهو ،و کنشگران مصری در اوايل سال  ۲۰۱۱رخ داد .چندين سال قبل از
انقالب مصر ،تعدادی از کنشگران سخت برای افشای مأموران دستگاه امنيتی حکومت و نشر آن روی
اينترنت کار کردند .يکی از اين کنشگران حسام الحمالوی مجموعۀ بزرگی از عکسهای مأموران
دستگاه امنيت دولتی مصر را که توسط معترضان در راهپيمايیها گرفته شده بود جمعآوری کرد و آنها
را روی فليکر منتشر کرد .الحمالوی حتی راهنمايی به زبان عربی برای فلیکر نوشت تا کنشگران استفاده
کنند و از مفید بودن اين سرویس برای کنشگری سياسی ستايش کرد .سپس در مارس سال  ،۲۰۱۱که
کنشگران اندکی پس از سقوط رژيم مبارک به دفاتر امنيتی دولت در اطراف کشور حمله کردند،
الحمالوی ديسکی در مقر امنيت دولت در قاهره پيدا کرد که شامل صدها عکس از مأموران بود .به
عنوان پروژۀ درازمدتاش برای رسوا کردن مأموران ،او بسياری از اين عکسها را روی فليکر آپلود
کرد .ايده اين بود که اطمينان حاصل کند که اين افراد بخشی از دولت جديد نشوند و کسانی که معلوم
شده بود در شکنجهها نقش داشتهاند شناسايی شوند و از آنها حساب کشيده شود .آنچه باعث حيرت و
خشم او شد اين بود که کارکنان فليکر اين عکسها را پاک کردند .چرا؟ چون او از يکی از مقررات
باهمستان فليکر تخطی کرده بود« :هيچ چيزی را که متعلق به خودتان نيست آپلود نکنيد».
اين ديگر کار پليس مصر نبود که به فليکر بگويد آن عکسها را بردارد .مسأله اين نبود که کارمندان
مجبور به انجام کاری شده باشد يا تحت فشار هيچ چارۀ ديگری نداشته باشند .هيچ قانونی نقض نشده
بود ،هيچ کس در فليکر در خطر به زندان رفتن نبود ،و اگر عکسهای الحمالوی را آنالين نگه
میداشتند ،شرکت در معرض خطر اقدام تنبيهی از سوی هيچ دولتی نبود .در اين مورد ،فليکر مقررات
داخلی خودش را اعمال کرده بود – که همۀ کاربران موقع ايجاد حساب برای استفاده از اين سرويس با
آن موافقت کرده بودند.
1
ابل اوکوبی-هريس  ،مدير برنامۀ تجاری و حقوق بشر ياهو ،در يک پست وبالگی و در پنلی يک
ماه بعد در کنفرانس «برنامۀ جنوب از جنوب غرب» توضيح داد که کارکنان فليکر اين عکسها را به
1. Ebele Okobi-Harris
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اين دليل برداشته بودند که کاربری آنها را به خاطر نقض مقررات باهمستان گزارش کرده بود .او گفت:
«فليکر به عنوان يک باهمستان برای مردمی که عاشق عکاسی هستند ايجاد شده است تا عکسهایشان را
به اشتراک بگذارند .در اين مورد خاص ،ما فردی را داشتيم که میخواست از فليکر نه برای عکسهايی
که میگرفت بلکه برای عکسهايی که جاهای ديگر يافته بود ،بهرهبرداری کند .مقررات اين باهمستان
برای به اشتراک گذاشتن محتوایی است که خودتان تولید می کنید .نمیتوانيد عکسهايی را که از
خودتان نيست ،آپلود کنيد ».اما چنانکه بسياری به او گوشزد کردند ،میتوان نمونههای بسياری زيادی از
اين مودر در سراسر سايت پيدا کرد که مردم عکسهايی را آپلود کردهاند که آشکار است از خودشان
نيست .يک نفر به نام «لی» در کامنتی در وبالگ او پاسخ داد که« :سی و پنج هزار عکس روی اين سايت
هستند که برچسب «مال من نيست» دارند و آخرش شما دنبال برداشتن اين عکسها میرود .خيلی کار
تأسفباری است».
جيل فریدمن ،فعال سياسی باسابقه ،که اين موضوع را چند روز پيشتر به افکار عمومی کشانده بود،
بالفاصله در همان کنفرانس ،اوکوبی-هریس را به چالش کشيد و گفت« :پس به کنشگران سياسی
بگويم که ک ً
ال از فليکر بروند بيرون؟» او اذعان کردن که فليکر ادعا نمیکند که «جايی برای همهکس»
باشد – و به منظور خاصی راهاندازی شده است و به شيوۀ خاصی مديريت میشود و بعضی از کنشگران
ممکن است به طور معقول نتيجه بگيرند که مقررات و شيوههای ادارۀ آن با اهدافشان سازگار نيست.
همزمان در اتاق کنفرانس ،تامس هاوک عکاس نيز حاضر بود که با خشم نسبت به اين مکالمه واکنش
نشان داد .او نوشته است که« :واقعيت همچنان اين است که ياهو و فليکر از آزادی بیان به مثابۀ يک حق
بنيادين بشری حمايت نمیکنند و همچنین از اين ايده که فناوری و به طور مشخص فلیکر باید برای ايجاد
تغيير اجتماعی استفاده شود».
اوکوبی-هريس و بقيۀ مديران اجرايی ياهو آنقدر صادق بودند که اذعان کنند که این سرويس
به نحو کامل و بیعيبی اداره نمیشود؛ و به ماجرای الحمالوی می شد با حساسيت بيشتری رسيدگی
کرد ولو در نتيجۀ نهايی تأثيری نمیگذاشت؛ و اينکه شرکت بايد بيشتر فکر کند که چطور میشود از
آسيب رساندن غيرعمد به کنشگران پرهيز کند و در عين حال کارکناناش را توانمند سازد تا شرايط
خدمات و دستورالعملهای باهمستان فلیکر را پياده کنند .اما اين نيز واقعيتی است که نه فلیکر نه هيچ
سرويس باهمستانی که به نحو تجاری اداره میشود ملزم به رعايت متمم نخست قانون اساسی برای
کاربران آمريکايی يا مادۀ  ۱۹اعالمۀ جهانی حقوق بشر نيست؛ یعنی ضمانت حق آزادی بيان برای
کاربران جهانی .چنانکه ماجرای الحمالوی به روشنی نشان میدهد ،شرکت با خیال راحت گفتار و
تصاويری را محدود می کند که بر اساس هنجارهای مورد قبول حقوق بشر در جهان «حق حفاظتشده
بیان» تلقی میشوند .به طريق مشابه ،صاحب يک ساختمان خصوصی اين حق را دارد که مانع از اين
شود که مالقاتکنندگان از اين فضا برای برگزاری راهپيمايی سياسی استفاده کنند به رغم اين واقعيت
که حق گردهمايی صلحآميز در فضاهای عمومی بنا به هنجار حقوق بشر بينالمللی به رسميت شناخته
شده است .فليکر مانند مرکز خريد نشنال 1در واشينگتن دیسی ،يا ميدان تحریر در قاهره فضای عمومی
1. National Mall
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نيست؛ فليکر بيشتر شبیه يک مرکز بزرگ خريد يا محل فروش غذاست که در آن صاحب خصوصی
فضا اين حق را برای خود محفوظ می داند که تصميم بگيرد چه کسی اين فضا را تحت چه شرايطی
میتواند يا نمیتواند اشغال کند.

ترکيدن «باز»

شرکتها گاهی اين فضاهای شبه-عمومی را طوری ايجاد میکنند که که شبيه تفريحگاههایی
برای کارمندان خودشان است ولی آخر کار تبديل به فضايی هولناک برای افراد ديگری میشود که در
بسترهايی بسیار متفاوت زندگی و کار میکنند .به عنوان مثال ،ببينید گوگل در اوايل سال  ۲۰۱۰با زنی به
نام «هريت جيکوبز»( 1نام غيرواقعی) که جايی در خاورميانه زندگی میکرد ،ناخودآگاه چه کرده است.
هریت در نيمۀ دوم دهۀ دوم زندگیاش بود از شوهری که مرتب به او تجاوز میکرد ،فرار کرده بود.
بخشی از تالشاش برای کنار آمدن با زندگیاش و کمک به ديگران اين بود که وبالگی بنويسد با اسم
«فراری» 2که روزنوشتی باز بود و پایگاه حمايتی مجازی برای خودش و هر کس ديگری در اينترنت که
اين گزارشها را مفيد میديد.
هریت همۀ حسابهای ایميلاش را (که بعضیهایشان با هويت واقعیاش مرتبط بود و بعضی
ديگر با شخصيت آناليناش) از طريق جیميل ،سرويس رايگان گوگل ،مديريت میکرد .جیميل
امکانی کارآمد داشت که او را قادر میکرد ایميلهای تهديدآميز همسر سابقاش و ایميلهای خصمانه
همۀ آدمهای زندگی آنالین و آفاليناش را به پوشهای بفرستد که با برچسب «آدمهايی که دوستشان
ندارم» به طور خودکار طبقهبندی کند .او از سرويس گوگل ريدر 3هم استفاده میکرد که به کاربران
اجازه میدهد که اشتراکشان در همۀ وبالگها و وبسايتهای خبری مورد عالقهشان را مديریت
کنند و مطالب را با افراد ديگری – اگر بخواهند – به اشتراک و بحث بگذارند .اين سرويس تنظيماتی
نيز دارد که به کاربران اجازه میدهد تصميم بگيرند آيا میخواهند «اليک»هایشان و توصيههایشان
را با عموم مردم در ميان بگذارند يا ترجیح می دهند در حلقهای معين از تماسها و يا فقط در دسترس
خودشان باشد .اين تلفيق جیميل/گوگل ريدر برای هريت خوب جواب میداد تا هم ایميلهایاش را
مديريت کند و هم اخبار و وبالگهای مورد عالقه اش را روزانه پیگيری کند.
روز  ۱۱فوريۀ  ،۲۰۱۰هريت وارد حساباش شد و کابوسی در برابر چشماناش ديد که عواقبی جدی
برای امنیت فيزیکی او داشت .جیميل بدون اینکه به کسانی که از اين سرويسها استفاده میکردند
اخطار بدهد ،و بدون اينکه به آنها گزینه «انصراف» از این امکان را ارائه کند ،يک سرویس شبکۀ
اجتماعی تازه با اسم «باز  »Buzz /راهاندازی کرده بود .ايدۀ پشت «باز» اين بود که يک شبکۀ اجتماعی
آنی از پرکاربردترین تماسهای جیمیل فرد ،به اضافۀ رفقایشان در گوگل ريدر و سرويس پیام فوری
گوگل ،يعنی جیتاک ،درست کند .در نتيجه ،به طور پیشفرض ،باز همۀ مشخصات تماسهای پرکاربرد
1. Harriet Jacobs
2. Fugitivus
3. Google Reader
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هریت و افرادی را که در شبکۀ گوگلريدرش بودند برای بقيۀ افراد داخل شبکهاش افشا کرد.
برنامهنويسان و مدیران محصول گوگل با ایجاد باز ،به اين نتيجه رسيدند که تلفیق مشخصات تماس
پرکاربرد افراد با دوستان گوگل ريدرش ،به عنوان اعضای جدیدی در يک شبکۀ آنالین اجتماعی تازه،
که کاربران جیميل و گوگلريدر به طور خودکار عضوش میشوند ،معقول است .اين ایده ممکن
است خیلی هوشمندانه و بیضرر به نظر میرسيده ولی همانطور که هريت در يک يادداشت وبالگی
خشمگینانه نوشت« :دغدغههای حفظ حریم خصوصی من مسایلی پیش پاافتاده و مبتذل نیستند .این
نگرانیها به امنيت واقعی و فیزیکی من مرتبطاند».
وبالگ «فراری» هريت ،بر خالف وبسايتها و باهمستانهای آنالینی که حول انتخاب بعضی
از نامزدها يا تصويب بعضی از قوانين شکل میگيرند ،ارتباط مستقیمی با سياست ندارد .اما به مفهوم
وسيعتر« ،فراری» بسيار سياسی است .بسیاری از مطالبی که هريت در وبالگاش مینویسد به فرضیات
عملیای مربوط است که بسیاری از نهادهای عمومی و خصوصی آمريکا دربارۀ ماهيت تجاوز ،سوء
استفادۀ جنسی و روابط مرد و زن درون و بيرون رابطه ی ازدواج دارند که به نوبۀ خود میتواند سهمی
در قربانی کردن يا توانمندسازی زنان ايفا کند بسته با اینکه به مشکالت چگونه رسیدگی شود .اگر
اين کار سياسی نيست ،چه چيزی سياسی است؟ پلتفرمهایی که به زنان کمک میکنند که خودشان و
زندگیشان را بازتعریف کنند و ممکن است آنها را در مواجهه با وضعيت موجود مطمئنتر کنند ،عمیقاً
سياسی هستند .مديران اجرايی سيليکون ولی ،مرتب از این حرف میزنند که محصوالتشان چطور
فعاالن و کنشگران را توانا میکند تا بتوانند در سراسر جهان سخن حق را در برابر قدرتمندان بگويند.
اما اگر مردمی مثل هريت که در دموکراسیها زندگی میکنند هنگام استفاده از اینترنت برای مکالمات
دشوار و ناگوار احساس امنيت نکنند ،زنان و دختران در هر جای دیگر از جهات بسیار ،از جمله از جهت
سياسی ،وضعشان بدتر خواهد بود.
چند روز پس از اینکه در «باز» پرده از کار هريت بر افتاد ،گوگل زیر سيالبی از شکايتهای کاربران
و گزارشهای خبری منفی علناً عذرخواهی کرد .تيم سياستگذاری گوگل توضيح داد که شرکت تمام
کوششاش را دارد میکند تا اتفاقی را که اکنون فهميده بودند نقض فاحش حريم خصوصی و اعتماد
کاربران است ،جبران کنند .برنامهنويسان شرکت به سرعت تغييراتی را اعمال کردند که «باز» ديگر به
طور خودکار به جیميل افراد متصل نباشد .آنها کار را برای کاربران آسانتر کردند تا بتوانند تنظيمات
را کنترل کنند و یا باز را به طور کامل غيرفعال کنند .آخر کار ،مدیران اجرايی توضیح قانعکنندهای
دادند که اين خطا و نقض حقوق – با پيامدهای بالقوه برای مرگ و زندگی کاربران آسيبپذیر در
سراسر جهان – اتفاقی عمدی نبوده است .این رخداد نتيجۀ شکستهای تکاندهندهای در مديريت و
بررسی محصولی بود که از يک کار اولیۀ کوچک قابل انتظار است ولی وقتی در يک شرکت بزرگ
و قدرتمند مثل گوگل اتفاق بيفتد که مسئوليت حریم خصوصی صدها ميلیون کاربر در اطراف جهان را
دارد ،توجيهناپذیر است.
اين شرکت به نحوی اجازه داده بود که باز پس از اينکه تنها توسط کارکنان گوگل تست شده بود،
در همۀ حسابهای جیميل و گوگلريدر کاربران راهاندازی شود .تيم تهیۀ باز همۀ روالهای معمول
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آزمايش و امتحان گوگل را که متضمن طيف گستردهتری از کاربران بود ناديده گرفته بود :یعنی مردمی
که بالفاصله پس از راهاندازی این سرويس ،بیش از بقیه احتمال داشت که اين مسايل را که اینقدر
واضح و آشکار بودند پيش بکشند .خطر بالقوه برای افرادی مثل هريت به نحوی به ذهن مهندسانی
که در محوطۀ دانشگاهی آفتابیشان در ماونتن ويو ،1در کالیفرنيا ،کار میکرند خطور نکرده بود چون
دغدغههای امثال هريت با تجربۀ زندگی خودشان بيگانه بود .آنها از کسانی که حتی کمترین شباهتی
به هریت داشتند برای آزمودن اين سرويس جديد تقاضای کمک نکرده بودند .هر چند شعار مشهور
گوگل این است که «شر مرسان» .روندهای داخلی تهيه و توليد محصول آن نه سخنی از هيچ شری شنيده
بوده و نه چنين شری را میشناخت اما ناخودآگاه شر رسانده بود – هر چند شرکت این تعهد را قبول
کرده بود که مدافع آزادی بيان و حريم خصوصی باشد.
در پاسخ به شکايتهایی که گروههای خصوصی کرده بودند ،در آوریل سال  ،۲۰۱۲کميسیون
تجارت فدرال ،2قاعدهای را مقرر کرد که از گوگل میخواست تا يک برنامۀ جامع حريم خصوصی را
اجرا کند و آن را برای بيست سال آينده در معرض حسابرسی و سنجش مستقل حریم خصوصی قرار
دهد .همچنين از شرکت خواسته شده بود که رضايت صريح کاربران را پيش از گنجاندن آنها در هر
سرويس تازهای يا به اشتراک گذاشتن اطالعات آنها به طرق غيرمنتظره و تازه جلب کند .در همان حال
که گوگل بسيج شده بود تا به پيامدهای منفی باز رسيدگی کند ،در اوايل سال  ،۲۰۱۰فيسبوک نیز
بسیج شده بود تا بعضی از آسيبهای حاصل از تغيير دادن تنظيمات پيشفرض حریم خصوصی صفحات
را که بدون توجه کافی به آسيبپذيرترین کاربراناش صورت گرفته بود حل و فصل کند.

حريم خصوصی و فيسبوک

با باال گرفتن اعتراضها در واکنش به انتخابات رياست جمهوری ایران در  ۲۲خرداد ،۱۳۸۸
فيسبوک فعاالنه اعضای جنبش سبز مدافع اعتراضها را تشويق کرد که از این شبکۀ اجتماعی استفاده
کنند .تا اواخر ماه خرداد آن سال ،بيش از  ۴۰۰نفر از اعضای باهمستان بشدت رو به رشد فارسیزبان
در فيسبوک وقتشان را در اختيار ايجاد نسخۀ فارسی فيسبوک گذاشته بودند .به يمن تالشهای
هواداران شورمند فيسبوک در اطراف جهان ،اين پلتفرم با هفتاد زبان – از جمله زبانهايی که در
کشورهايی تکلم میشوند که رژيمهایشان اعتراض را بر نمیتابند – در دسترس قرار گرفته است.
در ماه دسامبر سال  ،۲۰۰۹فيسبوک تغييری ناگهانی و غيرمنتظره در تنظيمات حریم خصوصیاش
داد .به طور دقیق ،در روز نهم دسامبر ،کسانی که وارد فيسبوک شدند يک پيغام خودکار پاپآپ
دريافت میکردند که اين تغييرات عمده را اعالم میکرد .تا آن روز ،اين امکان وجود داشت که
فهرست «دوستان» فيسبوکی خود را نه تنها از عموم وبگردان بلکه از یکديگر نيز مخفی نگه دارند .اين
امکان يکشبه و بدون اطالع قبلی تغيير کرد .طيفی از اطالعاتی که فيسبوک تا پيش از این خصوصی
قلمداد میکرد ،ناگهان و بدون اطالع قبلی به طور پیشفرض تبدیل به اطالعاتی عمومی و در دسترس
1. Mountain View
2. Federal Trade Commission
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همگان شد .اينها شامل عکس پروفايل ،اسم ،جنسيت ،شهر فعلی« ،شبکه»های حرفهای و منطقهای که
فرد در فيسبوک به آنها تعلق داشت« ،جريان»هایی که از آنها حمايت میکرد و کل فهرست دوستان
فيسبوکی اعضا بود.
عامل پيشرانندۀ اين تغيير نیاز فيسبوک به پولی کردن سرويس بود ولی با اعتقاد محکم شخص
بنیانگذار آن ،مارک زاکربرگ ،سازگار بود که مردم در هر جای جهان بايد دربارۀ زندگی و اعمالشان
شفاف و باز عمل کنند .اما در ايران پیامدهای تنظيمات حریم خصوصی تازه واقعاً هولناک بود زیرا همه
میدانند که مقامات از اطالعات و مشخصات حسابهای فيسبوک هنگام بازجويی فعاالن جنبش سبز
که از تابستان سال  ۸۸به بعد بازداشت شده بودند استفاده می کردند .اندکی پس از اعمال اين تغييرات،
تحلیلگر ناشناسی در وبسایت فناوری  ZDNetتأييد کرد که کاربران ايران با هراس و وحشت مشغول
پاک کردن حسابهای فیسبوکشان هستند:
تعدادی از دوستان من در ايران از دانشجويان فعال معترض عليه حکومت هستند .آنها از فیسبوک
استفادۀ گستردهای برای ساماندهی به اعتراضها و جلساتشان میکنند ،ولی امروز چارهای نداشتند
جز اینکه حسابهای فيسبوکشان را حذف کنند .وحشتشان این است که فهرست دوستانشان که
زمانی خصوصی بود اکنون در دسترس «هر کسی» است که بخواهد بداند .وقتی اين «هر کس» دست
بر قضا شامل سپاه پاسداران ايران و اعضای گروههای شبهنظامی بسيج باشد که حاضر به آدمربايی،
دستگيری یا قتل برای خفه کردن اعتراضها هستند ،پیامدهای آن اندکی جدیتر از پيامدهایی است که
عکسهای احمقانه و حسبحالهای به روزشدۀ 1مضحک دارند .میفهمم که این موضوع برای اکثريت
آمريکايی کاربر فيسبوک مسألهای نيست ،ولی به سادگی کاری غیرمسئوالنه است که این کار را بدون
اينکه قب ً
ال رضایت کاربران جلب شود انجام دهند .وضع حتی فاشتر از اين نيز هست چون فيسبوک
ترجیحات اولیهاش را (ترجیحاتی که از فیسبوک میخواست فهرست دوستان را خصوصی نگه دارد)
دور انداخته بود و آن را جايگزین منشوری کرده بود که آنچه را که زمانی اطالعات خصوصی بود بدون
رضايت صریح علنی و آشکار میکرد .اگر کسی مخير میشد که بين کاربر فيسبوک بودن بدون اين
تنظيمات و ترک فيسبوک یکی را انتخاب کنند ،دوستان من ترجيح میدادند فيسبوک را ترک کنند
تا اينکه خطر کنند و اين اطالعات به دست افراد ناباب بيفتد .در عوض ،فيسبوک این کار را در هر حال
انجام داد .این کار خیانت به اعتماد مردم است در ازای جذب آگهی های هدفمند و بهتر.
اعتراض جهانی عليه افشای فهرست دوستان مردم در دسامبر سال  ۲۰۰۹چنان قوی بود که ظرف تقريباً
يک روز پس از اين تغيير شديد ،فيسبوک تنظيماتی را اعمال کرد که کاربران بار ديگر بتوانند فهرست
دوستانشان را از منظر عموم پنهان کنند .اما دوستان اعضا همچنان میتوانستند همديگر را ببينند و هيچ
راهی برای مخفی کردن آنها نبود .همۀ «جريان»ها و «صفحه»2های مردم همچنان به طور پيشفرض علنی
بود که ضربهخوری جدی برای کنشگران ایجاد می کرد .مردم همچنان اعتراض میکردند – و بسياری
از آنها گروههای اعتراضی در خود فيسبوک ايجاد میکردند که صدها هزار نفر از اطراف جهان
1. Status update
2. Causes and pages
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در آن پيغامهای خشمگينانه میفرستادند .این گروهها اسمهايی داشت از قبيل «فيسبوک! تنظيمات
حريم خصوصی را درست کن!» و «فهرست دوستان و صفحات هواداران را مخفی کن! کنترل حریمی
خصوصی بهتری الزم داريم» و «ما همان تنظيمات حریم خصوصی قبلیمان را میخواهيم» .وقتی اين
صفحات را مرور میکنيد ،میبينيد مردم از هر جای جهان مطالبی میفرستند و تعداد زیادی از اينها
اسمهای عربی ،فارسی ،ترکی ،اروپای شرقی و چينی دارند.
در نهایت ،فيسبوک اين مشکل را نیز حل کرد و گزينههای حريم خصوصی را جوری تنظيم
کرد که اطالعات مربوط به صفحاتی که کاربران دنبال میکنند يا گروههایی که به آنها پيوسته بودند
خصوصی شد .اما در عين حال ،زندگی مردم در اطراف جهان بدون هیچ ضرورتی در معرض خطر قرار
گرفته بود – نه به اين دلیل که حکومتی فيسبوک را تحت فشار قرار داده بود که اين تغييرات را اعمال
کند بلکه به اين دليل که فيسبوک داليل خودش را داشت و پيامدهای این کار را برای آسيبپذيرترين
کاربران ،چه در کشورهای استبدادی و چه در کشورهای دموکراتيک ،به طور کامل در نظر نگرفته بود.
چنانکه کاليا هملين ،1از مدافعان حریم خصوصی ،نوشته است« :اگر شما ايدز داشته باشيد و صفحهای
متعلق به گروهی را دنبال میکنيد که به افرادی مثل شما خدمات ارایه میکند ،چه؟ اگر به همکارانتان
چيزی دربارۀ وضع سالمتیتان نگفته باشید چه؟ حاال که صفحاتتان علنی شده ،وضع سالمتیتان نيز
کام ً
ال علنی است».
افرادی که در حاشيۀ سياسی در آمريکا قرار دارند نيز احساس میکردند به آنها تعرض شده است.
یکی از مثالهایاش وضع افرادی بود که مدافع قانونی کردن چند همسری بودند ،که در آمریکا
غیرقانونی است و محتمل است غیرقانونی باقی بماند :بنا به يک نظرسنجی گالوپ در سال ۹۱ ،۲۰۰۹
درصد از آمريکاییها «چندهمسری را نادرست میدانند» .مانند بسياری از کسانی که (در اعمال حق
قانونی شان بر اساس متمم نخست قانون اساسی در آزادی بیان) در تلويزيون ملی ظاهرا میشوند تا عقاید
نامقبولی ابزار کنند (و مورد خشم مخاطبان قرار می گیرند) ،مارک هنکل ،2مدافع چندهمسری ،تهديد
به قتلهای بسياری دريافت کرده است ،نه از مقامات حکومتی بلکه از افرادی پراکنده و ناشناس که این
عقايد را زشت میدانند .از اين رو ،هنکل ،ديرتر از بقيه وارد فضای شبکههای اجتماعی آنالين شد .او
نگران امنيت و نياز به حفظ حریم خصوصی هواداراناش بود.
اما بسياری از اعضای سازمان مدافع چندهمسری مصرانه از او خواستند که گامی به جلو بردارد .به
او میگفتند که اگر يک صفحه شخصی در فيسبوک داشته باشد همۀ کسانی که در زمرۀ دوستاناش
باشند از عموم وبگردها مخفی نگه داشته خواهد شد .اعضای ديگر سازمان او استدالل میکردند که اگر
فیسبوک برای کنشگران معترض در ايران به قدر کافی امن است ،برای جنبش چندهمسری آمريکايی
هم باید جواب بدهد .هنکل در يک مصاحبۀ تلفنی به من گفت که« :فيسبوک خودش را به عنوان وسيله
و ابزار دموکراسی جا میزد .ما اعتماد کرده بودیم که اگر فيسبوک برای ايرانیها امن است ،برای ما
هم باید امن باشد» .در نتيجه در اوت سال  ۲۰۰۹اين گام را برداشت.
1. Kaliya Hamlin
2. Mark Henkel
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سپس در دسامبر ،فيسبوک ناگهان تنظيمات حریم خصوصیاش را عوض کرد .جای گفتن ندارد
که باهمستان چندهمسری و کاربران ایرانی فيسبوک وحشتزده شدند .هنکل گفت« :اين کار خیانت
به اعتماد و عملی غيراخالقی بود .اگر حریم خصوصی شما حفاظت نشود ،نافرمانی مدنی نمیتوانيد
داشته باشید .ما اعتماد کرده بودیم که فيسبوک اطالعات ما را خصوصی نگه میدارد ولی ناگهان
تصميم گرفتند خالف اين عمل کنند .راهی نمیبينم که بشود دوباره به آنها اعتماد کرد».
مشکل اين است که فعاليت سياسی در اطراف جهان روز به روز وابسته به چيزهايی است که در عمل
معادل سايبری بازارهای غذا و مراکز بزرگ خرید هستند .شهروندان در معرض اين خطر هستند که اين
فضاها تبدیل به امتداد مبهم و غبارآلود قدرت حکومت در بسیاری از کشورها شوند .اما حتی وقتی که
شرکتها از مداخلۀ حکومت پرهیز میکنند ،در بهترین حال نقش مستبدانی خيرخواه را ايفا میکنند:
قواعد و مقررات خودشان را هر جور که مناسب ببينند ايجاد و اعمال میکنند .چون آنها رضايت دو
فاکتوی ما را موقع ایجاد حساب با کلیک کردن روی «موافقم» در بخش شرایط سرويس اخذ میکنند،
اعتراضهای ما علیه مقرراتشان یا نحوۀ تصميمگيریشان برای اعمال آنها نامعتبر تلقی میشود و اگر
خالف آن اصرار کنيم ،هيچ قانونی در دموکراسی های بزرگ از ما حمايت نخواهد کرد.

10

فیسبوکستان و ارض گوگل
در ماه می سال  ،۲۰۱۰لوکمن تسوئی ،1استاد دانشگاه و محقق ارتباطات ساکن هنگکنگ ،تصميم
گرفت صفحه فیسبوکاش را حذف کند .او در يادداشتی که تصميماش را در آن توضيح داده بود،
فيسبوک را به کشوری تشبیه کرده بود که حکومتی خودکامه و پدرساالر ادارهاش میکند و مدعی
است دارد به نفع مردم کار میکند:
بگذارید یک قیاس بسيار آزاد بکنم ،که به اعتقاد من کام ً
ال هم مع الفارق و نامربوط نيست .بسياری
از مردم میدانند که در چين سانسور وجود دارد .خیلیها به من میگويند که )۱ :بيچاره چينیها البد
خيلی احساس اختناق میکنند يا  )۲حتماً به آن راضی هستند .اما اگر وضع اينگونه باشد ،کدام آدم
صاحب عقلی است که به سانسور تن بدهد؟ البد شستوشوی مغزیشان دادهاند.
از خودتان بپرسيد :اگر تصمیم بگیرم از فيسبوک نروم ،و اين را هم بدانم که حریم خصوصی من
اص ً
ال برای آنها مهم نیست ،معنای اين کار چیست؟ اين کار چه فرقی دارد با کار کسانی که همچنان در
چين از اینترنت به رغم اعمال گسترده و غالب سانسور هر روزه استفاده می کنند؟ اين سؤال فقط بازی
با کلمات نيست .البته میفهمم که فيسبوک حکومت چين نيست ،ولی فکر میکنم ميان آنها شباهتی
وجود دارد ،به لحاظ نوع البته و شاید نه از لحاظ میزان (سلطه).
برای شهروند متوسط چينی ترک فيسبوک از بسیار ابعاد و جهات  -فيزيکی ،اقتصادی ،احساسی
1. Lokman Tsui
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 بسيار آسانتر است از اينکه از چين برود و زندگی تازهای در کشوری ديگر دست و پا کند .قدرت وتسلط يک حکومت فيزيکی بر زندگی فرد به هیچ رو قابل مقايسه با قدرتی که شرکتی اينترنتی بر آن
فرد دارد نيست .اما باز هم تسوئی نکتۀ مهمی را گفته است .صدها ميلیون نفر «ساکن» پادشاهی دیجيتال
فيسبوک هستند .اسماش را بگذارید فيسبوکستان.
تا نيمۀ سال  ،۲۰۰۱فيسبوک  ۷۰۰ميلیون کاربر داشت .اگر فيسبوک واقعاً يک کشور بود ،سومين
کشور بزرگ جهان پس از هند و چين به شمار میرفت .اين شبکۀ اجتماعی ممکن است در اتاق
خوابگاه مارک زاکربرگ در هاروارد به عنوان يک پلتفرم برای دانشجويان دانشکده ایجاد شده باشد تا
با همديگر الس بزنند ،ولی االن برای خودش تبدیل به دنيايی شده است :يک واقعیت مجازی آلترناتيو
که برای بسياری از کاربراناش اکنون به نحو جداییناپذيری با واقعيت مادیشان در هم تنيده شده است
 و اغلب از آن به مثابۀ پلتفرمی ستايش میشود نه برای بيان شخصی بلکه برای رهايی و آزادی سياسی.شعار فیسبوک این است« :باز کردن و مرتبط کردن جهان» .ديويد کرکپتريک ،1خبرنگاری که به
بررسی پيشينۀ اين شرکت و رشدش در اواخر سال  ۲۰۰۹میپردازد ،در کتاب پرفروشاش اثر فيسبوک،2
اعتقاد عميق و ديرپای زاکربرگ را به آنچه او «شفافيت راديکال» مینامد توصیف میکند :این عقیده که
بشریت وضعاش بهتر خواهد بود اگر همه دربارۀ اينکه چه کسی هستند و چه میکنند ،شفاف باشند .بیان
ناشناس آنالين درست در تعارض با اين بينش است .زاکربرگ به کرکپتريک میگويد« :روزگاری
که میتوانستيد تصوير ديگری از خودتان برای دوستان محل کارتان ،يا همکارانتان يا بقيۀ مردم داشته
باشيد احتماالً به سرعت به پايان خواهد رسيد ...داشتن دو هويت نمونهای از عدم صداقت است».
اين تصور از جهان – و نقش فيسبوک در شکل دادن به آن – عميقاً مندرج در متن نحوۀ فکر
کردن مديران ارشد فيسبوک ،تهيهکنندگان ،بازاريابان و برنامهنويسان آن دربارۀ اين شبکه و اهداف
آن است .اين تصور ،ايدئولوژی آنهاست .شالودۀ ساخت قوانين فيسبوکستان اين است .شرایط خدماتی
که هر کاربری باید برای ايجاد حساب با آن «موافقت» کند ،از همۀ ساکنان فيسبوک میخواهد که
از نام واقعیشان استفاده کنند .حاکمان فرمانفرمای فيسبوک این سياست «هويت واقعی» را تنفيذ
میکنند .حسابهايی که از اسم مستعار يا هويت جعلی استفاده میکنند وقتی کشف شوند ،با تعلیق يا
غیرفعال شدن حسابشان تنبیه و مجازات میشوند .این سيستم حکمرانی داخلی کشورهای واقعی را از
دموکراسیها گرفته تا ديکتاتوریها در مینوردد .اين سياست بر توانايی مردم برای ارتباط برقرار کردن
نه تنها از طريق خود فیسبوک بلکه از طریق يک کيهان به سرعت در حال انبساط از وبسايتها و
خدمات ديگری که روز به روز در فیسبوک تنيده میشوند ،تأثير میگذارد.

تیغ دولبه

تا نيمۀ سال  ،۲۰۱۰حدود  ۳.۴ميلیون مصری عضو فیسبوک بودند که مصر را تبدیل به بزرگترین
کشور کاربر فيسبوک در جهان عرب میکرد .در بهار سال  ،۲۰۰۸دولت مصر که بيش از سی سال بود
1. David Kirkpatrick
2. The Facebook Effect
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حسنی مبارک رييس جمهور آن بود ،برای اولین بار قدرت کنشگری فيسبوک را حس کرد؛ وقتی که
جوانان در قاهره از پلتفرم این شبکۀ اجتماعی برای ساماندهی اعتراضهايی استفاده کردند که بيش از ۶۰
هزار نفر را علیه قيمت فزايندۀ غذا درگیر ساخته بود.
سپس در ماه ژوئن سال  ،۲۰۰۹مرد جوانی به اسم خالد سعید با قساوت تمام توسط پليس در
اسکندریه به قتل رسيد که به اعتقاد خانوادهاش به تالفی ساخت ويديويی از آنها بود که پلیس را مجرم
قلمداد میکرد و او قصد انتشار آن در اینترنت را داشت .پس از انتشار عکس جنازۀ مثلهشدۀ او در
سردخانه ،چندين کنشگر از جمله يک مدير اجرايی گوگل به اسم وائل غنیم صفحهای در فيسبوک
درست کردند به اسم «ما همه خالد سعيد هستيم» و با استفاده از اسمهای مستعار بالقوه خود را در برابر
دچار شدن به سرنوشتی مشابه قهرمانشان حفظ میکردند .این گروه سلسلهای از اعتراضها را با نام
«خاموش در برابر شکنجه» ساماندهی کردند که در آن ابتدا پانصد نفر و بعد هزاران نفر در شهرهایی در
سراسر مصر شرکت کردند .بيش از  ۱۰۰۰نفر در مراسم خاکسپاری سعید حاضر شدند .بیش از ۸۰۰۰
نفر نيز در یکی از اعتراضها در اسکندریه شرکت کردند.
روز قبل از یکی از جمعههای اعتراضی که مدتها پيش برنامهريزی شده بود – و تصادفاً در مقر
فيسبوک در پالو آلتو ،روز شکرگذاری و تعطیل بود – صفحۀ خالد سعيد به اوج فعاليتاش رسيد و
افراد جدیدی عضو شدند و اعضا اطالعاتشان را رد و بدل کردند و سازماندهندگان دستورالعملهای به
روز شده را برایشان فرستاند .سپس ناگهان بدون هيچ اخطاری این صفحه از نظرها محو شد .سازندگان
صفحه پیغامی از کارکنان فيسبوک دريافت کردند که آنها شرایط خدماتی را که از مديران صفحه
میخواست از هويت واقعیشان استفاده کنند نقض کرده بودند و عالوه بر آن حسابهای افرادی که از
نام واقعیشان استفاده نمیکردند هم به محض آشکار شدن ،بسته می شدند.
ايجادکنندگان صفحه خوشاقبال بودند که آدمهایی را میشناختند که هنوز در سيلیکون ولی و
برای گروههای مدافع حقوق بشر کار میکردند و با مديران فيسبوک تماس گرفتند .صفحۀ خالد سعید
در ظرف کمتر از  ۲۴ساعت به جایاش بازگشت ولی بعد از اينکه اختيارات مديریتی صفحه به فرد
ديگری – به خانمی  -منتقل شده بود که مايل بود هويت واقعیاش را برای کارکنان فيسبوک تأييد
کند .پس از انقالب ،این فرد آنقدر احساس امنیت کرد که نام واقعیاش ،نادين وهاب ،را به عنوان زنی
که در واشينگتن زندگی میکرد آشکار کند .پس از قبول مسئولیت صفحۀ خالد سعيد در نوامبر سال
 ۲۰۱۰که اعضای گروه مخصوصاً در معرض دستگيری و همان قساوتی بودند که به کشته شدن خالد
سعيد انجامیده بود ،وهاب گفت که به نظرش رویکرد مطلقگرای فيسبوک در قبال هویتهای ناشناس
طاقتفرساست .او در دسامبر به من گفت که« :اينها يک مشت آدم فنی هستند .فکر نمیکنم بفهمند
پيامدها و عواقب مقررات و روالهایشان برای کنشگران در جاهايی مثل مصر چیست».
اگر کسی نیاز به تذکر داشت که این وضعيت چقدر خطرناک بوده ،فقط یک هفته پس از ماجرای
غيرفعال شدن صفحۀ خالد سعید ،مردی سی ساله به اسم احمد حسن بسيونی به دادگاه نظامی احضار شد.
او را به شش ماه حبس محکوم کردند .چرا؟ چون صفحهای در فيسبوک ساخته بود که وقف مشورت
دادن به مردم در روند پر کردن تقاضا برای پيوستن به ارتش مصر بود .ظاهرا ً کار بیضرری بود که يک
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راديوی محلی با او دربارۀ این صفحه مصاحبه کند – و اگر مث ً
ال صفحهای دربارۀ فسادهای نظاميان داشت
هيچ کس جرأت چنين کاری پيدا نمیکرد .همانطور که وکالی او اشاره کردند ،اطالعاتی که بسیونی
در این صفحه ارايه میکرد همگی به طور علنی از طریق منابع رسمی هم در دسترس بودند و مرتب در
روزنامهها منتشر میشدند .با این حال ،او متهم به «نشر اسرار نظامی روی اينترنت و بدون اجازه» شد .بر
خالف وائل غنيم ،که مراقب بود هويتاش را هنگام ادارۀ گروه اعتراضی خالد سعيد پنهان نگه دارد ،به
فکر بسیونی خطور نکرده بود که به خاطر کاری که انجام میدهد به دردسر بیفتد .او مرتکب این خطا
شد که هويت واقعیاش را در فيسبوک آشکار کند و بهای گزافی هم برای آن پرداخت.
وهاب در دسامبر سال  ۲۰۱۰به من گفت که« :وقتی این جور حوادث در جامعهای اتفاق میافتد
که سبعیت در آن امری هميشگی است ،فيسبوک ديگر جای امنی نيست ».مشکل اين است که «ديگر
اآلن هيچ راه جايگزينی وجود ندارد .اگر میخواهيد جنبشی را ساماندهی کنيد ،تنها جای انجام آن در
عمل روی فیسبوک است چون باید برويد جايی که همه هستند .باید مکانيزمی وجود داشته باشد که
ما را قادر کند اين کار را بکنيم .یا فيسبوک باید این را بفهمد یا ما باید موش و گربه بازی کنيم».
خوشبختانه برای کنشگران مصری قصه ،دستکم در کوتاه مدت ،با سقوط رژیم مبارک عاقبت خوشی
پيدا کرد .وائل غنیم اندکی بعد در ستايش از مارک زاکربرگ برای ايجاد بزرگترین ابزار سازماندهی
و بسيجگری برای آزادی و دموکراسی ستايشهای اغراقآميزی کرد.

درون لوياتان

اعضای تيم مديریت فيسبوک اصرار دارند که نياز به نام واقعی کلید حفظ کاربران در برابر رفتار
مخرب و مجرمانه است .تيم اسپاراپانی ،1که قبل از سمت مديریت سياست عمومی فيسبوک ،برای
اتحاديۀ آزادیهای مدنی آمريکا 2کار میکرد ،ماجرا را چنين برای من توضیح داد« :هويت اصيل داشتن
به فيسبوک اجازه میدهد که در قبال آنچه که میتوانيم اجازه بدهيم مردم در این سایت بگويند و
بکنند ،روادارتر باشيم ».او میگويد بدترین رفتار در فيسبوک را افرادی مرتکب میشوند که مشهور به
«ترول» 3هستند و سعی میکنند پشت هویتهای جعلی پنهان شوند تا رفتارهای مخربشان به هويتشان
در دنیای واقعی ربط پیدا نکند و جان به در ببرند.
همکار او ،ديو ويلنر ،4مشهور است به «ترولکش» .به طور رسمی ،اين جوان بيست و هفت ساله
که بيشتر روزها شلوار جين آبی و تیشرت میپوشد سياست تيم «نفرت و آزاررسانی» فيسبوک را
تهيه میکند .اینها افرادی هستند که مسئول تنفیذ و اعمال طيفی از مقررات و سياستهایی هستند که
قرار است از کاربران در برابر آزار و زورگويی سایبری محافظت کنند .مکانيزمهای اجرایی انسانی و
اتوماتيک هر دو هدفاش ممانعت از اين است که سایت زير دست و پای اسپم-چی ها و مجرمان بيفتد
1. Tim Sparapani
2. American Civil Liberties Union
3. troll
4. Dave Willner
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و موقعی که او و همکاراناش از من دعوت به ديدن مقر فيسبوک کردند ،به من توضيح دادند که اين
کار نبردی بیپايان است.
مردم میخواهند در ابراز عقیدهشان ،در سازماندهی هر کاری که میخواهند و گفتن هر چه
میخواهند آزاد باشند .اما در عين حال ،والدين میخواهند فرزندانشان را در برابر مجرمان حفظ کنند و
زنان نمیخواهند در معرض تعقیب سماجتآميز شریکان سابقشان باشند و گروههای مدافع حقوق دينی
و قومی تحمل نمیکنند که سايت مأمنی برای نشر گفتار نفرتآمیز يا سکویی برای اراذل لیچارگو برای
له کردن مردم باشد .مرکز سايمون ویزنتال 1ناراضی است از اینکه فيسبوک با مستمسک آزادی بیان،
از بستن صفحههايی که وقف انکار هولوکاست هستند ،امتناع میکند .اما فيسبوک گروههایی را که
از خط بيان عقايد عبور میکنند و پويشهایی مهاجمانه و سازماندهیشده علیه مردم يهودی را ترتیب
میدهند ،میبندد .بسیاری از سازمانهای حفاظت از کودکان شکايت میکنند که فیسبوک کمترين
کاری برای امن نگاه داشتن فضای آنالين برای افراد کم سن و سال نکرده است .مشکل حکمرانی
آنالين و آفالين اينگونه است :برای بعضیها افراط است و برای بعضیها تفريط.
هر روز ،تيم «نفرت و آزاررسانی» فیسبوک دو ميلیون گزارش از کاربرانی دريافت میکند که
محتوایی را شناسايی کردهاند که به نظرشان توهينآميز ،آزاررسان يا نفرتپراکن هستند و باید حذف
شوند .مشکل اين است که افرادی که گزارشهای سوء استفاده را میدهند خيلی «دقیق» نيستند .تنها
حدود  ۲۰درصد از این گزارشها مربوط به رفتارها يا محتوياتی هستند که در تعریف سوء استفاده و
توهين بر حسب شرایط خدمات فیسبوک میگنجند .در همین حال ،بسياری از آنچه که اين تيم واقعاً
سوء استفاده می داند هرگز شکایتی نمیشود.
در نتيجه ،بخش بزرگی از کار اين تيم تدوين و تهیۀ روندهایی است برای شناسايی محتوای
توهينآمیز و زننده و حذف آن ،در حالی که پستها و صفحات ديگری وجود دارد که ممکن است
از نظر عده ای تند و برآشوبنده باشد ولی واقعاً در تضاد با شرايط خدمات نيست .آنها سيستمی تدارک
ديدهاند که تلفيقی است از نرمافزاری اتوماتيک برای شناسايی الگوهای تصویری ،کليدواژهها ،و
الگوهای ارتباطی که معموالً با گفتار مخرب و توهينآمیز همراه است در کنار روندهای بررسی توسط
کارمندان و انسانهای گوشت و پوستدار .ويلنر بر تعریف سياست سايت تمرکز دارد :دستورالعملهایی
که دقيقاً میگويند مردم مجاز به انجام چه کارهايی و تحت چه شرايطی هستند يا نيسند ،و روندهایی
برای رسيدگی کردن به تخلفات .اين کالیفرنيايیهای صمیمی ،باهوش ،جوان و شلوار جينپوش نقش
قانونگذار ،قاضی ،هيأت منصفه ،و پليس را در آن واحد ايفا میکنند .آنها زمامدار نوعی خصوصی از
حکمرانی در فضای سايبر هستند.
ویلنر به من گفت که« :بیشتر مردم ،در اکثر موارد ،اگر کاری مرتبط با هويت واقعیشان باشد،
رفتاری ضد اجتماعی نخواهند داشت ».رييسان او موافقاند .در مصاحبهای در سال  ۲۰۰۴با ديويد
کرکپتریک ،مارک زاکربرگ به نوعی از قرارداد اجتماعی بين فيسبوک و کاربر اشاره کرد« :ما
هميشه فکر میکردیم که اگر به مردم هر چه را بخواهند ندهيم ،هميشه حاضرند چيزهای بيشتری به
1. The Simon Wiesenthal Center
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اشتراک بگذارند ،چون اين کار نوعی نظم ایجاد میکند» .اليوت شارژ ،1معاون سياست عمومی ،در
گفتوگو با فايننشال تايمز 2این نکته را خیلی مستقیمتر بيان کرده است« :اعتقاد ما اين است که ما
نوآورانی هستيم که به مردم کمک میکنيم هويتها و اعتبار و آبروی آنالينشان را مدیریت کنند،
درست در مقابل فقدان کنترلی که در اينترنت به طور کلی وجود دارد».
فیسبوک با ساختن و حفظ يک پلتفرم جهانی که میتواند مورد استفاده و اعتماد صدها میليون نفر
از هر سن ،فرهنگ و دينی باشد ،در پی پناه دادن به کاربراناش بوده است از طريق نسخهای مجازی از
چيزی که تامس هابز ،فيلسوف قرن هفدهمی بريتانيايی ،در تعبیری که مشهور است آن را «وضع طبيعی»
نامیده است .در اين وضعيت بدوی ،زندگی در غيبت کامل دولت ،امری «کثيف ،سبعانه و کوتاه» است.
در نتیجه مردم به طور کامل آزادند که هر کاری دلشان میخواهد بدون هيچ محدوديت يا پيامدی انجام
دهند .این وضعیت آزادی محض ممکن است برای قویترين و خشنترین افراد آرمانی باشد و ممکن
است گاه و بیگاه برای باهوشترینها نیز اگر با موفقیت با هم جفتوجور شوند چنين باشد ولی نه برای
بيشتر مردم زمانه .افراد خردورزی که جویای بيشینه کردن منافع شخصی هستند در پی جايگزین کردن
این «وضع طبیعی» با نوعی از دولت خواهند رفت .در نتيجه ،يک «قرارداد اجتماعی» شکل میگيرد:
افراد میپذيرند که به نفعشان است که داوطلبانه بخشی از آزادیهای فردیشان را در اختيار یک حاکم
یا دولت بگذارند که در ازای آن مقررات و قواعدی را معين و اجرا میکند که هدفشان خدمت به
همۀ اعضای جامعه به طور یکپارچه است .هابز نتيجه گرفته است که خیر بزرگتر تنها با فرمانفرمايان
خودکامۀ قوی با قدرت متمرکز ميسر است.
اما یکی از چندين مشکل عمده با سيستم حکمرانی گوگل این است که به طور یکدست و
يکنواخت اعمال نمیشود و هیچ روند تجديد نظر روشن و سرراستی برای کسانی که مشهور نيستند یا
ارتباط شخصی با اعضای تيم مديریت فیسبوک ندارند ،وجود ندارد .در ژوئن سال  ،۲۰۱۰یک صفحۀ
فيسبوک با بيش از  ۸۰۰هزار نفر عضو به اسم « BPرا بايکوت کنيد» ،که در پاسخ به بدترین فاجعۀ نشت
نفتی در قلمرو قارهای اياالت متحده ،ايجاد شده بود ،بدون اخطار قبلی غيرفعال شد به داليلی که برای
ايجادکنندۀ صفحه ،دزموند پرکينز ،3نامعلوم بود .پس از اينکه اين تعلیق در برنامۀ آیریپورت 4سیانان
و چندين رسانۀ خبری ديگر گزارش شد ،فيسبوک دو هفته بعد صفحه را برگرداند .توضيح آنها خشک
و خالی بود« :پروفايل مديریت صفحۀ بیپی را بایکوت کنید ،توسط سيستمهای اتوماتيک ما غیرفعال
شده بود در نتيجه باعث حذف همۀ محتویاتی شده که در اين پروفايل ایجاد شده بود .پس از يک بررسی
دستی ،ما به این نتيجه رسيديم که اين پروفایل به اشتباه حذف شده است و اکنون اين پروفايل به همراه
خود صفحه برگردانده شده است» .گرِگ بک ،5وکيل «شهروندان عمومی ،»6که گروهی است مدافع
1. Elliot Scharge
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3. Desmond Perkins
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بايکوت بیپی ،در خبری که پس از آن منتشر شد به سیانان گفت که توضیح فیسبوک به نظرش
اعصابخردکن است .او گفت که« :فيسبوک و ساير وبسايتهای اجتماعی تبديل به ميدانی عمومی
از فضاهای اينترنتی شدهاند که در آنها شهروندان میتوانند در باهمستانها گرد هم بيايند تا عقايد و
صداهای شکايتشان را به اشتراک بگذارند .مالکیت فيسبوک بر این مجمع دموکراتيک مسئوليت
عظيمی به همراه دارد».
بسياری از کاربرانی که مانند بيشتر مردم واقعاً شرايط ارائه خدمات را نمیخوانند ،حتی اطالع ندارند
که استفاده از نامی جعلی خالف مقررات است .اجرای ناهمگون يعنی اينکه بعضی از مردم سالها از
نامی جعلی بدون برخورد با هیچ مشکلی استفاده کردهاند .يک جستوجوی نام کاربری در فیسبوک
برای «دانلد داک »1دهها کاربر را با این نام نشان میدهد .اگر کسی با کاراکترهای چینی دنبال «کوال» هم
بگردد باز همین اتفاق میافتد (هرچند فيسبوک در چين فيلتر است ،خیلی از مردم هنگکنگ ،تايوان
و سنگاپور از آن به زبان چينی استفاده میکنند) .تيم کشف سوء استفاده ها میگويد که نمیتوانند راه
بيفتند دنبال همه کس و باید به حسابهایی که الگوهای نامتعارف فعاليت دارند اولويت بدهند و (منتظر
بمانند تا) ساير کاربران فعاالنه گزارش نقض و تخلف از شرايط خدمات را بدهند .اين کار يعنی اینکه
اگر کسی از نام واقعیاش در فيسبوک استفاده نمیکند و به فعاليتهای جنجالی يا پر سر و صدا در
فیسبوک میپردازد ،آن فرد زير پایاش خيلی سست است – و اين خود زمينهای است که با تمسک
با آن فيسبوک برای خود اين حق را محفوظ می داند که هر وقت بخواهد کاربر را از اين فضا محروم
کند .باالخره ،کاربر به اين وضعيت موقع ايجاد حساب با کلیک کردن روی «موافقم» رضايت داده
است – فارغ از اينکه این متن حقوقی محل توافق را اص ً
ال خوانده و فهمیده است یا نه.
منتقدان نگراناند که ايدئولوژی محوری فيسبوک – مبنی بر اینکه همۀ مردم باید شفاف عمل کنند
و هويت آنالین و روابط اجتماعیشان علنی باشد – محصول يک فرهنگ شرکتی مبتنی بر تجربههای
زندگی نسبتاً پناهيافته و مرفه آمريکاییانی است که ممکن است قصد و نيت خیر داشته باشند ولی هرگز
آسيبپذیری واقعی اجتماعی ،سياسی ،دينی يا جنسی را تجربه نکردهاند .چنانکه دانا بويد محقق
مايکروسافت (که رسماً اسماش را به زبان انگليسی با حرف کوچک مینويسد) ،در وبالگ شخصیاش
در بهار سال  ۲۰۱۰نوشته است« :من فکر میکنم ديگر وقت آن رسيده است که کسانی را که زندگیشان
کمترين شباهتی به موهبتها و امتیازهایی که ما داريم ندارد و حق انتخاب ریسکهایی که ما میکنيم
را ندارند و کسانی که بضاعت اين کارها را ندارند ،در نظر بگیریم» .کنشگران ايرانی یک نمونه هستند:
آنها اگر نتوانند از فيسبوک استفاده کنند کارشان آنقدر مؤثر نخواهد بود ولی برای آنها استفاده از نام
واقعیشان خطرناک هم هست.
هیچ کس کسی را مجبور به استفاده از فيسبوک نمیکند .اما برای کنشگران سياسی – يا هر کسی
که سعی میکند مخاطبانی بزرگ و متنوع را به چيزی قانع کند – ترک فيسبوک در زبان آسانتر است
تا در عمل .در سال  ،۲۰۱۰آمريکاییها بيشتر وقتشان را در فيسبوک گذارنده بودند تا در گوگل .اگر
بزرگترین حوزۀ افرادی که جنبشی سياسی يا اجتماعی به دسترسی به آنها نیاز دارد ،آسانتر و مؤثرتر از
1. Donald Duck
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هر جایی در شبکۀ عظيم فیسبوک باشند ،ترک فيسبوک ضربۀ سنگینی به کليت تأثير آن جنبش است.
غيرمنصفانه است که بگوييم فيسبوک اص ً
ال هيچ توجهی به نظرها و عقايد کاربران ندارد .فيسبوک
به شيوۀ خودکامۀ خودش به آنها توجه دارد ،درست همانطور که حکومت چين در صورتی که بخواهد
در قدرت بماند به توجه به افکار عمومی نياز دارد .در يک جلسۀ پرسش و پاسخ آنالين در وبالگ
«بيتس »1نیویورک تايمز در ماه می  ،۲۰۱۰الیوت شارژ مسئول سياست عمومی فيسبوک توصيف کرد
که چطور کارکنان شرکت صفحات ويژ ه و گروههای بحثی را در داخل این فضا راهاندازی کردهاند
که در آن افراد میتوانند دربارۀ سياستهای حريم خصوصی ،امکانات طراحی ،و ساير سياستهای
شبکه نظر بدهند .او گفت که« :هر وقت ما تغييری را در هر سياست حاکم بر سايت پيشنهاد میکنيم،
به کاربران خبر میدهيم و از آنها نظرخواهی میکنيم ».با توجه به اعتراض شديد پس از تغيير تنظيمات
حریم خصوصی فیسبوک در اواخر سال  ۲۰۰۹و اوايل سال  ،۲۰۱۰او اذعان کرد که «روشن است که
اين کارها کافی نبوده است .ما به زودی تالشهایما را بيشتر خواهيم کرد تا راهنمايیهای بيشتری به
افرادی بدهیم که دربارۀ نحوۀ کنترل کردن اشتراکگذاری و حفظ حریم خصوصی سردرگم هستند».
بعدا ً در همين جلسه ،او در پاسخ به پرسشهای انتقادی ديگر از سوی خوانندگان نيويورک تايمز اظهار
داشت که« :برای رسیدن به ايدهها و بينشهای بهتر دربارۀ چيزی که الزم داريد ،نیاز به جمعهايی از اين
قبيل هست».
چنين اظهار نظرهایی به نحو ترسناکی يادآور نظرهای نخستوزير چين ،ون جيابائو است که به
دولتاش در چتهای عمومی به خاطر دغدغهشان نسبت به افکار عمومی تبريک گفته بود .اما در نهايت
همانطور که چين در اختيار حکمرانی تکنوکراتها و کارگزارانی است که هیچ دستور کار محبوبی
جز این ادعای کلی ندارند که شرایط زندگی مردم طی سی سال گذشته بهبود فوقالعادهای داشته است،
تصمیمها در فيسبوک توسط گروهی از مدیران گرفته میشود که اصرار دارند که در راستای منافع
و خير کاربران عمل میکنند .باور آنها عمدتاً متکی بر اين واقعيت است که میليونها نفر همچنان به
فيسبوک میپيوندند و از فيسبوک استفاده میکنند و کاربران بیش از پیش تمایل به ماندن و پرسه زدن
طوالنی تری در فيسبوک نشان می دهند.
اين فرض که همه چیز تا زمانی که رشد ادامه دارد خوب است و شاکیان در اقليت هستند ،خط
مشی استاندارد خودکامگی است .اين موضع يادآور قرارداد اجتماعی کالسيک هابزی است :توافق و
معاملهای بین عموم مردم و حاکم که با آن هابز نیاز به پادشاهی روشنانديش را توجیه میکرد .هابز به
شدت سلطنتطلب بود؛ زاکربرگ و ياراناش شاید ابزارهايی را که مردم در اطراف جهان برای مطالبۀ
دموکراسی استفاده میکنند توسعه داده باشند ولی آنها وقتی پای توازن بین حقوق و خطرهايی که
کاربران با آنها مواجه میشوند در ميان باشد ،به هيچ وجه دموکرات نيستند.
در ماه می سال  ،۲۰۱۰گروهی از کنشگران سعی کردند مردم را با حذف حسابهایشان در يک
روز معین با عنوان «روز ترک فيسبوک» به اعتراض به فيسبوک بکشانند .هر چند  ۳۸.۱۴۶نفر عهد
کردند که فيسبوک را ترک میکنند ،اين تالش اثر معناداری در رشد فيسبوک از  ۴۰۰ميلیون کاربر
1. Bits

فصل ده  فیسبوکستان و ارض گوگل

w w w. t a v a a n a . o r g

 133

به  ۵۰۰میلیون کاربر در آن سال نداشت و به نظر میرسد که هیچ اثری هم بر سیاستهای فيسبوک
نگذاشته است .دانا بوید ،در تأمل روی اين بایکوت شکستخورده ،مقالهای نوشته و استدالل کرد که
کنشگری به جای بایکوت احتماالً برای ايجاد تغيير در فيسبوکستان مؤثرتر خواهد بود:
«فارغ از اينکه نخبگان کامپیوتری چه حسی دربارۀ فیسبوک دارند ،ميليونها نفر از متوسط مردم
عميقاً به این سايت پيوند خوردهاند .آنها فیسبوک را ترک نخواهند کرد چون نسبت هزينه/فایده هنوز
به سودشان است .اما معنایاش اين نيست که به خاطر تصميمهايی که دربارهشان و برایشان گرفته
میشود صدمهای به آنها نمیخورد .آنچه مهم است اين نيست که آيا فيسبوک منسوخ خواهد شد يا
نه ،بلکه بحث اين است است که آيا فيسبوک شر رسان خواهد شد یا شر مرسان .فکر میکنم این را
مديون کاربرانی هستيم که فيسبوک را به چالش میگيرند تا به معيارهای واالتری پایبند باقی بمانند
فارغ از اينکه ما به عنوان فرد از انتخابهای آنها چه چيزی ممکن است حاصل کنيم يا از دست بدهيم».
کنشگری کاربران ،فنبازان مشهور ،سازمانهای حقوق بشری و گروههای مدافع آزادیهای مدنی
واقعاً تأثيرهایی بر فرمانفرمايی و کشورداری فیسبوکستان داشته است .در پاسخ به چانهزنیهای مستمر
بنياد مرز الکترونيک ،کميتۀ حفظ خبرنگاران و ديگران ،مهندسان فيسبوک رمزگذاریها و تنظيمات
امنيتی تازهای اضافه کردند که کاربران را قادر میسازند تا بهتر از خودشان در برابر شنود و همچنین
تعرض غيرمجاز به حسابهایشان محافظت کنند .شرکت پس از چندين گفتوگو با کنشگران و
گروههای حقوق بشری در نيمۀ سال  ۲۰۱۱يک روند تجديدنظرخواهی آسان برای افرادی راهاندازی
کرد که میخواهند به غيرفعال شدن حسابشان اعتراض کنند و اين پروسه تا آن زمانی برای افرادی
که هيچ ارتباط شخصی با کارکنان فيسبوک نداشتند ،وجود نداشت .فيسبوک همچنين يک صفحۀ
«استانداردهای باهمستان» ايجاد کرد که شرايط سرويساش را به زبانی ساده و آسان توضيح میدهد.
اما هر چند آن صفحه و صفحۀ شرايط خدمات رسمی و قانوناً الزامآور به زبان عربی ترجمه شده ،از
نيمۀ سال  ،۲۰۱۱بعضی از اسناد کلیدی که سياست اسم واقعی در فيسبوک است و سایر «مقررات»ی
که نقضشان باعث غيرفعال شدن حساب و تعليق آن میشود هنوز به زبانهای چند گروه از کاربران
آسيبپذیر مثل چينی و فارسی ترجمه نشده است.

کشورداری گوگلی

بعد از یک سال در تبعيد خودخواسته ،لوکمن تسوئی به اين نتيجه رسید که رفتن او از فيسبوک
هيچ کمکی به تغيیر وضع فيسبوک نکرده است و دوباره به فيسبوک برگشت .هر چند غيبت او تأثیری
بر حفظ رابطهاش با دوستان نزدیکاش نگذاشت ،ولی متوجه شد که ارتباط آسان با بسیاری از دوستان
ديگر ،همکالسیهای سابق ،و همکارانی که با آنها «ارتباط ضعیف» داشت ،از دستاش رفته است .به
نوعی ،جز خود او با این تبعید خودخواسته کس ديگری تنبیه نشد .در عین حال ،در ژوئن سال ،۲۰۱۱
تسوئی آماده میشد که شغل تازهای را به عنوان مشاور سياستگذاری گوگل در هنگکنگ شروع کند.
او در ایميلی که در توضیح تصميماش برای بازگشت دوباره نوشته بود ،میگوید« :احساس میکنم که
ی جديدم در گوگل ستم میکنم .يعنی ،نياز دارم
با قطع شدن ارتباطم با فیسبوک به شغل سياستگذار 
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در فيسبوک باشم تا بدانم از منظر حرفهای آنجا چه اتفاقی میافتد» .او به نکتۀ دانا بوید هم رسيده بود:
درگير شدن .فيسبوک از داخل به عنوان یک مخاطب و مشتری پر سر و صدا ممکن است در درازمدت
مؤثرتر باشد تا اينکه از بیرون آن ،و از موضع تبعید ،به آن انتقاد شود .طرفه این است که ديری نپاييد که
تسوئی خودش آماج انتقادهایی دربارۀ نحوۀ حکمرانی گوگل بر کاربراناش واقع شد.
در اواخر ژوئن سال  ،۲۰۱۱گوگل شروع به راهاندازی تدریجی سرويس شبکۀ اجتماعی تازهاش،
يعنی گوگل پالس کرد .هر چند اين سرويس ابتدا به مدت یک ماه و اندی فقط با دعوتنامه انجام
میشد ،تا اين فرصت را به مهندسان و طراحان بدهد که اشکاالت آن را مرتفع کنند ،تا نيمۀ ماه اوت،
اين شبکه بيش از  ۲۰ميلیون کاربر داشت .من در  ۲۹ژوئن پس از دريافت چهار دعوتنامه از دوستانام
که همه به نوعی استاد و متخصص اينترنت به شمار میآيند عضو گوگلپالس شدم .به اين ترتيب ،اولين
کاربران گوگلپالس بيشتر وببازان با تجربه بودند و آدمهای سنجيدهای که بالفاصله شروع به کاوش
در مشخصههای اين شبکه کردند و به تفصيل بیشتر دربارۀ آن بحث کردند و آن را با فیسبوک مقايسه
کردند.
واکنشهای اولیه عمدتاً مثبت بودند .بسياری از رهيافت پيچيدهتر گوگلپالس به حریم خصوصی
استقبال کردند که به کاربران کنترل ظريفتری روی مطالبی که میخواستند همخوان کنند و اينکه با
چه کسی و تحت چه شرایطی این کار را بکنند ،میداد .بعضی از اشکاالت اولیه در سیستم کنترل حریم
خصوصی به سرعت توسط مهندسان رفع شد .يکی ديگر از مشخصههای آن به اسم جبهۀ آزادسازی
دادهها برای کاربران اين امکان را فراهم میکرد که همۀ دادههایشان را در صورتی که بخواهند جدا
کنند و از این سرویس بروند يا اگر بخواهند آن را در جای امنی ذخيره کنند .اين مشخصهها با ستايش
گروههای مدافع آزادیهای مدنی و کنشگران روبرو شد که بعضی از انها اميدوار بودند رقابت بيشتر همۀ
شرکتها را وادار به بهبود روشهایشان کند.
بسياری از اولین اعضای گوگلپالس نیز نسبت به رهيافت منعطفتر آن در قبال هويت در مقايسه با
فیسبوک ابراز خوشحالی کردند و از صفحۀ «استانداردهای باهمستان» گوگل پالس نقل قول می کردند
که میگفت« :برای کمک به مبارزه با اسپم و ممانعت از پروفايلهای جعلی ،از نامی استفاده کنيد ،که
دوستان ،خانواده و همکارانتان شما را به آن میخوانند ».بالگری چينی که به زبان انگليسی و با نام
مايکل آنتی مینویسد  -و اين نام واقعی چینیاش نيست  -با شادمانی و بعد از اينکه فيسبوک به خاطر
نقض سياست اسم واقعیاش در اواخر سال  ۲۰۱۰او را بیرون کرد ،به گوگلپالس پيوست .بسیاری ديگر
در اطراف جهان که شهرت و اعتبار حرفهایشان با نامهای قديمی مستعار آنها شناخته میشود با همان نام
مستعار عضو گوگلپالس شدند .در ميان اينها يک معترض سايبری ايرانی که در بالگستان ايرانی مشهور
به وحيد آنالين است ،و مهندس و کارمند سابق گوگل ،که نام واقعیاش کيريلی رابرت 1است و بيشتر
به نام آنالين و حرفهاش اسکاد 2مشهور است ،هم بودند.
اين دورۀ ماه عسل ديری نپاييد .در نيمۀ ژوئيه ،گوگل به طور فلهای همۀ حسابهای با اسم مستعار
1. Kirrily Robert
2. Skud
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را بدون اخطار قبلی غيرفعال کرد .اين ماجرا برای بسياری که نام مستعارشان در واقع همان نامی بود که
در «زندگی واقعی» به آن مشهور بودند ،تکاندهنده بود .چون تعداد زيادی از این کاربران گوگلپالس
دست بر قضا بالگرها ،خبرنگاران ،فنبازان ،و کنشگران بودند .بسياری در بالگستان ،در رسانهها و
شبکههای جدید گوگل پالس که پر از خبرنگاران و بالگرهای متنفذ بود اعتراض پر سر و صدايی
کردند و داستانشان را به سرعت به مخاطبانی وسيعتر رساندند .يک نويسندۀ علمی ساکن بريتانيا
که مقاالتی در گاردين با اسم مستعار  GrrlScientistچاپ میکند مقالهای دربارۀ تجربهاش نوشت.
او از يکی از سخنگويان گوگلپالس نقل قول کرده بود که توضيح میداد برای داشتن حسابی در
گوگلپالس ،فرد بايد يک پروفایل گوگل داشته باشد که به نوبۀ خود مستلزم استفاده از نام واقعی است
هر چند حق قانونی استفاده از نام مستعار حتی در بسترهايی بسيار رسمی مثل تراکنشهای مالی ،پرداخت
ماليات ،و تنظيم شکايتنامهها در بسياری از کشورها امری جاافتاده است .در عمل ،گوگل در انکار حق
مردم برای تعریف هويتشان که حقی است که درصد بزرگی از کاربران انتظار حمايت از آن و احترام
به آن را حتی از سوی مقامات دولتی داشتند ،به منش فيسبوک پيوست.
ت تعیین هويت پيش از
اسکاد ،کارمند سابق گوگل ،که از بحثهای داخلی شرکت دربارۀ سياس 
راهاندازی گوگلپالس باخبر بود ،اين وضعيت را پيشبینی کرده بود و برای حفاظت از هویت خود
لینکها و شهادتنامههای روی وب زیادی را جمعآوری کرده بود تا ثابت کند که «اسکاد» يک اسم
مستعار مستمر است که به شخصی مربوط است که مسئوليت اعمال و گفتارش را طی سالها پذيرفته
است .پس از اينکه طبق انتظار حساب گوگلپالساش غيرفعال شد ،اين مدارک را به عنوان بخشی از
تقاضای تجديد نظر برای بازگرداندن حساباش از طريق روند رسمی تجديدنظرخواهیای که گوگل
برای رسيدگی به غيرفعالسازیهای اشتباهی راهاندازی کرده بود ،ارسال کرد.
تقاضای تجديدنظرخواهی اسکاد رد شد و او نهايتاً حساب تازهای با اسم «ک .رابرت» باز کرد.
ولی حاضر نشد نبرد بزرگتر را برای قانع کردن گوگل به تغيير سياست تعیین هويت رها کند .او به
بررسی و نظرسنجی از مردمی در وضعيتهای مشابه پرداخت و به اين نتيجه رسید که هر چند روند
تجدیدنظرخواهی گوگل مردم را تشويق میکرد ولی آنها را ملزم به آپلود کردن نسخهای از برگه هويت
دولتیشان نمیکرد تا هویتشان را ثابت کنند .تقريباً همه توانسته بودند بدون اينکه سندی از هویت
واقعیشان آپلود کنند ،حسابشان را برگردانند .او وبسایتی راهاندازی کرد با نام  ،my.nameis.meکه
وقف بحث دربارۀ مسايل مربوط به هويت بود و اينکه چرا اسم مستعار و ناشناس بودن جايگاهی الزم
در يک جامعۀ آزاد و دموکراتيک دارد .استادان فناوری و کنشگران اطراف جهان نیز وارد گود شدند
و بيانیهها و شهادتنامههایی فرستادند .هر چند تعداد کمی از سازمانهای رسانهای بزرگ چيزی دربارۀ
عواقب و پيامدهای حقوق بشری سیاست اسم واقعی فیسبوک نوشته بودند ،سيالبی از تفسیر و تحلیلها
همزمان از سوی بسیاری از فنبازان حرفهای جاری شد که درست در آستانۀ راهاندازی گوگلپالس
منتشر شد و خود یک خبر مهم به شمار میآمد .اين جریان باعث ایجاد بحثهایی عمومی دربارۀ هويت
آنالین در رسانههای بزرگ شد به شکلی ه پيشتر وجود نداشت.
رندی زاکربرگ ،خواهر مارک زاکربرگ و رييس بخش بازاريابی فيسبوک به دور تازهای از
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جنجالها دامن زد وقتی از نياز به داشتن مقرراتی برای هويت واقعی دفاع کرده بود .او در کنفرانسی
گفت« :من فکر میکنم هويتهای ناشناس روی اينترنت باید از بين بروند .مردم وقتی که اسم واقعیشان
آشکار باشد خیلی بهتر رفتار میکنند ...فکر میکنم مردم پشت هويتهای ناشناس پنهان میشوند و
احساس میکنند هر چه دلشان بخواهد میتوانند پشت درهای بسته بگويند ».کنشگران در پاسخ گفتند
که چنين رويکردهايی هيچ جايی برای آسيبپذيرترين کاربران اينترنت باقی نمیگذارد :از کنشگران
سايبری در ايران مثل وحيدآنالين گرفته (که حساباش در اوايل ماه اوت به تعلیق در آمد) ،تا قربانيان
خشونتهای خانگی ،و کسانی که در جامعههای کوچکی زندگی میکنند که اطالع از جهتگيری
واقعی جنسیشان يا ديدگاه سياسیشان ممکن است به عقوبت يا داغ ننگ خوردن اجتماعی خانوادهشان
منجر شود .کاربران چینی گوگلپالس شروع به اعتراض پر سر و صدايی به اين سياست در «فوروم
کمک» 1این سرويس و جاهای ديگری روی سايت کردند و می گفتند که حتی بسياری از پلتفرمهای
شبکههای اجتماعی فعال در چین داشتن نام مستعار را مجاز میدانند.
يکی از پيچيدهترین و اصيلترین ادله در دفاع از داشتن نام مستعار در شبکههای اجتماعی مثل
فيسبوک و گوگلپالس را بالگر و کنشگر سايبری تونسی سليم عمامو در يک مکاتبۀ ایميلی مطرح
کرد که در آن کنشگران و کارمندان گوگل نيز شرکت داشتند .او استدالل کرد که اگر قصد سياست
تعیین هويت در شبکۀ اجتماعی این است که ايجاد اعتماد و فضای امن کند ،مرتبط ساختن هويت به
کارتهایی که دولتها صادر میکنند ،آسيبپذيرترین اعضای جامعه را با بیرون کردن آنها از این
دايره تنبيه و مجازات میکند .در واقع ،وقتی يک باهمستان آنالين شامل افراد زيادی میشود که در
کشورهايی با رژيمهای سرکوبگر زندگی میکنند ،اصرار يک شرکت بر سياست اسم واقعی مرتبط با
برگه های هويت دولتی ،باعث فرسوده شدن اعتماد بين کاربران و شرکت میشود و حتی کار را برای
اعتماد بعضی از کاربران به يکديگر دشوار میکند .او توضيح میدهد که يک هويت قابل اعتماد و
مسئول آنالين «به يک تاريخ عمومی مرتبط است که تعریف يک پروفایل در شبکۀ اجتماعی است.
به عبارت ديگر ،اين خود پروفايل است که هويت را از طریق اعتماد ايجاد میکند نه بر عکس .تکرار
میکنم ،اين شما ،يعنی گوگلپالس ،هستيد که قرار است هويتها را توليد کنيد نه اینکه فقط به ادارات
دولت-ملتها برای اين کار اعتماد کنيد».
اما اين استداللها توفيقی در قانع کردن مديريت ارشد گوگل نداشتند .در اوايل ماه اوت ،شرکت
دوباره سياست ارائه هويت واقعی را برای گوگلپالس تأييد کرد ولی يک دورۀ ارفاق چهار روزه را
بين هنگام اخطار گرفتن کاربرانی که ناقض اين شرط بودند و غیر فعالسازی حسابشان در نظر گرفت.
به طور خصوصی ،شماری از کارکنان گوگل در ماه ژوئيه و اوت  ۲۰۱۲به من گفتند که بحثهای
داخلی شديدی در باالترین سطح در شرکت در جریان بوده که برای اينکه گوگلپالس را تبديل به
يک پلتفرم موفق تجاری کند ،هويت واقعی باید الزام و اعمال شود .گوگلپالس پیداست که با در نظر
داشتن معترضان ايجاد نشده بود و قرار هم نبود برای اعتراض سياسی استفاده شود یا توسط افرادی که در
افشای هويت واقعیشان راحت نيستند به کار گرفته شود .ساير خدمات گوگل از جمله بالگر ،يوتيوب،
1. Help forum
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و جیمیل همچنان از اسم مستعار پشتيبانی میکنند و شرکت ملتزم به حفظ حقوق معترضان برای استفاده
از آن خدمات است.
اينها برای مردمی که امیدوار بودند گوگلپالس جايگزینی معترض-دوست برای فیسبوک باشد
کافی نبود .بسیاری همچنان به اعتراضشان ادامه دادند و بعضی تعمدا ً حسابهايی با اسم مستعار درست
میکردند تا غیرفعال شدنشان را جار بزنند؛ بعضی هم به بحثهای تاکتيکی و استراتژيک دربارۀ
چگونگی درگير شدن با مديریت گوگل و قانع کردن آنها به تغيير سياستشان ادامه دادند .پشتکار این
افراد مهم است .هر چقدر شبکههای اجتماعی روز به روز نقش مؤثرتری در زندگی سياسی شهروندان
ايفا میکنند ،اينکه به معترضان سياسی ،کنشگران حقوق بشر و ساير افراد در معرض خطر بگويند که
جايی برای آنها در محبوبترین و پرکاربردترین شبکههای اجتماعی جهان نيست ،پيامدهای سياسی
جدیای در مقياس جهانی دارد .ضرر آن به هيچ رو کم نيست حتی وقتی که شرکتهايی که اين
شبکهها را اداره میکنند قصدشان ضرر رساندن نباشد.

پیامدها

در درازمدت ،اگر خدمات شبکههای اجتماعی قرار باشد که با دموکراسی ،کنشگری ،و حقوق بشر
سازگار باشند ،رهيافت آنها با کشورداری و فرمانفرمايی باید تکامل پيدا کند .گوگل و فيسبوک با همۀ
تفاوتهایی که دارند هر دو رهيافت هابزی مشترکی به کشورداری دارند که در آن مردم توافق میکنند
میزان خاصی از آزادیشان را در اختيار يک حاکم خيرخواه بگذارند که در ازای آن به آنها امنیت و
ساير خدمات را میدهد.
خوشبختانه ،هابز به هیچ رو حرف آخر را در نظريۀ قرارداد نزده است .پس از او ،جان الک آمد
که یکی از نخستين متفکران سياسی بود که استداللی منطقی ارايه کرد و نشان داد که چرا دولت باید
مبتنی بر «رضایت حکومتشوندگان» باشد؛ ايدۀ بنيادينی که الهامبخش انقالبهای انگليسی ،آمريکايی
و فرانسوی و انقالبهای اخير بوده است .بر اساس نظر الک در رسالۀ دوم دولت 1که تامس جفرسون
هنگام تدوين پيشنویس اعالميۀ استقالل به آن مراجعه کرده بود ،دولت تنها وقتی مشروع است که
نیازهای بنيادین جامعه را تأمین کند .دولتی که به اعتماد مردماش خيانت میکند« ،رضايت» آنها را از
دست میدهد و لذا سزاوار براندازی است.
الک اين را از گروه «لولرها» 2الهام گرفته بود که يک ائتالف غيررسمی میان شورشيان و
شبنامهنويسان در طی جنگهای داخلی انگليس در دهۀ  ۱۶۴۰بودند و باور داشتند که سلطنت باید
برچيده شود و جای آن را دولتی مدنی بگيرد مبتنی بر قانون عام انگليسی و چند منشور از جمله منشور
کبیر که بيش از  ۴قرن قبل نمايندۀ نخستين کوشش برای قيد نهادن بر قدرت فرمانفرما بود.
فرمانفرمای مدرن که اکنون دولت ناميده میشود اتوریتهاش را تا حدی فراتر از حتی جامعۀ
دموکراسیهای پارلمانی ،از صورتها و درجات مختلف رضايت می گیرد .وقت آن رسیده است
1. Second Treatise of Government
2. Levellers
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که فرمانفرمايان جديد ديجيتال نیز درک کنند که مشروعيت خودشان – جواز اجتماعی ،اگر نگويیم
قانونیشان ،برای فعاليت – وابسته است به اینکه آيا به قدر کافی به حقوق شهروندان احترام میگذارند
یا نه.
قرارداد اجتماعی که دموکراسی مدرن بر آن استوار است عمدتاً دغدغۀ حفظ مالکيت و آزادی
فیزیکی شهروندان و احترام به آن را دارد .به عنوان شهروند ،ما اکنون از شبکهها و پلتفرمهای ديجيتال
– از جمله فیسبوک و اکنون گوگلپالس – استفاده میکنیم تا از حقوق فیزیکیمان در برابر تعرض
از سوی هر قدرت فرمانفرمای فیزیکی که در ظل آن ممکن است زندگی کنیم دفاع کنيم و باعث تغيير
سياسی شويم .اما ،توانایی ما برای استفاده از اين پلتفرمها در عمل وابسته به چند عامل کلیدی است که
از همه مستقیمتر توسط اين فرمانفرمايان جديد ديجيتال کنترل میشود :آنها هستند که کنترل میکنند
چه کسی و تحت چه شرايطی چه چيزی دربارۀ هویت ما بداند؛ دسترسی ما به اطالعات؛ توانايی ما
برای انتقال و به اشتراک گذاشتن علنی و خصوصی اطالعات؛ و حتی اينکه چه کسی و چه چيزهایی را
میتوانيم بشناسيم .اینکه فرمانفرمايان ديجیتال ما چگونه ممکن است اين قدرتهای تازه را اعمال بکنند
يا نکنند ممکن است در پاسخ به قوانين يا فشارهای دولتی و حکومتی نباشد و اين فشارها ممکن است
مستقيم يا غيرمستقیم باشند .در هر صورت ،شرکتهایی که شبکهها و پلتفرمهای ديجيتال ما را کنترل
میکنند نمايندۀ نقاط محوری کنترل بر رابطۀ ما با بقيۀ جامعه و دولت هستند.
هيچ شرکتی هرگز کامل نخواهد بود – چنانکه هیچ فرمانفرمايی هرگز کامل نخواهد بود فارغ از
اینکه چقدر نیتاش خير باشد یا چقدر پادشاه ،ملکه يا ديکتاتور خيرخواه و پارسايی باشد .اما نکته همين
است :هماکنون قرارداد اجتماعی ما با فرمانفرمايان ديجيتال در یک سطح بدوی ،هابزی و سلطنتخواهانه
است .اگر خوشاقبال باشيم فرمانفرمای خوبی گيرمان میايد و دعا میکنیم که پسر يا جانشين برگزيدۀ
او شر رسان نباشد .دلیل دارد که بيشتر مردم ديگر این جور فرمانفرمايی را نمیپذيرند .وقت آن رسيده
است که قرارداد اجتماعی حکمفرمايی بر زندگی ديجيتالمان را به سطحی جان الکی ببریم تا مديریت
هويتها و دسترسیمان به اطالعات واقعیتر و صميمانهتر در رضايت هموندان منعکس شود.

بخش پنج

چه باید کرد؟
آقا ،فکر میکنم روشن است که هر کسی که تحت قيموميت دولتی زندگی میکند
باید پيش از آن به رضایت خود تن به این قيموميت داده باشد.
کلنل توماس رينزبورو (،)Thomas Rainsborough
از لولرها ،هنگام بحث با سلطنتطلبان انگليسی در کلیسای پاتنی۱۶۴۷ ،
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اعتماد کن ،ولی راستیآزمایی کن
در نوامبر سال  ،۲۰۱۰در يکی از جلسات گروه ضربتی مهندسی بينالمللی 1شرکت داشتم که کارش
هماهنگی استانداردهای فنی برای فناوریهايی است که اینترنت را راهاندازی و در سراسر جهان اجرايی
میکند .به بحث شورمندانۀ چندين مهندس کارمند سيسکو 2گوش میدادم که از استانداردهايی فنی
دفاع میکردند که می تواند به حفاظت از حريم خصوصی و هويت ناشناس کاربران اينترنت کمک
کند و موضع آنها گاهی در تضاد با موضع مهندسان اهل چين و روسيه بود که کارفرمايانشان به
روشنی اولويتهای ديگری داشتند .چنین تالشهایی از سوی چند نفر از مهندسان ارشد سيسکو آنهم
در مجامعی فوقالعاده فنی که کارشان معموالً پوشش خبری نمی گیرد ،فراتر از گروههای فنی کوچک
با استقبال چندانی مواجه نمیشود .در ژوئن سال  ،۲۰۱۱مارک چندلر ،معاون ارشد و مشاور کل سيسکو
در وبالگ شرکت نوشت« :هدف ما در ارايۀ فناوری شبکه گسترش دادن دسترسی سيستمهای ارتباطی
است و محصوالت ما بر مبنای استانداردهای باز و جهانی ساخته شدهاند .ما از اقدامات دولتها برای
بالکانيزه کردن اينترنت يا ایجاد اينترنت «بسته» حمايت نمیکنيم چون چنين اقداماتی باعث سست شدن
شالودۀ آزادی است .در واقع ،التزام به استانداردهای باز در تالش برای غلبه بر سانسور امری است
حياتی» .چنین بيانیههایی که واقعاً در عمل هم سيسکو به آن پایبند است ،تحتالشعاع جنبههای جنجالی
1. International Engineering Task Force
2. Cisco
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ديگری تجارت جهانی سيسکو ،خصوصاً در چين ،قرار گرفته است.
هر کسی که اخبار مربوط به اينترنت چين را دنبال میکند يا پوشش میدهد میداند که سيسکو با
گروههای حقوق بشری و بعضی از سرمايهگذارانی که از حيث اجتماعی مسئوالنه عمل میکنند حدود
ده سال است که درگيری و تنش دارد چون روترهايی که سيسکو در چین استفاده میکند ،بخشی از
سيستم فيلترينگ «ديوار آتشين بزرگ» است و بعالوه با ادارات پليس چين تجارت میکند .مديران
اجرايی سيسکو ادعا میکنند که نقششان در چين و جاهای دیگر دستخوش سوء تفاهم شده است :در
یک جلسه استماع در کنگره در سال  ۲۰۰۶که چندين شرکت به خاطر فعاليتهایشان در چين برای
توضیح احضار شده بودند ،چندلر ادعا کرد که شرکتاش همین تجهیزات را در سراسر جهان میفروشد
و «امکانات ويژه یا خاصی را برای فیلترينگ اختصاصی يا منحصر به فرد در محصوالتاش تدارک
نمیبيند که رژيمهای مختلف قادر شوند دسترسی به اطالعات را مسدود کنند».
در جوالی سال  ،۲۰۱۱وال استريت ژورنال گزارش داد که سيسکو به همراه ساير شرکتهای
غربی ،بعضی از تجهیزات شبکۀ شهر چانگکینگ 1در جنوب غربی چين را برای يکی از «بزرگترین
و پیچيدهترين پروژههای شنود ويديويی از نوع خود در چين» ارايه میکند که در اين شبکه حدود ۵۰۰
هزار دوربین نظارتی به هم متصل میشوند و مساحتی بيش از  ۲۵درصد کل مساحت شهر نيويورک را
پوشش میدهند .اين گزارش البته نقل قول مؤکد سخنگوی سيسکو را نيز آورده بود که میگفت اين
شرکت «دوربینهای ويديو يا راهکارهای کنترل و نظارت ويديويی را به هيچ يک از پروژههای سیسکو
برای زيرساخت عمومی در چين نفروخته است» .چندلر در يک پست وبالگی در پاسخ به اين مقاله
نوشت که« :فرصتی در اختيار ما قرار داده شد که اين محصوالت را در چانگکينگ ارايه کنيم و بر
خالف آنچه مقاله میگويد ما اين فرصت را رد کرديم ».او تأکيد کرد که مشارکت پيشنهاد سیسکو در
مزايدهای برای فروش «تجهيزات روتينگ و سوييچينگ دستکاری نشده و استاندارد سيسکو – يعنی
همان تجهيزاتی که در اختيار دولتها و مشتريان بخش خصوصی در سراسر جهان قرار میگيرد – بخشی
از يک طرح بزرگتر از سوی شهر چانگکينگ است که «باهمستانهای هوشمند +شبکه شده» نام دارد
و شامل خدمات الکترونیکی دولتی ،فناوری «ساخت و ساز هوشمند» برای مقرون به صرفه بودن انرژی،
و به اشتراک گذاشتن بهبود يافتۀ اطالعات آموزشی و مراقبتهای بهداشتی است.
اما حتی اگر توضيح چندلر درست باشد ،روشن است که سيسکو در جستجوی فرصتهای کار
تجاری با مقامات انتظامی و قانونی در چين بوده است؛ کشوری که به روشنی «جرم» را طوری تعريف
میکند که شامل اعتراض سياسی و دينی هم میشود .در سال  ،۲۰۰۵ايتان گوتمن ()Ethan Gutmann
بروشورهايی به زبان چینی برای بازاريابی تجهيزات کنترل و شنود منتشر کرد که سيسکو آنها را در
يک نمايشگاه تجاری پلیس در سال  ۲۰۰۲که گوتمن هم در آن شرکت داشت ،توزیع کرده بود .در
سال  ،۲۰۰۸کنشگران سياسی پاورپوينت سخنرانی يکی از مديران بازاريابی سيسکو را منتشر کردند
که از اقدام دولت چين علیه فالون گانگ( 2گروه دینی ممنوعه) به عنوان يکی از دالیل متعددی ياد
1. Chongqing
2. Falun Gobg
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میکرد که به خاطر آن سازمانهای امنيتی و انتظامی چین تقاضای محصوالت سیسکو را دارند .اين
اتفاقات باعث ايجاد سؤاالتی برای گروههای حقوق بشری و چندين نهاد سرمایهگذاری نسبت به ميزان
کمکرسانی فعال سیسکو یا حتی ترویج فناوریشان برای مشتریانی شد که به روشنی قصدشان استفاده
از این فناوریها برای مقاصد سرکوبگرانه است.
با این حال سیسکو از ورود به گفتوگويی مفصل دربارۀ اين پرسشها حتی با سهامداران خودش
امتناع کرد .پس از پنج سال تالش ناکام برای متقاعد کردن سيسکو به گفتوگو کردن با سهامداراناش
دربارۀ بازاريابی کاربرد فناوریهایاش به شيوهای که به شرکت کمک کند تا از همدستی در نقض
حقوق بشر پرهیز کند ،شرکت سرمايهگذاری «مدیریت منابع مشترک بوستون» ،1که از لحاظ اجتماعی
مسئوالنه عمل میکند ،تمام بورس سيسکوی خود را در ژانویه  ۲۰۱۱از بازار بیرون کشيد .شرکتهای
مسئولیتپذير دیگری مثل دامینی 2و کالورت 3همچنان به شرکت سیسکو فشار میآورند که حداقل
سهماش را در ريسکهای خاص حقوق بشری و مسئولیتهایی که دارد بپذيرد و به معضالت پيش روی
پاسخ دهد – که خود گامی آسان است ولی برداشتناش برای شرکت دشوار مینماید.
منصفانه اگر سخن بگوييم ،شرکتهای بسيار ديگری هم هستند که با سازمانهای پليس در چین و
سایر کشورهایی که برایشان تعریف «جرم» اغلب شامل اعتراض سياسی و دینی نيز میشود ،همکاری
4
تجاری دارند .بیشتر این شرکتها به اندازۀ سيسکو آماج توجه واقع نشدهاند .مث ً
ال شرکت هيولت-پکرد
(اچپی) را در نظر بگيرید که به گفتۀ وال استریت ژورنال قصد حضور در مزايده طرح چانگکينگ
را داشته است .تاد بردلی معاون اجرايی شرکت اچپی ،در پاسخ به پرسش خبرنگاری برای توضیح
مشارکت اچپی میگويد« :ما تنها به گفتۀ خود آنها دربارۀ نحوۀ استفادهشان اکتفا میکنيم ...کار من
واقعاً اين نيست که سر در بياورم چطور میخواهند از آن استفاده کنند .شغل ما پاسخ دادن به مزايدۀ
آنهاست» .اچپی درک میکند که اين وظيفه را دارد که اطمينان حاصل کند از کارگران در جريان
تولید محصولاش سوء استفاده نشود و محصوالتاش جوری تولید شوند که برای محيط زيست مضر
نباشند و گرنه مصرفکنندگان ،سرمايهگذاران و تنظيمکنندگان مقررات و قوانين اچپی را در دراز مدت
تنبيه خواهند کرد .اما روشن است که شرکت فکر نمیکند که بايد در قبال وضعيتهایی که در آن
محصوالتاش کام ً
ال میتواند در خدمت کمک رساندن به سرکوب نيز باشد ،مسئوليتی بپذیرد.
بر خالف شرکتهایی که لباس ورزشی يا خمير دندان تولید میکنند ،ارزش شرکتهای مرتبط با
اينترنت مستقيماً به توانمندسازی شهروندان مربوط است .پلتفرمهايی مانند توييت و فيسبوک ستايش
رسانهها ،سیاستسازان و بیشتر افکار عمومی را به دست آوردهاند چون تغييرات تاریخی مثبتی را با
ایجاد جهانهایی ديجیتال فراهم کردهاند که از طريق آن ها شهروندان میتوانند در فضای مجازی گرد
هم جمع شوند و اطالعات ،افکار و اعمال آفالينشان را به اشتراک بگذارند .اما در عین حال بيشتر این
شرکتها نقطۀ کور هولناکی را در رفتارشان نشان دادهاند که وقتی پای يکی از مؤلفههای کليدی اعتماد
1. Boston Common Asset Management
2. Domini
3. Calvert
4. Hewlett-Packard
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عمومی در ميان باشد آن را ناديده میگيرند :پاسخگويی.
داشتن بيانيۀ ماموریت ( )mission statementظاهرا ً ديگرخواهانه در وبسایت يک شرکت خیلی
هم خوب و بجاست ولی مردم چطور میتوانند مطمئن باشند شرکت خودش پایبند اين معيارهای
سختگيرانۀ اخالقی خودش هست يا نه؟ آیا مردم باید به این شرکتها اعتمادی بيش از آن اعتمادی
داشته باشند که يک حاکم سياسی خوب است فقط به اين دلیل که خودش میگوید خوب است؟ در
درازمدت ،ارزشمندی يک شرکت مرتبط با اينترنت وقتی نیاز به پاسخگویی را رد کند ،در بهترین
حالت محل سؤال است و در بدترین حالت تقلبآميز خواهد بود.
مشهور است که رونالد ريگان هنگام امضای معاهدۀ کنترل تسلیحاتی در سال  ۱۹۸۷به ميخاييل
گورباچف گفته است« :اعتماد کن ،ولی راستیآزمايی کن» .به عنوان شهروند ،ما حق داريم که همان
رويکرد را نسبت به اينترنت و شرکتهای ارتباطات موبایلی داشته باشيم که امروزه برای اطالعرسانی،
مشارکت در گفتمان سیاسی و اعمال حقوق شهروندیمان تا اين حد به آنها وابسته هستیم .ما بايد بتوانيم
به اين شرکتهایی که از پلتفرمهایشان ،خدماتشان و فناوریهای آنها روز به روز بيشتر استفاده
میکنیم اعتماد داشته باشيم .فقط اکتفا کردن به قول آنها و امیدوار بودن به اینکه بهترين اتفاق بيفتد همان
اندازه نتيجهبخش خواهد بود که بی چون و چرا به دولت فقط به صرف قول و گفتهاش اعتماد کنيم.
در بسياری از مواقع ،قواعد تنظيمی دولت برای شرکتها برای تحميل حفاظت از حقوق شهروندی
ضروری است به ويژه وقتی که شواهد بسيار زیادی موجود است دال بر اينکه شرکتهای مورد بحث
ممکن است مايل یا قادر نباشند که حقوق شهروندان را به طوع و رغبت حفظ کنند .مقررات تنظیمی و
قانونگذاری باید بر حسب دادهها و پژوهشهای محکم و استوار (در مقايسه با چيزهايی که البیگران به
کارگزاران دستگاههای تقنينی تحويل میدهند) تنظیم شود و بر اساس مشورت با گزیده ای از طیفهای
مردم و گروههایی باشد که در این قوانین ذی نفع اند .در بسياری از شرایط ،مقررات تنظيمی دولت،
به ويژه وقتی که تعداد زیادی از مردم دليل خوبی برای اعتماد نکردن به انگيزههای تنظيمکنندگان يا
قانونگذاران دارند ،به همان اندازه که حل مشکل میکنند میتوانند باعث بروز مشکل هم بشوند.
اهالی شبکه یا وب-زی های جهان بدون پيشرفت در دستکم دو جبهه ،همچنان بر سر این دوراهی
و معضل گير خواهند افتاد :نخست اینکه ،ما باید راههای خالقانهتری برای پاسخگو کردن شرکتها در
قبال پيامدها و لوازم حقوق بشری کارشان ،نرمافزارهاشان و انتخابهای مهندسیشان پيدا کنيم .دوم
اينکه ،مردم و سازمانهایی که نگران مشکالتی اند که در این کتاب توصيف شده باید خالقانهتر و
تهاجمیتر کار کنند تا به اين شرکتها کمک شود تا محصوالت و خدماتشان را طوری تهيه کنند که
احتمال اينکه تجارتشان حقوق بشر و آزادیهای مدنی را نقض کند – يا کمک به نقض آنها کند – به
حداقل برسد و بخت اينکه تجارت آنها حقیقتاً مايۀ بهبود وضع جهان شود به حداکثر برسد.

مشکل مقررات

در بيشتر کشورها مهمترین راه پاسخگو کردن شرکتها در برابر منافع عمومی از راه تصويب
قوانین انجام میشود .سياستمداران در بسياری از دموکراسیهای جهان خواستار قوانین حریم خصوصی
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سختتری هستند تا چگونگی گردآوری اطالعات مردم از سوی شرکتها را بهتر مدیریت کند .روشن
است که به تنظیم مقررات نياز است .اما بسياری از شرکتها نگران اند که تمهيدات چنین قوانینی در
بسياری از کشورها واقعیتهای عرصه نوآوریهای فناوری و الگوهای تجاری را ناديده میگیرند و به
شدت در روندهای کار شرکتها مداخله میکنند و باعث خفه شدن خالقيت میشوند .این نگرانی گاه
بسته به موارد مشخص در قانون و مسألۀ خاصی که قرار است رسيدگی شود بجا ست .اما اگر شماری
کافی از مردم احساس کنند که نمیتوانند به شرکتهای اینترنتی و مخابراتی اعتماد داشته باشند که
دربارۀ اينکه چه دادههایی را از کاربران و مشتريانشان گردآوری میکنند – و آنها را با چه کسی و
چگونه و چرا به اشتراک میگذارند – صادق باشند ،اين شرکتها معقول نيست انتظار داشته باشند که
مشمول مقررات تنظيمی سختگيرانه واقع نشوند .اما در خصوص شرکتهایی که نگران هستند که
قانونگزاری بیطرفی شبکه نوآوری را خفه خواهد کرد ،تجارت را محدود خواهد کرد و مانع توانايی
شرکتها برای ارايۀ خدمات تازه و مفيد به عموم مردم خواهد شد ،اين تعهد و تکلیف خود شرکتها
خواهد بود که بیايند و ثابت کنند که میتوان بدون نیاز به مقررات تنظيمی به آنها اعتماد کرد .آنچه تا
امروز اتفاق افتاده این است که تعداد زیادی از شرکتهای بزرگ دالیلی بسیار الزامآور برای عموم
مردم فراهم کردهاند که ديگر به آنها اعتماد نکنند.
برای رسيدگی به مسألۀ همدستی با سانسور ،پایش و شنودگری خودکامگان ،در ده سال گذشته
بعضی از اعضای کنگره و بسياری از گروههای حقوق بشری از اليحهای حمايت کردهاند به نام «قانون
آزادی جهانی آنالين» ( .1)GOFAاما يکی از مشکالت متعدد «قانون آزادی جهانی آنالين» اين است
که موقعی که ابتدا در سال  ۲۰۰۴اين قانون نوشته شد ،هدف این بود که به مشکالت ناشی شده از
شرکتهايی بپردازد که در آن زمان در چين فعاليت میکردند – که به زمان اينترنتی یعنی تاریخ باستان.
اين مشکالت از آن موقع تطور پيدا کردهاند ،در سراسر جهان گسترش بسيار زيادی پیدا کردهاند و
بسيار بسيار پيچيدهتر از قبل شدهاند .عالوه بر اين ،چون شرکتهای مختلف فناوری ،الگوی تجاری و
روابط تجاری شان در اطراف جهان با بقيه تفاوت دارد ،ثابت شده است که امکان ندارد يک رهيافت
قانونگذاری يکدست و يکپارچه برای همه اتخاذ کنند بدون اينکه چندان وسيع باشد که از معنا بیفتد يا
چندان محدودکننده باشد که امکان فعاليت تجاری را برای شرکتهای فناوری آمريکایی در بسياری از
کشورها (از همه روشنتر در چین ولی نه منحصر به آن) غيرممکن کند .ممانعت از فعاليت شرکتهای
اينترنتی و مخابراتی آمريکايی برای اینکه اص ً
ال در کشورهای استبدادی يا شبهدموکراتیک فعالیت کنند
خود نقض غرض است و از ترس مرگ خودکشی کردن و مانع از این میشود که شهروندان از بعضی از
فناوریهای نوآورانه و باز برای حمايت از تغيیر استفاده کنند چه برسد به اینکه شرکتها را از بازارهایی
بزرگ دور کنند که دیگر بازارهای «پدیدارشونده» نیستند بلکه کام ً
ال جاافتاده هم هستند.
یک مشکل گستردهتر و گریزپاتر تنظیم مقررات شرکتهای فناوری این است که به نظر میرسد
قانونگذاری در نوآوریهای شرکتی و چرخۀ تجاری بسيار بسیار دیر است .قانونگذاری هيچ کمکی
به اين شرکتها برای پيشبينی مشکالتی که انتخاب تجارت یا طراحیشان ممکن است – قبل از
1. Global Online Freedom Act
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اجرایشان – ايجاد کند نخواهد داشت .تا زمانی که قانونی ضروری شود ،صدمه و آسيب پیشاپيش وارد
شده است و راههای جایگزين مدتهاست که مسدود شدهاند.
مشکل دیگر «قانون آزادی جهانی آنالين» اين است که حتی پس از اينکه کمیته های کنگره تالش
کردند که آن را بازنگری و به روز کنند ،تمرکز آن تنها بر تنظیم فعالیتهای تجاری در کشورهايی بود
که وزارت خارجه آنها را «کشورهای محدودکنندۀ اينترنت» خوانده بود .اما با توجه به گسترش سانسور،
پایش و شنود در بسياری از کشورهای دموکراتيک ،اين مرز را کجا باید ترسيم کرد؟ مث ً
ال در مواردی
که کشوری تا ديروز دموکراتيک بوده و سپس کودتايی رخ داده و يکشبه تبدیل به دیکتاتوری نظامی
شده است ،چه بايد کرد؟ از آنجا که آن کشور در فهرست وزارت خارجه نیست ،شرکتها در قبال
رفتارشان در آن کشورها قانوناً پاسخگو نخواهند بود.
عالوه بر این ،هيچ کشوری در کرۀ زمين نیست که دولتاش به نحوی کوشش نکرده باشد که
قدرتاش را از طریق شبکههای خصوصی ،به شيوههایی که بسياری از مردم آن را سوء استفاده از قدرت
تلقی میکنند ،گسترش دهد .البته تفاوت در ميزان پاسخگو بودن دولت مزبور و محدود شدن مناسب
قدرتاش از طريق نهادها و روندهای قانونی و سياسی است .دولت آمریکا خود سهمی در فرسایش روند
قانونی و پاسخگويی در رابطهاش با شبکههايی با مالکيت و ادارۀ خصوصی داشته است و قدرت پایش
و شنود را گسترش داده است و قانوناً کار را برای مسدود کردن وبسايتها آسانتر کرده است؛ با
اصرار بر اینکه اين بده-بستانی ضروری است برای مبارزه با جرم ،تروريسم و حمالت سايبری .در نتيجه،
دشوار به نظر میرسد که انتظار داشته باشیم که به هر دولتی – فرقی نمیکند چقدر دموکراتيک باشد
يا ادعا کند که نیتاش خیر بوده – بتوان به طور کامل اعتماد کرد که مانع نقض حقوق شهروندان به
خاطر همراهی پنهانی شرکتها با تقاضاهای دولتی ،يا به خاطر فروش فناوریهای خاصی به دولتها(ی
دیگر) شود.
از آنجا که دولت اغلب خود بخشی از مسأله است حتی در دموکراسیها ،تبانی شرکتی در پایش،
شنود و سانسور دولتی بعید است که با تصويب و الزام قوانين حل شود حتی در دولتهايی که بهترین
نيتها را دارند و دموکراتيک هستند .شرکتها نيز بايد متقاعد شوند که احترام گذاشتن به حقوق
بشری به رسميتشناختهشدۀ جهانی کاربران در درازمدت برایشان منفعت شخصی تجاری دارد – که
گزارهای است که هنوز بسياری از شرکتهای اینترنتی را گيج میکند يا از نگاهشان میگریزد ،چیزی
که در تضاد با شرکتهای فناوری جاافتادۀ قديمیتر و شرکتهای فعال در تقريباً هر صنعت ديگر است.

ارزشهای مشترک

وقتی پای محيط فيزيکی در ميان باشد ،مسئولیت شرکتی و تجارت پايدار مفاهيمی هستند که به
روشنی به يکديگر مرتبط اند ،همه جا پذيرفته شدهاند و جريان غالب و بازگشتناپذيرند .در نتيجۀ دههها
تالش کنشگران محيط زيستی ،حقوق بشری و گروههای مصرفکنندگان و همچنين سرمايهگذارانی
که حس مسئوليت اجتماعی دارند ،اکنون برای مصرفکنندگان ،سرمايهگذاران و قانونگذاران عادی
است که انتظار داشته باشند که تجارتها جوری عمل کنند که به محيط زيست ،به نيروی کار ،کيفیت
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زندگی و حقوق بشری جوامعی که در آن فعالیت میکنند ،احترام بگذارند.
در کوتاهمدت ،شرکتهايی که آبهای زیرزمينی را آلوده میکنند و کارگرانشان را در معرض
شرايط مسمومکننده قرار میدهند ممکن است سودشان حداکثری شود ،شغل ايجاد کنند و سهمی در
رشد اقتصادی يک کشور داشته باشند .در درازمدت ،میدانيم که اينگونه روشهای ناپايدار محيط
زيست را نابود میکنند ،سالمت عمومی را به مخاطره میاندازند و هزينههای درازمدت جدیای را
بر جامعه و سيارۀ زمين تحميل میکنند .تجارت برای اينکه به شيوهای پايدارتر عمل کند انگيزهای
درازمدت دارد :شرکتی که محيط زيست را مسموم میکند و به سالمت جامعۀ آسیب می رساند،
ممکن است سهامداراناش را در کوتاهمدت ثروتمندتر کند ،اما در درازمدت نمیتواند با آسيب زدن
به مشترياناش ،کارکناناش و جوامع و کشورهایی که در آن فعالیت میکند ،رشد و رونق داشته باشد.
ميليونها شرکت در سراسر جهان هر کدام به درجات مختلف با ايجاد راهبردهايی برای «مسئولیت
اجتماعی شرکتی» 1و پايداری شرکتی از این مفهوم استقبال کردهاند و آن را در نحوۀ مديریت تجارتشان
لحاظ کردهاند .شمار فزايندهای از سرمايهگذاران به شرکتهایی که در این مسير حرکت میکنند پاداش
میدهند .تا سال  ،۲۰۱۰مبلغ سرمايههايی که سرمايهگذاران آمریکایی با درنظرداشت جنبه های سودمند
اجتماعی سرمایه گذاری می کردند ،یعنی بورسها و سهام را دستکم بر اساس روشهايی برای
فعاليت تجاری مسئوالنۀ اجتماعی و پايدار انتخاب میکردند ،از کل مبلغ  ۲۵.۲تريلیون دالر در بازار
سرمایهگذاری آمریکا به  ۳.۰۷تریلیون دالر رسیده بود( .برای رشد این دست سرمایه گذاریها )،طيفی از
نهادهای سازمان ملل ،موسسات مالی و گروههای غيردولتی سيستمهايی را برای نشان کردن شرکتها
بر اساس معيارهای مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی ( )CSRيا توجه شرکتها به اصل پايداری تهيه
کردهاند.
در همین حال ،شمار فزايندهای از شرکتهای چند ملیتی گامی فراسوی «مسئولیت اجتماعی شرکتی»
( )CSRبرداشته اند تا فرصتهای تجاری تازه ای را در چارچوب تقاضای رو به رشد عمومی برای سبک
زندگی پاکیزهتر ،سالمتر و پايدارتر پیدا کنند به شيوههايی که بتواند تبدیل به منبع سود رقابتی شوند و در
عین حال باعث بهبود جهان شوند .نوآوری برای ايجاد محصوالت ،خدمات ،روندهای تولید و روشهای
تجاری تازه که سهم مستقيمی در بهبود سالمت انسانی و پايداری محيطی دارند بخشی از چيزی است
که مايکل پورتر 2و مارک کرمر 3استادان «دانشکدۀ بازرگانی هاروارد» 4ناماش را «ارزشهای مشترک»
میگذارند .در ژانویۀ سال  ،۲۰۱۱آنها در مقالهای در مجله «مرور تجاری هاروارد» 5به تحقيقات مفصلی
اشاره میکنند که نشان میدهد وقتی تجارتی عمليات و راهبردهای تجاریاش را مستقيماً با خواستهها و
ارزشهای گستردهتر جامعه همسو میکند ،توانایی خودش را برای «به پيش راندن موج بعدی نوآوری
و رشد توليد در اقتصاد جهانی» را بيشينه میکند.
1. Corporate Social Responsibility
2. Michael Porter
3. Mark Kramer
4. Harvard Business School
5. Harvard Business Review
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شمار اندکی از صندوقها که به سرمايهگذاری مسئوالنه اجتماعی توجه دارند از جمله کالورت،1
دومينی 2و بوستون کامن 3در آمريکا ،و همچنين مديريت سرمايۀ اف اند سی 4و فولکسام 5در اروپا،
اکنون آزادی بيان و حريم خصوصی ديجيتال را نیز در معيارهای سرمایهگذاریشان گنجاندهاند .اما تا
کنون ،بيشتر شرکتهای مرتبط با اينترنت مفهوم اعتماد عمومی ،پايداری يا ارزشهای مشترک را در
فضاهای عمومی ديجیالتی که مسئول ايجاد ،شکل دادن و مديریتشان هستند به کار نبستهاند .آنها در
رسيدگی به این موضوع که اعمال آنها چطور میتواند بر پایداری و اعتبار اينترنت به عنوان يک شبکۀ
جهانی به همپيوسته اثر بگذارد ،ناکام بودهاند .یا نگرانکنندهتر از اين ،آنها میفهمند ولی برایشان مهم
نیست چون اکثريت کاربران ،مشتریان و سرمايهگذارانشان همچنان به آنها پاداش میدهند هر چند بر
روشهایی اصرار داشته باشند – و در بعضی موارد حتی فناوریهایی را بفروشند – که آزادی و باز بودن
اينترنت را کمتر میکند.
وقتی گوگل تصمیم گرفت که ديگر موتور جستوجوی چينیاش ،Google.cn ،را سانسور نکند و
از سرزمين اصلی چین به هنگکنگ رفت ،بسياری از مفسران با طعنه متذکر شدند که حرکت گوگل
به همان اندازه که متأثر از نگرانیهای جدی بنيانگذارانش بابت آزادی بيان بود ،تحت تأثير منافع
شخصی نيز بود .آنها اشاره کردند که گوگل ميدان را به رقیب محلیاش يعنی «بایدو» ( )Baiduدر
عرصۀ سهامهای بازار باخته بود .اما نکتهای که بسیاری درک نمیکنند این است که تصميم گوگل نه
صرفاً به خاطر منافع تجاری – يا فقدان آن – در بازار چين بود ،و نه فقط به خاطر نفسانيت و خودخواهی
بنيانگذاران يا نظامهای ارزشی شخصیشان (هر چند اين عوامل يقيناً نقشی در تصميمشان ايفا کرده
است)؛ اين کار بيانيهای بود دربارۀ رابطۀ گوگل با دولتها و شهروندان در سراسر جهان و دربارۀ کل
آيندۀ اينترنت .گوگل تصمیمی گرفت که هم برای آزادی اينترنت خوب بود و هم برای منافع شخصی
درازمدتاش.
هر چند گوگل عيوب زيادی دارد و به سهم خود مرتکب خطاهايی میشود ،اما از این بابت سزاوار
ستايش است که منافع درازمدتاش را با تعهدی عمومی به حفظ اينترنتی آزاد و باز همسو میکند حتی
وقتی که انجام اين کار برای روابط دولتی تبديل به کابوس میشود و تا چند سال باعث از دست رفتن
منافع تجاری در کشورهایی مثل چين میشود .ايستادگی در برابر سانسور دولتی و الزامات پایش و شنود
آنها که نقض صريح هنجارهای حقوق بشر بينالمللی هستند سرمايهگذاری در ارزش پايداری و ارزش
درازمدت اينترنت است .گوگل با اجرای يک موتور جستوجوی سانسور شده در چین به الگوی
خودکامگی شبکهای دولت چين اعتبار و مشروعیت میبخشید .اگر دولتهای بيشتری از الگوی چينی
تبعيت کنند ،ارزش اينترنت به طور کلی و ارزش خدماتی که شرکتهای جهانی اينترنتی میخواهند
ارایه کنند به شدت فرسوده خواهد شد .سلب اعتماد مردم از کسانی که زندگیهای ديجیتالشان را
1. Calvert
2. Domini
3. Boston Common
4. F&C Asset Management
5. Folksam
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کنترل میکنند و شکل میدهند باعث فرسوده شدن و استهالک ارزش محصوالت مرتبط با اينترنت
و خدمات در درازمدت میشود .لذا اگر حالت پيشفرض بيشتر شرکتها اين باشد که تن به مطالبات
رژيمهای خودکامه بدهند – و خيلی کلیتر دستشان هميشه به سوی دولتها دراز باشد – آن هم برای
دسترسی کوتاهمدت و ميانمدت به بازار و سود مالی – ارزش اينترنت پايداری بسيار کمتری خواهد
داشت.
اگر کسی اختالفات گوگل را به رژيمهای خودکامه و همچنين دموکراسیها حول و حوش همان
زمان بيرون آمدناش از چين بررسی کند ،تصویری از وضعیت به دست میآيد .در اواخر سال ،۲۰۰۹
چندين ماه قبل از اينکه معاون و مسئول حقوقی ارشد گوگل ،ديويد درامند ،1برای اولین بار تصميم
تعيینکنندۀ شرکتاش را دربارۀ فعاليتشان در چين در وبالگ رسمی شرکت منتشر کند ،سایتشان
آکنده بود از پُستهایی به قلم مديران اجرايی ارشد گوگل دربارۀ اختالفات شرکت با دولتهای
مختلف .در يکی از پستهای دسامبر سال  ،۲۰۰۹باب بورستين ،2مدير سياستگذاری عمومی شرکت،
به تالشهای دولت استرالیا برای سانسور حمله کرد .یکی ديگر از مديران اجرايی شرکت مطلبی را
دربارۀ کارگاه آموزشی ضد سانسوری نوشت که در مقر گوگل در ماونتن-ويوی کاليفرنيا برگزار
شده بود و در آن برترين مختصصان فنی و محققان دانشگاهی که سانسور و نحوۀ عبور از آن را بررسی
میکنند یک روز را صرف گفتوگو و بحث با کارمندان گوگل برای مبارزه با گسترش سانسور
اينترنتی در اطراف جهان کردند .به دنبال اين پستها ،بيانیهای صادر شد که دربارۀ مبارزۀ گوگل با
دولتهای فرانسه و ايتالیا توضيحاتی میداد به عالوۀ بحثهایی دربارۀ توافق تجاری  ACTAدربارۀ الزام
قانون کپیرایت که گوگل بر ضد آن سرسختانه البی کرده بود اما صنعت سرگرمی آمریکا سرسختانه
از آن حمایت می کند.
در ميانۀ اين همه پست وبالگی ،يکی که بهترين توصیف را از بستر جهانی تصميمهای گوگل
در چين دارد ،شعاری است بلند با عنوان «معنای باز(بودن)» که در  ۲۱دسامبر  ۲۰۰۹توسط جاناتان
روزنبرگ ،3معاون ارشد مديريت محصوالت ،پست شده است .او در يادداشتاش آورده است:
«سیستمهای بسته به خوبی تعریف شدهاند و سودآور هم هستند ولی فقط برای کسانی که آنها را
کنترل میکنند .سيستمهای باز پرآشوباند و سودآور ،اما فقط برای کسانی که آنها را خوب میفهمند
و سريعتر از بقیه حرکت میکنند .سيستمهای بسته به سرعت رشد میکنند ولی سيستمهای باز تحول و
تکاملشان کندتر است ،در نتيجه اتکا کردن بر سیستمهای باز مستلزم داشتن خوشبینی ،اراده و ابزار
الزم برای تفکر به (آینده) درازمدت است».
گوگل آيندهاش را روی اينترنت باز و عمدتاً آزاد شرطبندی میکند – که معنایاش اين است که
تصمیمها و اعمالاش در هر جایی در جهان باید با این شرطبندی سازگاری داشته باشد.
در عین حال ،گوگل همچنان خطاهايی در جلب اعتماد عمومی مرتکب میشود به ويژه وقتی که
1. David Drummond
2. Bob Borstin
3. Jonathan Rosenberg

150 

w w w. t a v a a n a . o r g

رضایت وبستان

پرسشهایی مطرح می شود دربارۀ اينکه اطالعات فعالیتهای آنالين کاربراناش را چگونه ذخیره و
استفاده میکند و اخيرا ً هم پرسشهایی دربارۀ نحوۀ برخورد با سياستهای هويت (کاربران) برای شبکۀ
اجتماعی جديدش یعنی گوگل پالس .صرف اينکه گوگل در چندين جبهه کار درستی را انجام داده
است يقيناً به اين معنا نيست که اين شرکت در موارد ديگر هم همين کار را خواهد کرد يا مردم باید
خودکار به اين شرکت و مديران اجرایی ،برنامهنويسان و طراحاناش اعتماد کنند که گويی ذاتاً متمايل
به اتخاذ تصميمهای درست هستند يا حتی نيتهای درست را در همۀ وضعيتها خواهند داشت .اعتماد
کردن به فرمانروایان جهان مادی اطرافمان به این شیوه احمقانه است .هیچ دلیل خوبی هم وجود ندارد
که به فرمانروایان ديجيتالمان اعتمادی خيلی بيشتر از آن داشته باشيم.

برنامۀ پیشگام شبکۀ جهانی

به رسمیت شناختن این واقعيت – که عمدتاً با فشار تهدید قانونگذاری سال  ۲۰۰۶کنگره
صورت گرفته است – باعث شد ياهو ،گوگل و مایکروسافت پای ميز مذاکره با گروههای حقوق
بشری ،سرمايهگذاران مسئول اجتماعی و دانشگاهيان بنشینند تا روندی با ذینفعان متعدد ایجاد کنند
که تمرکزش روی آزادی بیان و حریم خصوصی باشد .به دنبال تقريباً سه سال گفتوگو و مذاکره،
در اواخر سال  ،۲۰۰۸آنها برنامۀ «پیشگام شبکۀ جهانی» ( 1)GNIرا راهاندازی کردند که وقف کمک
به شرکتهای اينترنتی و مخابراتی بود برای حفظ حقوق آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران و
مشتریانشان در اطراف جهان به شيوههایی باورکردنی و پاسخگو( .شفاف سازی :من به راه اندازی این
سازمان کمک کرده ام و اکنون از اعضای هيأت مديرۀ «پیشگام شبکۀ جهانی» هستم).
چالش اصلی «پیشگام شبکۀ جهانی» اين است :با توجه به اینکه عم ً
ال هيچ کشوری روی زمین نیست
که در آن دولت به شرکتها فشاری نياورد که کارهايی انجام دهند که در واقع نقض حقوق شهروندان
است ،شرکتها چگونه گامهایی عملی میتوانند بردارند تا از حقوق آزادی بيان و حریم خصوصی
مشتريان و کاربرانشان حفاظت کنند؟ پاسخهای بالقوه از فرط پيچیدگی مأيوسکنندهاند :نظام حقوقی
کشورها با هم فرق میکند؛ تقريباً همۀ پايگاههای اينترنتی ،فروشندههای تجهيزات ،و شرکتهای
مخابراتی از حیث فناوریها و الگوهای تجاریشان با هم فرق دارند؛ هر شرکتی بسته به کشوری که در
آن فعاليت میکند تجارتاش را به شیوههای مختلفی انجام میدهد.
به خاطر اين پيچيدگی و تنوع ،ايجاد يک سلسله مقررات خاص برای همۀ شرکتهایی که در همۀ
کشورها فعاليت میکنند يعنی شکست در آغاز کار و عم ً
ال یعنی شروع نکردن .تمام نکته اين است که
آسيب به حداقل برساند و در عين حال خير و منفعتی را که گسترش فناوریهای اطالعرسانی برای مردم
گوشه و کنار جهان به ارمغان میآورد به حداکثر برسد .اگر شرکتها مقيد به مقررات دشواری شوند که
مانع از انجام هر نوع تجارتی برای آنها در بيشتر جهان شود ،به خاطر تمايل دولتهای بسیار برای سانسور
و نظارت بر مردم به شيوههایی که در عمل منجر به نقض آزادیهای مدنی میشود ،نتيجه به روشنی نه
1. Global Network Inititative
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به سود کاربران خواهد بود نه به سود عموم مردم.
شرکتهايی که به برنامۀ «پیشگام شبکۀ جهانی» میپيوندند نخست تعهد میکنند که به مجموعهای
از اصول محوری پایبند باشند .در زمينۀ آزادی بيان ،این شامل تعهد به «احترام و حفظ» حقوق کاربران
و مشتريان «هنگام مواجهه با تقاضاهای دولتی ،قوانین و مقرراتی» میشود که «آزادی بيان را سرکوب
میکنند ،محتوا را حذف میکنند يا دسترسی به اطالعات و افکار را به شيوههايی محدود میکنند
که سازگار با قوانين و معيارهای به رسمیتشناختهشدۀ بينالمللی نيستند» .در زمينۀ حریم خصوصی،
شرکتها از جمله توافق میکنند که «هنگام مواجهه با تقاضاهای دولتی ،قوانين یا مقرراتی که حريم
خصوصی را به شيوهای که ناسازگار با قوانين و معيارهای به رسمیتشناختهشدۀ بينالمللی باشند نقض
میکنند ،به حقوق حريم خصوصی کاربران احترام بگذارند و از آنها حمايت کنند».
عضويت در «پیشگام شبکۀ جهانی» شامل ساير گروههای ذینفع نيز هست از جمله سازمانهای
حقوق بشری ،سرمايهگذاران مسئول اجتماعی ،و متخصصان دانشگاهی که پژوهش و دانششان میتواند
به شرکتها کمک کند که هم مسايل را شناسايی کنند و هم دربارۀ راه حلهای آنها کاوش و بررسی
کنند .طی سه سالی که برای راهاندازی پیشگام صرف شد ،افرادی به نمایندگی از شرکتها و ساير
گروهها بر سر مجموعهای از دستورنامه های اجرا گفتوگو کردند از جمله دربارۀ تعهد شرکتها به
اجرای «ارزيابی خطر حقوق بشری» پيش از معرفی محصولی تازه يا وارد شدن در بازاری تازه.
يک مثال از اينکه اينگونه ارزیابی خطر چطور کار میکند نحوۀ برخورد یاهو با تجارتاش در ويتنام
بود .وقتی اينترنت در ويتنام راهاندازی شد ،ياهو ( ۳۶۰که اکنون يک سيستم وبالگنويس و پايگاه شبکۀ
اجتماعی زمينگير و ناتوان است) تصادفاً تبدیل به فضايی شد که اکثریت بالگرهای ویتنامیزبان در آن
جمع میشدند .ياهو که فرصتی تجاری پيداکرده بود به بررسی برای ایجاد يک سرويس محلی به زبان
ويتنامی پرداخت تا به کاربران ويتنامی خدمات کارآمدتر عرضه کند .اما پس از اجرای ارزيابی حقوق
بشری ،مديران اجرايی شرکت به اين نتیجه رسيدند که کارنامۀ دستگيری بالگرهای سياسی در ويتنام
جوری است که محتمل خواهد بود اگر ياهو ميزبان سرويس ويتنامیزبان در آن کشور شود ،کارکنان
محلیاش ناگزير خواهند شد بالگرهای محلی را به پليس لو بدهند درست همانجوری که کارکنان چينی
محبور شده بودند اطالعات ایميل شي تائو را لو بدهند .در نهایت ،یاهو به این نتیجه رسيد که عمليات
زبان ویتنامی را در کشور همسايهاش ،سنگاپور ،راهاندازی کند که در آنجا دادههای کاربر ويتنامی هیچ
عالقهای در مقامات سنگاپوری بر نمیانگیخت و از دسترسی پليس ويتنام نيز خارج بود.
يک روند ارزيابی سختگيرانۀ بيرونی نیز وجود دارد – ناماش را بگذارید «حسابرسی حقوق بشری»
 که هدفاش اين است که معین کند شرکتها تا چه حدی واقعاً به تعهداتشان پایبندند و تا چه حدزمينههایی را که نياز به بهبود دارد شناسايی می کنند .اعضای برنامۀ پیشگام سپس با شرکتها همکاری
میکنند تا ببينند چگونه میتوان این بهبودها را اعمال کرد .اين روند هدفاش اطمينان حاصل کردن
از این است که عضويت یک شرکت در پیشگام صرفاً يک نمايش ميانتهی برای افکار عمومی نباشد.
ارزيابیهای داخلی و خارجی امکان ندارد که همۀ مشکالت احتمالی را پيشبینی يا از آنها جلوگيری
کند و به همين دلیل است که يکی از کارکردهای مهم «پیشگام شبکۀ جهانی» اين است که يک شبکۀ
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قابل اعتماد بسازد که از طريق آن شرکتها بتوانند قبل از بغرنج شدن تالش برای حل مشکالت ،از
گروههای حقوق بشری و دانشگاهيان مشورت بخواهند .يکی از مثالهایاش وقتی است که دولت
روسيه کنشگران حقوق بشری و روزنامهنگاران را به اين بهانه که دارند از نرمافزار تقلبی مايکروسافت
استفاده میکنند تحت تعقیب قرار داد .مايکروسافت با گروههای حقوق بشری برنامۀ پیشگام همکاری
تنگاتنگی را آغاز کرد تا ريشۀ مسأله را شناسايی کند و آن را علنی و آشکار بررسی کند و را ه هایی
پيدا کند که مانع شود از اینکه حرکتهای ضد نرمافزارهای تقلبی ابزار و مستمسکی برای دستگيری
کنشگران حقوق بشری بشود.
دور اول ارزيابیهای مستقل از سه شرکت بنيانگذار قرار است در اوايل سال  ۲۰۱۲پايان يابد.
کارآيی برنامۀ پیشگام در کمک به اين سه شرکت برای پرهیز از روشهای تجاری که منجر به نقض
حقوق شهروندان می شود هنوز آشکارا نشان داده نشده است .اما حتی اگر اين سه شرکت ثابت کنند
که مشارکتشان در برنامۀ پیشگام منعکسکنندۀ شفافیت و پاسخگو بودن آنهاست و باعث تقويت
اعتماد کاربران و عموم مردم شده است ،اين برنامه برای کامیابی در رسیدن به قابليتاش به عنوان
يک معيار جهانی ،نیازمند استقبال شمار قابل توجهی از شرکتهاست یعنی اينکه ديگران هم ببينند
که پيوستن به این برنامه به سودشان خواهد بود .اما از اواخر سال  ،۲۰۱۱هیچ شرکت جديدی جز سه
عضو بنيانگذار يعنی گوگل ،مايکروسافت و ياهو ،به برنامۀ پیشگام نپيوسته است علی رغم اينکه نوکیا-
زيمنس ،اريکسون و ودافون به خاطر کمکی که به ترتيب به سرکوب دولتی در ايران ،بالروس و مصر
کردهاند هدف انتقادهای شدید بوده اند .فيسبوک و توييتر هم در مواجهه با پرسش خبرنگاران از اينکه
چرا به این برنامه نپيوستهاند ،از پاسخگويی طفره رفتهاند.

درسهایی از ساير صنايع

بيشتر شرکتهای مرتبط با اينترنت – که دلباختۀ این افسانۀ شایع رسانهای هستند که آنها به صرف
حضورشان دارند جهان را تغییر می دهند و بهتر میکنند – ظاهرا ً درک نمیکنند که چرا به سود
تجارت خودشان در درازمدت است که وقتی پای حفظ حقوق کاربران و مشتريان در ميان باشد ،هم
مسئوليتپذير باشند و هم علناً پاسخگو .آنها درک نمیکنند که چطور شرکتی که قدرت را بدون
پاسخگويی اعمال میکند ،و در تمام مدت ادعايی پوپوليستی دربارۀ قدرت بخشیدن به تودهها دارد
(حتی اگر اين ادعاها از بسياری جهات درست باشد) ،در نهايت چيزی بيش از نسخهای شرکتی از
بناپارتيسم ديجیتالی نيست.
در عين حال ،بسياری از شرکتهای قديمی عصر ماقبل دیجیتال در صنعتهای غذايی ،نوشيدنی و
مد ،و حتی تعدادی از آنها در شرکتهای نفت ،گاز و معدن از حيث پاسخگويی بسيار جلوتر هستند
از بيشتر شرکتهای پيشرو و چارچوب شکن مرتبط با اينترنت .چارچوب «برنامۀ پیشگام شبکۀ جهانی»
برای پاسخگو کردن شرکتها و کار فعاالنه برای پيشبينی مشکالت ،خيال و توهم نبوده است .این
برنامه الگو گرفته از چندين برنامۀ موجود با ذینفعان متعدد است که چند تا از آنها اکنون يک دهه يا
بيشتر است که فعالاند و بخشی از تالش برای پاسخگو کردن شرکتها در قبال معيارهای ابتدايی محيط
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زيستی ،کارگری و حقوق بشری در مواردی است که دولتها در این کار ناتواناند .نکته اين نيست که
شرکتها تبديل به سازمانهای رفاه اجتماعی یا حقوق بشری شوند ،بلکه باید به آنها کمک شود (و هر
وقت الزم باشد ،از آنها دستگيری شود) که به حداکثر همپوشانی ميان خوب کار کردن و کار درست
انجام دادن برسند.
1
نخستین «انجمن کار منصفانه» ( )FLAکه در سال  ۱۹۹۹تأسيس شد ،پايگاهی است که از طريق آن
شرکتها با سازمانهای غيردولتی و ماموران خريد دانشگاهی کفش و لباس های مارکدار همکاری
میکنند تا به مشکالت حقوق بشری در اين صنايع از طريق اجرای یک سلسله قواعد رفتاری توافقشده
رسيدگی کنند .اين انجمن از این رو تشکيل شد که قوانين داخلی و بينالمللی به خودی خود برای
ممانعت از سوء استفادۀ شرکتی از حقوق کارگران ناکافی بود .درست مانند برنامۀ پیشگام ،دامنۀ کار
«انجمن کار منصفانه» شامل همکاری کنشکران با شرکتها ،پژوهشهای دانشگاهی ،و به اشتراک
گذاشتن اطالعات دربارۀ بهترین روشها و چارچوبی برای ارزيابی شرکت و اعتبار آن است .ايده تنها
اين نيست که دادهها و نشانهایی را ارايه کنند که دانشجويان ،دانشگاهها ،سرمايهگذاران مسئول اجتماعی
و مشتريان از هر نوعی و همچنين سياستگذاران بتوانند برای تصمیمگیری از آنها استفاده کنند .نکته اين
نيز هست که با شرکتها بر سر مديریت و نوآوریهای کارخانه همکاری مثبت و سازنده داشته باشند که
باعث بهبود شرايط کار شود و اطمینان حاصل شود که تخلفات ناگزیر حتما گزارش شوند.
بخش استخراج و معادن زمينهساز شکلگيری بيشترين تعداد برنامههای پیشگام با ذینفعان متعدد
شده است« .اصول داوطلبانه در زمینۀ امنیت و حقوق بشر» 2که در سال  ۲۰۰۰پا گرفت ،مجموعهای از
دستورنامه های راهنما برای شرکتهای نفت ،گاز و معدن است – که اغلب در منطقههای درگيری و
تنش و کشورهایی کار می کنند که نيروهای ارتش و پليس با مصونيت از مجازات کار میکنند – تا
توازنی ميان تمهيدات امنيتی الزم در کارشان و تمهيدات حقوق بشری ایجاد کنند با این هدف که از
همدستی در خشونت علیه افراد غيرنظامی جلوگیری شود .پروسه یا روند کيمبرلی 3که در سال ۲۰۰۳
ایجاد شده است ،برنامهای است برای صدور گواهی برای الماس و بخشی از تالشی است که مانع
سرازیر شدن «الماسهای جنگ» از مناطق جنگزدۀ جهان (به بازار) میشود« .برنامۀ شفافيت صنايع
استخراجی» 4که در سال  ۲۰۰۳راهاندازی شده است یک برنامۀ با ذینفعان متعدد ديگر است که از طريق
آن بيش از پنجاه شرکت نفت ،گاز و معدن در سراسر جهان متعهد به افشای عمومی و راستیآزمايی
پرداختهای مالی به دولتها در کشورهای محل فعاليتشان هستند« .اصول داوطلبانه» و «روند کيبمرلی»
به طور نمونه چالشهای خاص خودشان را در زمينۀ تأمین انتظارات گروههای حقوق بشری در زمينۀ
پاسخگويی داشتهاند .اما اينها نمايندۀ تعهدهای جدی صنايعی هستند که از سوی فرمانروایان فضای
سايبری به زحمت پيشرو يا نوآورانه تلقی میشوند – ولی بسيار بيشتر از شرکتهای اينترنتی تعهدهای
جدی نسبت به این مسايل نشان داده اند.
1. Fair Labour Association
2. Voluntary Principles on Security and Human Rigths
3. Kimberly Process
4. Extractive Industries Transparency Initiative
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به آمریکا اگر نزديکتر شويم ،تا جايی که به سيليکون-ولی مربوط است ،بيش از يک دهه است
که توليدکنندگان سختافزار مثل اچپی هم از طريق اقدامات خودشان و هم از طريق برنامههای گستردۀ
صنعتشان ،مثل «قواعد رفتاری صنعت الکترونيک» 1به مسایل کارگری و استانداردهای محل کار در
صنایع همکار خود و کارخانهها توجه کردهاند .اخيرا ً در سال  ۲۰۰۹و  ،۲۰۱۰اچپی 2و ایامدی 3به
همراه فورد 4و جنرال الکتريک ،5در حمايت از قانونگذاریهايی پیشقدم شدند که صدور گواهی برای
سازههای الکترونيک را ضروری میکند و اين خود تالشی است برای پرداختن به مسألۀ «مواد معدنی
جنگ» در منطقۀ جنگزدۀ جمهوری دموکراتيک کنگو.
7
6
انتظار اين است که اگر تولیدکنندگان کفش و لباس مثل نايکی و آديداس میتوانند قواعد رفتاری
«انجمن کار منصفانه» را در کارخانههای تأمينکننده قطعاتشان پياده کنند ،و اگر شرکتهای نفتی مثل
بیپی 8و اکسونموبيل 9میتوانند «اصول داوطلبانه در زمينۀ امنيت و حقوق بشر» را در مناطق درگيری
و جنگ پياده کنند ،فيسبوک و ريسرچ-اين-موشن ( )RIMهم باید حداقل خود را متعهد به آزادی
بيان و استانداردهای معقول حريم خصوصی کنند که برنامۀ «پیشگام شبکۀ جهانی» پيشنهاد کرده است.
حاکمان فضای سايبری هيچ حق انحصاری نسبت به فضيلت ندارند و موقعی که پای بعضی از جنبههای
مسئولیت شرکتی در میان است ،فناوریهای تواناساز آنها بسيار عقبتر از بسياری از صنایع «اقتصاد
قديم» و همچنين تولیدکنندگان سختافزارهای کامپيوتری و مخابراتی قرار می گیرد.
هيچ کدام از این برنامهها به جلوگيری از سوء استفاده حتی نزدیک هم نمیشوند .در يک جهان
آرمانی ،قوانین پیشرو و سنجیده که قانونگذاران منتخب دموکراتيک تصويب میکنند و سازمانهای
دولتی فوقالعاده کارآمد و پاسخگو در برابر عموم آنها را عملی میکنند ،برای تشويق رفتار خوب
شرکتی و منصرف کردن شرکتها از رفتار بد کفايت میکند .متأسفانه دنیای واقعی از اين آرمان
بسيار دور است؛ بسیاری از شرکتها در کشورهايی فعاليت میکنند که دولتهای خودکامه از آنها
انتظار دارند که يا به موقعيتهای نقض حقوق بشر متعهد شوند يا در آن سهم داشته باشند .چالشهای
پيش روی شرکتهای نفت و معدن در مواجهه با نيروهای امنیتی که حافظ خطوط لولهشان در مناطق
درگيری و جنگ هستند قابل مقایسه است با آنچه شرکتهای اينترنتی در خصوص سانسور ،پایش و
شنود با آن مواجه میشوند .تا زمانی که مشکل دولتهای بیکفايت ،سوء استفادهگر و غيرپاسخگو در
همه جای جهان حل نشده باشد ،طيفی از تالشهای ذینفعان متعدد ،که دامنه و ترکيبشان بسته به نوع
صنعت فرق میکند ،همچنان تا مدتها ضروری خواهد بود.
1. Electronic Industry Code of Conduct
2. HP
3. AMD
4. Ford
5. GE
6. Nike
7. Adidas
8. BP
9. ExxonMobil
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صنعت ،جامعۀ مدنی و بعضی از دولتها اکنون بيش از يک دهه است که با هم کار میکنند تا
چارچوبهای متعدد و موقتی را ايجاد کنند که از طريق آنها شرکتها بتوانند وظايف حقوق بشری را
به رسميت بشناسند و آنها را حفظ کنند ضمن آنکه همچنان فعاليت تجاریشان را ادامه میدهند .چالش
اين است که درسهای فراگرفته شده از اين تالشها را اخذ کنیم تا شهروندانی که می خواهند شرکتها
را پاسخگو کنند مجبور نشوند هر بار ،با هر صنعت و بخش تازهای (مثل کاری که االن با شرکتهای
مرتبط با اينترنت میکنيم) چرخ را از نو اختراع کنند .در اين راستا ،در ژوئن سال  ،۲۰۱۱شورای
حقوق بشر سازمان ملل «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» 1را تصويب کرد که نتيجۀ شش سال
پژوهش و مشورت جان راگی ،2نمايندۀ ويژۀ سازمان ملل در زمينۀ تجارت و حقوق بشر با شرکتها،
دولتها و گروههای حقوق بشری بود .اصول راگی سه قدم عينی را مشخص میکند که شرکتها باید
بردارند :نخست« ،يک تعهد سياستگذارانه داشته باشند در قبال ادای مسئوليتشان برای حفاظت از
حقوق بشر»؛ دوم ،ايجاد «ساز و کارهای حقوق بشری هوشيارانه و مناسبی برای شناسايی ،جلوگيری،
تخفیف [تخلفات حقوق بشری] و توضيح اينکه چطور شرکتها بايد در قبال تأثير کارشان بر حقوق بشر
پاسخگو باشند»؛ و سوم ،آغاز «روندهايی برای جبران فعال هر گونه تأثير منفی حقوق بشری که ممکن
است ایجاد کنند يا در آن سهم داشته باشند».
شرکتهايی که جويای برداشتن هر سه گام باشند به کاربران ،مشتريان ،سرمايهگذاران و
تنظيمکنندگان مقررات ثابت میکنند که میتوان به آنها اعتماد کرد که از منافع عمومی سوء استفاده
نکنند یا آنها را نقض نکنند .برنامههايی که ذینفعان متعدد دارند ،مثل برنامۀ «پیشگام شبکۀ جهانی»،
منبعی از دانش حقوق بشری ،پژوهش دانشگاهی ،و راستیآزمايی مستقل ارايه میکنند که همۀ اينها
مايۀ اعتبار و قوت ادعای عمومی يک شرکت میشود مبتنی بر اينکه تالشهايی جدی برای حفظ و
التزام به حقوق بشری انجام میدهد و نه اينکه صرفاً درگير کارهای روابط عمومی و لفاظانۀ پرزرق و
برق يا ريشخندآميز باشد .نقطۀ عزيمت کار اين برنامهها اين است که شرکتها نه تنها با مخاطرات و
مسئوليتهای حقوق بشری مواجهاند بلکه معضالت و دو راهیهايی هم دارند – و هيچ شرکتی هرگز
کامل نخواهد بود بلکه همۀ شرکتها بايد پاسخگو باشند.
رویکرد برنامۀ پیشگام که متوجه ذینفعان چندگانه است نخستين اقدام عينی شرکتهای مرتبط
با اينترنت برای ايجاد اعتبار ،اعتماد و مشروعيتی عمومی است که از راه پایبندی به تعهدات مشخص
انجام می شود ،و سپس با التزام به روندی برای اثبات و راستیآزمايی مستقل کارهايی که برای ادای این
تعهدات انجام دادهاند همراه می شود .بعضی از گروههای حقوق بشری و کنشگران آزادی اينترنت از
ی بينالمللیاش گسترده و غيرشرکتی نيستند و دامنۀ
برنامۀ پیشگام انتقاد کردهاند که به قدر کافی اعضا 
کارش بسیار محدود است و معيارهایاش برای شرکتها خیلی سختگيرانه نيست .سخن آنها بدون
شک به جاست .اما در حال حاضر هیچ گزينۀ جايگزين دیگری وجود ندارد که کار کند .برنامۀ پیشگام
تا کنون تنها تالش يکدست و منسجم است که از طريق آن شرکتهای مرتبط با اينترنت توافق کردهاند
1. Guiding Principles on Business and Human Rights
2. John Ruggie

156 

w w w. t a v a a n a . o r g

رضایت وبستان

که آشکارا و به هر شکل معناداری در ازای تأثير تجارتشان بر حقوق بشر در گوشه و کنار جهان در
برابر مردم پاسخگو باشند .شرکتهای عضو برنامۀ پیشگام بايد در قبال تعهداتشان پاسخگو باشند و
همين وضع برای تعداد بسيار بيشتر شرکتهایی صادق است که مخاطرات و مسئوليتهای مشابهی دارند
و باید توضيح بدهند اگر از طريق برنامۀ پیشگام عمل نمی کنند ،از چه راهی به اين نگرانیها رسيدگی
خواهند کرد .اگر بيشتر شرکتهای مرتبط با اينترنت نتوانند همين معيارهايی را که باهمستانهای حقوق
بشر سختگيرانه هم نمی دانند رعايت کنند ،چشمانداز خوبی برای آيندۀ حقوق بشر و آزادیهای مدنی
در عصر اينترنت نخواهد بود.
در عین حال ،دولتهای دموکراسیهای جهان تازه شروع کردهاند به اینکه به شیوه سیستماتیک
به مسألۀ آزادی اينترنتی توجه کنند؛ و هنوز در آغاز مراحل صورتبندی سياستهایشان هستند .اگر
بخواهيم مؤدبانه وضع را توصیف کنيم ،مشارکتکنندگان در این روند سياستگذاری و بحثها با شیب
تندی از يادگيری ،فقدان اجماع دربارۀ اهداف ،و همچنین تفکر مشوش در زمينۀ تعریف این اهداف
مواجه هستند.

12

در جستوجوی سیاست «آزادی اینترنتی»
در  ۲۱ژانويۀ  ،۲۰۱۰هيالری کلینتون ،وزير خارجۀ آمريکا ،وارد موزۀ خبر ( )Newseumشد – معبد
شيشهای-فوالدی آزادی بيان مدل آمريکايی که تنها چند قدم از خیابان پنسيلوانيا در نزدیکی مقر کنگره
در کپيتول هیل فاصله دارد – و در سخنرانی پرشوری اعالم کرد که «آزادی اينترنتی» رکن جديدی از
سياست خارجی آمريکاست .کلينتون گفت« :فناوریهای جديد به خودی خود در مبارزه برای آزادی
و پيشرفت جانبداری نمیکنند اما آمریکا در این زمينه موضع دارد .مسئولیت ما اين است که اطمینان
حاصل کنيم تبادل آزادنۀ عقاید مانند زمان تولد جمهوری ما باشد».
تنها چند ماه بعد ،کلینتون باالی دروازۀ براندنبورگ برلین در کنار ساير رهبران جهان قرار گرفت
تا بیستمين سالگرد سقوط کمونيسم اروپايی را جشن بگیرند .مشابهتسازی ميان «ديوارهای آتشين»
( )firewallsپيشرفته در فناوری سانسور و پردۀ آهنين دورۀ شوروی گریزناپذير بود .کلینتون به حاضران
در موزۀ خبر گفت« :پردۀ اطالعاتی تازهای در سراسر جهان در حال کشیده شدن است» و به سخنرانی
مشهور وينستون چرچيل در سال  ۱۹۴۶ارجاع داد که در آن چرچيل نسبت به کشیدن «پردهای آهنين»
بر سراسر اروپا هشدار داده بود« :و آن سوی اين پرده ،ويديوها و پستهای وبالگی داغ تبديل به
ساميزدات 1زمانۀ ما میشوند».
با سخنرانی کلينتون« ،آزادی اينترنتی» تبديل به مؤلفهای مهم از دیپلماسی آمریکا در کنار سياستهای
 .1سامیزدات ( )samizdatانتشارات مخفی ناراضیان دوره شوروی
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ترویج حقوق بشر و دموکراسی شد .اما مشکل این است که عبارت «آزادی اینترنتی» مانند یک آزمون
لکه جوهری 1است :افراد مختلف به يک لکه جوهر نگاه میکنند ولی چيزهای متفاوتی میبینند.
«آزادی اينترنتی» معانی ممکن بسيار زيادی دارد .معنایاش ممکن است آزادی «از طريق اينترنت»
باشد :استفاده از اينترنت توسط شهروندان برای رهايی یافتن از ستم سياسی .اين آزادی میتوان «برای
اينترنت» هم باشد :عدم دخالت دولت يا نهادهای ديگر در شبکهها و پايگاه اینترنتی .این آزادی میتواند
معنايی «در داخل اينترنت» هم داشته باشد :افرادی که داخل اين فضای مجازی سخن میگویند و با هم
تعامل دارند حقوقی يکسان نسبت به بيان و گردهمايی آزادانه دارند درست همانطور که حقوقی مشابه
نسبت به معادلهای پيش از اينترنت آن داشتند .اين آزادی میتواند به معنای آزادی نسبت به «اتصال
به اینترنت» باشد :هر تالشی برای منع شهروندان از دسترسی به آن نقض حقوق آنها نسبت به بیان و
گردهمايی آزادانه است .دست آخر اينکه« ،آزادی اينترنتی» میتواند به معنای آزادی خود اینترنت باشد:
معماری و حکمرانی آزاد و باز ،که معنایاش اين است که افراد و سازمانهایی که از کدهای کامپيوتری
برای تعيين استانداردهای فنی آن استفاده میکنند و همچنين کسانی که از کد قانونی برای تنظيم اینکه
داخل اینترنت و از طریق آن چه کارهایی میشود کرد ،همگی در هدف حفظ اينترنت باز ،آزاد و به هم
پيوستۀ جهانی مشترکاند تا همۀ اهالی شبکه نه تنها در استفاده از آن آزاد باشند بلکه در شکل دادن به
آن نيز خودشان سهم داشته باشند.

کلنجارهای واشينگتن

سياست آزادی جهانگیر اينترنتی در واشينگتن با تأکيد بر دستۀ نخست آغاز شد :آزادی از طريق
اينترنت؛ مفهومی که گاهی از آن به عنوان «فناوری رهاییبخشی» ياد میشود .در دولت قبلی در زمان
جورج و .بوش ،وزارت خارجه قب ً
ال برنامهای را آغاز کرده بود برای حمايت از فناوریهايی برای
دور زدن سانسور .بين سالهای  ۲۰۰۷تا  ،۲۰۱۰کنگره مبلغ کل  ۵۰ميليون دالر را برای حمايت از
فناوریهايی کنار گذاشت که در کشورهايی که سانسور اينترنتی از همه سنگينتر است به خصوص در
چين و در ايران «ديوارهای آتشين را از ميان بر میداشت» .کلينتون اين نکته را روشن کرد که برنامۀ
وزارت خارجه برای حمايت از آزادی جهانگیر اينترنتی گسترش خواهد يافت.
پس از سخنرانی کلینتون در سال  ،۲۰۱۰نبردی آغاز شد بر سر نه تنها اينکه اين بودجه چگونه بايد
صرف شود بلکه بر سر تعريف «آزادی اينترنتی» و هدف از چنين سياستی .یک دسته از افراد ساکن
واشينگتن «آزادی اينترنتی» را به این معنا میفهمند که آمریکا الزم است به کنشگران سياسی و دينی
در کشورهای غير دموکراتيک کمک کند که به اينترنت سانسور نشده دسترسی پيدا کنند و از پایش
و شنود فرار کنند؛ به اين ترتيب راه حلهای پيشنهادیشان حول بودجههای ضد سانسور و فناوریهای
ضد پایش متمرکز بود .گروهی ديگر از افراد «آزادی اينترنتی» را به معنايی جهانیتر و جهانشمولتر
میفهميدند که مضموناش حفظ معماری آزاد و باز اينترنت در هر نقطهای از جهان است.
1. Rorschach
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زير مجموعهای از گروه اول ،که به سختی البی میکرد تا کنگره بودجهای را برای فناوریهای عبور
از فيلترينگ اختصاص دهد« ،کنسرسيوم آزادی جهانگیر اينترنتی» ( 1)GIFCبود ،که توسط معتقدان
فالون گانگ فرقه دینی ممنوع شده در چين اداره می شد .کنسرسيوم مجموعهای از ابزارهای فیتلرشکن
را تولید کرد (مثل فریگيت ،2دايناوب ،3اولتراسرف 4و اولتراريچ )5که ابزارهایی مؤثر برای دور زدن
فیلترينگ اينترنت هستند بشرطی که کاربر برایاش مهم نباشد که مهندسان مرتبط با فالون گانگ
میتوانند ارتباطات رمزگذارینشدۀ او را ببينند و ثبت کنند يا به امنيت نرمافزار و آسيبپذیری آن در
برابر حمله ،نفوذ و سرقت داده اهمیت ندهد؛ يا برایش مهم نباشد که متخصصانی مستقل آن را ارزيابی
کرده اند یا نه .گروههای ديگری که ابزارهای دور زدن فيلترینگ را ساختند و همچنین گروههايی که
به کنشگران در استفاده از این نرمافزارها و فناوریهای امنيتی آموزش میدهند نيز برای به دست آوردن
اين بودجهها رقابت میکردند.
«کنسرسيوم آزادی جهانگیر اينترنتی» حامیان خوبی پیدا کرد؛ مانند مارک پالمر ( ،)Mark Palmerسفير
سابق آمريکا در مجارستان هنگام پايين آمدن پردۀ آهنين ،و یا مايکل هوروويتز (،)Michael Horowitz
يکی از مقامات سابق دولت ريگان که از حاميان ديرپای حقوق بشر و آزادیهای دينی است .آنها
استدالل میکردند که اگر کنسرسيوم بتواند بودجۀ کافی برای ارتقاء ابزارهایاش پيدا کند ،رژيمهای
خودکامه به زانو در خواهند آمد و لذا عدم تخصيص بودجه به کنسرسيوم را نشانگر سهلانگاری عظيمی
در قبال حقوق بشر می دانستند .پس از اينکه وزارت خارجه که مسئول توزيع پول بود در سال ۲۰۰۸
تصمیم گرفت که هيچ کدام از بودجههای آن سال را به کنسرسيوم اختصاص ندهد ،هوروويتز و پالمر
حرکتی البیگرانه و رسانهای آغاز کردند و سرمقالهنويسان و گزارشگران روزنامههای مهم از جمله
واشينگتن پست ،نيويورک تايمز و وال استريت ژورنال را ترغیب کردند که فناوریهای کنسرسيوم را
ترويج کنند و قابلیتهای وزارت خارجه و همچنين ساير سازمانهايی را که بودجه دريافت کرده بودند
زير سؤال ببرند .به نظر آنها ،عدم تخصيص بودجه به کنسرسيوم برهانی بود بر سختگيری ديپلماتيک
وزارت خارجه در حمايت از فرقهای دينی که دولت چين آن را دشمنی آشکار به شمار میآورد.
هر چند وزارت خارجه مبلغ اندکی از بودجه را در سال  ۲۰۱۰در اختيار کنسرسيوم گذاشت ،در
ژانويۀ سال  ۲۰۱۱اعالم کرد که با  ۲۸ميليون دالر باقیمانده از بودجۀ خرجنشده نه تنها از ابزارهای دور
زدن فيلترینگ حمايت خواهد کرد بلکه از فناوریها و سازمانهايی نيز حمايت می کند که هدفشان
کمک به کاربران اينترنت در کشورهای سرکوبگر است تا از آنها در برابر طيف گستردهتری از تهديدها
دفاع کند؛ از جمله در زمينه هایی مانند :توقف کامل اينترنت (که مشهورتر از همه در مصر رخ داد ولی
دولتهای ديگری از جمله سوريه ،برمه و به طور پراکنده در چين در بعضی از مناطق و محالت نیز رخ
داد)؛ حمالت مهاجمانۀ انکار سرويس به وبسايتهای کنشگران؛ نصب مخفيانۀ نرمافزارهای جاسوسی
1. Global Internet Freedom Consortium
2. Freegate
3. Dynaweb
4. Ultrasurf
5. Ultrareach
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روی کامپيوترهای کنشگران و روزنامهنگاران؛ هک کردن حساب شبکه های اجتماعی کنشگران؛ و
کمک به حذف محتويات حساس کنشگران از سوی شرکتهای اينترنتی ،غيرفعالسازی حسابهای
آنها و ممانعت از ردگيری رفتار کاربران.
سناتور ريچارد لوگر ( ،)Richard Lugarاز جمهوریخواهان صاحبمرتبۀ کميتۀ روابط خارجی
سنا ،در مقابله با عدم حمايت اختصاصی وزارت خارجه از ابزارهای عبور از فیلتر خواستار آن شد
که بقيۀ بودجه از کنترل وزارت خارجه بيرون بيايد و به بی بی جی ( )BBGیعنی «هيأت امنای پخش
رسانهای» 1داده شود؛ سازمانی که مديريت صدای آمريکا ،راديو آزاد آسيا ،راديو آزاد اروپا ،راديو
آزادی ،تلويزيون الحره و ساير رسانههای تحت پوشش بودجۀ دولت آمريکا را اداره میکند .بی بی جی
بودجۀ تهیه ابزارهای عبور از فيلتر از جمله فعالیتهای «کنسرسيوم آزادی جهانگیر اينترنتی» را حمايت
میکرده تا از نتایج آن برای کمک به دسترسی مخاطبان رسانه های تحت پوشش اش به مطالب آنالین
استفاده کند .بر خالف وزارت خارجه ،آنها تعهد داشتند که بودجه را اختصاصاً صرف روشهای عبور از
فیلتر کنند .در آوريل سال  ،۲۰۱۱پس از البیگری سرسختانۀ مدافعان کنسرسيوم ،کنگره تصميم گرفت
که ما به التفاوت بودجه را تقسيم کند و بودجۀ ساالنۀ وزارت خارجه را برای فناوریهای آزادی اينترنتی
و آموزش به يک سوم کاهش دهد و بخش باقیمانده را به بی بی جی بدهد که انتظار میرفت همچنان
بودجۀ کنسرسيوم و دیگر دست اندرکاران تهیه ابزار ضدفیلتر را تأمين کند.
در نهايت ،حدود نیمی از بودجۀ وزارت خارجه صرف فناوریهای عبور از فیلتر شد ،و بقيۀ پول
صرف سایر پروژهها شد از جمله فناوری امنیت موبايل و آموزش در زمينۀ حفاظت در برابر هک و پایش
و شنود آنالين و همچنين پروژهای که گاه به نام «اينترنت در یک جعبه» يا «اينترنت چمدانی» خوانده می
شد؛ اینترنت چمدانی مجموعهای است از ابزارها و فناوریها برای متصل باقی ماندن مردم دستکم به
صورت موقت و ابتدايی در وضعيتهای قطع اينترنت.
عجيب اين است که بيشتر مردمی که درگیر مبارزه برای بودجۀ آزادی اینترنتی بودند حرف زیادی
نزدند و کار زیادی در برابر اين تناقض حيرتآور نکردند :هر چند بودجۀ مالياتدهندگان آمريکايی
صرف کمک به کنشگران در عبور از فیلتر و سانسور شد ،بيشتر سانسورهای شمال آفریقا و خاورميانه
عمدتاً با نرمافزارهای آمريکای شمالی انجام گرفته است – چنانکه گزارش برنامۀ «پیشگام شبکۀ باز»
( 2)ONIدربارۀ فروش نرمافزارهای سانسور آمريکای شمالی به رژيمهای سرکوبگر اسناد آن را ثبت
کرده است .اين فناوری «کاربرد دوگانه» دارد به اين معنا که خانوادهها هم میتوانند از آن برای حفاظت
از کودکانشان در برابر محتويات نامناسب ،يا تماس خطرناک بزرگساالنی با سوء نيت ،استفاده کنند و
مديران شبکه هم می توانند از آن برای دفاع در برابر حمالت استفاده کنند؛ اما اينکه چه شرکتهايی تا
چه ميزانی ابزارهایشان را نزد رژيمهای سرکوبگر بازاريابی میکنند – با آگاهی کامل از اينکه چطور
از آنها استفاده میشود – چندان محل بحث و صرف انرژی در واشينگتن نبوده است و بیشتر انرژی
ها صرف این شده که چه کسی بايد بودجۀ آزادی اينترنتی را دريافت کند .عالوه بر اين ،نبرد بر سر
1. Broadcasting Board of Governors
2. Open Net Initiative
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بودجۀ دور زدن فيلترینگ تنها باعث پرت کردن بيشتر حواس سياستمداران ،سياستگذاران ،سخنگويان
رسانهای و خبرنگاران از پرسش عميقتری شد که آزادی اينترنتی واقعاً چه معنايی دارد.

اهداف و روشها

کلی شرکی ( ،)Clay Shirkyاز دانشگاه نيويورک ،در مطلبی در «فارين افرز» در اواخر سال ،۲۰۱۰
شیفتگی واشينگتن به عبور از فيلترينگ را به انتقاد گرفت .استدالل اش این بود که اين رويکرد «ابزاری»
در درازمدت نقض غرض است .مسألۀ اصلی که هدف فناوری ضد فيلتر است ،خنثی کردن روشهای
مسدودسازی محتوای تولیدشده در وبگاههای خارج از يک کشور است که توسط افرادی اداره میشود
که دولت مسدودکننده هيچ نظارت يا کنترل مستقيمی بر آنها ندارد .اما برای کسانی که میخواهند
محتوای خودشان را در داخل یک کشور تولید کنند و باهمستانهای مبتنی بر اطالعات محلی خودشان
و شبکههای خودشان را بسازند ،روشهای ضدفیلتر فایده چندانی ندارد .شرکی مینويسد« :قابليت
رسانههای اجتماعی عمدتاً در حمايتشان از جامعۀ مدنی و حوزۀ عمومی است – که تغيير در آنها
ظرف سالها و دههها سنجيده میشود نه هفتهها و ماهها» .وضعيت انقالبهای مصر و تونس بیشک
همين بود :روزنامهنگاران و محققان سياستگذاری که رخدادها را واشکافی میکردند ،کشف کردند
که کنشگران در اين کشورها سالها صرف ايجاد باهمستانهايی آنالين و ماهر در استفاده از رسانههای
اجتماعی کرده بودند ،و در کنار آن شبکهای از ارتباطات آفالين و روابط مطمئن نيز ساخته بودند.
همینطور است وضع بالگرها و روشنفکران لیبرال چينی که زیر فشار قريب به ده سال مبارزه کردند تا
فضاهای آنالين و آفالينی را برای انتقاد سياسی متمايل به ليبرالی ایجاد کنند که در پایگاههای تجاری
چينی مجاز نيست .اما دولت چين بیشتر اینها را سرکوب کرده است.
به طور عينی ،اگر کسی استدالل شرکی را در بررسی وضعيت چين اساس قرار دهد ،میتواند
ببيند که چطور حملۀ دولت به باهمستانی از بالگرهای ليبرالانديش – که شکل گیری و تعميقاش با
مؤلفههای آنالين و آفالين حدود ده سال طول کشيده – از طريق دستگيری ،تهديد و آزار رسانی به
مراتب خطرناکتر و مضرتر است تا مسدود کردن وبسايتهايی که توسط صدای آمريکا و راديوی
آزاد آسيا يا حتی يوتيوب ،فيسبوک و توييتر اداره میشوند .به جای اينکه اینترنت و رسانه های اجتماعی
ابزار آزادی تلقی شوند ،شرکی مدافع چيزی است که از نظر او رهيافت «محيطی» است و متمرکز بر اين
ايده که« :تغييرات مثبت در زندگی يک کشور از جمله تغييرات دموکراسیخواهانه در نظام سیاسی،
پس از توسعه یافتن يک فضای عمومی قوی صورت می گیرد نه اينکه پيش از آن پديد آید» .اين امر
دگرگونی بنيادينی در راهبرد را الزام می کند؛ یعنی چرخش از “ارائۀ دسترسی بدون سانسور به مردم
يک کشور” به «تأمين آزادی ارتباطات شخصی و اجتماعی ميان مردم يک کشور (که) بايد باالترین
اولويت را داشته باشد .پس از آن بايد تأمين توانایی فردی شهروندان برای سخن گفتن علنی از راه برسد.
اين تغيير ترتيبها اين واقعيت را نشان خواهد داد که جامعۀ مدنی قوی  -که در آن شهروندان آزادی
تجمعات داشته باشند – بيشترين تأثير را در وادار کردن دولتها به خدمت به شهروندانشان دارد نه
دسترسی به گوگل يا يوتیوب».
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عدهای ديگر استدالل میکنند که سياست آزادی اينترنتی دولت آمريکا نبايد با اينترنت به مثابۀ ابزار
تغيير رژيم برخورد کند – به ويژه با توجه به اينکه بعضی از گروهها و دولتها در جاهای ديگر جهان
از اينترنت برای تضعيف ،به چالش گرفتن يا سست کردن سيستم دولت آمريکا استفاده میکنند .عالوه
بر اين ،ايتان زوکرمن ( ،)Ethan Zuckermanاز مرکز تجاری هاروارد ،هشدار میدهد که اگر سياست
آمريکا با اينترنت طوری باشد که انگار ارزش اصلی آن اين است که وسيلهای باشد برای صدای آمريکا،
رژيمهای سرکوبگر به احتمال بيشتر شرکتهای اينترنتی آمريکايی – و صنعت فناوری غربی به طور
کلیتر – را مهاجمان دشمن به حساب خواهند آورد .کارکنان محلی شرکتهای اينترنتی مستقر در
آمريکا و کاربران محلی فعالشان بيشتر محتمل است که عامل خارجی قلمداد شوند .در عوض ،زوکرمن
استدالل میکند که هدف بايد گستردهتر باشد و بار ايدئولوژيک نداشته باشد« :اطمينان حاصل شود که
مردم می توانند صدای خود را در اين فضای جدید (مجازی) به گوش همه برسانند و اميدوار باشند که
دولتها آنقدر عاقل هستند که گوش فرادهند و درگیر بحث شوند».
اوگنی موروزوف ،1نويسنده و منتقد ،حتی بيش از این منتقد سياست «آزادی اينترنتی» دولت
آمريکاست و هشدار میدهد که هر سياستی که مبتنی بر اين فرض باشد که اينترنت ذاتاً به دموکراسی
کمک میکند و به اقتدارگرایی آسيب میرساند ،رهزن است و به نتایج خالف می رسد و در یک کالم
3
خطرناک است .کتاب او با عنوان توهم شبکه 2خيلی صریح نافی جهانبينیهای «آرمانشهر سايبری»
و «اينترنت-مرکزی» 4است که به نظر او در ميان دانشگاهيان آمريکايی (از جمله شرکی و زوکرمن)
و بسياری از کنشگران ،بنيادها ،روزنامهنگاران و سرمايهگذاران شايع است .او «دکترين گوگل» را
«باور شورمندانه به قدرت رهايیبخش فناوری همراه با ميل مقاومتناپذير پيوستن به استارتآپهای
سيلکون-ولی در مبارزه برای آزادی» توصیف می کند و دست می اندازد .استدالل اش این است که
آرمانشهرگرايی سايبری خطرناک است چون نمیتواند درک کند که اينترنت « نه فقط در ميان آنها
که حامی دموکراتيک سازی هستند بلکه در همۀ اليههای زندگی سياسی نفوذ کرده و به آنها شکل
میدهد»؛ یعنی اينترنت ديکتاتورها ،عوامفریبان و تروريستها را هم به اندازۀ دموکراتها قوی میکند.
اين که اينترنت چه رابطهای با سياست دارد و چگونه از آن برای مقاصد خير و شر استفاده می شود
موضوعی است که از کشوری به کشور دیگر بسیار تفاوت دارد.
سياست آزادی اينترنتی آمريکا در ميان سودبرندگان مورد نظرش در خارج از آمریکا نيز منتقدانی
دارد .سامی بن غربيه بالگر و کنشگر تونسی – که سخت درگير جنبش به زير آوردن رژيم بن علی
بود – در سپتامبر  ۲۰۱۰درست چهار ماه قبل از سقوط دولت بن علی ،مقالهای پرشور نوشت تا روشن
کند که چطور دخالت دولت آمريکا در فضاهای مردمی ديجیتال میتواند به نتایج خالف انتظار بینجامد
چون مردمی را که خود آسيبپذیرند در معرض خطر اين اتهام از سوی رژيمهای پلید قرار میدهد که
عامل بيگانه اند و بیهوده باعث میشود که دولتهای خودکامه شرکتهای اينترنتی غربی را دشمن خود
1. Evgeny Morozov
2. Net Delusion
3. Cyber-utopian
4. Internet-centric
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تلقی کنند .او از بالگر و کنشگر مصری ،عالء عبدالفتاح ،نقل قول میکند که دموکراسیهای غربی اگر
میخواهند واقعاً برای آزادی اينترنتی خاورميانه و دموکراسی در درازمدت مفيد باشند ،بايد موانع داخلی
خودشان را در برابر آزادی اينترنتی از ميان بردارند:
با این چیزها مبارزه کنید :گرايشهای نگرانکنندهای که در حياط خلوتهای خودتان از تهديدها
علیه بیطرفی شبکه و بیاعتنايی به حريم خصوصی کاربران وجود دارد تا محدوديتهای هولناک
کپیرايت و مديريت حقوق ديجيتال؛ با گرايشهای نگرانکننده به سانسور از طريق دادگاهها در اروپا،
محدوديت دسترسی ناشناس و شنودهای گسترده به نام مبارزه با تروريسم تا حفاظت از کودکان يا
مبارزه با گفتار نفرتپراکنانه يا هر چيز ديگری از شمار مبارزه کنيد .توجه کنید که این گرایشها (در
غرب) به رژیمهای ما بهانههای بزرگی برای توجیه کردارشان میدهد .شما احتياج به برنامههای ويژهای
برای کمک به آزادسازی اينترنت در خاورميانه نداريد .فقط در طرف خودتان آن را آزاد ،در دسترس
و مقرون به صرفه نگه داريد و ما خودمان راه استفاده از آن را پيدا میکنيم ،از محدوديتهايی که
دولتهای ما اعمال میکنند عبور میکنيم ،نوآوری میکنيم و به رشد شبکه کمک میکنيم.
به رغم انتقادات کنشگرانی مثل بن غربيه و عبدالفتاح و روشنفکرانی مثل موروزوف و چالشهايی
که ويکیليکس با انتشار تلگرامهای محرمانۀ وزارت خارجه در اواخر سال  ۲۰۱۰ايجاد کرد ،کلينتون
همچنان مصمم بود که سياست آزادی اينترنتیاش را پيش ببرد .در فوريۀ سال  ،۲۰۱۱در اوج بهار عربی،
کلينتون دومين سخنرانیاش را دربارۀ آزادی اينترنتی ايراد کرد .هر چند وقايع خاورميانه و شمال آفريقا
به نظر میرسيد که باور وزارتخانۀ او را به اينترنت به عنوان يک اولويت کلیدی تأييد کرده بود ،ديگر از
لحن و بیان چرچيلی و استعارههای جنگ سرد سخنرانی سال گذشته خبری نبود .کلینتون اذعان کرد که
نه او و «نه دولت آمريکا پاسخ همۀ پرسشها را ندارند» و حتی سؤالهای درست را نپرسيدهاند .متدکر
شد که اينکه از اينترنت « -فضای عمومی قرن بيست و يکم»  -استفادۀ مثبت يا منفی شود بستگی دارد
به يکايک بيش از دو ميليارد کاربر اينترنت و همۀ دولتهايی که خواهان تنظيم قواعد آن هستند و
شرکتهايی که فناوریها و پايگاههای اينترنتی را ايجاد میکنند.
با اين حال ،هنوز هم وزارت خارجه نتوانسته است از تناقضهای بين سياست آزادی اينترنتی آمريکا
و پیگيری منافع امنيت ملی ،ضد تروريسم ،تجارت و کپیرايت در واشينگتن بگريزد .عدۀ زيادی در
اطراف جهان این تناقضها را به ریشخند میگيرند درست همانطور که مردم طعنه میزنند به اينکه منافع
اقتصادی و امنيتی آمريکا مرتباً در تناقض و گاهی فوق ميزان تمايل آمریکا برای تأکيد بر دموکراسی
و حقوق بشر در ديپلماسی و اولويتهای کمکرسانیاش به کشورهای خاص است .مثالها فراواناند:
در اوايل سال  ،۲۰۱۱معترضان در چندين کشور گزارش دادند که پس از اينکه پليس در شورشها به
سویشان گاز اشکآور پرتاب کرد ،کپسولهای خالی گازی را در خيابانها پيدا کردند که رویشان
نوشته بود« :ساخت آمريکا» .دولت بحرین بالگرها را دستگير میکرد و معترضان را سرکوب میکرد
و همزمان دولت آمريکا برنامۀ فروش  ۷۰ميلیون دالر تسليحات به بحرین را داشت .وقتی کلینتون يک
ماه پس از انقالب از قاهره دیدار کرد ،ائتالف جوانان انقالبی  ۲۵ژانویه از ديدار با او امتناع کردند،
چون «دولت آمريکا انقالب مصر را سهل گرفته بود و از رژیم سابق حمايت کرده بود در حالی که خون
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مصريان بر زمین ريخته شده بود».
به رغم این ریاکاریها و تناقضها ،دولت اوباما به سوی تقويت ،گسترش و نهادینه کردن سياست
آزادی اينترنتی میرود که ابتدا پرچمدارش کلينتون بود .در می سال  ،۲۰۱۱دولت سندی را منتشر کرد
به نام «راهبرد بينالمللی فضای سايبری» که در آن اهداف کلی دولت آمريکا برای حفاظت اینترنت
جهانی به صورت يک شبکۀ باز ،قابل اجرا در جهان ،مطمئن ،و باثباث ترسيم شده بود .رييس جمهور
اوباما در مقدمه این سند نوشته است« :چالشهای آفالین جرم و تجاوز راه خود را به دنيای ديجيتال
پيدا کردهاند ،اما ما همسو با اصولی که برایمان عزيز هستند يعنی آزادی بيان و آزادی گردهماییها،
حريم خصوصی و جریان آزاد اطالعات ،با آنها مقابله خواهيم کرد ».اکنون چالش پيش روی شهروندان
آمريکايی – و اهالی شبکه در هر جايی – اين است که گريبان دولت آمريکا را در قبال اين تعهد بگيرند.
همانطور که در بخش سوم اين کتاب به تفصيل بحث شد ،اين کار آسانی نخواهد بود .اما ،اينکه دولت
اينترنت آزاد و باز را در اهداف سياست رسمیاش گنجانده است ،دستکم کار را بر مقامات آمريکايی
دشوار میکند که انتقاد عمومی و علنی را از اعمال دولت آمريکا که باعث تضعيف آزادی اينترنتی
میشود ،ناديده بگيرند.

نزاع دموکراتيک

در ماههای پس از نخستين سخنرانی کلينتون در ژانويۀ سال  ،۲۰۱۰آزادی اينترنتی به سرعت تبديل
به کليدواژۀ وزارتهای خارجه در دنيای دموکراتيک شد به ويژه در اروپای شمالی .کارل بيلت
( ،)Carl Bildtوزير خارجۀ سوئد خواستار «همکاری فرا-اقيانوسی تازهای برای حمايت از آزادی فضای
سايبری و ترويج آن» شد .بعد از آن ،وزارتخانۀ او گام بعدی را برداشت و پيشگام تسهيل چندين مالقات
بينالمللی در يک و نيم سال بعد شد که شامل دو کنفرانس بارش فکری با ذینفعانی متعدد در زمينۀ
آزادی جهانگیر اينترنتی شد.
در طول تابستان آن سال ،حرکت مثبتی ادامه پيدا کرد .در جوالی سال  ،۲۰۱۰وزارتهای خارجۀ
فرانسه و هلند کنفرانسی بینالمللی دربارۀ اينترنت و آزادی بيان برگزار کردند که نمايندگانی از هفده
دولت ،عالوه بر دهها نماينده از سازمانهای غيردولتی ،شرکتهای تجاری و سازمانهای بينالمللی در
آن شرکت داشتند .آنها توافقنامهای را در چند بند اعالم کردند که از جمله می گوید جامعۀ بينالمللی
باید اعمال نظارت دولتها را بهبود بخشد تا اطمينان حاصل کند که از بيان آزاد حمايت و از نقض
آن پرهيز میکنند؛ همچنین بر اساس توافقنامه ،باید مکانيزمهای بهتری برای پاسخگو کردن شرکتها
هنگام همکاریشان با سانسور و پایش و شنود سرکوبگرانه وجود داشته باشد و کار بيشتری بايد انجام
شود تا «به ياری معترضان سايبری» بروند .شرکت کنندگان همچنين توافق کردند که دو جلسۀ ديگر در
پاييز برگزار کنند.
پيش از برگزاری جلسات بعدی ،اين اتحاد فروپاشيد .کمتر از يک ماه قبل از کنفرانس بعدی ،که
برای اواخر اکتبر در پاريس تدارک ديده شده بود ،رييس جمهور نيکال سارکوزی در يک سخنرانی
در واتيکان اعالم کرد که« :تنظيم اينترنت برای اصالح زيادهرویها و سوء استفادههايی که نتيجۀ فقدان
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محض قوانين و مقررات است ،تکليفی اخالقی است» .مدتی پس از آن ،سازمان فرانسوی مدافع آزادی
بيان موسوم به  La Quadrature du Netنامهای لورفته از سارکوزی را به وزير خارجه ،برنارد کوشنر،
منتشر کرد که در آن سارکوزی کنفرانس را «فرصتی برای ترويج برنامههای تنظيمی اجرا شده توسط
فرانسه در طی سه سال گذشته» توصيف کرده بود «به ويژه قانون  HADOPIدر زمينۀ کپیرايت که
اخيرا ً مورد حمايت پارلمان اروپا بوده است ،و همچنين راهکارهای اتخاذ شده برای مبارزه با پديدۀ تازۀ
جرايم سايبری».
معلوم شد که قصد سارکوزی استفاده از – يا اگر صريحتر بگوييم مصادرۀ – کنفرانس پاريس برای
حمايت از قانون «سه ضربتی»اش برای مبارزه با جعل و سرقت آنالين بوده تا به نسخهای برای سراسر اروپا
تبدیل شود؛ آنهم به رغم تمام جنجال گستردهای که از جمله دربارۀ ميزان آسيب این قانون به روندهای
الزم قانونی (و نادیده گرفتن این روندها) ايجاد شده بود .اوری روزنتال ( ،)Uri Rosenthalوزیر خارجۀ
هلند ،در بيانيهای واکنش نشان داد و گفت که هلند از چنين قوانينی حمايت نمیکند و ديگر قصد
شرکت در اين کنفرانس را ندارد .کنفرانس «به تعويق افتاد» و ديگر هرگز به وقت ديگری موکول نشد.
جرمی زيمرمن ،سخنگوی سازمان فرانسوی مدافع آزادی بیان تالش رييس جمهورش را برای مصادرۀ
کنفرانس« ،شاهدی ديگر» خواند بر «ائتالف ميان صنايع سرگرمی و معدودی از سياستمداران که جويای
کنترل فضای عمومی برای باقی ماندن در قدرت هستند».
هشت ماه بعد ،سارکوزی در پيشبرد برنامهاش ،در گردهمايی «گروه هشت الکترونيکی» ()e-G8
موفقتر بود؛ اين گردهمايی کنفرانسی اختصاصی برای مديران ارشد اجرايی اينترنتی ،نمایندگان دولتی،
و ستارههای مختلف اینترنتی بود که توسط شرکت روابط عمومی فرانسوی ،پابلیسیس (،)Publicis
سازماندهی شده بود و مقدمهای بود برای اجالس ساالنه گروه هشت که قرار بود در دوويل فرانسه
برگزار شود .سارکوزی خطاب به مديران ارشد و اجرايی حاضر در گردهمایی ،از جمله اريک
اشميت از گوگل ،جف بزوس از آمازون ،مارک زاکربرگ از فیسبوک ،اعالم کرد« :دنيايی که شما
نمایندگاناش هستيد جهانی موازی نيست که در آن قواعد و مقررات قانونی و اخالقی و خيلی کلیتر
از آن تمام اصول اوليۀ حاکم بر جامعه در کشورهای دموکراتيک جاری نباشد ».سارکوزی در سخنرانی
ديگری ،اندکی پيش از اين کنفرانس سخن مشابهی گفته بود« :اینترنت مرزی تازه و قلمروی است
برای تسخير .اما نمیتواند غرب وحشی باشد .اينترنت نمیتواند جای بیقانونی باشد ».او جوری صحبت
میکرد که انگار هیچ راه ميانهای بين هرج و مرج محض و راه حل خاص مورد نظر او وجود ندارد.
مشکل سارکوزی و بسياری از سياستگذاران ديگر اين نيست که مخالف رفتار خیرهسرانه،
خودخواهانه و غیرمسئوالنۀ شرکتها هستند .مشکل اين است که رهبرانی مثل سارکوزی یک انتخاب
کاذب دوگانه بین راه حل مطلوب خودشان از يک سو و وضعيت هرج و مرج در فضای سايبری از سوی
ديگر ارائه میکنند بدون اينکه مجالی به ساير گزينهها بدهند .چنين فلسفهای برای تنظيم اینترنت اساساً
نئو-هابزی است :مداخلۀ يک دولت-ملت قوی برای نجات مردم از آشوب و جرم و جنايت ،با اين نتيجه
که هر شهروند خردگرا و مسئول باید تمايل داشته باشد که آزادیهای ديجيتالاش را به اتوريتهای که
بهتر از او راه و چاه را میشناسد واگذار کند يا به او اعتماد کند.
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به همان دالیلی که متفکران سياسی از منطق هابزی عبور کردند و به الک« ،رضایت حکومتشوندگان»
و دموکراسی ،رسيدند ،وقت آن است که استدالل دو قطبی سارکوزی را برای تنظیم اينترنتی به زبالهدان
تاريخ بسپارند .برای هر کسی که به دموکراسی باور دارد (در مقابل آنارشی و هرج و مرج ،ديکتاتوری
پرولتاريا ،تئوکراسی ،فنساالری روشنفکرانه ،خودکامگی بناپارتيستی ،يا نوع ديگری از حکومت)،
آزادی اينترنتی به معنای هرج و مرج اينترنتی يا اجرای خودسرانۀ عدالت نیست و از اين حیث تفاوتی با
آزادی فیزيکی در بستر دموکراتيک ندارد .در آن فضا هم اين آزادی مترادف با حذف يا غيبت دولت
نیست .تفاوت ميان آزادی اينترنتی و استبداد اينترنتی در اين نيست که حکمرانی اینترنتی الزم است یا
نیست؛ بحث بر سر اين است که «چگونه» بايد بر اينترنت حکمرانی کرد .در اينترنتی که با دموکراسی
سازگار باشد و به آن راه بدهد ،بايد به شيوههايی که در برابر مردم پاسخگو باشد حکمرانی کرد تا
منعکسکنندۀ اراده و احترام به حقوق حکومتشوندگان باشد .اين رهيافت به نوبۀ خود مستلزم توازن
منصفانۀ قدرت ميان حکومت (اینترنتی)  ،شرکتها و شهروندان (اهالی شبکه) است.
خوشبختانه ،شماری از رهبران اروپايی هنوز به دنبال راههای جايگزین هستند .در نيمۀ سال  ۲۰۱۱پس
از برگزاری يک کنفرانس مشورتی بزرگ در اوايل بهار ،شورای اروپا دو سند منتشر کرد :مجموعهای
از اصول دربارۀ حکمرانی اينترنتی و اعالميهای دربارۀ «جهانشمولی ،صداقت و باز بودن» اينترنت،
که با اين گزاره آغاز میشود« :حق آزادی بيان برای مشارکت شهروندان در روندهای دموکراتيک
ضروری است .اين حق هم به فعاليتهای آنالين و هم به فعاليتهای آفالین فارغ از مرزها قابل تسری
است ».هدف اين دو سند اين است که تضمين کند که حداقل در داخل اروپا ،قوانين و تنظيمات دولتی،
معاهدههای بينالمللی ،و روشهای عمل تجاری شرکتها ،همگی سازگار با اين دو اصل بنيادين باشند تا
اطمينان حاصل شود که حقوق و منافع شهروندان در نهايت آسيب نبيند.
در ژوئن سال  ،۲۰۱۱گزارشگر آزادی بيان سازمان ملل ،فرانک ال رو ( ،)Frank La Rueگزارشی را
به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرد که نه تنها روشهای سانسور و پایش معمول در کشورهای
خودکامه را محکوم میکرد بلکه نسبت به گرايشهايی خطرناک در جهان دموکراتيک هشدار میداد
که حقوق شهروندان را در عصر اينترنت تهديد میکند .او بدون هيچ مجامله و تعارفی منتقد تالشهای
بسیاری از دولتهای دموکراتيک بود که میخواستند شرکتهای واسطه را به خاطر اعمال مشتريان و
کاربراناش مسئول بدانند .و مبنای نقد او اين بود که دولتها در عمل نقش سانسورگری و پايش را به
عامالن غيرپاسخگوی خصوصی واگذار میکنند .به نظر او« :مسئول دانستن واسطهها(ی اینترنتی) برای
محتوايی که توسط کاربرانشان منتشر يا ايجاد میشود به شدت به برخورداری از حق آزادی عقيده و
بيان آسيب میزند .اين امر به سانسوری افراطی و برای دفاع از خود منجر میشود که اغلب فاقد شفافيت
و گذر از مراحل الزم قانونی است».
ال رو بر نياز به حفظ حقوق شهروندان نسبت به ناشناس بودن در فضای آنالين به عنوان شرطی
برای اعتراض و افشاگری تأکيد کرد و از دولتها خواست که از مطالبۀ «نام واقعی» برای ثبتنام در
شبکههای اجتماعی ،مثل کرۀ جنوبی ،خودداری کنند .او همچنين نسبت به قوانين «سه ضربتی» 1فرانسه
1. "Three strikes" laws
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و بریتانیا «عميقاً نگران» بود و «احساس خطر» میکرد .قطع دسترسی به اينترنت در پاسخ به نقض حقوق
کپیرايت ،به نوشتۀ او« ،واکنشی نامتناسب است و به اين ترتيب نقض مادۀ  ،۱۹بند  ،۲از منشور بينالمللی
حقوق مدنی و سياسی» است .نه ال رو و نه شورای حقوق بشر سازمان ملل (که  ۴۰عضو آن گزارش
او را تأييد کردند) ،قدرت اين را ندارند که هيچ دولتی را وادار به انجام کاری بکنند .اما ،وزن اخالقی
شورای حقوق بشر کمک کرد که در رسانههای جهانی روشنگری گستردهای دربارۀ طيف وسيعی از
دولتها که آزادی اينترنتی را تهديد میکنند ،انجام شود .گروههای شهروندی در نقاط مختلف جهان
از گزارش ال رو به عنوان ابزاری قوی در پيش بردن معقولتر حقوق بشر و رهيافتهای دموکراتيک به
تنظيمات اينترنتی استفاده خواهند کرد.

مقاومت جامعۀ مدنی

در شب جلسۀ ماه می سال  ۲۰۱۱گروه هشت الکترونيک در پاريس ،جان پری بارلو ترانهسرای سابق
گروه «مردگان سپاسگزار» 1و یکی از بنيانگذاران «بنياد مرز الکترونيک» ،2توييتی ارسال کرد که جملۀ
سارکوزی را نقل می کرد که« :اينترنت مرزی جديد است و قلمروی برای تسخير» و سپس از خودش
افزوده بود« :و من میخواهم که پاريس جلوی او (سارکوزی) را بگيرد ».بارلو سپس روی صحنه اعالم
کرد که« :برای نخستين بار در تاريخ بشر ،این امکان وجود دارد که حق دانستن به هر انسانی منتقل شود...
و هر انسانی حق بيان فکرش را داشته باشد .اين ميراثی بسيار مهم برای فرزندان ماست و اگر قرار باشد
به خاطر حفظ نهادهايی قدیمی که عمر مفیدشان به سر آمده است ،این میراث را از فرزندان خود دریغ
کنیم ،نياکان خوبی نخواهيم بود ».جمعيت با شور و شوق او را تشويق کردند و برایاش هورا کشيدند.
چندين شخصیت دانشگاهی و کنشگر نيز که عمدتاً به خاطر جايگاهشان به عنوان ستاره ها و
سرشناسان اینترنتی دعوت شده بودند ،در سخنرانی های خود اشاره کردند که افرادی که آيندۀ اينترنت
را پيش خواهند برد – کاربرانی از دنیای در حال توسعه ،معترضان سايبری خاورميانه ،و برنامهنويسان
جوانی که استارتآپهايی را از اتاق خوابهایشان راهاندازی میکنند – در جمع غايب بودند؛ امری
که ویرانگر هر گونه تظاهری است که وانمود کند اين جلسه نمايندۀ منافع يا ارزشهای کسانی فراتر
از يک گروه از نخبگان است .وبالگهای فناوری و شبکههای توييتر با يادداشتهای هوشمندانۀ يک
خطی در دفاع از اينترنت آزاد و باز به پا خاستند .سازمان فرانسوی مدافع آزادی بیان که قبال یاد کردیم
( )La Quadrature du Netيک کنفرانس فوری مطبوعاتی در انتهای جلسه برگزار کرد تا مخالفتاش
را با رويکرد سارکوزی مکرر کند .در نهايت ،تقاضاهای کنشگران ،دانشگاهيان و کارآفرینان اينترنتی
برای اينترنتی آزاد با حداقل تنظيمات و مقررات سرخط همۀ خبرها دربارۀ اين جلسه شد .تالشهای
سارکوزی برای ايجاد اجماع حول بينشاش آنطور که برنامهريزی کرده بود پيش نرفت – چون در اين
مورد مهم ،مردم دست به عمل زدند تا از حقوق اهالی شبکه دفاع کنند و موفق به عقب راندن تاريخ و
1. Grateful Dead
2. Electronic Frontier Foundation
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تغییر جهت آن شدند ،دستکم تا حدودی .اين موفقيت را باید نمونهای دانست از ساير تالشهايی که
میتوانند از اينترنت باز و آزاد در زمانی دفاع کنند که يک سلسله از برنامهها و تصميمهای عمدتاً از هم
گسسته سرنوشت آن را دارند تعيين میکنند.
همانطور که کنشگران سايبری تونسی و مصری ناگهان از دل توييتر و فيسبوک سر بر نياورده بودند،
گزارش ال رو دربارۀ تهديدها عليه بيان آزاد آنالين از يک نهاد پژوهشی کارآمد سازمان ملل صادر نشده
بود .هر چند او به آمارها منابع سازمان ملل ،مثل اتحاديۀ مخابرات بينالمللی ،و گزارشهای دولتی و
اطالعاتی که شرکتهای اينترنتی در اختيارش قرار داده بودند تکیه کرده است ،تمرکز زيادی هم روی
پژوهش و مقاالت سياستگذارانهای داشته که گروههای جامعۀ مدنی و دانشگاهيان تهيه کرده بودند .ال
رو همچنين پنج جلسۀ مشورتی در نقاط مختلف جهان برگزار کرد .او مستقيماً نه تنها سخنان متخصصان
اينترنت ،دانشگاهيان و نمايندگان شرکتها بلکه سخنان کنشگران محلی و خبرنگاران آنالين را نيز
شنيد که توصيفهايی دست اول از موانعی ارائه کردند که هنگام استفاده از اينترنت برای سازماندهی،
دسترسی به اطالعات و توزيع گزارشها و افکارشان پيش روی آنها قرار دارد.
همچنين در اوايل ژوئن سال  ،۲۰۱۱يونسکو گزارشی را منتشر کرد با عنوان «آزادی ارتباط-آزادی
بيان :چالشهای متغير اکولوژی قانونی و تنظيمی شکلدهنده به اينترنت» .1بسياری از نتایج تحقیقات و
نگرانیها مشابه با گزارش ال رو بودند ،به اضافۀ تأکید بر واقعيتی که هم شهروندان و هم شرکتها و
دولتها بايد درک کنند .در نتيجهگيری گزارش آمده است« :آزادی بیان پيامد ناگزير نوآوریهای
فناوری نيست .آزادی بیان ممکن است با طراحی فناوری ،سياستگذاریها و روشهايی که گاهی بسيار
از آزادی بيان دورند ،کاهش پيدا کند يا تقويت شود ».از آنجا که اينترنت در سراسر جهان به همپيوسته
است و دولتهای ملی نتوانستهاند راه حلهايی تنظيمی ارايه کنند که به حقوق همۀ اهالی شبکه احترام
بگذارد و حافظ آن باشد ،گزارشگران بر نياز به «چارچوبی قویتر با ذینفعان متعدد برای حکمرانی
اينترنتی در سطح بينالمللی» تأکيد کرده اند با این توصیه ويژه که گروههای کنشگر آزادی بيان و
حقوق بشر باید در روند تعيين مقررات برای يک محيط ديجيتال جهانی حضور داشته باشند .نويسندگان
خواستار ايجاد یک «گروه ضربت ويژۀ بينالمللی برای آزادی بيان» شدند تا بهتر «نمايندۀ اين ذینفعان
در حکمرانی اينترنتی باشد و از آنها حمايت کند».
در کنفرانسی که پس از انتشار گزارش برگزار شد ،کمیسر حقوق بشر شورای اروپا ،تامس هامربرگ
( ،)Thomas Hammarbergيونسکو را متهم به فرار از مسئوليت کرد .او ادعا کرد که سازمان ملل بايد
مستقيماً به اين مسايل بپردازد نه اينکه آن را به يک گروه ضربت واگذار کند .از آنجا که مسألۀ اينترنت
و حقوق بشر تازه وارد جريان عمومی رسانهای شده و برای اولين بار در کانون توجه سياستمداران
قرار میگيرد ،افرادی مثل هامربرگ ظاهرا ً از تاريخ پشت پيشنهاد يونسکو بیاطالعاند .فرانک ال رو
در واقع گزارشی عالی ارايه کرده با مجموعهای از پيشنهادات که حاصل تعامل گسترده و همکاری
سختکوشانه با دانشگاهيان و گروههای کنشگر از گوشه و کنار جهان بود .اما پيشتر ثابت شده است
1. Freedom of Connection-Freedom of Expression: The Changing Legal and Regulatory Ecology
Shaping the Internet
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که مراجعه به سازمان ملل به عنوان يک نهاد برای اينکه قدمهايی عملی و عينی برای حفظ حقوق بشر
آنالين بردارد ،نتيجۀ عکس خواهد داد.

13

حکمرانی جهانگیر اینترنتی
تا سال  ،۲۰۰۵تونس تحت حکومت رييس جمهور بن علی ،مشهور به این بود که پيشرو سانسور
اينترنت در جهان عرب است .کنايهآميزتر – يا نمادينتر – از این نمی شد که سازمان ملل تونس را
به عنوان مکان کنفرانس جهانی آيندۀ اينترنت انتخاب کرد و نشان داد که چرا سازمان ملل را مسئول
هماهنگی کارکردهای عملی اينترنت کردن ،خود عقبگردی برای آزادی بیان به شمار میآيد.
همايش جهانی جامعۀ اطالعاتی ،يا  ،WSISسه مؤلفه داشت :نخست مذاکرات بین دولتی بر سر اينکه
چه کسی سازمانهايی را کنترل خواهد کرد که هماهنگکنندۀ کارکردهای جهانی اینترنت خواهند
بود؛ و دوم شورايی غيردولتی با پنلها و کارگاههای آموزشی که توسط گروههای شهروندی برپا می
شود حول مضمون « »ICT4Dيا چگونگی استفاده از فناوریهای اينترنتی و مخابراتی ( )ICTبرای توسعۀ
اقتصادی؛ و سوم ،نمايشگاهی تجاری که در آن شرکتهای فناوری جهان میتوانند کارشان را در برابر
مشتریان جهانی عرضه کنند .دو شرکت شبکهای بزرگ چين ،هواوی ( )Huaweiو زدتیای ()ZTE
(دومين توليدکنندۀ بزرگ تجهيزات مخابراتی) ،اسپانسرهای اصلی آن بودند.
قابل پيشبینی بود که نيروهای امنیتی تونس جادههای نزديک سالن کنفرانس را از تونسیهای
عادی خالی کردند .گروههای مخالف از شرکت در جلسات منع شدند و شماری از کنشگران محلی
دستگير شدند .تالشها برای برگزاری شورای موازی بينالمللی شهروندان در بخش ديگری از شهر
سرکوب شد .رييس گروه فرانسوی آزادی مطبوعات ،یعنی گزارشگران بدون مرز ،از سفر به اين کشور
منع شد .رهبران چینی بن علی را متقاعد کردند که از ورود گروه نيويورکی «حقوق بشر در چين» به
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تونس جلوگیری کند .البته اينترنت داخل سالن کنفرانس هم مانند بقيۀ کشور بشدت سانسور میشد.
گروههای حقوق بشر اشاره کردند که سازمان ملل در انتخاب تونس به عنوان ميزبان نمونۀ ديگری از
تمايل خود را برای مشروعيتبخشی به ديکتاتورها نشان داد .اين اتفاق ديدگاه بسياری را در جهان
دموکراتيک و همچنين در جامعۀ حقوق بشر جهانی که باور داشتند کنترل بر کارکردهای محوری
اينترنت و استانداردای فنیاش بايد از دستان سازمان ملل خارج شود ،تقويت کرد.
به اين ترتيب ما با چالشی مواجه هستيم :اگر آزادیهای مدنی قرار باشد حفاظت و حمايت شود،
حکمرانی اينترنتی را نمیتوان تنها در اختيار دولتها قرار داد تا بر سر آن با يکديگر چانهزنی کنند و
هماهنگی انجام دهند .اينکه آلترناتیوها دقيقاً چه چیزهايی بايد باشند يا چطور باید کار کنند و موفقیت
در اين زمينه چطور خواهد بود ،همه پرسشهايی است که هنوز پاسخی نیافته است.

مشکل سازمان ملل

در نوامبر سال  ،۲۰۰۵به دعوت يک بنياد هلندی به همايش جهانی جامعۀ اطالعاتی ( )WSISدر
تونس دعوت شدم تا ميزبان بحث و کارگاهی آموزشی در فوروم غيردولتی باشم .پنل ما که عنواناش
«بيان تحت سرکوب» بود شامل این بخشها بود :صحبت بالگرهايی از ايران ،زيمبابوه ،چين و مالزی بود؛
گزارشی دربارۀ سانسور اينترنت در تونس توسط فنباز (تکنولوژیست)ی از برنامۀ شبکۀ باز؛ و راهنمايی
آموزشی و دمدستی که همکارم ايتان زوکرمن برای کنشگران تدارک ديده بود تا به آنها بياموزد چطور
به طور ناشناس از اينترنت استفاده کنند و از سانسور فرار کنند .هر چند سازماندهندگان سازمان ملل
کارگاه آموزشی را تصويب کرده بودند و کارت حضور در کنفرانس را برای همۀ شرکتکنندگان
مدعو ما صادر کرده بودند ،دولت تونس سعی کرد جلسۀ ما را لغو کند .جلسۀ ما از فهرست برنامۀ
رسمی حذف شد و مقامات تونسی به برگزارکنندگان کارگاه آموزشی ما اطالع دادند که موضوعاش
«نامربوط» است .ميزبانان تونسی گفتند که بيان آزاد هيچ ارتباطی با «فناوریهای اينترنتی و مخابراتی
برای توسعه» که مضمون رسمی همایش بود ،ندارد .در نهايت ،سفير هلند ناچار به مداخله شد تا بتوانيم
به کارمان ادامه بدهيم.
در زمان مقرر ،ديديم که اتاق تعيينشده برای کارگاه آموزشی ما پر است از مأموران لباس شخصی
پلیس تونس و اعضای سازمانهای خبری رسمی تونسی .به محض اينکه شرکت کنندگان در پنل
سخنانشان را تمام کردند و وارد پرسش و پاسخ با حضار شديم ،زنی از تلويزين دولتی تونس به پا
خاست و سخنرانی درازی به زبان فرانسوی دربارۀ خيرهسری غربیهای ثروتمندی کرد که کشورهای
فقير را دربارۀ حقوق بشر موعظه میکنند .به نظرش کشورها بايد مشکالت اوليهای مثل غذا ،سرپناه،
و ارتباط را اول حل کنند تا بعد به «تجمالتی» مثل حقوق بشر برسند .من از اعضای پنل خواستم پاسخ
بدهند .تورای مادونا ،کنشگری از زيمبابوه ،غرزنندهها را با نظری تند ساکت کرد« :اگر آزادی بيان
نداشته باشيم ،نخواهيم توانست دربارۀ کسی که دارد غذایمان را میدزدد حرف بزنيم».
این دست حوادث در همایش تونس تأکيدی بر اين نکته بود که بسياری از دولتهای غيرغربی در
جهان در حال توسعه – از جمله بسياری از دموکراسیها – دربارۀ زيرساخت تازۀ ديجيتال که خودشان و
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مردمشان روز به روز به آن وابستهتر میشوند چه حسی دارند؛ زیرساختی که عمدتاً افرادی در غرب مرفه
مهندسی و هماهنگی میکنند .اين واقعيت است که افرادی که تمام زندکیشان را در غرب دموکراتيک
و مرفه اقتصادی سپری کردهاند (فارغ از اينکه چقدر نيتشان خوب باشد) ،برایشان دشوار است که
هويتهای زبانی و فرهنگی مردم ديگر را بفهمند يا پيشبينی کنند؛ چه برسد با اينکه آرزوهای اقتصادی
و سياسی آنها را بفهمند .اين تنش منجر به سوء ظنی میشود دربارۀ انگيزههای واقعی غرب موقعی که
پای حکمرانی اينترنت در ميان میايد :آیا انگيزههای واقعی بيشتر حفاظت از سلطۀ غرب در بازار جهانی
کاال و افکار است یا آزادی و دموکراسی که با آن انگیزه ها در تعارضاند؟ اين تنش واقعی است و اگر
قرار باشد اينترنت به شيوهای پيشرفت کند که به قشر رو به رشد کاربران اينترنتی خدمت کند که دست بر
قضا در کشورهای غيرغربی و عمدتاً غيرانگليسیزبان زندگی میکنند ،بايد اين تنش جدی گرفته شود.
عدم تعادل شرق-غرب يکی از دالیل متعددی بود که دولت چین در سال  ۲۰۰۵در تالشاش برای
سلب کنترل دولت آمريکا و نهادهای خصوصی عمدتاً غربی از زيرساختهای حياتی اينترنتی ذکر کرد.
تا اواخر دهۀ  ،۱۹۹۰سيستم هماهنگکنندۀ اسامی دامنه و آدرسهای آیپی (سيستمی که مث ً
ال وقتی
فردی آدرس  www.cn.comرا در مرورگر تايپ میکند ،در هر جای دنيا به آن وبسايت میرسد)
از طريق يک روند عمدتاً غيررسمی توسط گروهی از مهندسانی مديريت میشد که بيشتر در آمريکا
زندگی میکردند .در سال  ،۱۹۹۸اين کارکرد هماهنگسازی با تأسيس شرکتی غيرانتفاعی مستقر در
سن ديهگو به نام «شرکت اينترنتی نامها و اعداد انتساب داده شده» ( ،)ICANNرسميت يافت .بودجۀ آن
عمدتاً از طریق فروش نامهای دامنه تأمين میشد .تصميمهای فنی و سياستگذاری را هيأت مديرهای
با «موکالن» مختلفی از میان مهندسان شبکه ،منافع شرکتها (شرکتهايی که یا مدير نامهای دامنه بودند
يا آنها را میفروختند و يا از آنها استفاده میکردند) ،گروههای کاربری اينترنتی ،و نمايندگان دولتی
از طريق سیستم پيچيدهای از شوراها که مقصودشان برقراری توازن ميان منافع ذینفعان مختلف اينترنت
بود ،اتخاذ میکردند.
تحت ساختار حکمرانی اولیۀ آیکن ،دولت آمريکا هيچ نقشی در تصميمگيریهای روزمرۀ سازمان
نداشت .اما چون تا آن موقع اینترنتی برای اقتصاد آمریکا بسيار مهم شده بود ،آیکن ملزم شده بود که
تفاهمنامهای امضا کند که در آن متعهد به نظارت نهايی از سوی وزارت بازرگانی میشد .اين رابطه منجر
به نگرانیهای فزاينده از سوی ساير دولتها در دهههای گذشته شده است چون اينترنت برای کشورهای
بيشتری مهمتر – و در واقع حياتیتر – شده است .بسياری از دولتها از اين ايده که آمریکا قدرت
مستقيم روی چنين سيستم حياتی و نوپای جهانی دارد احساس ناراحتی میکردند .با توجه به تنشهای
مکرر ميان چين و آمريکا و تأکيد راهبردی چین بر جايگاه اش در فناوری ،دولت چين به ويژه ناخرسند
بود .اما روسها و ایرانیها و همچنين بقيه از جمله دموکراسیهایی مثل برزيل و حتی بعضی از کشورها
در اروپا نيز همين وضع را داشتند.
در روزهای قبل از همایش سال  ۲۰۰۵در تونس ،دولت چين در پی اين رفت که آیکن را منحل
کند و کارکردهای آن را به يک نهاد سازمان ملل ،یعنی اتحاديۀ مخابرات بينالمللی ( )ITUمنتقل
کند .بسیاری از دولتهای جهان در حال توسعه از اين طرح پشتيبانی کردند چون خودشان در اتحاديۀ
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مزبور قدرت بيشتری دارند و همۀ کشورها هم صدايی يکسان در آن دارند فارغ از اينکه نمايندگانشان
مهندسان يا ديپلماتهايی باشند که از پيچيدگیهای فنی مورد بحث سر در میآورند يا نه .در آیکن،
منظر و چشمانداز مهندسان غربی و شرکتهای غربی عمدتاً غالب بود به ويژه در سالهای نخستين آن
– و به کسانی که درک فنی الزم را نداشتند توجه چندانی نمیشد.
با درک این که اين شکاف ديجیتال به منافع کاربران اینترنتی کشورهای در حال توسعه کمک
نمیکند ،گروههای حقوق بشری و آزادیهای مدنی از سراسر جهان در مخالفت با انتقال کنترل منابع
حياتی اينترنت از آیکن به سازمان ملل متحد شدند .چنين اقدامی دولتهایی را که به طور مرتب
سانسور سياسی و دينی میکنند تقويت میکرد .ديکتاتوری نفوذی بسيار بيشتر بر هنجارهای تنظيمی
و فنی اينترنت به شيوهای پيدا میکرد که میتوانست بالقوه معترضان يا اقليتهای نامحبوب را که
از اينترنت در سراسر جهان استفاده میکردند تضعيف کند يا به مخاطره بیندازد .آمریکا نیز در کنار
گروههای حقوق بشری ايستاد که کار دشواری هم نبود چون اصول حقوق بشری به آسانی با منافع
خود آمریکا در حفظ آیکن زیر چتر خودش همپوشانی داشت تا اينکه بخواهد آن را به سازمان ملل
واگذار کند .اروپايیها دنبال راه حل ميانهای بودند که از طریق آن نظارت بر آیکن بینالمللیتر باشد
اما مستقیماً زیر نظر سازمان ملل هم نباشد.
در نهايت ،ديپلماتهای حاضر در گردهمایی جهانی توافق کردند که اختالف نظرشان را داشته
باشند و وضع موجود حفظ شود .دست از سر آیکن برداشتند ولی با این هشدار که باید بینالمللیتر
و شمولگراتر شود؛ آیکن هم پس از آن کوشیده است که با وارد کردن دولتهای بيشتر در روند
سياستگذاری مشورتی اش بیشتر چنين خصلتی پیدا کند .در عین حال ،هيأتهای سازمان ملل توافق
کردند که يک بازا ِر گفتوگوی 1تازه ایجاد کنند به اسم «فوروم حکمرانی اينترنت» ( ،2)IGFکه در آن
دولتها ،شرکتها و سازمانهای غیر دولتی از سراسر جهان ساالنه با هم مالقات داشته باشند تا دربارۀ
مسايل سياستگذاری اينترنت بحث و گفتوگو کنند.
هر چند «فوروم حکمرانی اينترنت» هيچ قدرتی برای تعيين سياستها يا الزامآور کردن تصميمها
ندارد ،شورايی را فراهم میکند که از طریق آن دولتها ،شرکتها و سازمانهای غيردولتی سراسر جهان
میتوانند مشکالت ،اختالفها و راه حلهای مشترک را شناسايی کنند .طی شش جلسۀ گذشتۀ ساالنۀ
این فوروم ،بسياری از «همکاریهای بخشی خصوصی-عمومی» فراملی پديدار شدهاند تا به مسايلی مثل
جرايم سايبری ،شکاف ديجيتالی ،و حفاظت از کودکان بپردازند .ميلتون مولر (،)Milton Mueller
پژوهشگر حکمرانی اينترنت در دانشگاه سیراکیوز ،در کتاباش با عنوان شبکهها و دولتها 3استدالل
میکند که «فوروم حکمرانی اينترنت» اگر به خوبی سازماندهی و مديريت شود ،اين قابلیت را دارد که
به عنوان يک «صخرۀ مرجانی» 4جهانی عمل کند و پشتيبان تمامی اکوسيستم «شبکههای سياستگذاری»
رسمی و غير رسمی باشد .از طریق شبکههایی که با مشارکت «فوروم حکمرانی اينترنت» شکل میگيرند
1. Talk-shop
2. Internet Governance Forum
3. Networks and States
4. Coral reef
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يا گسترش پيدا میکنند ،افراد حرفهای که برای دولتها ،شرکتها و سازمانهای غيردولتی مختلف کار
میکنند میتوانند ارتباطاتی ایجاد کنند که آنها را قادر به حل مشکالت کاربران اينترنت به شيوههايی
انعطافپذیر و موردی میکند.
یکی از مشکالت متعدد «فوروم حکمرانی اينترنت» این است که تحت غلبه و سلطۀ هر دولت،
شرکت و سازمانی قرار دارد که از منابع مالی مشارکت در آن برخوردار است .دولتهايی از جهان در
حال توسعه نمايندگی خوبی در فوروم دارند در حالی که مشارکت افرادی از کشورهای فقیر معموالً
تک و توک است .دولتهايی که دستور کار روشنی دربارۀ مسايل حکمرانی اینترنت دارند مثل چين،
ايران ،هند و برزیل خود را در موضع نمايندگی از منافع «جنوب جهانی» غیر غربی قرار می دهند .منافع
شرکتها عمدتاً با شرکتهای غربی چند ملیتی نمايندگی میشود به اضافۀ چند بازیگر بزرگ دیگر از
چین ،ژاپن و هند.
منافع غيردولتی را عمدتاً سازمانهای غیردولتی بینالمللی نمايندگی میکنند که در کشورهای غربی
مستقر هستند به اضافۀ بعضی ان.جی.او ها از چین و شمار اندکی از کشورهای دموکراتیک آفریقایی
مثل آفريقای جنوبی ،غنا و کنيا که منابع بهتر و باهمستانهای فعال فنی و مهندسی دارند .صداهای غیر
دولتی از کشورهای خودکامه تقريباً به طور کامل غایب است .در نتیجه ،تنها دولتها – یا سازمانهای به
اصطالح غیردولتی تأيیدشدۀ دولت – نمایندۀ منافع کاربران اينترنتی در آن کشورها هستند.
طرفه این است که در سال « ،۲۰۰۹فوروم حکمرانی اينترنت» يک بار ديگر در شرم الشيخ مصر
برگزار شد که شهری تفریحی است و رييس جمهور سابق مصر ،حسنی مبارک ،در آنجا خانهای دارد و
او و همسرش اکنون از زمان انقالب فوريۀ سال  ۲۰۱۱در آنجا در حبس خانگی هستند .شرکتکنندگان
در فوروم چندان خبر نداشتند که کمتر از يک سال ديگر ،رژيم مبارک را کنشگران اینترنتی – که هیچ
کدامشان به این جلسه دعوت نشده بودند – به زانو در خواهند آورد.
کل يکی از جلسات صبح این شورای چهار روزه را سخنرانی از پيش برنامهریزی نشدۀ بانوی اول،
سوزان مبارک ،مختل کرد که میخواست برنامه «پیشگام صلح سايبری» خودش را برای امنیت آنالین
بچهها ترویج کند .اينتل یکی از حاميان اصلی برنامۀ او بود .سازمانهای امنیت خانواده از آمریکا و بریتانیا
با دستپاچگی توافقنامههای همکاری با سازمان خانم مبارک امضا کردند .یک جا در طی جلسه من از
اعضای یکی از سازمانهای برجستۀ امنیت کودک بریتانيایی پرسیدم که آيا از کارنامۀ دولت مصر در
دستگيری و شکنجۀ بالگرهای مصری و کاربران فيسبوکی که منتقد مبارک هستند خبر دارند .هيچ
اطالعی نداشتند .پرسیدم که آيا میدانند که امنیت کودک معموالً مستمسک و بهانهای است برای
رژیمهای خودکامه برای سانسور ،پایش و شنود؟ دو نفر که نقش عمدهای در سازمانشان ایفا میکنند
ابراز تعجب و ناراحتی بسيار کردند .روشن بود که اين مسايل را در نظر نگرفته بودند و فکر نکرده بودند
که چطور ممکن است ناخواسته به رژیمی مشروعیت دهند که به حقوق بشر احترام نمیگذارد.
به عنوان سخنران پنلی دربارۀ خدمات شبکههای اجتماعی ،قصد داشتم از کارنامۀ مصر در زمينۀ
زندانی کردن و شکنجۀ بالگرها ،سيستم سانسور چین در سطح شرکتها ،مطالبۀ هویت واقعی در کرۀ
جنوبی و مواردی ديگر بگویم .درست قبل از سخنان من ،نيتین دزايی ( ،)Nitin Desaiيکی از معاونان
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سازمان ملل و رييس «فوروم حکمرانی اينترنت» مرا کنار کشید و به من هشدار داد که در سخنانام هیچ
اشارهای به هیچ یک از کشورهای عضو سازمان ملل نکنم؛ در غیر این صورت ،چون این جلسۀ سازمان
ملل است ،مجبور میشود که به همۀ دولتها حق پاسخگويی بدهد و این تمام وقت را هدر خواهد داد
و مانع از پيش رفتن بحث پنل میشود .قبل از آن در طی کنفرانس ،برنامۀ شبکۀ باز با مأموران امنیتی
سازمان ملل به مشکل خورده بود چون اعضای برنامه سعی کرده بودند بنری را در راهرو به نمايش
بگذارند که تبلیغ مراسم رونمايی از کتاب دسترسی کنترلشده 1دربارۀ سانسور جهانی بود .به گفتۀ مأمور
امنيتی که پوستر را جمع کرد ،يکی از کشورهای عضو سازمان ملل شکایت کرده بود که برنامۀ شبکۀ باز
از فوروم مجوزی برای نمايش پوستر نگرفته است.
سازمان ملل به عنوان نهادی که برای هماهنگی میان دولتها شکل گرفته است به روشنی تقال
میکرد که روندی را اداره کند که هدفاش تضمین این بود که تحوالت اینترنت جوری پیش برود
که به نفع همۀ ذینفعان باشد – اینترنتی که مردم جهان بتوانند به طور معقول اعتماد کنند که حقوق
آنها را محافظت میکند و از منافعشان دفاع میکند .مشکلسازترین جنبۀ «فوروم حکمرانی اينترنت»
صحنهآرايی مستمر شرکتکنندگان بسیار قدرتمند آن است مبنی بر اينکه اين جمع در واقع فضای بحث
بیطرفانه و منصفانهای است که از طریق آن دولتها ،شرکتها و گروههای شهروند میتوانند دربارۀ
مشکالت مشترک عرصۀ ديجيتال بحث کنند .تا کنون ،این شورا از عملی ساختن این توصيف بسیار
عقب بوده است.

آیکن ( - )ICANNشما هم میتوانيد؟

2

در دسامبر سال  ،۲۰۱۰مدير ارشد اجرايی آیکن ،راد بکستروم ( ،)Rod Beckstromسخنرانی
پرشوری در سازمان ملل ايراد کرد و در آن از الگوی ذینفعان متعدد به عنوان الگويی که با ماهيت ذاتی
اينترنت سازگارتر از هر سيستم حکمرانی جهانی ديگر مبتنی بر دولت-ملت است ،دفاع کرد .آیکن
به گفتۀ بکستروم ،شاهدی است بر اينکه «الگوی متکی به ذینفعان متعدد چقدر خوب جواب میدهد».
بیشک حرف او درست بود که سيستم دولت-ملت چارچوب مناسبی برای حکمرانی اینترنت نيست.
اما واقعیت این است که روند متکی به ذینفعان متعدد آیکن یک تجربه و آزمايش اوليه است .آیکن
برای بعضی از کشورها ،شرکتها و کاربران اينترنتی در مقايسه با بقيه خيلی خوب جواب میدهد.
الگوی تصمیمگيری آیکن گرچه به این معناست که حتی بعضی از قویترین دولتهای جهان هم
هميشه به مقصودشان نمیرسند ،آیکن هنوز راهی پيدا نکرده است که بتواند به منافع همۀ اهالی شبکه
جهانی به شکلی منصفانه و کارآمد خدمت کند .تا زمانی که اين اتفاق نيفتاده ،ادعای حکمرانی کردن
بر حتی يک بخش مشخص – هماهنگی آدرسدهی حياتی و منابع شمارهگذاری اينترنت – همچنان در
برابر حمالت از جوانب مختلف آسيبپذیر خواهد ماند.
1. Access Controlled

 .2نويسنده در اينجا از شباهت آوايی نام «آیکن» با عبارت «من میتوانم» به زبان انگليسی استفاده کرده است.
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در ژوئن سال  ،۲۰۰۹در يکی از جلسات عمومی آیکن شرکت کردم که سالی سه بار به مدت يک
هفته در گوشهای از جهان برگزار میشود .اين بار اين يکی در سيدنی استرالیا بود .هر جلسهای شامل
يک برنامۀ اظهار نظر علنی و عمومی است :فرصتی است برای همۀ شرکتکنندگان در جلسه (که دقيقاً
به روی هر کسی که ثبت نام کند باز است) تا نگرانیها و پرسشهایشان را مستقیماً با هيأت مديره
در ميان بگذارند .بيست عضو هيأت مديره پشت يک سکوی مرتفع در انتهای سالن رقص بزرگ هتل
هيلتون سيدنی نشسته بودند و از آن سکو به چند صد مرد و زنی نگاه میکردند که بسياری از آنها با
لپتاپ باز در جمع نشسته بودند.
ده -دوازده نفر که پیش دو ميکروفون ميان راهروها صف کشیده بودند ،نوبت میگرفتند تا سؤال
بپرسند و اظهار نظر کنند .در نهايت ،زنی آمريکایی با گيسوانی کوتاه و نقرهای نوبتاش شد .گفت:
1
«اسم من مریلن کيد است .من به عنوان يک فرد صحبت میکنم و بارها در برابر اين شورای استاد يوداها
ظاهر شدهام ...من اصطالح استاد يوداها را به کار میبرم چون فکر میکنم که در واقع میفهمم که داریم
از شما تقاضا میکنیم که خردمندی و حکمتتان را به کار بیندازيد».
کید سالها برای ایتیاند تی ( )AT&Tکار کرده است و اکنون مشاوری مستقل است که سخت
درگیر سیاستهای «فوروم حکمرانی اينترنت» و آیکن است .مسألۀ خاصی که آن روز مطرح کرد
مربوط به حق هيأت امنا بود برای انتصاب پنلی از متخصصان برای مطالعۀ مسالهای مربوط به حقوق
مالکيت معنوی و نامهای دامنه .اما نکتۀ بزرگتر اين است که فارغ از اينکه هيچ موجود فرازمينی
شناختهشدهای در اينجا نيست ،مقايسهاش بين هيأت آیکن و شورای ِجدای 2در فیلم جنگ ستارگان،
بجا بود .مردان و زنان نشسته بر آن سکو ،متوليان و حافظانی بودند نه برای «نيرو» بلکه برای اينترنت .بر
خالف شورای جدایها ،این افراد طول دورۀ انتصاب محدودی دارند .اما مانند شورای جدایها ،منبع
قدرت و مشروعيتشان مبهم و مشوش است .اتوريتۀ آنها فقط تا زمانی ادامه خواهد داشت که بيشتر
مهندسان شبکه و بيشتر دولتها بخواهند به آنها احترام بگذارند.
کارکرد آیکن محدود ولی حساس است .آیکن سيستم نامهای دامنۀ جهان یا دیاناس ()DNSها
را مدیریت میکند .بيشتر مردمی که از اينترنت استفاده میکنند الزم نيست چيز زيادی دربارۀ دیاناس
بدانند و این به خاطر افراد و سازمانهایی است که در گوشه و کنار جهان فعال اند و باعث میشوند
این کار به نرمی و راحتی انجام شود .صفحات وب ،ایميلها و ساير برنامهها همینطور ميان فضا چرخ
نمیخورند؛ دادههایشان در واقع روی سرورهايی کامپیوتری واقع است در نقطهای فيزيکی در جايی
ديگر .وقتی يک نشانی وب را در مرورگرتان تايپ میکنيد انتظارتان اين است که بدون توجه به نوع
مرورگر يا ابزاری که استفاده میکنید و فارغ از اینکه در چه نقطهای از جهان باشید ،به يک وبسايت
برسيد .وقتی ایميلی به يک نشانی خاص میفرستيد ،میخواهيد فارغ از اینکه شما از چه نقطۀ جهان
آن را میفرستيد و او در کجای جهان واقع است ،ایمیل شما به دست او برسد .هر سرور کامپیوتری يا
 .1تعبير «استاد يودا» از فيلم «جنگ ستارگان» گرفته شده است .استاد يودا يکی از شخصيتهای اين فيلم است که نماد
خردمندی و حکمت است - .مترجم
2. Jedi Council
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شبکهای یک نشانی آیپی دارد .قلق اينکه همه چیز کار کند اين است که اطمینان حاصل شود که همۀ
نامهای دامنهای که هر کسی در سراسر جهان استفاده میکند ،همگی متناظر با يک نشانی آی پی باشند.
اگر اختالف و تفاوتی وجود داشته باشد ،اينترنت واحد جهانی که از هر جايی قابل اجرا باشد «از کار
افتاده» خواهد شد.
ی آیپی مبتنی بر زنجیره ای از
نشانیهای آیپی نيز باید تخصيص داده شوند .سيستم اولیۀ نشان 
چهار عدد بود که مشهور بودند به .IPv4 :هيچ کس موقعی که اينترنت ايجاد شده بود فکر نمیکرد که
اين عددها تمام شوند ولی این اتفاق در سال  ۲۰۱۱افتاد .حاال کل باهمستان فنی جهان مشغول مديریت
گذار به سيستمی تازه مبتنی بر شش عدد است به نام .IPv6 :کسی باید باشد که اين نشانیهای آیپی را
تخصيص دهد و توزيع آنها را ردگيری کند – چه نسخۀ  ۴باشند و چه نسخۀ  .۶در حال حاضر اين کار
را سازمانی انجام میدهد پيوسته به آیکن به اسم «نهاد مسئول انتساب اعداد اينترنتی» (یانا  ،1)IANAکه
قطعاتی از نشانیهای آیپی را به پنج بايگانی اینترنتی منطقهای ( )RIRsتخصيص میدهد و هر کدام از
آنها متعلق به يکی از پنج منطقۀ جهان است .بايگانیهای اینترنتی منطقهای را مهندسان شبکۀ کشورهای
مختلف در هر يک از مناطق متناظر مدیريت میکنند؛ سازمانهای بزرگی مانند دانشگاهها ،بانکها و
آیاسپیها و ساير سازمانهايی که نياز به تعداد زیادی نشانی آیپی دارند پول پرداخت میکنند تا
عضو بایگانی اینترنتی منطقهای محلیشان شوند .اين بايگانیهای اينترنتی منطقهای جلسات مرتبی برگزار
میکند که در آن مهندسان به بررسی مشکالت فنی میپردازند و تصميمهايی مبتنی بر اجماع برای راه
چاره ها میگيرند .سيستم جهانی جواب میدهد چون این مهندسان توافق کردهاند که به يکديگر اعتماد
کنند و تصميمهای بايگانی اينترنتی منطقهایشان را محترم بشمارند.
هر چند دولتها و سازمانهای وابسته به دولت در اطراف جهان با بايگانیهای اینترنتی منطقهای
تعامل دارند و مهندسان سراسر جهان به آنها برای ادارهاش کمک میکنند ،سیستم در اختيار دولتها
نيست – با یک استثنای بزرگ« :نهاد مسئول انتساب اعداد اينترنتی» (یانا) با وزارت بازرگانی آمریکا
قرارداد دارد .مغز مسألهای که بسياری از کشورهای ديگر به ويژه چین به شدت به آن اعتراض دارند دقیقاً
اینجاست .حرکتهایی دورهای انجام میشوند برای اینکه کنترل تخصيص نشانیهای آیپی و هماهنگی
سيستم نام دامنه از یانا ،بایگانیهای اینترنتی منطقهای ديگر و آیکن گرفته شود و این کارکردها از طریق
اتحاديۀ مخابرات بینالمللی وابسته به سازمان ملل يا نهادی مشابه تحت کنترل دولتی درآید .ناتوانی
مزمن سيستم سازمان ملل در دفاع از حقوق بشر و حفظ آن در اطراف جهان و تمايلاش به تقويت و
مشروعیتبخشی به ديکتاتورها داخل نظام حاکمیت جهانی – در کنار این نکته که وزارتخانههای
ارتباطات بسياری از کشورها درک فنی چندانی از چگونگی کار واقعی اينترنت ندارند – همه دالیل
خوبی هستند برای اینکه منابع حساس را باید از دست نهادهای میان-دولتی دور نگه داشت.
اما با رشد اهميت اینترنت و افزايش چشمگیر تعداد کاربران اينترنتی جهان فراتر از هستۀ اولیۀ غربیان
مرفه و شامل شدناش بر افراد کمتر مرفه با دستگاههای موبایل ،و مردمی که خواندن و نوشتنشان فقط
به زبانهای چینی ،عربی ،اردو ،ژاپنی ،کرهای ،روسی و یکی از  ۱۸زبان رسمی هندی يا هر زبان ديگری
1. Internet Assiged Numbers Authority
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است که به آسانی همه جا «قابل اجرای بینشبکه» با الفبای انگيسیزبان نيستند ،فشارها و تنشهای
حکمرانی اینترنت رو به افزايش است .آیکن تقال میکند که اين تنشها و فشارها را به شيوههایی
مديریت کند که تسهیلکنندۀ توسعۀ اينترنت باشد و به شکلی که واقعاً برای همۀ کاربراناش خوب کار
کند و نه فقط برای ثروتمندترین افراد انگليسیزبان.
چرا بايد افرادی که مهندس شبکه نيستند نگران اين مسايل به ظاهر ناروشن حکمرانی اينترنت باشند؟
بيشتر کاربران اينترنتی جهان هيچ چيزی از آیکن ،دیاناس يا بایگانی اينترنتی منطقهای يا هيچ یک
از نبردهای جهانی قدرتی که داخل و حول اين کلمات اختصاری میگذرد نشنيدهاند .اما نتيجۀ اين
نبردهای قدرت بر ميزان عبور امن سخنان اعتراضی – يا هر نوع سخنی که مايۀ ناخرسندی دولتهای
قدرتمند يا شرکتهای نامونشاندار بزرگ شود – و محل مجازی بیان آنها روی وب اثر میگذارد.
بسیاری از بازيگران اين نبردهای قدرت ادعا میکنند که نمايندۀ منافع مردم هستند مردمی که اص ً
ال از
وجود آنها خبری ندارند و اگر از وجودشان باخبر هم باشند احتماال به آنها اعتمادی نخواهند داشت.
بسياری از سياستهای اخير حول دیاناس مربوط به اين است که چه کسی نامهای دامنه را کنترل
میکند و چه کسی از طریق آنها پول در میآورد .تا سال  ،۲۰۱۰همۀ نامهای دامنه فقط با حروف التین
بودند – اگر زبان بومی شما چینی يا عربی بود ،چارهای نداشتید؛ باز هم ناگزير باید به قدر کافی با الفبای
التین آشنا باشید و بدانيد چطور حروف آن را تايپ کنید و گرنه نمیتوانستید از اینترنت استفاده کنيد.
این امر در سال  ۲۰۱۱شروع به تغيير کرد :آیکن «نامهای دامنۀ بینالمللیشده» يا IDNها را راهاندازی
کرد .هر کشوری نام دامنۀ سطح باالی کد کشور خودش را دريافت میکند (به زبان حروف اختصاری
آیکن ،همان  ،)ccTLDمثل  .enبرای چین يا  .ukبرای بریتانيا يا  .caبرای کانادا .با آغاز این جريان در
سال  ،۲۰۱۱کشورهايی که توانايی مديریت روند را داشتند میتوانستند نامهای دامنۀ بینالمللی ccTLD
را نیز ثبت کنند .مصر و چند کشور ديگر عربزبان نامهای دامنۀ صدرنشان ( )top-levelعربی را
راهاندازی کردند تا تجارتها و سازمانهای داخل کشورشان بتوانند نشانیهای وب را به طور کامل
به زبان عربی ثبت کنند و آنها را برای عدۀ بیشتری که الفبای انگليسی برایشان کام ً
ال بيگانه است در
دسترس قرار دهند .چین ،کره ،و ژاپن همگی نسخههای مشابهی از IDNها را برای دامنههای صدرنشان
کد کشورشان راهاندازی کردهاند .از آنجایی که نامهای دامنه در ازای پول به افراد و شرکتها فروخته
میشوند ،اين گسترش زبانی البته فرصت تجاری عظيمی برای کل صنعتی است که از دهۀ  ۱۹۹۰رشد
کرده است و مردم را قادر میکند که نامهای دامنه را خریداری و تجارت کنند.
نامهای دامنهای مثل  sex.comيا  business.comميلیونها دالر به فروش رفتهاند و قبل از اينکه
بيشتر تجارتها بفهمند که اين نامها چقدر میتوانند برای آنها مهم شوند ،به فنبازان زود-جنبیدهای
منفعت رساندند که در دهۀ  ۱۹۹۰دامنه های پرسود را ثبت کردهاند .در ژوئن سال  ،۲۰۱۱پس از چندین
سال دعوا و چانهزنی ميان سازمانها و موکالن مختلف ،هيأت امنای آیکن تصمیم گرفت که امالک
و مستغالت اينترنت را از این هم گستردهتر کند و اجازه بدهد هر سازمانی که پول کافی و ظرفيت فنی
کافی داشته باشد تقاضای دامنههای ژنريک تازه و سطح باال بکند ( .)gTLDشرکتها قادر خواهند
بود که دامنههای صدرنشان برای مارکهای خودشان ایجاد کنند ( .ibmو  ).appleو شهرها میتوانند
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دامنههای صدرنشان برای خودشان ايجاد کنند (مثل  .seattleو  .berlinو  ).bejingو همۀ اين چيزها را
میتوان به هر زبان يا خط مهمی در کره خاکی انجام داد .آیکن مبلغی پنج رقمی بابت ثبتنام برای
سطح دسترسی اجرا و مديریت دامنه های صدرنشان ،به اضافۀ هزينۀ ساالنهای در کنار آن ،خواهد ستاند.
اين فرصتی است بسیار سودآور برای همۀ کسانی که درگير آن هستند :به مردم فرصتی میدهد که
مستغالتی مجازی از دل هیچ برای خود ايجاد کنند و سپس آن را بفروشند .مث ً
ال ،تجارت يا سازمانی
که به افرادی با اسم فاميلی مککينون خدمت میکند میتواند در تئوری (با فرض اینکه از عهدۀ رقم
 ۱۸۵هزار دالری تقاضای آن و مبلغ ساالنۀ  ۲۵هزار دالر بر آيند) میتوانند تقاضای مالکیت و مديريت
 .mackinnon gTLDرا بکنند .به اين ترتیب ،به جای اينکه من دامنۀ  rebeccamackinnon.comرا
خریداری کنم ،میتوانم  http://rebecca.mackinnonرا از يک ثبتکنندۀ دامنه بخرم .اما اگر ائتالفی از
افرادی با تبار اسکاتلندی بخواهند برای کار ساختمانسازی یا سرمایهگذاری دنبال مالکيت .mac gTLD
بروند ،به مشکل بر میخوريم .چون اپل ،صاحب نام تجاری  Macاست.
کنترل روی امالک و مستغالت در دنيای فيزيکی هميشه کانون دعواهای پيچيده و داغ سياسی بوده
است .در واقع ،مقاومت در برابر قدرت دلبخواهی شاه برای تصرف زمین و اموال پيشرانۀ اصلی منشور
کبير ( )Magna Cartaو بعدا ً مبنای «رضايت حکومتشوندگان» در دنیای مدرن شد .نزاعهای قدرت
بر سر کنترل زمین و اموال هميشه کانون سياست و ژئوپلتيک بودهاند اکنون اين نبردها با اينترنت وارد
بعد تازهای شدهاند.
امالک و مستغالت ديجيتال به نظر میرسد که به اندازۀ مستغالت فیزیکی سياسی هستند با اين
ت به اين معنا که سياستهای دامنههای ديجيتال
پيچيدگی مضاف که شبکه بدون مرز و جهانی اس 
همزمان درون کشورها و ورای بسیاری از مرزها اعمال میشوند .کشمکشهای سياسی و تجاری جهان
فیزیکی به شيوههايی پيچيده در هم آميخته و از نو طرحريزی میشوند .بعضی از انواع تجارت و حوزه
های مردمی کاربران اينترنت آمادهاند که از گسترش نامهای دامنۀ اينترنتی سود ببرند؛ در مقابل ،عدهای
دیگر فکر می کنند با قدم پيش نهادن آیکن برای برنامۀ جديد  gTLDبسیاری چيزها را از دست
خواهند داد.
در ميان بازندگان بالقوۀ مهم اين وضع شرکتهای غربی بزرگ و چندملیتی هستند که مارکها و
نشانهای مشهور بينالمللی دارند و به سختی در مخالفت با گسترش نام دامنهها البی کرده اند .آن زمان
در دهۀ  ،۱۹۹۰نمونههای مشهوری از «بستنشينی سايبری» وجود داشت که در آنها افراد فرصت طلب
و وب-باز ( )tech-savvyنامهای دامنۀ برندهای مشهور را با پسوند دات کام ثبت میکردند و تقاضای
مبالغ هنگفتی پول از شرکتها (برای صرفنظر کردن از آن دامنه) میکردند .در موارد ديگر ،دعواهايی
مشروع رخ میداد بر سر اينکه چه کسی حق داشتن يک دامنۀ خاص را دارد :فولکسواگن به خاطر
 vw.comکه ابتدا توسط يک شرکت کوچک در ویرجینيا به اسم  Virual Worksثبت شده بود ،به
دادگاه رفت .دادگاه به سود  Virual Worksرأی داد .به این ترتیب بسياری از شرکتهايی که نام و
نشان دارند میترسند که شماره بالقوه نامحدودی از gTLDهای تازه هزينههای تازهای ايجاد کنند برای
«مالکيت» همۀ نامهای دامنۀ مرتبط با برندهایشان و آنها را وادار کنند که هر بار که يک  gTLDتازه
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راهاندازی میشود به سرعت عمل کنند و هزاران نام دامنۀ جديد ديگر مرتبط با برندشان را خريداری
کنند و وقتی الزم شد به خاطر مالکيت نامهای دامنهای که فکر میکند به حق متعلق به آنهاست ،شکایت
کنند.
پس از اينکه هيأت امنای آیکن در سال  ۲۰۰۸تصمیم گرفت که شالودۀ فنی ،قانونی و سياسی
راهاندازی gTLDها را پیريزی کند ،نبردی سخت درگرفت بر سر اینکه چه کسی حق تقاضا دادن هر
نامی به هر زبانی را دارد؛ روند تقاضا چگونه باید باشد؛ چه معيارهايی باید برای پذيرش يا رد در نظر
گرفته شوند و چه کسی  -اگر اصوال هست  -قدرت وتو کردن دارد .دولتهايی که نگران استفاده از
نامهايی خاص برای ترویج پايگاههای معترضان يا محتوايی که به نظرشان توهینآميز میرسيدند بودند،
خواستار قدرت وتو برای این تقاضاها شدند .شرکتهایی که نگران حفظ نام و نشان تجاریشان بودند
(که در جهان آیکن مشهور است به حوزه «مالکيت معنوی») حامی کنترلهای سختگيرانهای شدند
که مانع از این میشود که هر کسی جز صاحب آن نام و نشان ،هر نامی را به هر زبانی که شباهت به نام
و نشانشان دارد ،ثبت کند .بسياری از دولتهای غربی به شدت همراه با این شرکتها البی کردند و از
موضعشان حمايت کردند.
از سوی ديگر بحث ،گروههای آزادیهای مدنی و حاميان حقوق مصرفکنندگان در مقابل گفتند
که دادن قدرت وتو به دولتها و شرکتها دربارۀ نامهای دامنۀ جدید باعث تهدید آزادی بيان است.
شرکتها و دولتهای دنیای در حال توسعه هم استدالل کردند که روشهای سختگیرانه و افراطی
حفاظت از نام و نشانهای تجاری و کپیرایت ،که شرکتهای چندملیتی غربی پشتاش هستند ،تبعيضی
خواهد بود علیه شرکتهای غير غربی که کمتر شهرت جهانی دارند و در جامعههای خود پيروانی دارند
ولی برندهایشان ممکن است نامهای مشابهی با آن شرکتهای مهم چندملیتی داشته باشد.
هيأت امنای آیکن تصميمهای نهايی را میگيرد ولی پيشنهادها و توصيههای سياستگذاری را
از چندين شورا و سازمان پشتيبان میگيرد که از طریق کنفرانس تلفنی ،ایميل و جلسات شخصی
اينها را منتقل میکنند .اين شوراها و سازمانهای حامی متشکل از مردمی هستند که مدعی نمايندگی
موکالن مختلف (کاربران غيرتجاری ،گروههای مصرفکنندگان ،ثبتکنندگان و بایگانیهای تجاری،
شرکتهای صاحب نام و نشان تجاری ،منافع مهندسی و غيره) هستند .دولتها تنها نقشی مشورتی از
طريق «کميتۀ مشورتی دولتی» ( 1)GACایفا میکنند .هيچ نمايندۀ دولتی در هیأت مديره آیکن ،که
نشان داده استقاللاش را از قدرتمندترین دولتهای جهان از جمله آمريکا حفظ می کند ،حضور ندارد.
در ژوئن سال  ،۲۰۱۱آمریکا و کميسيون اروپا پیشگام اقدامی شدند برای وادار کردن آیکن به اینکه
راهاندازی برنامۀ جديد  gTLDرا به تأخير بيندازد به خاطر اینکه احساس میکردند بعضی نگرانیهای
حلناشدۀ نام و نشانهای تجاری وجود دارد .هيأت مدیره آیکن که مطمئن بود مقررات تعيينشده برای
برنامۀ جديد  gTLDنتيجۀ اجماعی است که طی سالها توسط مجموعهای متنوع از ذینفعان تهيه شده
است ،به اعتراضهای واشينگتن و بروکسل بیاعتنايی کرد و به هر حال برنامه را تصویب کرد .يکی
از کسانی که ايستادگی آیکن را ستايش کرد ،الیوت ناس ( ،)Eliot Nossمدير ارشد اجرايی شرکت
1. Governmental Advisory Committee
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کانادايی  Tucowsبود که فروشندۀ نام دامنه ،ایميل ،نرمافزار و خدمات تجاری خرد است .او پس از
اعالم رأی هيأت مدیره گفت« :اگر داريد دربارۀ اينترنت حرف میزنید ،ملتها و دولت-ملتها تنها
بازيگرانی سر ميز هستند نه طرفهایی مسلط و غالب».
دولتهای غيرغربی نيز شکايت میکنند که ساختار متکی به ذینفعان متعدد در آیکن بر تعصب
و جانبداری غرب-محور تکیه دارد چون سازمان عمدتا در دست افرادی از دنيای توسعهيافته غرب
است .زبان کاری انگليسی است و نمايندگان تجارتها و سازمانهای غيردولتی از لحاظ جغرافيایی
بسيار محدود هستند و منعکسکنندۀ طيف کامل نگرانیها و چالشهای کاربران اينترنتی در کشورهای
در حال توسعه ،که بيشتر گسترش اينترنت در آنجاها رخ میدهد ،نیست .به خاطر این عدم توازن،
جمع رو به رشدی از دولتها – که چين در رأسشان است – تقاضا کردهاند که آیکن نقش و نفوذ
«کميتۀ مشورتی دولتی» یا  GACرا در روند تصمیمگيریهای سازمان باالتر ببرد تا منافع مردمشان بيشتر
نمايندگی شود.
متأسفانه ،دولتهای خودکامه و نيمه خودکامهای که در  GACفعال هستند عالقهشان به دفاع
از حقوق آزادی بیان و حريم خصوصی شهروندانشان از دولتهای غربی کمتر است .دست کم
گروههای تجاری و غيردولتی کشورهای دموکراتيک به روشنی میتوانند با مواضع دولتهای خودشان
در آیکن مخالفت کنند .کارآفرينان و گروههای جامعۀ مدنی در کشورهایی که ايستادگی آشکار
در برابر دولت تحمل نمیشود ،نمیتوانند سراغ آیکن بروند و از مواضعی دفاع کنند که در تعارض
با مواضع دولتشان باشد .به اين ترتيب ،هر چند آیکن مدعی است که يک نهاد متکی به ذینفعان
متعدد با رهيافتی پايین به باال در روندهای تصميمگيری و سياستگذاری است ،در واقع منافع کاربران
اينترنتی در کشورهای خودکامه تنها توسط دولتها ،تجارتهايی که ارتباط نزديک دولتی دارند ،و
سازمانهای نيمهدولتی نمايندگی میشود .منافع و حقوق معترضان ،اقليتهايی که نمايندگی سياسی
ندارند ،و کنشگران سايبری از کشورهای غيردموکراتيک هيچ نمايندگی معنیداری در آیکن ندارند،
مگر به طور غيرمستقيم از طریق گروههای بسيار معدود بينالمللی حقوق بشری و آزادی بيان که نیروی
انسانی ،منابع ،و دانش تعامل با روندهای سياستگذاری آیکن را دارا هستند.
در سال « ،۲۰۰۹صداهای جهانی» ( )Global Voicesشبکۀ رسانهای شهروندی که من يکی از
2
بنيانگذاراناش بودم ،عضو «حوزه کاربری غيرتجاری» 1در میان «گروه ذینفعان غيرتجاری» ()NCSG
آیکن شد« .گروه ذینفعان غيرتجاری» ايجاد شد تا نمايندۀ منافع و مدافع حقوق مردمی در اطراف
جهان باشد که از اينترنت عمدتاً برای مقاصدی غيرتجاری استفاده میکنند که البته شامل کنشگری
سياسی نيز هست .طرفه اين است که کاربران غيرتجاری مجبور بودهاند که در داخل بورکراسی آیکن
و ساختارهای رمزآلود حکمرانی سخت نبرد کنند تا نمايندگی منصفانهای داشته باشند؛ یعنی جایی که
رهبریاش با روند تصمیمگيری پايين به باالی مردمی و شمولگرا توصیف می شود.
در سال  ،۲۰۰۹به «گروه ذینفعان غيرتجاری» گفته شد شش کرسی در يکی از شوراهای ذینفعانی
1. Non-Commercial User Constituency
2. Non-Commercial Stakeholder Group
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که توصيههای سياستگذاری به هيأت مدیره ارائه میکنند ،خواهد داشت اما مشروط به اینکه تنها
نمایندگان سه تا از آن کرسیها را انتخاب کند و سه کرسی باقیماندۀ “نمايندگان” توسط هيأت مدیره
انتصاب شوند .به گروه اجازه داده نشد که منشور حکمرانی خودش را بنويسد بلکه اين منشور توسط
کارکنان آیکن بر گروه تحميل شد .رابین گراس ( ،)Robin Grossرييس وقت حوزه ،در واکنش گفته
بود« :به سياستگذاری “از پایين به باال”ی آیکن خوش آمديد» .ميلتون مولر در وبالگاش گزارش
کرد که« :اعضای توجيهگر هيأت مدیره آشکارا اعتراف داشتند که اين کار را فقط برای به دست
آوردن دل گروههای کاربری تجاری انجام دادهاند چون بیم آن بود که “عصبانی شوند” و اگر این کار
را نمیکردند برایشان در واشينگتن مشکل درست میکردند».
طی دو سال بعد ،نمايندگان حوزه مهجورمانده غيرتجاری ،که بيشترشان به عنوان داوطلبانی بدون
حقوق در آیکن مشارکت میکردند (بر خالف نمايندگان شرکتی در آیکن که شرکتهایشان
هزينۀ مشارکتشان را میپردازند و آن را بخشی از شغلشان به حساب میآورند) بر سر منشور با هيأت
مدیره و کارکنان آیکن مذاکره و چانهزنی کردهاند تا آن را مطلوبتر سازند؛ از جمله اینکه اعضا
حق انتخاب نمايندگانشان را داشته باشند« .گروه ذینفعان غيرتجاری» همچنين کماکان هیأت مدیره
و کارکنان آیکن را به خاطر نمايندگی ضعيف کشورهای «در حال توسعه و گذار» به چالش گرفت.
در پاسخ به چنين چالشهايی از سوی گروه و ديگران ،آیکن ابزارهای «مشارکت از راه دور» خود را
بهبود بخشيد که مردم را از اطراف جهان قادر میکرد جلسات را دنبال کنند و در آنها از طریق اينترنت
يا تلفن شرکت کنند .آیکن همچنین يک برنامۀ بورسیه را برای «افرادی از اعضای باهمستان اينترنتی
که پيش از اين نتوانستهاند در روندهای آیکن و سازمانهای موکل آن شرکت کنند» تدارک ديد .اما
اگر قرار باشد منافع همۀ اهالی وبستان جهانی در آیکن نمايندگی منصفانهای داشته باشد ،هنوز بسی
کارها باید انجام شود.
يقيناً ،وقتی پای حفظ حقوق بشر و آزادی بيان در ميان باشد ،الگوی حکمرانی سازمان ملل بسیار
بدتر است .روشن است که به نفع اهالی وبستان نيست که حکمرانی اينترنت را به دولت-ملتها واگذار
کنند .اما ساختارها و روندهايی که تا کنون برای حکمرانی اينترنتی با اتکا به ذینفعان چندگانه ايجاد
شده هنوز جوابگوی ميانجیگری برای آن نوع از سياست جهانی نيست که برای حفظ حقوق بشری،
آزادیهای مدنی ،و آزادی بیان در شبکههای جهانی الزم است.
در همين حال ،آیکن به رغم اينکه از همه سو با اتهاماتی مثل ناکارآيی ،اسراف ،سوء مديریت
و تردید در مشروعيت مواجه است ،همچنان لنگلنگان قدم بر میدارد .ميلتون مولر اشاره میکند که
نهادهای متکی به ذینفعان چندگانه مثل آیکن «سياست کثرتگرا» و بینالمللی خودشان را دارند که
اجازه میدهد ذینفعان مختلف سخن بگويند و سخنشان شنيده شود و برای منافعشان البی کنند  -با
فرض اينکه هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ منابع از عهدۀ شرکت در جلسات برآيند (و همچنين با فرض
خطر کردن سياسیاش اگر بخواهند نمايندۀ منافع غيردولتی مردم در کشورهای خودکامه باشند) .مسأله
اين است که این روند سياسی با ذینفعان چندگانه بدون چارچوب ارزشهای ابتدايی – که در سطح
ملی اغلب چارچوب قانون اساسی خوانده میشود  -رخ میدهد .چنان چارچوبی می توانست مانع از
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اين شود که پيامدهای سياسی به نقض حقوق بعضی از کاربران اينترنت در نقاط مختلف دنيا بینجامد،
چون يا آنها در طرف بازندۀ روند چانهزنی واقع میشوند يا نگرانیهای آنها حتی نمايندگی نمیشود
و فهميده نمیشود .مولر به درستی نتيجهگيری کرده است« :بدون جنبش سياسی برای تعريف و نهادينه
کردن حقوق فردی و آزادی ها و دفاع از آن در مقیاسی فراملی ،هیچ آزادی سايبری ()cyberliberty
نمیتواند وجود داشته باشد».
گام بعدی ،ايجاد آن جنبش است.

14

ساختن اینترنتی هموندمدار
تقریباً شش ماه پس از سرنگونی رئيس جمهور تونس ،زین العابدين بن علی ،اعتراض کوچکی با
حدود  ۱۵۰نفر در ميانۀ تونس شکل گرفت.
معترضان شعار میدادند« :ما همه سمير فريانی هستيم» و عکسهای مأمور پليس  ۴۴ساله را در
دست داشتند .سمیر فريانی ( )Samir Ferianiدو هفته پيش بعد از نوشتن نامهای به وزارت کشور تونس
دستگير شد .در آن نامه اسم چندين نفر از مقامات عالیرتبه وزارت آمده بود که به گفتۀ او مسئول
کشتار معترضان و ارتکاب نقض حقوق بشر در جريان انقالب تونس شده بودند .در يکی از دو نامه که
در مجلهای محلی منتشر شده بود ،او همچنين ادعا کرد که مقامات وزارت بایگانیهای حساسی را از
زمان سرنگونی بن علی نابود کردهاند که شامل بايگانیهای سازمان آزادیبخش فلسطين بوده است (که
در سال  ۱۹۸۲تا  ۱۹۹۴در تونس مستقر بود) .به گفتۀ او این اسناد نشانگر روابط بن علی با دستگاه امنيتی
اسرائیل بوده است.
فریانی متهم به «آسيب زدن به امنيت خارجی کشور»« ،انتشار و توزيع اطالعاتی که میتواند به بر
هم زدن نظم عمومی منجرشود» و «اتهام بدون سند وارد کردن به مأمور دولتی برای نقض قانون» شد.
فضای توييتر تونس در حمايت از فريانی به خروش آمد و از اينکه عناصر و رفتارهايی از رژيم سابق
هنوز در تونس جديد حضور دارند ،دلسرد شدند .يک کاربر توييتر با نام @ emnamejriپرسيده بود:
«خبرنگاران ما ،جامعۀ مدنی و احزاب سياسی ما کجا هستند؟» در فيسبوک ،مردم صفحاتی ايجاد کردند
و خواستار آزادی او شدند .آنها عکسهایی از اعتراضها پست میکردند و لینکهايی از اخبار مربوط
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به پروندهاو و اخبار واکنشهای شهروندان را در اطراف تونس گرد هم میآوردند .آنها خبر محکوميت
ناظر حقوق بشر را دست به دست میکردند که در آن خالصهای از احساسات بسیاری از مردم دربارۀ
اين بازداشت آمده بود« :در وقتی که بسياری از تونسیها باور دارند که مقاماتی که تحت رژيم بن علی به
وحشتآفرينی در ميان مردم مشغول بودند هنوز در نهادهای امنیتی صاحب قدرت هستند ،دولت موقت
باید مشوق افشاگران باشد نه اينکه از قوانین دولتی برافتاده برای به زندان انداختن آنها استفاده کند».
در کنفرانسی در نيويورک دربارۀ اينترنت و سياست در همان ماه ،فردی از رياض قرفالی
( – )Riadh Guerfaliکنشگری که در سال  ۲۰۰۴ويديوی «بن علی  »۱۹۸۴را ساخته بود – پرسيد که
آيا او نگران نيست که انقالب تونس عاقبت خوبی نداشته باشد .او در پاسخ گفت« :من خوشبين هستم
که ما در اين نبرد پيروز خواهيم شد .در حال حاضر هنوز مشکالت زيادی وجود دارد .اما افکار عمومی
در اينجا حاضر است» .به رغم این نبرد نفسگير ،تفاوت ميان آن موقع و اکنون اين است که تونسیها
فضايی را در رسانهها و در اينترنت برای گفتمان و بحث پديد آوردهاند که فوقالعاده وسيعتر و در
دسترستر از چيزی است که در زمان بن علی وجود داشت .قرفالی در برابر اتاقی پر از فعاالن سياسی
آمریکایی و بالگرها و روزنامهنگاران و فنبازان ( )techiesگفت« :اگر بتوانيم بگوييم اين کار غلط
است ،میتوانيم بگوييم شخص مسئول باید استعفا کند» و اين گام نخست است« :هيچ چيزی هيچ وقت
در هيچ جای دنیا به خودی خود عوض نمیشود .نياز به فشار افکار عمومی دارد».
اين حقیقت در همه جا و برای همه کس صادق است .دموکراسی خود به خود مانند آخرين نسخۀ
فیلمهای شبکه سینمایی نتفليکس ( Netflixکه روی وب فعال است) از طريق اتصال اینترنت برادبندمان
تحويل داده نمیشود ،و خود به خود تجديد و به روز نمیشود .آيندۀ آزادی در عصر اينترنت بسته است
به اينکه مردم به خودشان زحمت بدهند و مسئولیت آينده و عمل کردن را به دوش بگيرند يا نه .درست
همانطور که اقدامات و انتخابهای فردی ما به مثابۀ شهروندان ،والدين ،معلمان ،کارمندان ،مديران و
مقامات دولتی در کنار هم ،نوع جهانی را که در آن زندگی میکنيم شکل میدهند ،اعمال و انتخابهای
يکايک ما آيندۀ اينترنت را نيز شکل میدهد.
عناصری از جنبشی فراملی برای دفاع از آزادی اينترنتی و گسترش آن به تدریج شروع به پدیدار
شدن کردهاند .مانند خود اينترنت ،اين جنبش فاقد مرکز است ،اگر هم هماهنگ شده باشد ،هماهنگی
(غیرمتمرکز و) رهايی دارد و اغلب توسط گروهها و افرادی در حواشی و مرزهای وب پيش رانده
میشود که به مشکالت خاص واکنش نشان میدهند .اکنون اين جنبش نه به قدر کافی گسترده است و
نه به قدر کافی قوی تا به طور سيستماتیک بر سوء استفادۀ دولتها يا شرکتها از قدرت نظارت کند.
اما انقالبها ،و اقدامها برای انقالب ،از اوایل سال  ۲۰۱۱مردم بسيار زيادی را در اطراف جهان تکان
دادهاند تا بسیار فعاالنهتر درگير نبرد قدرت برای آزادی و کنترل اينترنت شوند.
هدف اين جنبش چه باید باشد؟ اگر هدف برقراری نوعی ابر-دولت جهانی شبيه سازمان ملل برای
مديريت و محدود کردن قدرت ديجيتال ميانمرزی باشد ،نه واقعگرايانه است و نه مطلوب .خودسری
سایبری و جنگ چريکی ديجيتال مدل رابين هودی نيز مطلوب نيست .با توجه به طبیعت انسانی و
واقعيتهای جهان امروز ،دور از ذهن است که انتظار داشته باشیم از نقطۀ صفر با یک جور دموکراسی
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آرمانشهری ديجيتالی در جبهه دستنخورده و از لحاظ سياسی بکر فضای سايبری شروع کنيم.
يک رهيافت واقعگرايانهتر و دموکراتيک تر این است که نهادها و باهمستانهایی جايگزین و متکی
به وب-وندان یا اهالی شبکه بسازيم و تقویت کنيم که بتوانند با يکديگر همزيستی داشته باشند و در
نهایت موازنۀ قدرت را هم در فضای آنالين و هم در فضای آفالين تغيير دهند .در عين حال ،بايد راههای
مؤثرتر و نوآورانهتری برای محدود کردن همۀ صورتهای قدرت ديجيتال در چارچوبی معقول طراحی
کنيم ،چه اين قدرت را دولتها و شرکتها اعمال کنند و چه شبکههای کنشگری هکر با رنگهای
ايدئولوژيک و سياسی مختلف .گام نخست ايجاد آگاهی و مشارکت بسيار وسيعتر عمومی است .مردم
ديگر نباید خودشان را «کاربر» و «مشتری» منفعل ببينند و بايد همچون شهروندان اينترنت – به عنوان
«وب-وندان»  -عمل کنند.

تقویت عامه وب-وندان

روزنتال آلوِس ( ،)Rosental Alvesروزنامهنگار برزيلی که اکنون رييس مرکز خبرنگاری نایت در
آمريکا 1در آستين تگزاس است ،دوست دارد عصر ماقبل اينترنت را به کويری تشبیه کند .بيشتر مردم
دسترسی آسان به شمار معدودی از منابع برای خبر و اطالعرسانی داشتند .فهم مردم از جهان وابسته به
اولويتها و تصميمهای کم خرج سردبیرانی بود که سازمانهای خبری را اداره میکردند و هر چيز يا
هر کسی که میتوانست بر آنها نفوذ داشته باشد.
اینجا بود که سيل سرازير شد .امروز ما در يک جنگل بارانی اطالعات زندگی میکنیم که ناگهان
عم ً
ال يکشبه در کنار ما رشد کرده است .ما آمادۀ چنين اکوسيستم مهيبی که ارگانيسمهای اطالعاتی
آن به سرعت در حال تکامل هستند نبوديم .ما ناگهان از مشکل قحطی و کمبود پرتاب شدهايم به دل
مسألۀ فراوانی ناخواسته ،دستکم برای بعضی از انواع اطالعات .اطالعات ديگر ديرياب و سختياب
هستند و در ميان ساير گونههای مسلطی که به سرعت تکثیر میشوند ،غرق يا مدفون میشوند .عمدۀ
رسانههای آنالين اکنون چيزهايی هستند که ما خودمان تولید میکنيم – در رسانههای اجتماعی ،در
وبالگها ،در وبسايتهای شخصی .روزنامهنگاران و متخصصان رسانهای اکنون برای جلب توجه و
نفوذ با يکديگر رقابت میکنند .آلوس 2میگويد« :منطق ارتباطاتی که در حال ايجاد در اين عصر جديد
هستند اين است که مبتنی بر تعامل ()engagementاند».
بسياری از مقامات منتخب در دموکراسیهای مهم جهان دربارۀ کيفيت پايين ،شرارت يا ماهيت
خودپسندانۀ بسياری از گفتمانهايی که آنالين میبينند شکايت میکنند .چيزی که بسياری از شاکيان
به نظر نمیرسد درک کنند اين است که اگر نمیخواهند آزادی بيان و هويت ناشناس در وب را از بین
ببرند و به تعيین مقررات تنظيمی اضافی و تقاضاهای غيرواقعبينانه از شرکتها برای نظارت پليسی بر
محتوايی که شهروندان تولید میکنند بپردازند (که در اين صورت آنها دشمن آزادی به شمار خواهند
رفت فارغ از اينکه قصد و نيتشان چه باشد) ،در اين صورت تنها راه پاسخ به بيانهای ناصواب،
1. Knight Center for Journalism in the Americas
2. Alves
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بيانهايی بهتر و مؤثرتر است.
البته ،صرف اينکه حاال هر کسی میتوان رسانهای ايجاد کند و چيزی (روی وب) ارسال کند به
خودی خود به اين معنا نيست که جامعۀ انسانی دموکراتيکتر يا صلحآميزتر خواهد بود .زندگی در
جنگلی بارانی کام ً
ال ممکن است زشت ،سبعانه ،کوتاه و وضعيتی هابزی باشد که نه فقط غریزی بلکه
بدوی نيز خواهد بود .در دنیای آفالين ،به همین خاطر است که ما «تمدن» برپا می کنیم .اکنون بر عهدۀ
اهالی وبستان است که به نتيجه برسند چطور يک «تمدن پايدار» داخل جنگل بارانی ديجيتال جديد
بسازند که ما در آن رزق و روزی خود را بيابيم و از گياهان سمی و جانوران درندهاش پناه بجوييم.
موفقیت به هيچ وجه ناگزير نيست .مردم هنوز باید ياد بگيرند که چطور مشارکت سازنده و مسئوالتنه
در این فضای جدید داشته باشند و از حقوق اقلیتها و معترضان حفاظت کنند .مشوقهای درست و
تنبيههای مناسب برای رفتار آنالين خوب و بد را هنوز بايد پيدا کرد .راه حلهايی که به قدر کافی از
حقوق وب-وندان حفاظت میکنند پديدار خواهند شد ،اما فقط در صورتی که اهالی وبستان جهانی
مشارکت فعال در طراحی و ايجادش داشته باشند .هر چقدر ما بيشتر از اينترنت استفادۀ فعال بکنيم برای
اعمال حقوقمان به عنوان هموندان و برای بهبود جامعههایمان ،برای دولتها و شرکتها سختتر
خواهد بود که آزادیهای ما را مثله کنند و چنانکه اغلب میگويند ،ادعا کنند که ما شايستگی آن
آزادیها را نداريم و با ما مانند طايفهای نفرین شده برخورد کنند.
«صداهای جهانی» يکی از بسيار باهمستانهای نوپديد از مردمی است که حق شهروندیشان را در
اينترنت مطالبه میکنند و کاربرانی منفعل يا مصرفکننده نیستند .آنها برای آيندۀ اطالعات آنالين – و
آزادیاش – از طريق مشارکت مستقيم قبول مسئوليت میکنند .باهمستانهای بسيار زياد ديگری هم
هستند که ايجاد نوع تازهای از تمدن را دنبال می کنند که بهتر با جنگل بارانی ديجيتال در حال تحول
ما متناسب باشد؛ باهمستانهايی که بر حفظ روشهای قديمی زندگی کويری با همۀ نهادها و سنتهايی
که در بافت و بستر قدیمی معنا داشتند اصرار ندارند چون می دانند که ممکن است در ميانۀ اين سيالب
اسباب زوال ما شوند .ويکیپديا ،دانشنامۀ آنالينی که هر کسی میتواند آن را ويرايش کند ،شاید
مشهورترين نمونه از منابع اطالعاتی است که هر کسی روی کرۀ زمين میتواند در آن سهمی داشته باشد،
اما اين فضا را باهمستانی اصلی از مردمی در اطراف جهان نگهداری و حکمرانی میکنند که به این تفکر
باور دارند که نخبگان ديگر دانش بشری را در کنترل خود ندارند .آنها ثابت کردهاند که گروهی از
مردمی که مجموعهای از اهداف مشترک داشته باشند میتوانند خودشان بر مبنای مجموعهای از قواعد
باهمستانی فرمانروای خود باشند و به توليد مرجعی دست بزنند که هیچ رقمی از بودجۀ عمومی یا درآمد
شرکتی نمیتواند به ايجاد آن نزدیک شود.
چيز ديگری که به همان اندازه مهم است ،سازمانهای رسانهای شهروندی است که تمرکزشان بر
مسائل محلی است و مستندسازی ،جلب توجه و اقدام عملی کردن عليه نقض حقوق ديجيتال شهروندان
را وجهه همت خود ساخته اند .وبسايت تونسی  Nawaat.orgکه سامی بن غربیه ،رياض قرفالی،
سلیم عمامو و ديگران آن را اداره میکنند ،لنگری برای باهمستان کنشگران ديجيتال در تونس به شمار
می رود .هر چند آنها هم از پايگاههای تجاری مثل فيسبوک ،توييتر ،يوتيوب و فلیکر نيز به عنوان
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مؤلفههای راهبر کنشگریشان استفاده میکردند Nawaat.org ،نقش يک پایگاه واحد برای همه نیازها
و بایگانی اطالعات را بازی میکرد .اين وبسايت همچنين موقعی که سرويسهای تجاری مسدود
میشدند يا حسابها هک شده يا بسته میشدند ،نقش نسخۀ پشتيبان مهمی را بر عهده داشت .در مصر،
وبسايتهايی مثل «شکنجه در مصر» و «گردآورندۀ وبالگهای مصری» که برنامهنويس کد باز ،عال
عبد الفتاح ،آن را مدیريت میکند به طرز مشابهی نقش لنگر برای حرکتهای پراکندهتر در چندین
سايت رسانههای اجتماعی را ايفا میکرد که گرچه در آنها کنشگران دسترسی وسيعتری داشتند ولی
روی چگونگی ذخيرهسازی و به اشتراک گذاشتن اطالعات کنترل شان کمتر بود.
نوع ديگری از ارگانيسم در اکوسيستم جدید ،کرييتيو کامنز( 1هموندان خالق) است ،که طرحی
غيرانتفاعی است و لورنس لسيگ آن را بنيان گذاشته است – او در آن موقع در استنفورد بود و اکنون
در هاروارد است .این برنامه وقف کمک به مردم شده برای اينکه اطالعات و رسانههای خود را بسته
به عالقه خود به طور گسترده يا محدود به اشتراک بگذارند .سيستم انعطافپذیر مجوزهای کپیرايت
آن ،سازمانهایی مثل صداهای جهانی ،ويکیپديا و بسياری از طرحهای غيرانتفاعی شهروندی را قادر
میسازد که محتوایشان تا حد امکان به طور گسترده به اشتراک گذاشتهشود و با رضايت و تصويب
کامل ايجادکنندگاناش به هر تعداد زبان ممکن ترجمهشود .نکته اين است که افرادی که میخواهند از
کارشان با قواعد سنتی کپیرايت حمايت کنند قطعاً میتوانند چنین کنند ،ولی عدۀ بسيار زياد ديگری
هم هستند که رسانه را به داليلی غیر از فروش حق مولف ايجاد میکنند و این عده هم بايد بتوانند این
کار را بکنند.
گروههای ديگر به طور صریح بر حفظ باز بودن و آزادی اينترنت تا جای ممکن متمرکز هستند.
در سال  ،۲۰۰۹موزيال ( ،)Mozillaسازندۀ مرورگر فايرفاکس و ساير ابزارهای کد باز ،درامبيت 2را
راهاندازی کرد که پايگاهی است که از طريق آن مردم میتوانند از طریق طرحهای خویش و به کمک
طلبیدن دیگران به طور فعال به باز و آزاد نگه داشتن وب بپردازند .در اینجا ،يک تيم مشغول تهيۀ
مجموعهای از «آيکونهای حريم خصوصی» جهانشمول است – مجموعهای از نمادها که شرکتها
میتوانند آنها را انتخاب کنند تا کاربران بسادگی بفهمند کدام اطالعات شخصیشان ذخيره میشود و
چه مدت و چگونه و با چه کسی به اشتراک گذاشته میشود و تحت چه شرايطی .اين کار به نوبۀ خود
کار را برای کاربر آسانتر میکند که تصميم بگيرد چطور از هر سرويس استفاده بکند يا نکند .چندين
طرح ديگر هم متمرکز بر ايجاد دورههای رايگان ،کتابچههای راهنما و ساير ابزارهای آموزشیاند تا
کاربران غيرفنی وب بتوانند سواد وبشان را باال ببرند و توانايی ايجاد و تغيير ابزارهای خودشان را پيدا
کنند .نکتۀ جنبش درامبيت اين است که وب تنها در صورتی آزاد و باز خواهد بود که مردم فعاالنه در
تبديل آن به وب آزاد و باز مشارکت کنند.
عدۀ ديگری هم هستند که تمرکزشان آموزش هموندان است که چطور از خودشان در برابر تهديد
آزادیهایشان محافظت کنند« .حمايتگری صداهای جهانی» با طیفی از سازمانهای غيرانتفاعی کار
1. Creative Commons
2. Drumbeat
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میکند تا اطالعاتی را به زبانهای مختلف توزیع کند دربارۀ تهديدهايی که شهروندان عليه آزادیها و
حقوق آنالینشان با آنها مواجه هستند ،و اينکه از چه ابزارها و تاکتيکهايی برای حفاظت از خودشان
میتوانند استفاده کنند« .کار جمعی فناوری تاکتيکی» 1تهيۀ مطالب آموزشی در زمينۀ حريم خصوصی و
امنيت شهروندان است و «موبايل اکتيو» ،2به نوبۀ خود در زمينۀ شبکهای از فنبازان (تکنولوژیست ها) و
کنشگران کار میکند تا به مردم کمک کند که با سانسور و شنود روی تلفنهای موبايلشان مبارزه کنند.

گسترش هموندان فنی

وقتی دولت مصر اينترنت را روز  ۲۷ژانويۀ  ۲۰۱۱قطع کرد ،باهمستانی جهانی از برنامهريزان و
مهندسان کنشگر « -هکتيويستها»  -وارد عمل شدند .سرويسدهندگان اينترنت و موبايل در مصر
غيرفعال شده بودند ولی تا وقتی که دستگاههای تلفن و فکس قادر به ارسال و دريافت تماسهای
بينالمللی بودند ،هنوز برای مصریها راههايی برای اتصال به اينترنت باقی بود .مشهورترین اقدام
همکاری بين گوگل و توييتر بود که به نام «با توييتر حرف بزن» شناخته می شد :مردم میتوانستند يک
تلفن ثابت پيدا کنند ،به شمارهای تلفن بزنند و پيامی را ضبط کنند و آن پيام از طريق توييتر به کل جهان
مخابره میشد.
اقدامات ديگری در واقع کنشگران مصری را قادر ساخت که مستقيماً و به رغم قطع همه چيز به
اينترنت وصل شوند .اعضای يک گروه نيمهسازمانيافته به نام تلهکوميکس ،3که اول در سوئد تشکيل
شده بود و اکنون صدها عضو فعال در اطراف جهان دارد ،با کمک سازمان همخانواده اجراییاش
به نام  – We Rebuildکه هر دو کارشان وقف «دسترسی به اينترنت آزاد بدون شنود دخالتگرانه»
بود – شروع به گردآوری اطالعات دربارۀ خدمات اينترنت دايلآپ در اروپا و ساير کشورهای شمال
آفريقا و خاورميانه شدند که از طريق آنها با هر تلفن زمينی مردم میتوانستند به خدمات بينالمللی
متصل شوند .تماس مزبور خيلی گران تمام میشد ولی در اوج بحران سياسی بهتر از هيچ بود .هکرهای
کنشگر سپس در اينترنت به دنبال شمارههای فکس مصری گشتند و شروع به فکس کردن اطالعات تا
هر جایی که میتوانستند کردند .همچنين وبسايتی را نيز راهاندازی کردند که در آن مرتباً اطالعات
دايلآپ جديد را به روز میکردند و آنها را بين مصریان خارج از کشور توزيع میکردند که آنها هم با
تلفنهای ثابت دوستان و بستگانشان تماس میگرفتند و اطالعات را به آنها میرساندند .يک آیاسپی
کوچک فرانسوی هم استفادۀ رايگان از خدمات دايلآپاش را در اختيار مصريان قرار داد .حسابهای
مشابه ديگری از اين جنس نيز از خدماتی در سراسر اروپا و شمال آمريکا توسط حاميان انقالب مصر که
اطراف جهان زندگی میکردند خريداری شد.
طيفی از کارآفرينان کنشگر ،فعاالن غيرانتفاعی و بنيادها به دنبال راههايی میگردند که کنشگران
بتوانند هر وقت و هر جا که دولت بعدی تصميم بگيرد دکمۀ قطع اينترنت را فشار بدهد ،آمادگی داشته
1. Tactical Technology Collective
2. Mobile Active
3. Telecomix
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باشند .مدتی پس از قطع اينترنت در مصر ،کنسرسيومی از برنامهنويسان ،به رهبری برنامۀ پیشگام فناوری
باز 1بنياد نيوامريکن ،2شروع به ايجاد تعدادی از پايگاههای ک ِد باز به شکل نرمافزارهای آسانی کردند که
میشد تقريباً روی هر ابزار و دستگاهی با ارتباط وايرلس نصبشان کرد تا در آينده وقتی دولت اينترنت
را قطع میکند ،کنشگران دستکم بتوانند با يکديگر از طريق لينک کردن لپتاپها و تلفنهای موبايل
وايرلسدارشان در يک شبکۀ «مش» 3محلی مرتبط بمانند .این برنامه که به نام Commotion Wireless
خوانده می شود ،يکی از مؤلفههای اصلی اش نرمافزاری است به نام «سروال» 4که افراد را قادر میکند
که شبکههای موردی مستقل تلفن همراه را با استفاده از شمارۀ فعلی تلفنشان ايجاد کنند حتی وقتی که
شبکههای تجاری نابود شده يا خاموش باشند .يک شبکۀ مبتنی بر سروال پيشتر به طور موفقيتآميز به
صورت آزمايشی در نواحی دور از دسترس استرالیا پيادهسازی شده است .دادهها در داخل شبکۀ محلی
برای انتقال به روی اينترنت باقی باقی میمانند تا هر وقت و هر جا که اتصالی ولو موقتی برقرار شد ارسال
شوند( .اين طرح بودجهاش را از وزارت خارجه در بهار سال  ۲۰۱۱دريافت کرد).
ايدۀ شبکهسازی مش تازه نيست .مهندسان و برنامهنويسان نرمافزاری که ذهنيت مدنی داشتند بيش از
یک دهه کار کردند تا مشکالت حاصل از ترکيب کنترل دولت و شرکتها را بر چگونه و چطور وصل
شدن شهروندان عادی به اينترنت حل کنند .جنبش وايرلس برای باهمستان ابتدا در آمريکای شمالی و
اروپای غربی به عنوان بخشی از تالش برای ارايۀ دسترسی اينترنتی به شهروندان دور از دسترس و از
لحاظ اقتصادی محروم راهاندازی شد که حامالن اينترنت يا وايرلس شرکتی هيچ انگيزۀ تجاری برای
سرويسرسانی به آنها ندارند .بزرگترين و موفقترین باهمستان پروژۀ وايرلس  Guifi.netاست که در
کاتالونيا آغاز شد و به ساير نقاط شبهجزيرۀ ایبريای اسپانيا گسترش پيدا کرد .در این محل خانوادههای
روستايی به تلفونیکا ،شرکت اصلی مخابرات اسپانيا ،دسترسی ندارند .طرحهای ديگری نيز در برلين،
وين و آتن در دست راهاندازی است .در ديترويت ،سازمانی به نام «ائتالف عدالت ديجيتال» 5يک
سرويس برادبند و وايرلس برای باهمستان را ترويج میکند که محتوای توليدشدۀ محلی را به مثابۀ راهی
برای ترويج نوآوری باهمستانهای محلی و مشارکت مدنی حمایت میکند .يکی از مؤلفههای مهم
آن شبکهسازی توری در محلههاست :یکی از ساکنان اتصال اينترنتی تجاری میگيرد و سپس سيگنال
آن در سراسر محله از طریق روترهای ارزانقيمت در هر خانهای به اشتراک گذاشته یا منتقل میشود.
باهمستانی از نوآوران نرمافزار و سختافزار حول اين طرحها به وجود آمده است که کدهای نرمافزاری
و طراحیهای سختافزار و نیز دانش به دست آمده از موفقیتها و شکستهای يکديگر را به اشتراک
میگذارند.
در دولتهای خودکامه و شبهدموکراسیهای بناپارتيستی ،اتصالی که در کنترل باهمستان باشد به
1. Open Technology Initiative
2. New American Foundation

 .3شبکۀ «مش» ( )meshيک نوع شبکه است که در آن هر گره (يا «نود») بايد نه تنها دادههای خودش را به دست آورد
و منتشر کند ،بلکه به عنوان رلهای برای ساير گرهها نيز عمل ند يعنی بايد برای انتشار دادههای موجود در شبکه همکاری کند.
4. Serval

5. Digital Justice Coalition
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زحمت برقرار میشود چه برسد به اينکه بدون عقوبت بتوان آن را حفظ کرد؛ در نتيجه احتماالً این نوع
اتصال فقط در وضعيتهايی پديد میايد که مستلزم انقالب و شورش آشکار باشد .در دموکراسیها،
جنبشهای اتصال محلی هنوز آنقدر کوچک و تازه هستند که پيامدهای گستردهتر سياسیشان به آزمون
گذاشته نشده است .مدافعان وايرلس باهمستانی و شبکههای توری محلهها میکوشند تا قوانين ،مقررات
و استانداردهای فنی بتوانند چنین شبکه هایی از وايرلسها را قادر سازند که رشد و رونق داشته باشند و
همزيستی کنند – و حتی گاه رابطهای همزيستانه با خدمات شرکتی موجود داشته باشند .در روزگاری
که برای مردم مشارکت کامل در سياست و گفتمان سياسی روز به روز دشوارتر میشود و شروع کردن
يک کسب و کار کوچک موفق ،يا استفاده از خدمات دولتی بدون اتصال اينترنت و وايرلس سختتر
میشود ،ما هموندان بايد برای ساماندهی راههای جايگزين اتصال در اوقاتی که گزينههای تجاری
نيازهای ما را تأمين نمیکنند ،آزاد باشيم.
برای کسانی که جويای گريز از سانسور و شنود در هر شبکهای باشند که دست بر قضا از آن استفاده
میکنند ،کنشگران تهيۀ نرمافزار سالهاست که روی انواع ابزارها کار میکنند .طيفی از نويسندگان
نرمافزار با وابستگیهای مختلف تجاری و غيرتجاری ابزارهايی نرمافزاری تهيه کردهاند که به کاربران
اينترنت در چين ،ايران و ساير کشورهای خودکامه کمک میکند که به محتوای مسدودشده دسترسی
پيدا کنند .بعضیها از بقيه مؤثرتر و امنتر هستند .يکی از گروههای مهندسان ک ِد باز ،در ده سال گذشته
روی ابزاری «ناشناسساز» به اسم  Torکار کرده است که کاربران را قادر میسازد در وب بچرخند و
محتوا را آپلود يا دانلود کنند بدون اینکه بشود آنها را ردگيری کرد .بین آغاز اعتراضهای مصر در ۲۵
ژانویۀ  ۲۰۱۱و قطع اينترنت در  ۲۷ژانويه ،استفاده از  Torدر مصر به خاطر نگرانی کنشگران از شنود
پليس روی ارتباطات اينترنتیشان چهار برابر شد .برنامهنويسان همچنین کار میکنند تا دسترسی به
اينترنت امن با  Torو سایر ابزارها را روی تلفنهای موبايل بياورند يا دستکم برای کسانی که از سيستم
عامل ک ِد باز گوگل ،يعنی آندرويد ،استفاده میکنند این دسترسی را ممکن سازند .بعضی از کشورها،
مانند ايران و چين ،راههايی پيدا کردهاند برای مسدود کردن کانالهای شناختهشدۀ علنی  Torکه باعث
شده در فضای سايبری مسابقهای متکی به سالح-ابزار بین کنشگران برنامهنويس و مهندسان دولتی به
وجود آید.
مهندسان و برنامهنويسان کنشگر ديگر روی مشکل کنترل شرکتی بر زندگیهای اجتماعی و سياسی
آنالين ما کار میکنند .در سال  ،۲۰۱۰در اوج تبليغات منفی دربارۀ سياستهای حريم خصوصی
فيسبوک ،چهار برنامهنويس جوان از مؤسسۀ کورانت 1دانشگاه نيويورک يک طرح ک ِد باز را به نام
دیاسپورا ( )Diasporaراهاندازی کردند که هدفاش ارائۀ دانلود نرمافزار يا «پاد» ()podی بود که مردم
بتوانند روی سرورهای کامپيوتری خودشان نصب کنند تا شبکههای اجتماعی شبیه فيسبوک بسازند.
فکر اصلی این بود که به جای اينکه اجازه بدهند فيسبوک اطالعات شخصی مردم را کنترل کند و
مفتش و پليس آنها باشد ،گروههای بیمرکز بتوانند پايگاهها و دادههای خودشان را کنترل کنند .پویش
آنالين آنها برای جمعآوری  ۱۰هزار دالر در آن تابستان آنقدر باعث ايجاد عالقه شد که در نهايت
1. Courant Institute
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حدود  ۲۰۰هزار دالر پول جمع کردند .گروهی از برنامهنويسان در منطقۀ سياتل ،نرمافزا ِر ک ِد باز برای
شبکههای اجتماعی طراحی کردند به نام  Crabgrassکه مشخصاً برای نيازهای کنشگران سياسی طراحی
شده بود .طرحی قديمیتر ،به نام  ،StatusNetمردم را قادر میساخت که سرويس وبالگنويسی خردی
شبيه توييتر را برای خودشان نصب کنند که خود به طور محلی میتوانستند کنترلش کنند.
در اوايل سال  ،۲۰۱۱ايبن موگلن ( ،)Eben Moglenاستاد دانشگاه کلمبيا ،طرح تازهای را اعالم
کرد به نام  FreedomBoxکه هدفاش پرداختن به آسيبپذيری کنشگران و معترضانی بود که در حال
حاضر وابستگی خيلی زيادی به سرويسهای متمرکز شرکتی ،مثل فيسبوک و آمازون ،برای ذخيرۀ
دادههایشان و انتشار پيامهای رسانهایشان دارند .او در سخنرانیای توضيح داد که مشکل به خاطر
ايجاد يک معماری خدمات استاندارد به وجود آمده است که «بسيار مستعد سوء استفاده است» چون
شامل «مخزنهای گستردهای از دادههای ساماندهیشدۀ سلسلهمراتبی از مردم در حواشی و مرزهای
شبکه است که تحت کنترل خودشان نيست» .وقتی پليس با حکمی در دفاتر شرکتهایی ظاهر میشود
که شبکه را کنترل میکنند ،شرکتها باید اين دادهها را تحويل دهند .فکر موگلن اين است که شبکهای
از سرورهای ارزان و کوچک ايجاد کند که بزرگتر از دوشاخه برق يک تلفن موبايل نيستند تا افراد
بتوانند به طور محلی کنترلشان کنند و به صورت شبکهای بدون مرکز به هم متصل باشند و مقامات يا هر
نهاد قدرتمند ديگری نتوانند از یک مکان متمرکز به دیتای شهروندان دسترسی پيدا کنند .چنين سيستمی
مردم را قادر میکند که از دادههایشان پشتيبان بگيرند ،آنها را منتشر کنند و به طور امن ارتباط داشته
باشند – و اگر هم بخواهند ناشناس اين کار را بکنند.
از نيمۀ سال  Diaspora ،۲۰۱۱و  FreedomBoxدر مرحله تجربه و بهینه سازی باقی ماندهاند .شماری
از باهمستانهای آشنا با فناوری از  StatusNetاستفاده کردهاند ولی اين برنامه تاکنون نتوانسته است شيوع
گسترده به عنوان جايگزینی غيرتجاری برای توييتر پيدا کند .این هم روشن نيست که آيا تعداد زيادی از
مردم هرگز عالقه خواهند داشت که از سرويسهای بزرگ تجاری نام و نشاندار به جايگزنهای امنتر
با کنترل محلی بروند يا نه.
پذیرش گسترده ابزارها و سرويسهای غيرتجاری در میان مردم چيز غريبی نيست به شرط اینکه
کاربری آسان داشته باشند و ارزش روشنی به بسياری از مردم ارائه کنند .برای نمونه« ،وردپرس»
( ،)WordPressپایگاه ک ِد باز وبالگنويسی ،و «دروپال» ( ،)Drupalسيستم مديریت محتوای ک ِد باز،
با استقبال سازمانهای غيرانتفاعی ،افراد کنشگر ،سازمانهای رسانهای مستقل ،و نهادهای آموزشی کم
هزينه در سراسر جهان روبرو شده است .هر دوی آنها را باهمستانی از برنامهنويسان داوطلب تهيه میکند
و حفظ و نگهداری و ارتقای آن را به عهده دارد .يکی از طرحهای فوقالعاده موفقی که وقف تهيۀ
نرمافزارهای ک ِد باز شده است و به کاربران معمولی و غيرفنی اينترنت کمک میکند که کنترل بيشتری
روی زندگی آنالینشان داشته باشند« ،موزیال» ( )Mozillaاست .مرورگر فايرفاکس موزيال ،مرورگر
وب ک ِد بازی است که داوطلبان آن را تهيه کردهاند و امکانات فراوانی برای دلخواهسازی دارد و اکنون
سهمی حدود  ۳۰درصد از استقادۀ مرورگرهای جهان وب را به خود اختصاص داده است .فایرفاکس
کار سایر برنامهنويسان را هم از طریق افزونهها و پالگينها در مرورگرش گنجانده است که شمار زیادی
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از آنها حريم خصوصی و امنيت آنالین کاربران را افزايش میدهند .يکی از آنها  Tartbuttonاست که
در  Torادغام شده و کاربران را قادر میکند به طور ناشناس در وب بچرخند و از وبسايتهای فيلتر
شده عبور کنند .باهمستان موزيال روی طيفی از ساير ابزارهای نرمافزاری هم کار میکند که شامل
سرویس ایميل  Thunderbirdاست .این ایمیل يکی از گزينههای انتخابی بسياری از کنشگران است
چون رمزگذاری آن آسان است و رایگان هم هست.
هر چند تعدادی از طرحهای فهرست شده در باال (به ويژه  Commotion Wirelessو بسياری از
ابزارهای عبور از فيلتر) از بعضی پشتيبانیهای دولتی و شرکتی برخوردارند ،بسياری از برنامهنويسان
ِ
فرهنگ هکری هستند که به همۀ
و مهندسانی که درگير ايجاد هموندان فنی جهانی هستند بخشی از
اتوریتهها و همۀ نهادها بیاعتمادند .اين فرهنگ نبضاش در دست گروههايی مثل باشگاه کامپیوتری
آشوب ( 1)CCCاست که اندکی پس از راهاندازی در برلين در سال  ۱۹۸۱مشهور شد چون بعضی از
اعضایاش شبکۀ کامپيوتری دفتر پست آلمان را هک کردند تا ناکافی بودن راهکار امنيتی شبکه را افشا
کنند .هر چهار سال ،این گروه برنامهای دارد به نام «اردوی ارتباطی آشوب» که در يک فضای باز برگزار
می شود .ژنراتورهايی نصب میشوند تا به شبکۀ وايرلسی موقتی برق برسانند؛ کارگاههای آموزشی نيز
در چادرها برگزار میشود .برنامۀ سال  ۲۰۱۱شامل موضوعاتی بود مثل «گرداندن سرويس خودتان
برای بهبود حريم خصوصی»؛ «چطور آیاسپی غيرانتفاعی خودتان را راهاندازی کنيد»؛ «فناوریهای
مقاوم در برابر قطع کامل»؛ و «چطور از قانون جدید “نگهداری دادهها” عبور کنيم» .اين جشنوارههای
فوقالعادۀ تابستانی هکرها با جشنوارههای زمستانی ساالنه تکمیل می شوند .وبسايت  CCCشرکت
کنندگان را «مخاطبانی متنوع و دربرگیرنده هزاران هکر ،دانشمند ،هنرمند و آرمانگرا از سراسر جهان»
توصیف می کند .در چنين برنامههايی است که بسياری از ابزارهای تازه و فناوریهای مقاومت ديجيتال
نخستين بار آزمايش و توزيع میشوند.

آرمانشهرگرايی در مقابل واقعیت

در سال  ،۱۹۹۶جان پری بارلو ( ،)John Perry Barlowمانيفست مشهوری نوشت با عنوان «اعالمیۀ
استقالل فضای سايبر» .در آغاز اين بيانيه آمده بود« :دولتهای دنيای صنعتی! ای غولهای خستۀ گوشت
و فوالد! من از فضای سايبر میآيم ،از خانۀ جديد ذهن .به نيابت از آينده ،از شما گذشتهها میخواهم که
دست از سر ما برداريد .شما ميان ما جايی نداريد .شما در جايی که ما در آن گرد هم میآييم حاکميتی
نداريد ».در شانزده سالی که از آن تاريخ گذشته است ،دولت بدون شک دست از سر «ما» در فضای
سايبر برنداشته است – حتی به قدر سر سوزنی چون بسياری از «ما» از دولت برای دفاع در برابر مجرمان،
بچهبازها ،زورگويان ،جاسوسان صنعتی ،نژادپرستها ،تروريستها و ديگرانی که فعاليتهایشان را به
عرصۀ سايبری کشاندهاند کمک خواستهايم .در همان حال ،شرکتها حکمرانیهای خصوصی خودشان
را ساختهاند که گاهی حاکميت دولتها را به چالش میگيرند و گاهی هم با آن همدستی میکنند.
1. Chaos Computer Club
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بعضی از برنامهنويسان و روشنفکران کنشگر اکنون معتقدند که راه حل این دو شر مضاعف ،یعنی
مداخلۀ دولت و رفتار شرکتی غيرپاسخگو ،ترک گفتن اينترنت آلوده به دولت و شرکتها و ايجاد
اينترنتی جديد  -يا امتداد تازهای از آن است  -که بتواند از هر دو مستقل باشد .داگالس راشکوف
( ،)Douglas Rushkoffنظريهپرداز رسانهها ،در مقالهای در ژانويۀ سال  ۲۰۱۱که بسيار هم از آن نقل
قول شده ،از هموندان جهان خواست که متحد شوند« :به جای اينکه تظاهر کنيد که اينترنت هميشه
مقدر است که محل خالیق اجتماعی و روشنفکری ما باشد میتوانيم بسيار آسانتر دست به دست دهيم
تا هموندان شبکهشده واقعی را آگاهانه بسازيم .و اين اولويت را در خود معماری و کارکرد آن نيز
بگنجانيم» .اما تحقق چنين آرمانی در سطوح عملی و ايدئولوژيک مشکلآفرين است.
در سطح عملی ،کنشگران نمیتوانند منتظر ساخته شدن دنيايی آرمانی شوند .مساله کنشگران اين
است که با حداکثر سرعت و کارآيی به بيشترين تعداد مردم دسترسی پيدا کنند و با آنها تعامل کنند.
چنانکه کلی شرکی اشاره کرده است ،فناوری تنها پس از اينکه رايجتر و شايعتر شود ،قویترين خواهد
شد .او در االن همه میآيند 1مینويسد« :ابداع يک ابزار تغيير ايجاد نمیکند .اين ابزار بايد آنقدر حضور
داشته باشند که بيشتر جامعه از آن استفاده کند ».ایتان زوکرمن هم با «نظريۀ کنشگری ديجيتال به سبک
گربۀ ملوس» 2نکتۀ مشابهی را میگويد که مبتنی بر تجربۀ خود او در طی سالها مديریت پايگاههای
تجاری و غيرانتفاعی است .مشاهدۀ او اين است که کنشگری آنالين تنها وقتی بيش از هميشه مؤثر است
که از طريق پايگاهها و خدماتی ارائه شود که برای مقاصد جدی و مدنی ايجاد نشدهاند بلکه به منظور
شيطنت و تفريح ساخته شدهاند :فضاهای آنالينی که بيشتر مردم از آنها برای معاشرت استفاده میکنند،
تيمهای ورزشی و ستارههای سينمايی را در آنها دنبال میکنند و دربارهشان بحث میکنند ،عکس
بچههایشان را به نمايش میگذارند ،و طبيعتاً عکسهای احمقانه از گربههایشان را رد و بدل میکنند.
مشهورترين پایگاههای تفريح و شيطنت آنالين البته مديريتاش تجاری است.
ايجاد فضاهای ديجيتال غيرتجاری متناسب برای کنشگری چالشهای ديگری نيز دارد که گروه
«شاهد» ( )WITNESSآن را اول بار کشف کرده است .سازمان شاهد که در سال  ۱۹۹۲راهاندازی شده
است ،يک سازمان غيرانتفاعی در بروکلین است که هدف اوليهاش کمک به سازمانهای دیگر است
برای استفاده از ويديو در مستندسازی نقض حقوق بشر و پيشبرد اهداف حقوق بشری .در اولين دهه از
کار اين سازمان تمرکز عمدتاً بر آموزش کنشگران در ضبط ويديو و اديت و ايجاد پلی ميان گروههای
کنشگری و رسانههای جهانی بود .تا سال  ،۲۰۰۵با راهاندازی يوتيوب و ساير سايتهای به اشتراک
گذاشتن ويديو ،روشن شد که پايگاههای به اشتراک گذاشتن ويديو ابزاری قوی برای کنشگران هستند.
اما مشکلی وجود داشت :پايگاههای تجاری نتوانستند به نيازهای کنشگران حقوق بشر در زمينۀ امنيت و
حريم خصوصی توجه کنند.
در پاسخ به اين مشکل ،در سال  ،۲۰۰۷شاهد يک پایگاه ویدئو ( )Video Hubراهاندازی کرد که
می توان آن را نوعی يوتيوب برای کنشگران حقوق بشری دانست .این پایگاه نگرانیهای کنشگران
1. Here Comes Everybody
2. Cute-cat theory of digital activism

196 

w w w. t a v a a n a . o r g

رضایت وبستان

نسبت به حريم خصوصی و امنيت و نيازهای ديگر را در نظر گرفته است .شاهد این پایگاه را دو سال
اداره کرد و سپس تصمیم به بستن آن گرفت .يکی از داليلاش اين بود که چالشهای فنی و هزينۀ
ميزبانی تعداد زيادی ويديو و همچنين حفظ کاربرپسندی وبسايت و دفاع از آن در برابر حمالت،
از عهده يک سازمان غيرانتفاعی بر نمی آمد .دلیل دوم به مخاطبان برمیگشت .ايوت البردينگ تايم
( ،)Yvette Alberdingk Thijmمدير شاهد نوشته است« :از منظری بسيار عملی ،اين يعنی که ما به طور
فعاالنهتر به جاهايی خواهيم رفت که مردم هستند ،به جای اينکه از آنها بخواهيم به سراغ ما بيايند».
شاهد به سمت الگويی تازه برای نگهداری ويديوها چرخش کرد؛ ویدئوهایی که کنشگران روی ساير
وبسايتهای اشتراکگذاری ويديو که تجاری بود قرار میدادند .شاهد به رسيدگی به مشکالتی که
الهامبخش سازمان برای راهاندازی ویدئو-هاب در وهلۀ نخست شده بود ادامه داد؛ یعنی این مشکل که
پايگاههای تجاری همچنان به طور مرتب به نيازها ،مخاطرات و نگرانیهای کنشگران توجه ندارند.
شاهد مستقيماً با يوتيوب کار کرد تا به کارکنان یوتیوب کمک کند سياستها و روندهای کنشگر-
پسند بهتری تهيه کنند تا احتمال حذف شدن ويديوهای کنشگران به خاطر سوء تفاهم به حداقل
برسد .چون از یکسو تيمهای «بررسی سوء استفاده» در یوتیوب ممکن بود دربارۀ ماهيت ويديو به
مشکل برخورد کنند و از سوی دیگر خود کنشگران هم دربارۀ شرايط سرويس یوتیوب ممکن بود
دچار بدفهمی شوند .در سال  ،۲۰۱۰سازمان با يوتيوب در زمينۀ تهیه راهنما برای «حفاظت از خودتان،
موضوعتان و ويديوهای حقوق بشریتان روی يوتيوب» همکاری کرد .يوتیوب همان سال يکی از
مديران اجرايی ارشدش را هم به «گردهمايی صداهای جهانی برای رسانههای شهروندی» در سانتياگوی
شيلی فرستاد – که گردهمايی بالگرهای سراسر جهان بود – به این منظور که سيستماش را توضیح دهد
و همزمان با نگرانیهای کنشگران ديجيتال بیشتر آشنا شود.
اعضای باهمستان «صداهای جهانی» چندین بار در زمانهای مختلف بررسی کردهاند که آيا معنی
دارد که با توجه به مشکالتی که کنشگران با پلتفرم های تجاری دارند ،پايگاهی برای ميزبانی وبالگ يا
رسانههای اجتماعی برای کنشگران آنالين ايجاد کنند يا نه .اما در نهايت ،صداهای جهانی به اين نتيجه
رسید که چنين کاری احتمال موفقيتاش از کار «شاهد» بيشتر نخواهد بود و با همان مشکالت روبرو
خواهد شد .بنابرین ،صداهای جهانی از ترکيبی از ابزارهای ک ِد باز ،پايگاهای غيرتجاری ،و سرویسهای
تجاری استفاده میکند .اين نکته بيشتر مويد اين است که چقدر مهم است که عامه شهروندان – با توجه
به رابطۀ همزيستانه با بخش تجاری – با شرکتها تعامل کنند و آنها را وادار کنند به اينکه به شيوهای
رفتار کنند که نه تنها در درازمدت سودآور باشد بلکه در خدمت خير عمومی بزرگتر نيز باشد.
جدايیطلبی سايبری خطرات ايدئولوژيک هم دارد .تالشهايی در قرن گذشته انجام شده است برای
ایجاد باهمستانهای آزاد از دولت و شرکت در جهان فيزيکی .بيشتر آنها برای اکثر شرکتکنندگانی
که در نهايت به سبک زندگیهای متعارفتر بازگشتهاند مأيوسکننده بوده و نتوانسته از لحاظ اقتصادی
پايدار بماند .بعالوه ،مشکالت حکمرانی هم درست کرده که منجر به کشمکشهای تلخ شده است.
کمونهای هيپی در دهۀ  ۱۹۶۰در واقعيت به اندازۀ تئوری آنقدر راحت و هماهنگ نبودهاند .اوايل قرن
بيستم ،تالشهای انقالبی برای ايجاد جامعههای رها از سرمايهداری در اتحاد شوروی سابق ،اروپای

فصل چهارده  ساختن اینترنتی هموندمدار

w w w. t a v a a n a . o r g

 197

شرقی ،چين و جاهای ديگر وقتی پای حقوق بشر در ميان بوده ،کمابيش فاجعهبار بوده چه برسد به
اینکه رفاه اقتصادی ايجاد کند .ايدئولوژیهای آرمانشهری مثل مارکسيسم-لنينيسم و مائوئيسم منجر به
عوامفريبی ،تماميتخواهی و نسلکشی شدهاند.
جارون الني ِر ( )Jaron Lanierفنشناس ،در مقالۀ جنجالیاش در سال  ۲۰۰۶با عنوان «مائوئيسم
2
ديجيتال» و سپس در کتاب شما گجت نيستيد 1در سال  ،۲۰۰۰نسبت به يک «جمعگرايی تازه آنالين»
هشدار داد که نسخهای ديجيتال از مفهومی بود که «در دورههای مختلف وقتی از چپ افراطی يا راست
افراطی به ما تحميل شده ،پيامدهايی هولناک داشته است» .هر چند آرمانگرايی پرشور و شوق زيادی
حول اين ايده وجود دارد که اينترنت جایی است که شرارت ،رياکاری و پليدی کلی اقتصاد انسانی،
سياست و روابط اجتماعی را میتوان به نحوی استعال داد ،شواهد زيادی وجود ندارد که طبيعت انسانی
در فضای سايبر نسبت به جهانی فيزیکی فضيلتآميزتر يا ايثارگرانهتر باشد .اما شواهد زيادی هست که
نشان میدهد اينترنت میتواند هم جنبههای خير و هم جنبههای شر طبيعت انسانی را تقويت و فشرده
کند .جنبشهايی برای ايجاد يک جامعۀ آرمانی از طريق ايجاد باهمستانهای آنالين و به پرچمداری
رهبرانی کاريزماتيک با چشماندازهايی آرمانی برای استعال بخشیدن به همۀ ابهامات و رياکاریهای
سياسی «فضای عینی» به احتمال خيلی زياد نسخۀ عصر اينترنت همان مشکالتی را توليد میکنند که باعث
رنج عظيم انسان در قرن بيستم شده است.
3
يک خطر دیگر در همین حوزه بحث ،جبرگرايی فناورانه است :باور به اينکه فناوری را میتوان
برای حل مشکالتی استفاده کرد که ريشههایاش نهايتاً در رفتار اجتماعی و اخالقی انسان است .داشتن
توقعات زیادی از توانايی فناوری برای شکست دادن سرکوب ،میتواند باعث شود افراد از مسئوليت
فردیشان کناره بگیرند .نسخههای مختلف جبرگرايی فناورانه را اغلب مديران اجرايی شرکتهای
اينترنتی بيان میکنند با این ادعا که با به هم پيوستهتر کردن جهان ،ناگزير و به نحوی جدايیناپذیر
کمک به دموکراتيکتر شدن آن در درازمدت میکنند؛ فارغ از اینکه در کوتاه مدت چه سازشها
و هزينهها و آسيبهای جانبی در کار باشد .اين استدالل در برابر تالشهايی مثل «برنامۀ پیشگام شبکۀ
جهانی» 4رنگ میبازد که می خواهد شرکتها را متقاعد کند به اينکه اگر میخواهند مردم به آنها در
درازمدت اعتماد کنند ،باید در برابر مردم پاسخگو باشند.
جبرگرايی فناورانه به اندازۀ جبرگرایی تاریخی خطرناک است؛ این جهانیبینیای بود که شالودۀ
فلسفههای مارکس و هگل را می ساخت .آنها باور داشتند تاریخ ناگزير ،و بنا به طبع ،تبار انسانی را به
سوی يک نقطۀ نهايی قطعی میبرد .انقالبیهای مارکسيست باور داشتند که آنها پرچمداران امری هستند
که از لحاظ تاريخی ناگزير است .کارل پوپر ،در جلد دوم جامعۀ باز و دشمنان آن ،5که دفاعيۀ محوری
1. You Are Not a Gadget
2. new online collectivism
3. Technological determinism
4. Global Network Initiative
5. The Open Society and Its Enemies
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او از دموکراسی ليبرال در سال  ۱۹۴۵است ،هشدار داد که تاريخیگری« 1در تعارض با هر دينی است که
درسآموز اهميت وجدان است» .او استدالل میکند که پيشرفت واقعی انسانی تنها از طریق «دفاع کردن
از نهادهايی دموکراتيک و تقویت آنها» محقق میشود که «آزادی ،و نیز پيشرفت متکی به آنهاست .ما
اين کار را خيلی بهتر انجام خواهيم داد اگر کام ً
ال آگاه شويم که پيشرفت وابسته به ماست ،وابسته به
هوشياری ما ،تالشهای ما ،روشنی تصور ما از سرانجاممان و نیز وابسته به واقعگرايی در انتخاب آنها».
بدون شک ما میتوانيم و بايد از فناوری استفاده کنيم که دقيقاً همين کار را انجام دهيم .اما اینکه
ن هودی پاسخ مشکالت ما نیستند
انقالبيگری سايبری مدل شوروی يا خودسرانگی سايبری مدل رابي 
معنایاش اين نيست که تجارت و دولت به شکلی که امروز میشناسيم در خدمت نيازهای شهروندان
و هموندان هستند .اگر قرار باشد که دموکراسی در عصر اينترنت باقی بماند و رونق داشته باشد،
رهيافتهای تازهای به حکومت ،پاسخگويی و سياست بروشنی الزم است.

سياسی شدن

برای بيشتر مردمی که در کشورهای غربی توسعهيافته زندگی میکنند واقعگرايانه نیست که مستقل
از محصوالت و خدمات شرکتی زندگی کنند .به طريق مشابه ،برای همه جز افراد متعهد و فنی ماهر،
غيرواقعگرايانه است که زندگی ديجيتالشان را مستقل از خدمات شرکتی انجام دهند .به اين دليل است
که کنشگری سياسی برای تغییر سياستهای دولتی و عملیات شرکتی به هموندمداری 2ضروری است.
شرکتها به طوع و رغبت روشهای مسئوالنۀ محيط زيستی و کارگری را اتخاذ نکردهاند :آنها در نتيجۀ
دههها کنشگری ،روزنامهنگاری جستجوگر ،فشار افکار عمومی و بحث و مناظره نسبت به روشهای
محيط زيستی و کارگریشان مسئوليت و پاسخگويی بيشتر پيدا کردهاند .اگر به خاطر دههها کنشگری
از اين نوع نبود ،دولتها نيز در اين زمينهها جلو نمیرفتند.
به طريق مشابه ،اطمينان حاصل کردن از اينکه اينترنت در خدمت آرمانهای شهروندان/وب-وندان
برای رسيدن به دموکراسی و حکومت پاسخگو ،باشد – و در نهايت برای در هم شکستن و بازی
دادن اين آرمانها استفاده نشود – نيازمند يک اکوسيستم یا زیست سامانه استوار و متنوع از تالشها و
سازمانها در طی سالهای زیاد است .جنبش آزادی اينترنتی هنوز به آن نقطه از آگاهی عمومی جهانی
نرسيده است که جنبش محيط زیستی تا نخستين «روز زمين» در سال  ۱۹۷۰رسيده بود .هنوز کار زيادی
بايد کرد.
بعضی از سازمانها و برنامههای پیشگام در جنبش محيط زيستی جهانی ،همکاری با شرکتها و
دولتها را دارای ارزش می بینند .بعضی ديگر با سازش مخالفاند و بر جايگزينهای راديکال به عنوان
تنها راه اصرار دارند .همۀ این نقط ه نظرها در اين طيف باید برای رسيدن به پيشرفت وجود داشته باشند.
در عين حال ،در دانشگاهها ،دانشجويان شروع به ايجاد سازمانهای کنشگری میکنند .تجربۀ جنبشهای
1. historicism
2. Netizen-centric

فصل چهارده  ساختن اینترنتی هموندمدار

w w w. t a v a a n a . o r g

 199

دانشجويی تحريم 1در آفريقای جنوبی در دهههای  ۱۹۷۰و  ،۱۹۸۰کنشگری تحريم در سودان در نيمۀ
دهۀ  ،۲۰۰۰وبرنامههای عفو بينالملل در محوطههای دانشگاهی ،صلح سبز ،کلوب سیيهرا 2برای حفظ
زمین ،و بقيه نشان میدهند که دانشجويان چه نقش مهم و تسريعکنندهای میتوانند در ترويج تغيير
ايفا کنند اگر سازماندهی شوند .يک سازمان جديد که وقف ترويج و ايجاد هموندان ديجيتال است،
«دانشجويان مدافع فرهنگ آزاد» 3است .شايد وقت آن رسيده باشد که بعضی از افراد مستعد و شورمند
جوان پرچمدار ائتالف جهانی تازهای شوند :دانشجويان مدافع آزادی اينترنتی؛ کسی هست؟
همانطور که احزاب سبز در چند دهۀ گذشته از دل جنبشهای محيط زيستی برآمدهاند ،و احزاب
کارگری از دل جنبشهای حقوق کارگری نسل قبلی بيرون آمدهاند ،نسلی تازه شروع به سازماندهی
احزاب سياسی و تمرکز بر پايگاههای سياسی با تاکيد بسيار بر حقوق اينترنتی کردهاند .شاخههايی از
گروهی با نام جنجالی «حزب راهزنان» 4اکنون در حداقل بيست و پنج کشور وجود دارد و نامزدهايی
از آنها در مناصب محلی در اسپانيا ،سوئيس ،آلمان و جمهوری چک انتخاب شدهاند .وقتی سرويس
ميزبان وب (هاستینگ) آمازون ويکیليکس را به عنوان مشتریاش طرد کرد ،حزب راهزنان سوئد از
ويکیليکس استقبال کرد و میزبانی آن را در آیاسپی امن و فارغ از شنود خود (که در نيمۀ سال ۲۰۱۱
در مقابله با قوانين سوئد در نگهداری دادهها راهاندازی شده بود) برعهده گرفت .ريشۀ حزب راهزنان
به نبرد بر سر قانون کپیرايت و الزام آن و دفاع از حقوق شهروندان برای استفاده از وبسايتهای به
اشتراک گذاشتن فايل بر می گردد .اما ،موفقیت اخير انتخاباتی حزب دستکم در سوئد مديون گسترش
پايگاهاش برای مبارزه عليه سانسور ،پایش و شندود است که برای بسياری از رأیدهندگان جذاب است.
در ساير کشورهای اروپايی ،احزاب سبز آزادی اينترنتی را مانند یک فعالیت شاخص (و سبز) در کنار
دغدغههای محيط زيستی و عدالت اجتماعیشان تلقی میکنند.
هنوز هم بيشتر گفتمان عمومی دربارۀ سانسور ،پایش و شنود عمدتاً در رسانههای مطرح آنالين،
وبالگها و شبکههای رسانههای اجتماعی يافت میشود که خوانندگان شان باهمستانهای مطرح از
جوانان زبل و آشنا با فناوری است .بر خالف مسايل محيط زيستی و کارگری ،که آگاهی عمومی
گستردهای دربارهشان وجود دارد ،اين آگاهی دربارۀ تهديدها عليه آزادی اينترنتی و اينکه چطور اين
تهديدها ورای منطقهها ،ايدئولوژیها ،نظامهای حکومتی و پايگاههای شرکتی عمل میکنند وجود
ندارد .سازمانهای خبری مهم عموماً اخبار مربوط به اينترنت را به مثابۀ موضوعی تجاری ،مصرفی يا
فرهنگی میبینند؛ با چند استثنای خاص ،اينترنت معموالً به عنوان فضايی پوشش داده نمیشود که از
لحاظ سياسی محل رقابت است و شهروندان بايد برای اطمينان از حفظ حقوقشان با آن تعامل کنند .به
جای اينکه برای تغيير این وضع صبر کنيم ،مردم و سازمانهایی که دانش و تجربهای برای سهیم شدن با
ديگران دارند ،میتوانند به طور مستقيم از طريق وبالگها و وبسايتهای مستقل گزارش بدهند و به
اين طريق بر بحثهای عمومی و دایره وسيعتر خبری اثر بگذارند.
1. divestment
2. Sierra Club
3. Students for Free Culture
4. Pirate Party
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در اين راستا ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی شروع به ايجاد برنامههايی پژوهشی در ميان رشتههای
مختلف کردهاند – از علوم کامپيوتری گرفته تا علوم سياسی و تجارت ،اقتصاد و جامعهشناسی – تا به
سياستگذاران ،شرکتها و شهروندان کمک کنند که تهديدها عليه آزادی اينترنتی را در اطراف جهان
بهتر درک کنند و بفهمند چطور میتوانند با آنها مقابله کنند .تيمهايی در مرکز برکمن 1هاروارد ،مرکز
مانک 2دانشگاه تورنتو ،مؤسسۀ اينترنت آکسفورد ،3مرکز سياستگذاری اطالعات و فناوری پرينستون،4
و بسيار جاهای ديگر در این زمینه سهم داشته اند که جهان – و گزارشگران رسانه ها -دربارۀ سانسور و
پایش جهانی اينترنت ،حمالت سايبری عليه کنشگران ديجيتال ،روشهای شرکتی که هم باعث گسترش
و هم باعث کاهش آزادی میشوند بیشتر بداند و اينکه چطور قوانين مختلف میتوانند از حقوق مدنی
در محيط ديجيتال دفاع کنند یا باعث فرسايش آن شوند.
شمار فزايندهای از سازمانهای غيردولتی نيز خود را وقف حمايتگری از سياست اينترنتی کردهاند:
به عموم مردم دربارۀ مسايل پيچيدهای که رسانههای خبری اغلب خوب پوشش نمیدهند آگاهی
میدهند ،و با دولتها برای تغيير يا بهبود قوانين البی میکنند تا اينترنت تا جای ممکن باز و آزاد باقی
بماند« .بنياد مرز الکترونيک» 5و «مرکز دموکراسی و فناوری» 6تنها دو نمونه از بسياری از اين گروهها در
آمريکا هستند .همتايان آنها نيز در اطراف جهان وجود دارند« :گروه حقوق باز» 7در بريتانيا« ،بيتهای
آزادی» 8در هلند« ،سياست شبکه» 9در آلمان La Quadrature du Net ،در فرانسه« ،جينوبونت» 10در
کرۀ جنوبی و بسياری ديگر .سازمانهای دیگری که بر مسائل جهانی متمرکزند مانند «انجمن ارتباطات
پيشرو» 11در آفريقای جنوبی برای هماهنگی راهبرد سياستگذاری در سطحی جهانی کار میکنند و
با شورای حقوق بشر سازمان ملل ،شورای حکمرانی اينترنتی ،آیکن OECD ،و ساير سازمانهای
منطقهای و جهانی البی میکنند.
ائتالفهای موردی اين گروهها نيز برای درگير کردن هموندان بيشتر از جاهای مختلف جهان
در بحثهای مربوط به حکمرانی اينترنتی و روندهای آن شکل میگیرد .نمونه ای از تالش برای
ایجاد اجماع حول ارزشهای مشترکی که گروههای حقوق هموندان برای آن مبارزه میکنند «ائتالف
ديناميک برای حقوق و اصول اينترنتی» 12است .این ائتالفی از ذینفعان چندگانه و عمدتاً متشکل از
1. Berkman Center
2. Munk Center
3. Oxford Internet Institute
4. Princeton’s Center for Information and Technology Policy
5. Electronic Frontier Foundation
6. Center for Democracy and Technology
7. Open Rights Group
8. Bits of Freedom
9. Netzpolitik
10. Jinbonet
11. Association for Progressive Communications
12. Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles
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کنشگران و دانشگاهيان از اطراف جهان است که ساالنه در شورای حکمرانی اينترنتی گرد هم میآيند
و در طول سال بيشتر از طريق ایميل و اسکايپ کار میکنند .این گروه دو سال را به طور جمعی صرف
تدوين پيشنويس «منشور اصول و حقوق بشر برای اينترنت» کرد .هدفشان اين نبود که حقوق جديدی
ابداع کنند ،بلکه هدف اين بود که حقوقی را که مدتهاست در جهان فيزيکی جهانشمول تلقی شدهاند
بردارند و آنها را در بستر و بافت ديجيتال تفسیر کنند .در اوايل سال  ۲۰۱۱با همکاری گروه «دسترسی
اکنون» 1که حمايتگر آزادی اينترنتی است ،آنها خالصهای از منشور را در ده اصل محوری منتشر
کردند:
 )۱جهانشمولی و برابری
همۀ انسانها در عزت و کرامت و حقوقشان آزاد و برابر متولد شدهاند که بايد در محیط آنالین
محترم باشد ،تامین شود و از آن حقوق حفاظت شود.
 )۲حقوق و عدالت اجتماعی
اينترنت فضايی است برای ترويج ،حمايت و تامین حقوق بشر و پيشبرد عدالت اجتماعی .هر کس
وظيفه دارد که به حقوق بشر همگان در محيط آنالين احترام بگذارد.
 )۳دسترسپذيری
هر کسی حق مساوی برای دسترسی و استفاده از اينترنت امن و باز دارد.
 )۴بيان و گردهمايی
هر کسی حق دارد که آزادانه ،و بدون سانسور يا مداخله ،در اينترنت به جستجوی اطالعات بپردازد و
آن را دريافت و منتقل کند .هر کسی هم حق دارد که آزادانه از طريق اينترنت يا در اينترنت به منظورهای
اجتماعی ،سياسی ،فرهنگی يا اهداف ديگر با دیگران معاشرت و همکاری کند.
 )۵حفظ حریم خصوصی و دادهها
هر کسی حق حریم خصوصی آنالين دارد .اين حق شامل آزادی از پایش و شنود ،حق استفاده از
رمزگذاری ،و حق ناشناس بودن آنالين میشود .هر کسی نيز حق حفاظت از دادهها را دارد که شامل
کنترل بر گردآوری دادههای شخصی ،نگهداری آنها ،پردازش ،دور ريختن يا افشای آنها میشود.
 )۶زندگی ،آزادی و امنيت
حق زندگی ،آزادی و امنيت آنالين بايد محترم شمرده شده حفظ و تأمين شود .اين حقوق نبايد
نقض شوند يا از آنها برای نقض ساير حقوق در محيط آنالين استفاده شود.
 )۷تنوع
تنوع فرهنگی و زبانی در اينترنت بايد ترويج شود و نوآوری فنی و سياستگذاری باید تسهيل تکثر
بيانها را تشويق کند.
 )۸برابری شبکهای
هر کسی دسترسی جهانشمول و باز به محتوای اينترنت رها از اولويتبندی تبعيضآميز ،فيلترينگ،
يا کنترل ترافيک بر مبناهای تجاری ،سياسی يا ساير زمينهها خواهد داشت.
1. Access Now
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 )۹استانداردها و مقررات تنظيمی
معماری ،سيستمهای ارتباطی و مستندسازی و فرمتهای دادههای اينترنت مبتنی بر استانداردهای باز
خواهد بود که تضمينکنندۀ قابليت اجرای آن در همه جا ،شمول آن و فرصت برابر آن برای همه است.
 )۱۰حکمرانی
حقوق بشر و عدالت اجتماعی بايد بنيانهای حقوقی و هنجاری عمل و حکمرانی اينترنت باشند.
اين امر باید به شيوهای شفاف و چندجانبه رخ بدهد و بر اساس اصول باز بودن ،مشارکت فراگیر و
پاسخگويی.
بسياری از اين اصول فراتر از آن میروند که دولتهای دموکراتيک غربی حاضر به حمايت از آن
باشند .بعضی از آنها تعارض شديد با مواضع بسياری از قویترين شرکتهای اينترنتی و مخابراتی جهان
دارد .با وجود این ،روند صورتبندی اين اصول نشان میدهد که وقتی آيندۀ اينترنت از روزنۀ حقوق
بشر و عدالت اجتماعی و نه امنيت تجاری و ملی دیده شود ،اختالف نظرهای مهمی پديدار خواهد شد؛
حتی وقتی که دولتها و شرکتها اصوالً بر سر نياز به اينترنت باز و به هم پيوستۀ جهانی و حفاظت و
محترم شمردن حقوق بشر و آزادی بیان توافق داشته باشند.
1
در ژوئن سال « ،۲۰۱۱سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (« )OECDبیانیه اصول سياستگذاری
اينترنتی» را منتشر کرد که به امضای چهل دولت و دو گروه ذینفع غيردولتی رسيده بود :يکی نمايندۀ
تجارت و صنعت بود و ديگری نمايندۀ باهمستان فنی اينترنت .آمريکا و ساير دولتها از اين سند به عنوان
یک اجماع مهم سياست خارجی استقبال کردند که دستکم نشانگر اجماع در ميان دموکراسیهای مهم
جهان بر سر اصول محوری تأمين آزادی اينترنت و گردش آزاد اطالعات بود؛ و ایجاد موازنه بین حفظ
آزادیهای مدنی و نياز دولت به ارايۀ امنيت و حفظ کسب و کار را هم نمایندگی می کرد .اما گروه
سومی نيز در مذاکرات بر سر متن بیانیه شرکت داشت که اين سند را نمیتونست تأييد کند :حوزه جامعۀ
مدنی که اعضایاش شامل گروههای حامی آزادی بيان ،حريم خصوصی و حقوق مصرفکنندگان
میشد.
هر چند اعضای جامعۀ مدنی از تعهدات اين بیانیه به حقوق بشر ،حاکميت قانون ،و آزادی بيان
استقبال کردند ،ولی نمیتوانستند از آن به دو دليل حمايت کنند .آنها در بيانيۀ اعتراضیشان گفتند که
آنها در بيانيۀ اعتراضیشان گفتهاند که اين سند تأکيد بيش از حدی بر اعمال امنيت سايبری و مالکيت
معنوی دارد به نحوی که میتواند بالقوه برای توجيه بده-بستانها و معاملههای سياستگذارانهای استفاده
شود که از نظر گروههای حقوق بشری غير قابل قبول هستند .نگرانی بزرگتر زبان مبهم آن بود که
خواستار اين شده بود که واسطههای اينترنتی مثل آیاسپیها و پايگاههای شبکههای اجتماعی مسئوليت
بيشتری در قبال نظارت پليسی در خدماتشان به عهده بگيرند .بیانیه هشدار می دادند واسطههای اينترنتی
«نه کفايت آن را دارند و نه طرفهای مناسب» را که دربارۀ قانونی بودن محتوای پست شده يا منتقل شده
توسط کاربرانشان تصميمگيری کنند« .اينکه از آنها بخواهند دربارۀ قانونی بودن محتوا يا رفتار کاربران
تصميم بگيرند مشکالتی در زمينۀ شفافيت ،طی مراحل قانونی و پاسخگويی ايجاد میکنند که تأثيری
1. Organisation for Economic Co-operation and Development
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مخرب بر آزادی بيان شهروندان دارد».
بعيد است که اصول اينترنتی  OECDبدون امضای تجارتها يا باهمستانهای فنی ،به مثابۀ گامی
در جهت درست تلقی می شد .علی رغم فقدان حمايت گروههای نگران حقوق بشر ،آزادی بيان و
عدالت اجتماعی ،اعضای دولت اوباما که درگير سياستگذاری اينترنتی هستند از اين اصول به
عنوان گامی رو به جلو برای دولتها ستايش کردند چرا که بدون نقض حقوق بنيادين به «چالشهای
سياستگذاری رسيدگی میکند» .ستودنی است که متن بیانیه امضاشده کمک میکند که اجماعی در
ميان دموکراسیهای جهان در زمينۀ تعهد مشترک به استانداردهای اينترنت باز و قابل اجرا در همه جا و
گردش آزاد اطالعات شکل بگيرد؛ اجماعی که در تعارض صريح با سياستهای حکمرانی اينترنتی چين
و ساير کشورهای خودکامه است .اما در عين حال نشان میدهد که دولتهای دموکراتيک هنوز منکر
اين واقعيت ناگوار در چهارراه ديجيتال قدرتهای دولتی و شرکتی هستند :قدرت حاکم بر زندگیهای
ديجيتال شهروندان به شيوههايی اعمال می شود که به طور فزاینده ای مبهم و غيرپاسخگو است.
دولتهای منتخب دموکراتيک احتماالً همچنان در انکار باقی خواهند ماند مگر و تا زمانی که
رأیدهندگان مشوق سياسی معنیداری به آنها بدهند – هم سلبی و هم ايجابی – که اولويتهایشان را
عوض کنند .به مرور زمان ،جنبشهای محيط زيستی ،کارگری و حقوق بشری سنتی ،حوزه های سياسی
قدرتمندی ايجاد کرده اند که اولويتهای سياسی داخلی و بينالمللی بيشتر دموکراسیهای جهان را
تغيير دادند .هيچ دليلی وجود ندارد که جنبش آزادی اينترنتی نتواند در نهايت همان کار را با تالش
کافی عدهای کافی از مردم انجام دهد.

شفافيت شرکتی و مشارکت وب-وندان

قدرت شرکتها در شکل دادن به گفتمان ديجيتال هموندان و لذا زندگیهای سياسی ما ،بدون
مکانيزمها و راهبردهای چانهزنی جمعی هموندان با شرکتها ،محدود نخواهد شد .روندهای موجود
سياسی و تقنينی دولت-ملتها نمیتوانند اين کار را انجام دهند .برای يک شرکت معنی ندارد که
بخواهد مکانيزمهای دموکراسی پارلمانی-نمايندهای را درون حوزه جهانیاش نسخهبرداری کند؛ اما
وضع موجود نيز غيرقابل قبول است .هموندان ،شرکتها و دولتها همگی با تکليف اخالقی فوریای
مواجه هستند که نوآوری سياسی  -به وسيعترين مفهوم کلمه  -در مقياسی داشته باشند که همتای
نوآوریهای شگفت فنی در چند دهۀ گذشته باشد.
جدا از تالش نوپای برنامۀ «پیشگام شبکۀ جهانی» ( )GNIبرای ايجاد يک سيستم پاسخگويی برای
شرکتهای اينترنتی و مخابراتی ،چند کوشش حتی جنينیتر دیگر هم برای راندن شرکتها به مسيری
هموند-مدارتر نيز آغاز شده است .اينها نیاز به مشارکت بسیار گستردهتر جهانی و آگاهیرسانی برای
تأثيرگذاری دارند:
تقويت شفافيت شرکتی :اين نکته برای جلوگيری از سوء استفاده از حقوق شهروندان  -چه از
سوی دولتها يا از سوی شرکتها  -ضروری است .به عنون شهروندان ،ما حق داريم بدانيم اطالعات
ما چگونه به اشتراک گذاشته میشود و با چه کسی و تحت چه شرايطی .ما همچنين حق داريم بدانيم
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چگونه اطالعات ما در دسترس قرار میگيرند و همچنين توانایی ما برای انتشار چگونه توسط هر سرویس
يا پايگاهی شکل داده میشود .در حال حاضر ،اين حق تنها از سوی چند شرکت يا دولت محترم شمرده
میشود.
شرکتها بايد ملزم شوند به اينکه مرتب و به طور سيستماتيک به افکار عمومی گزارش بدهند که
چطور بر محتوا نظارت پليسی دارند و تحت چه شرايط محتوا حذف یا مسدود میشود و به خواست
چه کسی اين اتفاق میافتد .در تابستان سال  ،۲۰۱۰گوگل با انگيزۀ تعهدش به عنوان عضوی از برنامۀ
پیشگام شبکۀ جهانی ،گامی در اين راستا برداشت و وبسايتی را راهاندازی کرد با نام «گزارش شفافيت»
که تعداد تقاضاها از دولتها را برای حذف محتوا و تحويل اطالعات کاربری به تفکيک کشور
ردگيری میکرد( .طرفه آن است که چين باید از اين فهرست کنار گذاشته میشد چون قوانين اسرار
دولتی چين میتوانست کارمندان محلی گوگل را در صورت افشای دادهها به خطر بيندازد ).با اين
هشدار که تقاضاهای چين ،قبل از بيرون بردن موتور جستوجوی گوگل از این کشور ،يک سياهچاله
است ،بزرگترین ميزان تقاضاهای شناختهشده از جوالی تا دسامبر سال  ۲۰۱۰از دولتهای منتخب
دموکراتيک صادر شده است که آمريکا سهم اول را داشت و برزيل ،هند و بريتانيا در رده های بعدی
قرار داشتند.
هر چند دادهها کامل نبودند و پرسشهای بیپاسخ زيادی هنوز باقی هستند ،نيکول وانگ
( ،)Nicole Wongمشاور ارشد گوگل در يک سخنرانی پس از راهاندازی گزارش شفافیت در سال
 ۲۰۱۰توضيح داد که نيت گوگل اين بوده است که از دادهها «به عنوان مبنايی برای شروع گفتوگويی
دربارۀ سانسور و پایش» استفاده کند .وانگ اشاره کرد که« :ما تقريباً در هر کشوری تقاضاهايی در
تقريباً هر دورۀ انتخاباتی داريم ».يک بخش ديگری از گزارش شفافیت دسترسیپذيری همۀ خدمات
گوگل را کشور به کشور و نزديک به زمان واقعی ردگيری میکند .اين ابزار مردم سراسر جهان را
قادر میکند که ببينند چه کشورهايی تعمدا ً گوگل ،جیميل ،بالگاسپات يا هر سرويس ديگر گوگل
را مسدود میکنند؛ بعالوه قادرند توقف کامل ترافيک را هم پیگيری کنند( .مثال ،آمارها در طی
دورۀ قطع اينترنت در مصر به سرعت به صفر ميل کرد ).دولتها اگر میخواهند خود را حداقل اندکی
دموکراتيک نشان بدهند ،بايد از اين تالش پشتيبانی کنند.
گوگل ردگيری شفافيت را ورای خدمات خودش هم دنبال کرده و در آن سرمايهگذاری کرده است.
گوگل با برنامۀ «فناوری باز» بنياد نيوامريکن در زمينۀ طرحی به نام آزمايشگاه سنجش (يا  1)M-Labنيز
همکاری کرده است؛ این آزمایشگاه پلتفرمی باز است که هدف اش ايجاد ابزارها و گردآوری دادههايی
است که به کاربران اينترنت کمک میکند کيفيت اتصال برادبند در گوشه و کنار جهان را مقايسه و
ارزيابی کنند .یکی از این ابزار «آزمون گالسنوست» 2است که میتوان به کمک آن بررسی کرد که آيا
يک اتصال برادبند عملکرد بعضی از برنامههای خاص را مسدود يا کند میکند يا نه .يکی دیگر «آزمون
ترافيک موبايل» است که کاربران را قادر میکند ببينند آيا يک سرويسدهندۀ اينترنتی موبايل بين
1. Measurement Lab
2. Glasnost test
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برنامهها يا خدمات تبعيض قايل میشود يا نه .البته ،خيلی آرمانی خواهد بود اگر همۀ سرويسدهندگان
موبايل و برادبند جهان با کاربرانشان دربارۀ اين اطالعات از آغاز شفافيت به خرج دهند .اما اميد اين
است که طرحهايی مثل  M-Labبقيۀ شرکتها را هم به همين مسير بکشاند.
هموندان بايد تقاضا کنند که شرکتهای اينترنتی و مخابراتی راه گوگل را بروند و آن را بهبود
بخشند .همۀ شرکتها بايد علناً و به روشنی نشان بدهند که چطور اطالعات را گردآوری و نگهداری
میکنند؛ چطور آن اطالعات را با دولتها و ساير شرکتها به اشتراک میگذارند؛ و به چه شکلی
بعضی از انواع دادهها را در مقايسه با بقیه شکل میدهند يا اولويتبندی میکنند .با انجام اين کار،
میتوانند به نحو باورپذيری به ما به عنوان موکالنشان نشان بدهند که آنها قدرتی را که بر ما در فضاهای
نيمهعمومی دارند به رسميت میشناسند و آن را جدی میگيرند ،و وظيفهشان را در قبال اعمال مسئوالنۀ
اين قدرت درک میکنند.
ساختن محيط اطالعاتی شهروند-مدارتر و تحت هدايت شهروندان :چنانکه داک سرل
( ،)Doc Searlsاستاد بازاريابی و حامی مصرفکنندکان دوست دارد بگويد« :ما رابطهای تسليمآمیز با
ارائه کنندگان خدمات داريم ».ارائه کنندگان خدمات و پايگاههای اينترنتی و مخابراتی شرايط را ديکته
میکنند .ما هيچ نقشی در شکل دادن يا صورتبندی اين شرايط نداريم؛ ما فقط اختيار کليک کردن
روی «قبول دارم» يا رد آن را داريم.
سرل در سالگرد دهمین سال انتشار کتاب مهمی که او يکی از نويسندگاناش است  -يعنی کتاب
 - The Cluetrain Manifestoدربارۀ اينکه اينترنت چطور بازارها را تبدیل به مکالمه کرده است
میگويد« :افراد بايد در مرکز زندگیهای ديجيتال خودشان باشند و نه وابستههای جنبی فروشندگان
و ارايهکنندگان شناسه های دیجیتال ».سرل و گروهی از نويسندگان نرمافزار ،تاجران ،و حاميان
1
مصرفکنندگان روی مجموعهای از طرحها کار میکنند که «مديريت روابط فروشنده» (يا )VRM
توصيف میشوند .هدف آن توانمندسازی هموندان در شکل دادن به شرايط رابطه با شرکتهاست .به
طور مشخص ،اهداف طرح شامل موارد زير است:
 .۱ارايۀ ابزارهايی برای افراد تا روابطشان با سازمانها را مديريت کنند.
 .۲کمک به افراد تا مرکز گردآوری دادههای خودشان باشند و سوابق معامالت ،اسناد پزشکی،
جزييات عضويت ،قراردادهای خدمات ،و ساير انواع دادههای خصوصیشان در جنگلی از آرشیوها
پخش و پال نباشد.
 .۳توانايی دادن به افراد تا بتوانند به طوری گزينشی دادههایشان را به اشتراک بگذارند بدون اينکه
اطالعات شخصی بيشتری از آنچه خود اجازه میدهند آشکار شود.
 .۴توانایی دادن به افراد که خود کنترل کنند چطور دادههایشان را ديگران استفاده کنند و به چه
مدت .اين شامل توافقنامههایی میشود که از ديگران میخواهد دادههای فرد را پس از اتمام رابطه پاک
کنند.
 .۵توانایی دادن به افراد که شرايط خدمات خودشان را مطالبه کنند تا نياز به شرايط نوشتهشدۀ
1. Vendor Relationship Management
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خدمات سازمانها که هيچ کس نمیخواند ولی همه بايد به هر حال باید آن را «قبول کنند» کاهش یابد
يا از بين برود.
برای تحقق چنين دنيايی،شرکتها و دولتها بايد فعاالنه از توسعۀ آن حمايت کنند .ما به عنوان
هموندان شبکه بايد از آنها اين مطالبه را داشته باشيم.
ايجاد يک فضای اطالعاتی هموند-مدارتر که اهالی شبکه آن را به پيش میبرند حتی فرصتهايی
ش نيز دارد .در ژانويۀ سال  ،۲۰۱۱در گزارشی از «مجمع
سودآور برای کارآفرينان و تجارتهای دوراندي 
جهانی اقتصاد» ،1اعالم شد که دادههای شخصی يک «نوع سرمايه»ی جديد و یک فرصت تجاری «پسا-
صنعتی» برای «خدمات و برنامههای تازه» است که میتواند «کنترل افراد بر شيوۀ گردآوری دادههاشان و
مديريت و به اشتراک گذاشته شدن آنها» را افزايش دهد .اين بينش نمونهای است کالسيک از آنچه کرمر
( )Kramerو پورتر ( )Porterدر مجله «بررسی تجاری هاروارد» 2آن را «ارزشهای مشترک» نامیدهاند:
شناسايی فرصتهای تجاری که هدفشان توانمندسازی مردم است توسط کارآفرينان دورانديش.
ايجاد روندهايی برای رابطه دوسویه شرکتی با کاربران ،مشتريان و ساير ذینفعان :عصبانيت
کاربران از سياست شناسه دهی فيسبوک و گوگل پالس ،مشکالتی که تغييرات سياست حريم
خصوصی فيسبوک ايجاد میکند ،راهاندازی فاجعهآفرين گوگل باز ( ،)Buzzو کشمکش فليکر با
کنشگران همگی قابل احتراز بودند اگر شرکتها راههای نوآورانهتری را برای رابطه دوسویه با هموندان
سراسر جهان ،که به بالی سیاست کاری آنها دچار شده بودند ،در پيش میگرفتند .بايد راهی برای
شرکتها يافت شود که به طور مستقيمتر با هموندان ،یعنی موکالن آنها ،در شکل دادن به محصوالت و
خدماتشان کار کنند .هموندان بايد راهبردهای سيستماتيکتر و مؤثرتری را برای ساماندهی ،البیگری
و چانهزنی جمعی با شرکتها طراحی کنند تا خدماتشان وابسته به کمينه کردن این احتمال باشد که
شرايط سرویس دهی ،انتخابهای طراحی ،تصميمهای فنی ،يا راهبردهای ورود به بازارشان مردم را به
مخاطره اندازد يا منجر به نقض حقوقشان شود.
اين فکر که شرکتها میتوانند و بايد با باهمستانهای کاربران و مشتریان رابطه دوسویه داشته
باشند تازه نيست .اريک فون هيپل ( ،)Eric von Hippelاستاد امآیتی ،در کتاب دموکراتيزه کردن
نوآوری 3گرايش مهمی را در نوآوری ثبت میکند :بسياری از شرکتهای بسيار پويا و نوآور جهان
امروز مشتريان و کاربرانشان را به طور مستقيم درگير توسعۀ محصوالت جديد يا بهبود محصوالت
موجود میکنند .فون هيپل به اين نتیجه رسید که طيفی از صنايع از جمله ابزارهای پزشکی ،سختافزارها
و نرمافزارهای کامپيوتری ،و طيفی از محصوالت مصرفکنندگان این وضع را دارند .حاال وقت آن
رسيده است که شرکتهای اينترنتی و مخابراتی هم به وسيعترين معنای کلمه نوآوری سياسی داشته
باشند :روندهايی را ايجاد کنند برای رابطه دوسویه با کاربران و مشتريان که اکنون با دیدی تازه به عنوان
موکل آنها تعریف میشوند .ابزارهایی برای نوآوری پايين به باال و با هدايت موکالن ابداع کنيد؛ می
1. World Economic Forum
2. Harvard Business Review
3. Democratizing Innovation
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بینید که تنها پای توسعۀ مشخصههای سودآور در ميان نیست ،بلکه هنگام پيشبينی تهديدها عليه حقوق
مردم و آزادیهای مدنی آنهاست .ما را مستقيماً برای یافتن بهترین راه کاهش اين تهديدها درگیر کنید
و مشارکت دهید.

مسئوليت فردی

آی ویوی ( ،)Ai Weiweiهنرمند نامآوری که قبل از اينکه خار چشم هميشگی دولت چين شود،
به طراحی استاديوم پکن کمک کرده بود ،روز سوم آوريل  ۲۰۱۱در فرودگاه پکن موقعی که سوار
پروازی به سمت هنگکنگ میشد ،ناپديد شد .بيش از يک ماه کسی خبر نداشت او کجاست .يک ماه
بعد به همسرش اجازه داده شد که در حبس به مالقاتاش برود .يک گزارش مبهم خبری ادعا کرد که
اتهامات او فرار مالياتی بوده هر چند ادارۀ مالیات پس از تماس خبرنگاران دربارۀ پرونده ادعا کرده که
هيچ اطالعاتی ندارد .در نيمۀ ژوئن  ۲۰۱۱او باالخره آزاد شد.
پس از زلزلۀ ويرانگر سال  ۲۰۰۸در استان سيچوان ،آی از شهرت و نفوذش برای حمايت و ترويج
تالشهای خانوادههای محلی ،بالگرهای کنشگر ،و وکالی حقوق بشری استفاده کرد تا اطالعات
مربوط به بچههايی را که زیر آوار مدارسی مرده بودند که ساختمانهای اطراف آن مدارس سالم
مانده بود ،گردآوری و منتشر کند .مقامات فاسد محلی به شرکتهای ساختمانی اجازه داده بودند
در ساختمانهای مدارس در سراسر اين استان کمکاری کنند .والدين عصبانی پاسخ میخواستند .آنها
خواستار مجازات افراد مسئول بودند .دولت در عوض چندين کنشگر را بازداشت کرد و عدهای را هم به
اتهام براندازی محکوم کرد .اسامی افراد و مکانهای مرتبط با اين جنبش خواستار پاسخگویی ،و طيفی
از عبارات مربوط همگی در فهرستی چيزهايی قرار گرفتند که شرکتهای اينترنتی باید از وبالگها و
وبسایتهای شبکههای اجتماعی حذف میکردند .بردن نام آی ویوی و بحثهای مربوط به پروندۀ
او نیز در پايگاههای شبکههای اجتماعی چین ممنوع شد.
اگر فيسبوک – يا هر شبکۀ اجتماعی جهانی ديگر – قرار باشد شعبه ای در چين باز کند ،مقامات
از کارمندان شرکت خواهند خواست که صفحۀ هواداران آی ویوی را مسدود کند و صفحاتی را که
خانوادهها در سيچوان برای آگاهیبخشی نسبت به مرگ فرزندانشان ساخته اند ،حذف کند .پليس از
شرکت انتظار خواهد داشت که تمامی اطالعات شخصی شناسايی کاربران چينی را که چنين صفحاتی را
ايجاد میکنند در اختيارشان بگذارند و حسابهایشان را تعليق کنند .همچنین ،اگر برنامهنويسان کنشگر
سعی کنند اپهايی برای آيفون ايجاد کنند که مردم از طريق آنها بتوانند فساد را گزارش کنند ،يا اپ
«آی ویوی را آزاد کنيد» را به همراه تصاوير آثار هنری او بسازند ،میتوانند مطمئن باشند که فروشگاه
اپ چينی اپل آن را سانسور خواهد کرد .بهای تجارت کردن در چين اين است .هزينههای مشابهی با
بسامدهای فزاينده توسط دولتهای سراسر جهان نيز طلب میشود.
نخستين باری آی ویوی را در خانهاش در یک صبح يخزده در پکن در ژانويۀ  ۲۰۰۹مالقات کردم.
داشت صبحانه میخورد .سر ميز آشپزخانهاش نشستيم و او کاسهای حليم برنج و چند تکه کلوچه خمیرپز
گوشتی میخورد و دربارۀ مسئوليت فردی حرف میزد .او میگفت« :آدم يا بخشی از تبهکاری حاکم
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است يا اهل شفقت به خالیق .ما هرگز يک جامعۀ مدنی واقعی ،يک جامعۀ دموکراتيک نخواهيم بود
مگر اينکه مردم مسئوليت قبول کنند ».او گازی به کلوچهاش زد و آن را در حليماش فروبرد و سپس
ادامه داد:
من چرا بايد مسئوليتی قبول کنم؟ دموکراسی يک آرمان سياسی نيست .دموکراسی ابزاری است
برای حل مشکالت .اين روش مؤثر است – چرا؟ چون همه کس در جامعه (دموکراتیک) مسئوليت
قبول میکند .اگر هيچ کس مسئوليت قبول نکند ،نبايد نام آن را «جامعه» گذاشت .و یا باید گفت
جامعهای از بردگان ...
حتی آدمهای پليس ،حتی افرادی که سياستگذاری میکنند ،آنها نيز میتوانند انتخاب کنند .و
گرنه وبالگ من هرگز دوام نخواهد داشت .هميشه افرادی هستند که اصرار میکنند .يک نفر میگويد:
«اين پست بايد حذف شود» ولی يکی ديگر هم هست که میگويد« :بهتر است حذف نشود» .فکر
میکنم کسی حتما کاری کرده است که اين اتفاق افتاده .در نتيجه من معتقدم ميل به عدالت و برابری
چيزی است که مردم بايد در دلهایشان داشته باشند .اين چيزی نيست که کسی به ديگری بدهد .اين
حقی است که باید اعمال شود .اگر شما حقتان را اعمال نکنيد ،جامعه در وضع دشواری خواهد بود.
اواخر همان سال ،حسابهای آی در دو پايگاه ميزبان وبالگ مختلف چينی غيرفعال شدند.
در يک دنيای آلوده ،پيچيده و به سرعت در حال تحول ،زمان خواهد برد و کار و ايثار زياد از سوی
افراد بسيار زیادی که راهی پيدا کنند که رضايت شبکه-پیوندان وبستان را زنده کنند .راه پيش رو بدون
شک مستلزم آزمايش و خطاهای بسيار است .کشمکش و درگيری ،و سوء استفاده از قدرت هرگز از
هيچ جامعۀ انسانی رخت بر نخواهد بست .اما چنانکه آی اشاره کرده است ،هر فردی از ما توانايی
تأثيرگذاری بر آيندۀ سياسی را دارد .توانایی ما بسته به اين است که چه کسی باشيم و در کجا باشيم .ما
چه کاربر فناوری باشيم ،یا سرمايهگذار در شرکتهای فناوری و کارمند يا مدير اجرايی شرکتهای
مرتبط با اينترنت ،مقاماتی منتخب باشيم یا ديوانساالرانی در ردۀ ميانی دولت ،همۀ ما مسئوليتی داريم که
هر چه در توان داریم انجام دهيم تا مانع از سوء استفاده از قدرت دیجيتال شويم و خود نيز از سوء استفاده
از آن پرهيز کنيم .ما مسئوليت داريم که از سوء استفادهکنندگان از قدرت مجازی و تسهيلکنندگان
آن و همدستانشان حساب بکشيم .اگر اين کار را نکنيم ،يک روز صبح از خواب بیدار میشويم و
میبینیم که آزادیهای ما چنان از میان رفتهاند که ديگر آنها را تشخيص نخواهيم داد و آن وقت فقط
باید خودمان را مالمت کنيم.
http://consentofthenetworked.com

یادداشتها
بخش یک :اختاللها

فصل یک :رضايت و حاکميت

صفحه « .۵قبل از اين اوضاع ساده بود :خوبها طرف شما بودند و بدها طرف ديگر .امروز،
اوضاع ظريفتر از اين حرفهاست» :جیالن زايان« ،مصر و تونس راه رسيدن به آزادی را پر سنگالخ
میبینند» ،آژانس فرانس پرس ۲۶ ،می .۲۰۱۱

ابرقدرتهای شرکتی
 .۶رييس جمهور باراک اوباما با ذوق و شوق دربارۀ قدرت سياسی شبکههای اجتماعی
سخن گفت :متن کامل در وبسایت کاخ سفید:

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/20/remarks-president).دسترسی به لينک آخرین بار در تاريخ  ۲۱ژوئن facebook-town-hall (۲۰۱۱

 .۷نمونۀ کالسيک آن برخورد گوگل با دولت چين است :شرح مفصلی از این وقایع را میتوان
در کتاب استيون لوی یافت:

Steven Levy, In the Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives (New
)York: Simon & Schuster, 2011

همچنين بنگريد به مقالۀ جان پومْ ْفرِت« ،در چين ،کاربران گوگل نگران از دست دادن يک موتور

210 

w w w. t a v a a n a . o r g

رضایت وبستان

پيشرفت هستند» ،در واشينگتن پست ۲۰ ،مارس  ،۲۰۱۰در این نشانی:

www.washigntonpost.com/wp-dyn/contentlarticle/2010/03/19/AR2010031900986.
).مشاهده شده در  ۲۱ژوئن html (۲۰۱۱

 .۹چشمانداز ژئوپلتیکشان برای يک جهان شبکهای ديجيتال :بنگرید به:

Eric Schmidt and Jarded Cohen, “The Digital Distruption: Connectivity and the
Diffusion of Power”, Foreign Affairs 89, no. 6 (November/December 2010), 75-85

 .۱۰در کتاب حباب فيلتر ،ايالی پرايزر :این مشخصات کتاب است:

The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You (New York: Penguin Press,
2011).

 .۱۰هشدار سيوا وايدياناتان:

Siva Vaidhyanathan, The Googlization of Everything (And Why We Should Worry),
(Berkeley: University of California Press, 2011).

 .۱۰اشارۀ جوزف نای استاد هاروارد در «آيندۀ قدرت»:

Joseph S. Nye Jr., The Future of Power (New York: Public Affairs, 2011).

 .۱۱ساير انواع سازمانهای فراملیتی نيز قدرت دولت-ملتها را به چالش میکشند :يکی از
نخستين تحليلهای سياستگذاری دربارۀ چالشهايی که سازمانهای فراملیتی در برابر قدرت دولت-
ملتها ايجاد میکنند و اينکه چطور اينترنت قدرت بازیگران تازه را طنين بيشتری داده است ،به قلم
جسيکا ت .متيوز نوشته شده است در مقالۀ «جابهجايی قدرت»:

Jessica T. Matthews, “Power Shift”, Foreign Affairs 76, no. 1 (January/February
1997), 50-66

پاراگ خانا استدالل میکند که دنيا وارد مرحلۀ تازهای میشود که او آن را «قرون وسطای جديد»
مینامد و در آن دولتها بايد قدرتشان را با بازیگران فرامليتی به اشتراک بگذارند .بنگريد به:
Parag Khanna, How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance
(New York: Random House, 2011).

مشروعیت
 .۱۳قدرت ارتباطات:

Manuel Castells, Communication Power (New York: Oxford University Press, 2009),
346-362,431-432.

فصل دو :سر برآوردن هموندان ديجیتال
صفحه  ۱۷در کتاب او ثروت شبکهها ،بنگريد به:

Yochai Benkler, The Wealth of Networks (New Haven, CT: Yale University Press,
2007), 472.

یادداشتها
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هموندان فنی
 .۱۸اختراع شبکۀ جهانی وب :برای خواندن روايت دست اول برنرز لی بنگريد به:

Tim Berners-Lee, Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the
World Wide Web (New York: Harper One, 1999).

 .۲۰در سال  ،۱۹۸۹ريچارد استالمن کار را به جريان انداخت :هر چند اين تفکيک ممکن است
برای غيربرنامهنويسان رمزآلود به نظر برسد ،اختالفهای فلسفی مهمی بين برنامهنويسان نرمافزارهای ک ِد
باز – که طيف افراد گستردهتری را تشکيل میدهند – و مدافعان جنبش نرمافزاری رايگان وجود دارد.
به روايت استالمن« ،ک ِد باز يک روششناسی تهيۀ نرمافزار است؛ نرمافزار رايگان يک جنبش اجتماعی
است» .بنگريد به:
”Richard Stallman, “Why Open Source Misses the Point of Free Software,
www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html

همچنين نگاه کنيد به تعريف طرح اطالعات لینوکس از نرمافزار ک ِد باز در:

www.linfo.org/open_source.html

 .۲۰تا سال  ۶۰ ،۲۰۰۸درصد از سرورهای کامپيوتر جهانی روی لينوکس بودند و يک اقليت
 ۴۰درصدی از پايگاه تجاری ويندوز مايکروسافت استفاده میکردند :بنگريد به:

James Niccolai, “Ballmer Still Searching for an Answer to Google”, IDG News,
;September 26, 2008
_www.pcworld.com/businesscenter/article/151568/ballmer_still_searching_for_an
).دیده شده در  21ژوئن answer_to_google.html (2011

 .۲۱از سال  ۲۰۰۵حدود  ۶۱۰۰برنامهنویس به طور فردی و  ۶۰۰شرکت در طرح هستۀ
لينوکس مشارکت کردهاند :بنگريد به:

Jonathan Corbet et al., “Linux Kernel Development: How Fast It Is Going, Who Is
Doing It, What They Are Doing, and Who Is Sponsoring It”, Linux Foundation, December
2010, www.linuxfoundation.org/docs/lf_linux_kernel_development_2010.pdf

 .۲۱در سخنرانیای در سال  ،۲۰۰۹جيم زملين ،مدير اجرايی بنياد لینوکس ،اشاره کرد که هر
کاربر اينترنت در زمين ،به نحوی از انحا کاربر لينوکس است :بنگريد به:

Steven J. Vaughan-Nichols, “How Many Linux Users Are There (Really)?” Linux
Planet, February 18, 2009, www.linuxplanet.com/linuxplanet/reports/6671/1

کنشگری
 .۲۳مجوزهای کرييتيو کامنز مردم را تشويق میکند که محتوای تولیدشده کنشگران را کپی
و بازنشر کنند :بنگريد به:
http://creativecommons.org

 .۲۴گروههای حقوق بشری و خبرنگارانی که از آن زمان به تونس برگشتهاند و انقالب تونس
را ارزيابی کردهاند :مثال ،بنگرید به:
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Mark Lynch, Blake Hounshell, and Susan Glasser, eds., Revolution in the Arab World:
Tunisia, Egypt, and the Unmaking of an Era (Washington, DC: Foreign Policy Institute,
2011).

: بنگريد به: نظریهپرداز اجتماعی و فناوری در دانشگاه نيويورک، کلی شرکی.۲۴

Clay Shirky, Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations
(New York: Penguin Press, 2008); and Clay Shirky, Cognitive Surplus: Creativity and
Generosity in a Connected Age (New York: Penguin Press, 2010).

 توسط۲۰۱۰  ابزارها و فعاليتهای مشابه در تصرف مجلس نمايندگان آمريکا در سال.۲۵
: بنگريد به، مثال:جمهوریخواهان به رهبری تیپارتی کليدی بودند
Matt Bai, “D.l.Y. Populism, Left and Right”, New York Times, October 30, 2010,
www.nytimes.com/2010/10/31/weekinreview/31bai.html (accessed June 21, 2011)

توازن قدرت
: بنگريد به: چنانکه لورنس لسيگ ده سال پيش برای اولين بار اشاره کرده است.۲۵

Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace (New York: Basic Books,
1999)

: بنگريد به:» «شبکهوندی.۲۶

David R. Johnson, “Democracy in Cyberspace: SelfGoverning Netizens and a New,
Global Form of Civic Virtue, Online”, in: The Next Digital Decade: Essays on the Future
of the Internet, ed. Berin Szoka and Adam Marcus (Washington, DC: Techfreedom, 2010).

 که کتاب مارپيچ ويروسی او برآمدن هموندان ديجيتال را در آمريکا، ديويد بولییر.۲۶
: بنگريد به:مستند میکند
David Bollier, Viral Spiral: How the Commoners Built a Digital Republic of Their
Own (New York: New Press, 2009)

2.0  کنترل:بخش دو

 خودکامگی شبکهای:فصل سه

 دانشگاه،» (بيجينگ) نوشته میشودBejing«  هر چند نام انگليسی شهر: دانشگاه پکن.۳۲ صفحه
. تصمیم گرفته که امالی انگليسی پيش از انقالباش را حفظ کند، تأسيس شده است۱۸۹۸ که در سال
: بنگريد به، برای تحليل علمی بيشتر اين پديده: خودکامگی شبکهای چين.۳۲

Rebecca MacKinnon, “China's 'Networked Authoritarianism'”, Journal of Democracy
22, no. 2 (April2011): 34-46, http://newamerica.net/publications/articles/2011/china_s_
networked_authoritarianism_49202

:همچنين نگاه کنيد به

Rebecca MacKinnon, “China's Censorship 2.0: How Companies Censor Bloggers”,

 213

w w w. t a v a a n a . o r g

یادداشتها

First Monday 14, no. 2 (January 25, 2009), http://firstmonday.org/article/view/2378/2089

) به پرديسهای دانشگاهی اطرافPBS(  يک تيم مستندساز شبکه پیبیاس،۲۰۰۵  در سال.۳۳
: بنگرید به:پکن رفت
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tankman

: بنگريد به: به گفتۀ بنیاد دوئی هوا.۳۴

“Chinese State Security Arrests, Indictments Doubled in 2008”, Dui Hua Human
Rights Journal, March 25, 2009, www.duihua.org/hrjournal/2009/03/chinese-statesecurity-arrests.html (accessed June 27, 2011).

 بهترين مرور علمی بر: انقالب ارتباطات چین را از جهات بسياری دگرگون کرده است.۳۴
:تأثير اينترنت بر جامعۀ چين و فرهنگ سياسی را میتوان در اثر زير يافت

Guobin Yang, The Power of the Internet in China: Citizen Activism Online (New
York: Columbia University Press, 2009)

سانسور چین چطور کار میکند
 دفتر شورای اطالعرسانی دولتی نيز دستور مستقيم و مفصلی دربارۀ همۀ وبسايتها و.۳۸
: بنگريد به:سازمانهای خبری صادر کرد

Xiao Qiang, “The Ministry of Truth Limits Reporting on Google in China”, China
Digital Times, March 23, 2010, http://chinadigitaltimes.net/2010/03/the-latest-directivesfrom-the-ministry-of-truth-032310 (accessed June 27, 2011)

 بنگريد: ميلیون مورد «محتوای مضر» از اینترنت چین طی یک سال حذف شده است۳۵۰ .۳۹

:به

“China Shuts Over 60,000 Porn Websites This Year”, Reuters, December 30, 2010.

: بنگرید به،برای متن کامل سخنرانی افشاشدۀ وانگ دربارۀ راهبرد دولت برای کنترل اينترنت

Wang Chen, “Concerning the Development and Administration of Our Country's
Internet”, China Rights Forum, 2010, no. 2, published by Human Rights in China, http://
www.hrichina.org/crf/article/3241

مباحثات استبدادی
 يا از دل-  کسانی که برای آزادی گوئو بسيج شده بودند ناگهان از ميان فضای سايبر.۴۱
 برنامهنويسان وب، باهمستانی از بالگرها،۲۰۰۹  تا اواخر۲۰۰۵  بين سال: پدیدار نشده بودند- توييتر
 با فکر ليبرال کنفرانسهای ساالنۀ بالگرها را در شهرهای مختلف،و کارآفرينا ِن چينی انترناسیونالیست
 روايت مرا از جلسۀ. من در چهار تا از پنج کنفرانسشان شرکت کردم.اطراف چين برگزار میکردند
: میتوان در مأخذ زير ديد۲۰۰۹ سال

Rebecca MacKinnon, “Chinese BloggerCon 2009: Micro Power from the Mouth
of a Cave”, RConversation blog, November 13, 2009, http://rconversation.blogs.com/
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rconversation/2009/11/chinese-bloggercon-2009-micro-power.html

روايت گردهمايیهای قبلی را میتوان در اينجا ديد:

http://rconversation.blogs.com/rconversation/cnbloggercon

 .۴۲مين جيانگ ،محقق اينترنت چينی در دانشگاه نورث کارولینا ،در شارلوت ،اين نوع
گفتمان سرزنده ولی محدود عمومی را «مباحثات استبدادی» مینامد :بنگريد به:

Min Jiang, “Authoritarian Deliberation on Chinese Internet”, Electronic journal of
Communication 20 (2010), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=1439354

آثار علمی ديگری دربارۀ محدوديتهای رهايی سياسی بر اينترنت چينی بحث کردهاند .جک
لينچوان کيو ،محقق مقیم هنگکنگ ،شرح می دهد که چطور «فناوریهای اينترنتی و مخابراتی طبقۀ
کارگر» ،اهرمهای تازهای را در اختيار دولتها و شرکتهای بزرگ می گذارد تا طبقۀ جديدی از
«کارگر قابلبرنامهريزی» را کنترل کنند .او نتيجه میگيرد که « فناوریهای اينترنتی و مخابراتی طبقۀ
کارگر به خودی خود شرطی کافی برای تواناسازی فرهنگی و سياسی نيستند» .بنگريد به:
Jack Linchuan Qiu, Working-Class Network Society: Communication Technology and
the Information Have-Less in Urban China (Cambridge, MA: MIT Press, 2009).

يونگنيان ژنگ ،محقق ساکن سنگاپور تفاوت بین دو دسته از کنشگری آنالين را چنين توصيف
میکند :کنشگری «صدا» (که تحمل میشود و گاهی تشويق هم میشود چون در واقع به دولت مرکزی
کمک میکند که فساد محلی را کاهش دهد و کشورداری را بهبود بخشد) و کنشگری «خروج»
(کنشگری متمرکز به تغيير رژيم) که تحمل نمیشود .بنگريد به:
Yongnian Zheng, Technological Empowerment: The Internet, State, and Society in
China (Stanford, CA: Stanford University Press, 2008), 164-165.

 .۴۳رييس جمهور هوجينتائو موافقتاش را با اين کار اعالم کرده بود :او در سال  ۲۰۰۸در
گفتگو با اهالی شبکه از طریق روزنامۀ خلق آنالین حمایت اش را اعالم کرده بود :بنگرید به:

http://english.people.com.cn/90001/90776/90785/6433952.html (accessed June 27,
)2011

« .۴۴حزب پنجاه سنتی» :بنگريد به:

David Bandurski, “China's Guerrilla War for the Web”, Far Eastern Economic Review
171, no. 6 (July 2008): 41-44,
http://feer.wsj.com/essays/2008/august/chinas-guerrilla-war-for-the-web (accessed
June 27, 2011).

 .۴۶تيمی از محققان جنگ اطالعاتی وابسته به دانشگاه تورنتو يک شبکۀ جاسوسی سايبری
را کشف کردند :بنگريد به:

“Tracking GhostNet: Investigating a Cyber Espionage Network”, Information
Warfare Monitor, March 29, 2009, www.scribd.com/doc/13731776/Tracking-GhostNetInvestigating-a-Cyber-Espionage-Network

 .۴۶در سال  ،۲۰۰۷کتابی دربارۀ باهمستانهای هکری وطنپرست چين منتشر شد :بنگريد به:

Scott J. Henderson, The Dark Visitor: Inside the World of Chinese Hackers (Morrisville,
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NC: Lulu Press, 2007).

همچنين بنگرید به وبسايت نويسندۀ کتاب:

www.thedarkvisitor.com

تخيالت غربی در مقابل واقعيت
 .۴۷سرمايهگذاران کاپيتاليست در واقع به حزب کمونيست چين کمک میکنند که قفسی
زراندود از کاربران اينترنتی چينی را تقويت و تذهيب کنند :بنگريد به:

Bill Bishop, “China's Internet: The Invisible Birdcage”, China Economic Quarterly
14, no. 3 (September 2010): 26-30

متن به صورت آنالين در نشانی زير موجود است:

http://billbishop.tumblr.com/post/3403007567/chinas-internet-the-invisible-birdcage
(accessed June 27, 2011).

 .۴۸شبکههای دانشگاهی و شرکتی نيز وقتی که برخی کاربران آنها سعی کردند از ابزارهای
فيلترشکن برای دسترسی به وبسايتهای مسدود شده استفاده کنند ،به عنوان «تنبيه» دچار
اختالل شدند :بنگريد به:

Oiwan Lam, “China: Cracking Down Circumvention Tools”, Global Voices Advocacy,
May 13, 2011, http://advocacy.globalvoicesonline.org/2011/05/13/china-cracking-downcircumvention-tools

 .۴۸برای دسترسی به سایر وبسايتها يا خدمات خارج از چین ،دانشجويان بر حسب
تعداد مگابايتهایی که آپلود يا دانلود میکنند بايد پول بدهند :بنگريد به:
Erica Newland, “At Chinese Universities There's a Fee for Free”, Center for
Democracy and Technology, November 18, 2010,
http://cdt.org/blogs/erica-newland/chinese-universities-theres-fee-free

 .۴۹به گفتۀ گروه مشاوران بوستون ،انتظار میرود که بازار تجارت الکترونیکی به زودی
تبديل به بزرگترين بازار جهان شود :بنگرید به:
''Another Digital Gold Rush, “ The Economist, May 12, 2011,
www.economist.com/node/18680048?story_id=18680048

 .۴۹وارن کريستوفر ،وزير خارجۀ وقت آمريکا ...اين فرض را در سخناناش تقويت کرد:
بنگريد به:
Warren Christopher, In the Stream of History: Shaping Foreign Policy for a New Era
(Palo Alto, CA: Stanford University Press, 1998), 159.

فصل چهار :بديلها و جایگشتها
صفحه  .۵۱وقتی که دولت مصر در  ۲۷ژانويۀ سال  ۲۰۱۱اينترنت را مسدود کرد :در ابتدا،
یک آیاسپی مصر ،به اسم نور ،چند روز آنالین باقی ماند ولی آن هم در نهايت بسته شد .برای تحلیل
فنی مبسوطی از قطع اينترنت در مصر ،بنگرید به:
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James Cowie, “Egypt Leaves the Internet”, Renesys Blog, January 28, 2011,
www.renesys.com/blog/2011/01/egypt-leaves-the-internet.shtml ;
and Earl Zmijewski, “Egypt's Net on Life Support”, Renesys Blog, January 31, 2011,
www.renesys.com/blog/2011/01/egypts-net-on-life-support.shtml

:همچنين بنگريد به

James Glanz and John Markoff, “Egypt Leaders Found 'Off' Switch for Internet, “
New York Times, February 15, 2011,
www.nytimes.com/2011/02/16/technology/16internet.html (accessed June 27, 2011).

 خدمات اينترنت و تلفن را به روی مناطقی۲۰۱۱  پس از اينکه معمر قذافی در مارس.۵۲
: بنگريد به:که در دست شورشيان در شرق ليبی بود قطع کرد

Margaret Corker and Charles Levinson, “Rebels Hijack Gadhafi's Phone Network”,
Wall Street Journal, April13, 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703
841904576256512991215284.html (accessed June 27, 2011).

»فناوری «مشروطه
 در کتابی جامع دربارۀ فناوری و سياست در، از دانشگاه واشينگتن، هاوارد. فیليپ ن.۵۳
: بنگريد به:جهان اسالم میگويد
Philip N. Howard, The Digital Origins of Dictatorship and Democracy: Information
Technology and Political Islam (New York: Oxford University Press, 2010), 10.

 برای تحليلی از نبردهای قدرت احمدینژاد: احمدینژاد در آن محافظهکارترين بازیگر نيست.۵۴
:و ايران بنگرید به

Massoumeh Torfeh, ''Ahmadinejad Has Fuelled Iran's Power Struggle”, The
Guardian, May 21, 2011, www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/may/21/mahmoudahmadinejad-iran-power-struggle

:همچنين بنگرید به

J. David Goodman, “Iran Rift Deepens with Arrest of President's Ally”, New York
Times, June 23, 2011, www.nytimes.com/2011/06/24/world/middleeast/24iran.html
(accessed June 27, 2011)

 به حميد تهرانی، که با اسم مستعار مینویسد،» چنانکه سردبير روزنامۀ ایميلی «خیابون.۵۴
: بنگريد به: گفته است۲۰۰۹ سردبیر میز ایران در «صداهای جهانی» در پاييز سال

Fred Petrossian, “Iran: Protests Prompt Emergence of Underground Internet
Newspapers”, Global Voices Online, July 16, 2009, http://globalvoicesonline.
org/2009/07/16/iran-protests-prompt-emergence-of-underground-internet-newspapers

 جلو افتاد۲۰۰۹  ايران از چين به عنوان بزرگترین زندان خبرنگاران و بالگرها در سال.۵۴
: بنگريد به: با چین در يک ردیف قرار گرفت۲۰۱۰ و سپس در سال

Attacks on the Press in 2010: A Worldwide Survey by the Committee to Protect
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journalists, 2011,
www.cpj.org/2011/02/attacks-on-the-press-2010.php ;
and Attacks on the Press 2009: A Worldwide Survey by the Committee to Protect
journalists, 2010,
http://cpj.org/2010/02/attacks-on-the-press-2009.php

: بنگريد به: متن پيامکهایشان را در جلسات بازجويی جلوشان گذاشته بودند.۵۵

Internet Filtering in Iran: 2009, Open Net Initiative, June 16, 2009,
http://opennet.net/research/profiles/iran

 بازداشت شده بودند گزارش دادند که محتويات۲۰۰۹  تعدادی از افرادی که در سال.۵۵
: بنگريد به:ایميلهایشان و ایميلهای ديگران به آنها را برایشان در بازجويی خواندهاند

Sanja Kelly and Sarah Cook, eds., Freedom on the Net 2011:A Global Assessment of
Internet and Digital Media Freedom, Freedom House, April18, 2011

:متن در نشانی زير قابل دانلود است

www.freedomhouse.org/images/File/FotN/FOTN2011.pdf

:همچنين بنگرید به

Farnaz Fassihi, “Iranian Crackdown Goes Global, “ Wall Street Journal, December
3, 2009, http://online.wsj.com/article/SB125978649644673331.html (accessed June 27,
2011)

 دولت ایران اعالم کرد که وارد مرحلۀ بعدی فاز اول «اينترنت ملی» با،۲۰۱۱  در سال.۵۵
: بنگريد به:اسم «اينترنت حالل» میشود

“Government Develops 'National Internet' to Combat International Internet's Impact”,
Reporters Without Borders, August 3, 2011,
http://en.rsf.org/iran-government-develops-national-03-08-2011,40738.html
(accessed August 3, 2011)

: به گفتۀ یکی ديگر از مسئوالن این وزارتخانه در مصاحبه با يکی از خبرگزاریهای ايران.۵۵
:بنگريد به

Christopher Rhoads and Farnaz Fassihi, “Iran Vows to Unplug Internet”, Wall Street
Journal, May 28, 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704889404576
277391449002016.html (accessed August 3, 2011)

همکاری شرکتی
:» «میدان موبايلها خيلی بسته است؛ اپراتورهای موبايل هم بسيار آسيبپذيرتر از آن اند.۵۷
:بنگريد به

Cory Doctorow, “Report: Belarusian Mobile Operators Gave Police List of
Demonstrators, “ BoingBoing.net, January 15, 2011,
www.boingboing.net/2011/01/15/report-belarusian-mo.html
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:همچنين

Hans Rosen, “Ericsson Technology Used to Wiretap in Belarus”, Dagens Nyheter,
December 22, 2010, www.dn.se/nyheterlvarlden/ericsson-technology-used-to-wiretapin-belarus (all accessed August 13, 2011)

 ژوئن۱۲  ساعت قبل از آغاز انتخابات رياست جمهوری۹ پيامکهای تلفن همراه تقريب ًا.۵۷
: بنگريد به: در ايران قطع شدند۲۰۰۹

Rob Faris and Rebekah Heacock, “Cracking Down on Digital Communication and
Political Organizing in Iran”, Open Net Initiative, June 15, 2009, http://opennet.net/
blog/2009/06/cracking-down-digital-communication-and-political-organizing-iran

: بنگرید به: گروهی از کنشگران فنآشنا آزمايشهايی را انجام دادند،۲۰۰۸  در سال.۵۸

Sami Ben Gharbia, “Silencing Online Speech in Tunisia”, Global Voices Advocacy,
August 20, 2008, http://advocacy.globalvoicesonline.org/2008/08/20/silencing-onlinespeech-in-tunisia (accessed June 27, 2011)

: بنگرید به: دولت ايران نيز از فناوری بازرسی بستۀ عميق استفادۀ گسترده میکند.۵۸

“Update on Internet censorship in Iran, “Tor Blog, January 20, 2011,
https://blog.torproject.org/blog/update-internet-censorship-iran
“New Blocking Activity from Iran, “Tor Blog, January 9, 2011,
https://blog.torproject.org/blog/new-blocking-activity-iran

:و همچنين

: بنگريد به: بازرسی بستۀ عميق ابداع شرکتهايی است که در غرب دموکراتيک مستقرند.۵۹

Christopher Rhoads and Loretta Chao, “Iran's Web Spying Aided by Western
Technology”, Wall Street Journal, June 22, 2009,
http://online.wsj.com/article/SB124562668777335653.html (accessed June 27, 2011)

: بنگريد به،برای اطالعات بيشتر دربارۀ بازرسی بستۀ عميق و خاستگاههای آن

Hal Abelson, Ken Ledeen, and Chris Lewis, “Just Deliver the Packets”, in Essays on
Deep Packet Inspection, Office of the Privacy Commissioner of Canada, 2009,
http://dpi.priv.gc.ca/index.php/essays/just-deliver-the-packets

:و همچنين

Ralf Bendrath, “Global Technology Trends and National Regulation: Explaining
Variation in the Governance of Deep Packet Inspection”, paper presented at the
International Studies Annual Convention, New York City, February 2009, International
Studies Association,
http://userpage.fu-berlin.de/~bendrath/Paper_Ralf-Bendrath_DPI_v1-5.pdf

: بنگريد به: دولت مصر فناوری بازرسی بستۀ عمیق را از شرکتی به نام ناروس خريده بود.۵۹

Timothy Karr, “One US Corporation's Role in Egypt's Brutal Crackdown”, Huffington
Post, January 28, 2011,
www.huffingtonpost.com/timothy-karr/one-us-corporations-role-_b_815281.html
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(accessed June 27, 2011)

 معاملهای چندين ميليون دالری با سيستمهای جيزه در مصر امضا۲۰۰۵  ناروس در سال.۵۹
: بنگرید به:کرد

Trevor Lloyd-Jones, “Narus Signs Regional Licence with Giza Systems”, Business
Intelligence Middle East, September 14, 2005, www.bi-me.com/main.php?id=2047&t=1
(accessed June 27, 2011)

 از بولتن خبری سيستمهای جيزه که از مجوز اعطای فناوری ناروس به۱۰ همچنين بنگريد به صفحۀ
:عربستان سعودی و لیبی سخن میگويد
www.gizasystems.com/admin%5CNewsLetter%5CPDF%5C8.pdf

 مطبوعات آزاد کار و سازمان گزارشگران بدون مرز در پاريس نيز شروع به پرسشهايی.۵۹
: بنگريد به:از سیستمهای سيسکو کردند

Timothy Karr and Clothilde Le Coz, “Corporations and the Arab Net Crackdown”,
March 25, 2011, www.fpif.org/articles/corporations_and_the_arab_net_crackdown
(accessed June 27, 2011)

: بنگريد به: نرمافزاری برای نفوذ و شنود بود به اسم فینفيشر.۶۰

Eli Lake, “British Firm Offered Spy Software to Egypt”, Washington Times, April 25,
2011, www.washingtontimes.com/news/2011/apr/25/british-firm-offered-spy-softwareto-egypt

:حسين نسخۀ اصلی متن را در فضای آنالين آپلود کرده است

http://moftasa.posterous.com/finfisher-intrusion-software-spy-on-email-sof

:همچنین بنگريد به

Ramy Raouf, “Egypt: How Companies Help the Government Spy on Activists”, Global
Voices Advocacy, May 7, 2011; http://advocacy.globalvoicesonline.org/2011/05/07/
egypt-how-companies-help-the-government-spy-on-activists (all accessed June 27,
2011)

: نرمافزارهای سانسوری که توسط شرکتهای آمريکای شمالی تهيه و به فروش میرسند.۶۰
:بنگريد به
Helmi Noman and Jillian York, West Censoring East: The Use of Western Technologies
by Middle East Censors, 2010-2011, Open Net Initiative, March 2011,
http://opennet.net/sites/opennet.net/files/ONI_WestCensoringEast.pdf

:همچنين بنگريد به

Paul Sonne and Steve Stecklow, “US Products Help Block Mideast Web”, Wall Street
Journal, March 28, 2011, http://online.wsj.com/article/SB100014240527487044381045
76219190417124226.html (accessed June 27, 2011)
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تفرقه بینداز و حکومت کن
 مدافعان دولت تالش سختی را برای بیاعتبار کردن منتقدان داخلی و بينالمللی آغاز.۶۲
ً  مث:کردند
:ال بنگريد به

Bhumika Ghimire, “Bahrain: ProGovernment Activists Are Blogging Too”, Global
Voices Advocacy, April 18, 2011, http://advocacy.globalvoicesonline.org/2011/04/18/
bahrainpro-government-activists-are-blogging-too

 غيابا محکوم به پانزده سال حبس شد؛-  که هنوز در اختفاست-  علی عبداالمام،در همين حال
:بنگرید به

Leila Nachawati, “Bahrain: Leading Blogger Ali Abdulemam Sentenced to 15 Years in
Prison, Along with Other Human Rights Defenders, “ Global Voices Advocacy, June 22,
2011, http://advocacy.globalvoicesonline.org/2011/06/22/bahrain-leading-blogger-aliabdulemam-sentenced-to-15-years-in-prison-along-with-other-human-rights-defenders
(all accessed June 27, 2011)

: بنگريد به: بيانيهای را از سلطان حمد بن عيسی آل خليفه به اشتراک گذاشتند.۶۳

“His Majesty Stresses the Key to Reform Is Through Press Freedom”, Bahrain News
Agency, May 3, 2011, www.bna.bh/portallen/news/455101 (accessed August 11, 2011)

 نفر۱۴۰۰  تعداد،۲۰۱۱  که تخمين زده میشود بين مارس و جوالی سال، در سوريه.۶۴
: بنگريد به:کشته شدهاند
Neil MacFarquhar and Rick Gladstone, “Outside Pressure Builds on Syria”, New York
Times, August 2, 2011,
www.nytimes.com2011108103/world/middleeast/03syria.html

:همچنين بنگريد به

“Syria: Mass Arrest Campaign Intensifies, “ Human Rights Watch, July 20, 2011,
www.hrw.org/news/2011/07/20/syria-mass-arrest-campaign-intensifies (all accessed
August 2, 2011)

: بنگرید به: حملهای موسوم به «فرد واسط» را عليه کاربران فيسبوک سوريه را ه انداختند.۶۴

Arras Qtiesh, “Did Syria Replace Facebook's Security Certificate with a Forged
One?” Global Voices Advocacy, May 4, 2011, http://advocacy.globalvoicesonline.
org/2011/05/05/did-syria-replace-facebooks-security-certificate-with-a-forged-one

:و همچنين

Leila Nachawati, “Syrian Uprisings and Official vs. Decentralized Communications”,
April27, 2011, http://advocacy.globalvoicesonline.org/2011/04/27/syrian-uprisings-andofficial-vs-decentralized-communications (all accessed June 27, 2011)

: بنگريد به:) پديدار شدSEA(  سازمانی به اسم ارتش الکترونيکی سوريه، در ماه می.۶۴

Helmi Noman, “The Emergence of Open and Organized Pro-Government Cyber
Attacks in the Middle East: The Case of the Syrian Electronic Army”, Information
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Warfare Monitor, May 30, 2011, www.infowar-monitor.netl2011105/7349

: بنگريد به: اسد مستقيم ًا از ارتش سایبری سوريه ستايش کرد، در ماه ژوئن.۶۵

Danny O'Brien, “Syria's Assad Gives Tacit OK to Online Attacks on Press”, June 24,
2011, www.cpj.orglinternet/2011/06/syrias-assad-gives-tacit-ok-to-online-attacks-on-p.
php#more

: ارتش سایبری سوريه مسئولیت حمله به وبسايت سفارت فرانسه در دمشق را پذیرفت.۶۵
:بنگريد به

“Syrian Electronic Army: Disruptive Attacks and Hyped Targets”, Information
Warfare Monitor, June 25, 2011, www.infowar-monitor.net/2011/06/syrian-electronicarmy-disruptive-attacks-and-hyped-targets

بناپارتیسم دیجیتال
 کنترلهای اينترنتی-  به گفتۀ محققان برنامۀ اوپننت-  کاربران اينترنتی روسیه با انواع.۶۷
: بنگريد به:نسل دوم و سوم کنترل و مهندسی میشوند

Ronald J. Deibert, John G. Palfrey, Rafal Rohozinski, and Jonathan Zittrain, eds.,
Access Controlled: The Shaping of Power, Rights, and Rule in Cyberspace (Cambridge,
MA: MIT Press, 2010)

 يکی از مثالهای آن استفاده از حمالت سايبری برای به حاشيه راندن گروه ساالر.۶۸
: بنگرید به: ميخاييل خودورکوفسکی است،(اليگارش) زندانی روس

“Khodorkovsky's Website At tacked amid Announcement of Sentencing”, RIA
Novosti, December 27, 2010,
http://en.rian.ru/russia/20101227/161951482.html (accessed June 27, 2011)

: بنگريد به:» «تقاضاهای غيررسمی از شرکتها برای حذف اطالعات.۶۸

Ronald Deibert and Rafal Rohozinski, “Control and Subversion in Russian
Cyberspace”, in Access Controlled, ed. Ronald J. Deibert et al. (Cambridge, MA: MIT
Press, 2010), 15-34.

: بنگريد به: آلکسی ناوالنی، یکی از مشهورترین بالگرهای سیاسی روسيه.۶۹

Julia Joffe, “Net Impact: One Man's Cyber-crusade Against Russian Corruption”,
New Yorker, April 4, 2011.

 ناوالنی که پیشتر از او یاد کردیم در مصاحبهای با گرگوری آسمولوف خبرنگار صداهای.۶۹
: بنگرید به: گفته است۲۰۱۰ جهانی در اواخر سال

Gregory Asmolov, “Russia: Blogger Navalny Tries to Prove that Fighting Regime Is
Fun”, Global Voices Online, October 27, 2010, http://globalvoicesonline.org/2010/10/27/
russia-blogger-alexey-navalny-on-fighting-regime (accessed June 27, 2011).

 بنگريد: به کسانی که به پروژۀ او اعانه داده بودند تلفنهای ناشناس و تهدیدکننده میشد.۶۹

:به
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Ashley Cleek, “Russia: Anti-Corruption Donor Details Leaked”, Global Voices
Online, May 4, 2011,
http://globalvoices online.org/2011/05/04/russia-anti-corruption-donor-details-leaked
(accessed June 27, 2011).

 چالشهای دموکراسی:بخش سه
 فرسايش پاسخگويی:فصل پنج

 متن کامل را میتوان در نشانی زیر:»۲۰۱۱  «امنیت سايبری و آزادی اينترنتی سال.۷۵ صفحه
:یافت
http://hsgac.senate.gov/public/?FuseAction=home.Cybersecurity (accessed June 21,
2011).

 «هماکنون در چين دولت میتواند بخشیهایی از اينترنتاش: ليبرمن به سیانان گفته بود.۷۵
: بنگريد به:». ما هم اينجا به چنين چيزی نياز داريم.را در صورت بروز جنگ قطع کند

Chloe Albanesius, “Lieberman Backs Away from 'Internet Kill Switch”, PCMag, June
21, 2010, www.pcmag.com/article2/0,2817,2365393,00.asp (accessed June 21, 2011).

: بنگريد به توضيحات مربوط به اليحه در وبسايت ليبرمن:» «اختيارات دقيق و هدفمندی.۷۵

“Lieberman, Collins, Carper Introduce Bill to Address Serious Cyber Security
Threats”, February 18,2011, http://lieberman.senate.gov/index.cfm/news-events/
news/2011/2/lieberman-collins-carper-introduce-bill-to-address-serious-cyber-securitythreats (accessed June 21, 2011).

شنود و پایش
) در سانAT&T(  تکنيسينی است که از شغلاش در شرکت ایتی اند تی، مارک کالين.۷۶
: بنگرید به، برای خواندن روايتی از کشف کالين: بازنشسته شده۲۰۰۴ فرانسيسکو در سال

Tim Wu, The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires (New York:
Random House, 2010), 249-251.

:متن کامل بیانیه کالین را میتوان از اینجا دانلود کرد

www.eff.org/cases/attlattachments/unredacted-klein-declaration

 دولت اوباما بسياری از رأیدهندگان ليبرال را با عدم همدلیاش با اين دعاوی حقوقی.۷۷
: وبسايتی دارد به نشانی،» گروه کنشگری «اليحۀ شنود اطالعاتی خارجی را درست بفهميد:متحير کرد
http://get-fisa-right.wetpaint.com

:همچنين بنگرید به

Linda Feldmann, “Left Lacks Leverage to Stop Obama's Rightward Tack”, Christian
Science Monitor, July 4, 2008,
www.csmonitor.com/USNPolitics/2008/0703/p25s23-uspo.html (accessed June 27,
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:همچنین

Declan McCullagh, “Senator Renews Pledge to Update Digital-Privacy Law”, CNet,
June 16, 2011, http://news.cnet.com/8301-31921_3-20071670-281/senator-renewspledge-to-update-digital-privacy-law (accessed June 27, 2011).

 در ماه، در يکی از جلسات کنگره دربارۀ گردآوری دادههای موبایل و حریم خصوصی.۷۸
: بنگرید به:۲۰۱۱ می
Kashmir Hill, “DOJ to Senators During Mobile Privacy Hearing: 'We Want MORE
Data”, Forbes.com, May 10, 2011, http://blogs.forbes.com/kashmirhill/2011/05/10/dojto-senators-during-mobile-privacy-hearing-we-want-more-data

:لينک ويديوی کامل جلسه و شهادتها را میتوان در نشانی زير يافت
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bd1e7 (accessed June 21, 2011).
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Years”, Wired.com, August 10, 2010,
www.wired.com/threatlevel/2010/08/nsl-gag-order-lifted (accessed June 21, 2011)

 مقالۀ: يک کنشگر ضد شنود و دانشجوی دکترای دانشگاه اينديانا،  کريستوفر سوقوييان.۷۹
:ياد شده نوشتۀ سوقوييان است به شرح زير

“An End to Privacy Theater: Exposing and Discouraging Corporate Disclosure of
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: بنگريد به:»بزرگتری از آنچه پيش از اين تصور میشد به خطر انداخته است

Electronic Frontier Foundation, “Patterns of Misconduct: FBI Intelligence Violations
from 2001-2008”, January 2011,
www.eff.org/pages/patterns-misconduct-fbi-intelligence-violations

: بنگريد به: طراحی کرده بود۱۷۸۵  «اثر پنآپتيکان» و زندانی که جرمی بنتهام در سال.۸۰

Jeremy Bentham, “Panopticon” (preface), in The Panopticon Writings, ed. Miran
Bozovic (London: Verso, 1995), 29-95.

 هشدار داد که «پنآپتيسيسم» میتواند از زندان واقعی فراتر...  ميشل فوکوی فيلسوف.۸۰
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Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (New York: Vintage
Books, 1995).

: تحت نظر استدالل میکند، در کتاب تازهاش با عنوان يک ملت،  سايمون چسترمن.۸۰
:بنگريد به
Simon Chesterman, One Nation Under Surveillance: A New Social Contract to Defend
Freedom Without Sacrificing Liberty (New York: Oxford University Press, 2011), 12.
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to WikiLeaks, “ Reuters, November 28, 2010, www.reuters.com/article/2010/11/28/uswikileaks-usa-letter-idUSTRE6AR1E420101128 (accessed June 21, 2011).
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:به ويکیليکس» در
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 سانسور دموکراتيک:فصل شش
: بنگريد به: او در پستی در توضيح تصميماش نوشت.۸۷ صفحه
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Joint Korean NGOs for the Official Visit of the Special Rapporteur to the Republic
of Korea, NGO Report on the Situation of Freedom of Opinion and Expression in the
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: بنگرید به: را غیرفعال کند۲۰۰۹ در سال

Stephen Shankland, “YouTube Korea Squelches Uploads, Comments”, CNET, April
13, 2009, http://news.cnet.com/8301-1023_3-10218419-93.html (accessed August 12,
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http://cyberlaws.net/itamendments/IT%20ACT%20AMENDMENTS.PDF
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: بنگريد به: گوگل علنا نسبت به اين مقررات اعتراض کرد.۹۳

Rama Lakshmi, “India's New Internet Rules Criticized”, Washington Post,
August 1, 2011, http://www.washingtonpost.com/world/indias-new-internet-rulescriticized/2011/07/27/giQA1zS2mI_story.html (accessed August 3, 2011)

 يک قاضی ايتاليايی احکامی جزايی برای چهار مدير ارشد گوگل،۲۰۱۰  در اوايل سال.۹۳
: بنگريد به:صادر کرد
Rachel Donadio, “Larger Threat Is Seen in Google Case”, New York Times, February

 227

یادداشتها

w w w. t a v a a n a . o r g

24,
2010,
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نجات کودکان
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Freedom House, Freedom on the Net: A Global Assessment of Internet and Digital
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w w w. f r e e d o m h o u s e . o r g / u p l o a d s / s p e c i a l r e p o r t s / N e t F r e e d o m 2 0 0 9 /
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Pro, May 12, 2011, www.pcpro.co.uklnews/367318/dossier-reveals-proposals-for-euwide-content-blocking (accessed June 27, 2011).
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content/20101115IPR94729/html/Child-pornography-MEPs-doubt-effectiveness-ofblocking-web-access (accessed June 27, 2011)

رضایت وبستان

w w w. t a v a a n a . o r g

228 

 متوازن کردن پاسخ به: مقالهای پژوهشی منتشر کردند با عنوان «مسدود کردن اينترنت.۹۶
: بنگريد به:»جرايم سایبری در جامعههای دموکراتيک
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101 In aJanuary2010 op-ed in the New York Times: Bono, “Ten for the Next Ten,”
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(accessed June 27, 2011)

 229

یادداشتها

w w w. t a v a a n a . o r g

 اليحۀ ممانعت از خطرهای واقعی آنالين برای خالقيت اقتصادی و سرقت اموال معنوی.۱۰۲
: بنگريد به، برای ديدن متن کامل قانونگذاری و وضعيت آن: استPROTECT IP که نام خالصهاش
www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s112-968

 يکپارچه و جهانی به انحطاط، «ارزش اينترنت را به عنوان يک شبکۀ ارتباطی واحد.۱۰۲
: بنگريد به:»بکشاند

Steve Crocker, David Dagon, Dan Kaminsky, Danny McPherson, and Paul Vixie,”
Security and Other Technical Concerns Raised by the DNS Filtering Requirements in the
PROTECT IP Bill,” May 2011,
www.redbarn.org/files_redbarn/PROTECT-IP-Technical-Whitepaper-Final.pdf

 گروههای مدافع آزادیهای مدنی و آزادی بيان استدالل کردهاند که اين اليحه فاقد.۱۰۲
: مثال بنگريد به: است...تضمينهايی برای جلوگيری از سوء استفاده

Declan McCullagh, “Senate Bill Amounts to Death Penalty for Web Sites”, CNet
News, May 12, 2011, http://news.cnet.com/8301-31921_3-20062398-281.html

:و همچنین

David Sohn, “Copyright Bill Advances, but Draws Plenty of Criticism”, Center
for Democracy and Technology blog, May 26, 2011, www.cdt.org/blogs/david-sohn/
copyright-bill-advances-draws-plenty-criticism

 حفاظت از اينترنت در برابر مجريان سرسخت، «اگر حفاظت از اموال معنوی مهم است.۱۰۲
: بنگرید به:».و متعصب نيز مهم است
“Internet Piracy and How to Stop It”, New York Times, June 8, 2011,
www.nytimes.com/2011/06/09/opinion/09thu1.html (accessed August 8, 2011)

 واحد انتظامی امور مهاجرت و گمرک وزارت امنيت داخلی،۲۰۱۰  در نوامبر سال.۱۰۲
) هشتاد و دو وبسايت را بدون اخطار قبلی به ظن نقض کپیرايتICE آمريکا (مشهور به
: بنگريد به:تعطيل کرد

Ben Sisario, “Music Web Sites Dispute Legality of Their Closing”, New York Times,
December 19, 2010, www.nytimes.com/2010/12/20/business/media/20music.html
(accessed June 27, 2011)
www.eff.org/takedowns

: بنگريد به:Takedown Hall of Shame  وبسایت.۱۰۳

 بسته۲۰۱۱  صفحۀ پرمشتری فيسبوکاش در ماه میArs Technica  در پرونده مجلۀ.۱۰۴
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(both accessed June 27, 2011)
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: بنگريد به: نوشته است، از مدافعان حریم خصوصی، چنانکه کاليا هملين.۱۴۶

Kaliya Hamlin, “Facebook's Privacy Move Violates Contract with Users”,
ReadWriteWeb, December 15, 2009, www.readwriteweb.com/archives/facebooks_
privacy_move_violates_contract_with_user.php (accessed June 27, 2011)

 فيسبوکستان و ارض گوگل:فصل ده
 لوکمن تسوئی فيسبوک را به کشوری تشبیه کرده بود که حکومتی خودکامه و.۱۴۹
: بنگريد به:پدرساالر ادارهاش میکند

Lokman Tsui, “Dear Facebook, Freedom or Friends? That's Not a Choice”, Global
Voices, One World, May 6, 2010,
www.lokman.org/2010/05/06/dear-facebook-freedom-or-friends-thats-not-a-choice

: بنگريد به:» «شفافيت راديکال.۱۵۰

David Kirkpatrick, The Facebook Effect: The Inside Story of the Company That Is
Connecting the World (New York: Simon and Schuster, 2011), 209-210, 199.

تیغ دولبه
: بنگريد به: جوانی به اسم خالد سعيد،۲۰۰۹  در ژوئن.۱۵۱

Ramy Raoof, “Egypt: Facebook Disables Popular Anti-Torture Page”, Global Voices
Advocacy, November 25, 2010, http://advocacy.globalvoicesonline.org/2010/11/25/
egypt-facebook-disables-popular-anti-torture-page;

:و همچنين

Jennifer Preston, “Movement Began with Outrage and a Facebook Page That Gave
It an Outlet”, New York Times, February 5, 2011, www.nytimes.com/2011/02/06/world/
middleeast/06face.html (accessed June 27, 2011).

درون لوياتان
: بنگريد به: مرکز سايمون ويزنتال راضی نيست.۱۵۴

Miguel Helft, “Facebook Wrestles with Free Speech and Civility”, New York Times,
December 12, 2010, www.nytimes.com/2010/12/13/technology/13facebook.html
(accessed June 27, 2011)

 بنگريد: مارک زاکربرگ به نوعی از قرارداد اجتماعی بين فيسبوک و کاربر اشاره کرد.۱۵۴
Kirkpatrick, The Facebook Effect, 100.

: بنگريد به: فقدان کنترلی که در اينترنت به طور کلی وجود دارد.۱۵۵

:به

Tim Bradshaw and Joseph Menn, “Facebook to Simplify Its Controls”, Financial Times,
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May 14, 2010, www.ft.com/intl/cms/s/O/d93102f4-5f81-11df-a670-00144feab49a.html
(accessed June 27, 2011).

...» را بايکوت کنيدBP«  هزار نفر عضو به اسم۸۰۰  یک صفحۀ فيسبوک با بيش از.۱۵۵
: بنگريد به:غيرفعال شد
“Facebook Says It Disabled 'Boycott BP' Page in Error”, CNN.com, June 29, 2010,
http:/larticles.cnn.com/2010-06-29/tech/facebook.bp.controversy_1_oil-giant-bp-bpspokesman-facebook (accessed June 27, 2011)

 «من فکر میکنم ديگر وقت آن رسيده است که کسانی را که زندگیشان کمترين.۱۵۷
شباهتی به موهبتها و امتیازهایی که ما داريم ندارد و حق انتخاب ریسکهایی که ما میکنيم را
: بنگريد به:» در نظر بگیریم،ندارند و کسانی که بضاعت اين کارها را ندارند

danah boyd, “Facebook and 'Radical Transparency' (a Rant)”, danah boyd | apophenia,
May 14, 2010, www.zephoria.org/thoughts/archives/2010/05/14/facebook-and-radicaltransparency-a-rant.html

 « ما به زودی تالشهایما را بيشتر خواهيم کرد تا راهنمايیهای بيشتری به افرادی.۱۵۷
: بنگريد به:»...بدهیم
“Facebook Executive Answers Reader Questions,” New York Times Bits Blog, May
11, 2010, http://bits.blogs.nytimes.com/2010/05/11/facebook-executive-answers-readerquestions

 مقالهای نوشت و استدالل کرد، در تأمل روی اين بایکوت شکستخورده، دانا بوید.۱۵۸
ً که کنشگری به جای بایکوت احتما
:ال برای ايجاد تغيير در فيسبوکستان مؤثرتر خواهد بود
:بنگريد به

danah boyd, “Quitting Facebook Is Pointless; Challenging Them to Do Better Is Not”,
danah boyd | apophenia, May 23, 2010, www.zephoria.org/thoughts/archives/2010/05/23/
quitting-facebook-is-pointless-challenging-them-to-do-better-is-not.html.

: بنگريد به:... مهندسان فيسبوک رمزگذاریها و تنظيمات امنيتی تازهای اضافه کردند.۱۵۹

Danny O'Brien, “Facebook Enables Encryption: A First Step on the Right Road”,
Committee to Protect Journalists, January 26,2011, www.cpj.org/internet/2011/01/
facebook-turns-on-https-a-first-step-on-the-right.php

:و همچنين

Juan Carlos Perez, “Facebook Tightens Log-in Verification”, IDG News, May 12,
2011,
www.pcworld.com/businesscenter/article/227786/facebook_tightens_login_
verification.html (accessed August 11, 2011).

 برای خواندن راهنمای کنشگران برای استفاده از امکانات حريم خصوصی و امنيتی،همچنين
: بنگريد به،فيسبوک
Susannah Vila, “How to Organize on Facebook Securely”, www.movements.org/
how-to/entry/organize-on-facebook-securely
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:... يک روند تجديدنظرخواهی آسان برای افرادی راهاندازی کرد۲۰۱۱  در نيمۀ سال.۱۵۹
:بنگريد به

Jillian York, “Facebook Appeals: We Has Them!” Jillian C. York blog, July 19, 2011,
http://jilliancyork.com/2011/07/19/facebook-appeals

کشورداری گوگلی
: بنگريد به: بسياری از رهيافت پيچيدهتر گوگلپالس به حریم خصوصی استقبال کردند.۱۶۰

Ryan Singel, “Google Plus vs. Facebook on Privacy: Plus Ahead on Points-For Now”,
Wired.com, June 29, 2011,
www.wired.co.uklnews/archive/2011-06/29/google-facebook-privacy

:و نیز

Jillian York, “Community Standards: A Comparison of Facebook vs. Google+”, Jillian
C. York blog, June 30, 2011, http://jilliancyork.com/2011/06/30/google-vs-facebook
(accessed August 11, 2011).

 بعضی از آنها اميدوار بودند رقابت بيشتر همۀ شرکتها را وادار به بهبود روشهایشان.۱۶۰
: بنگريد به:کند

Danny O'Brien, “Security vs. risk: More on Facebook and Google+”, Committee to
Protect Journalists, July 12, 2011, www.cpj.org/internet/2011/07/security-vs-risk-moreon-facebook-and-google.php

 گوگل به طور فلهای همۀ حسابهای با اسم مستعار را بدون اخطار، در نيمۀ ژوئيه.۱۶۱
: بنگريد به:قبلی غيرفعال کرد

Violet Blue, “Google Plus Deleting Accounts En Masse: No Clear Answers”, ZDNet,
July 23, 2011, www.zdnet.com/blog/violetblue/google-plus-deleting-accounts-en-masseno-clear-answers/567 (accessed August 11, 2011)

: بنگريد به: مقالهای دربارۀ تجربهاش نوشتGrrlScientist .۱۶۱

GrrlScientist, “Google's Gormless 'No Pseudonym' Policy”, Punctuated Equilibrium
blog, The Guardian, July 25, 2011,
www.guardian.co.uklscience/punctuated-equilibrium/2011/jul/25/1

: بنگريد به: اسکاد اين وضعيت را پيشبینی کرده بود.۱۶۱

Skud, “An Update on My Google Plus Suspension”, Infotropism blog, July 31, 2011,
http://infotrope.net/2011/07/31/an-update-on-my-google-plus-suspension.

: بنگرید به: رندی زاکربرگ.۱۶۲

Emil Protalinski, Facebook: “Anonymity on the Internet Has to Go Away”, ZDNet,
August 2, 2011, www.zdnet.com/blog/facebook/facebook-8220anonymity-on-theinternet-has-to-go-away-8221/2270 (accessed August 11, 2011).

 شرکت دوباره سياست ارائه هويت واقعی را برای گوگلپالس تأييد، در اوايل ماه اوت.۱۶۳
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Marshall Kirkpatrick, “Google Plus Tells Pseudonym Lovers to Shove It”,
ReadWriteWeb, August 11, 2011, www.readwriteweb.com/archives/google_plus_tells_
pseudonym_lovers_to_shove_it.php (accessed August 12, 2011).

 چه باید کرد؟:بخش پنج

 ولی راستیآزمايی کن، اعتماد کن:فصل یازده
www.ietf.org  وبسايت:بينالمللی

 نيروی ضربتی مهندسی.۱۶۹ صفحه
: بنگريد به: معاون ارشد و مشاور کل سيسکو در وبالگ شرکت نوشت، مارک چندلر.۱۶۹
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Rights”, Cisco Blog, June 6, 2011, http://blogs.cisco.com/news/cisco-supports-freedomof-expression-an-open-internet-and-human-rights

 مديران اجرايی سيسکو ادعا میکنند که نقششان در چين و جاهای دیگر دستخوش.۱۷۰
: بنگريد به:سوء تفاهم شده است
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testimony_before_house_international_relations_subcommittee.

 بنگريد:... وال استريت ژورنال گزارش داد که سيسکو به همراه ساير شرکتهای غربی.۱۷۰

:به

Loretta Chao and Don Clark, “Cisco Poised to Help China Keep an Eye on Its
Citizens”, Wall Street Journal, July 5, 2011, http://online.wsj.com/article/SB1000142405
2702304778304576377141077267316.html (accessed August 13, 2011)

: بنگريد به: در پستی وبالگی در پاسخ به مقاله.۱۷۰

Mark Chandler, “Cisco Responds to Wall Street Journal Article on China”, Cisco
blog, July 6, 2011, http://blogs.cisco.com/news/cisco-responds-to-wall-street-journalarticle-on-china

 ايتان گوتمن بروشورهايی به زبان چینی برای بازاريابی تجهيزات کنترل،۲۰۰۵  در سال.۱۷۰
: گوتمن در کتاب زير توضيح میدهد که چطور آنها را به دست آورده است:و شنود منتشرکرد

Losing the New China: A Story of American Commerce, Desire, and Betrayal (New
York: Encounter Books, 2004), 167-170

: بنگريد به،برای تصاوير خود بروشورها

Rebecca MacKinnon, “More on Cisco in China”, RConversation blog, June 30, 2005,
http://rconversation.blogs.com/rconversation/2005/06/more_on_cisco_i.html

 کنشگران سياسی پاورپوينت سخنرانی يکی از مديران بازاريابی سيسکو،۲۰۰۸  در سال.۱۷۰
: بنگريد به:را منتشر کردند
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Sarah Lai Stirland, “Cisco Leak: 'Great Firewall' of China Was a Chance to Sell More
Routers”, Wired.com, www.wired.com/threatlevel/2008/05/leaked-cisco-do (accessed
June 27, 2011)

 شرکت سرمايهگذاری «مدیریت منابع مشترک بوستون» تمام بورس سيسکوی خود را.۱۷۱
 بنگرید به بيانيۀ مطبوعاتی که اين شرکت منتشر کرد با عنوان: از بازار بیرون کشيد۲۰۱۱ در ژانویه
:زير
“Weak Commitment to Human Rights Factors into Boston Common's Decision to Divest
of Cisco Systems; Manipulative Vote Tallying Further Isolates Cisco”, January 10, 2011,
http://bostoncommonasset.com/news/documents/CiscoDivestmentStatement011011.pdf

مشکل مقررات
 متن و وضعیتهای به روزشدۀ این قانون: اليحۀ جهانی آزادی آنالين.۱۷۴
: را میتوان در اين نشانی ديد۲۰۱۱ ) مصوب سالHR 1389-Global Online Freedom Act(
www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h112-1389

 مبلغ سرمايههايی که سرمايهگذاران آمریکایی با درنظرداشت جنبه های سودمند.۱۷۶
: بنگريد به:اجتماعی سرمایه گذاری می کردند

“2010 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States”, Social
Investment Forum Foundation, http://ussif.org/resources/pubs;

:و همچنین

“Socially Responsible Investing Facts”, US-SIF: The Forum for Sustainable and
Responsible Investment, http://ussif.org/resources/sriguide/srifacts.cfm

ارزشهای مشترک
 چيزی که مايکل پورتر و مارک کريمر استادان دانشکدۀ بازرگانی هاروارد ناماش را.۱۷۶
: بنگريد به:«ارزشهای مشترک» میگذارند

Michael E. Porter and Mark R. Kramer, “The Big Idea: Creating Shared Value”,
Harvard Business Review, January-February 2011, 62-77.

برنامۀ پیشگام شبکۀ جهانی
http://globalnetworkinitiative.org : برنامۀ پیشگام شبکۀ جهانی.۱۸۰
: بنگريد به: نحوۀ برخورد یاهو با تجارتاش در ويتنام.۱۸۱

Colin M. Maclay, “Protecting Privacy and Expression Online: Can the Global Network
Initiative Embrace the Character of the Net?” in Access Controlled, ed. Ronald J. Deibert
et al. (Cambridge, MA: MIT Press, 2010), 87-88
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درسهایی از ساير صنايع
 اريکسون و ودافون به خاطر کمکی که به ترتيب به سرکوب دولتی در،زيمنس- نوکیا.۱۸۲
: بنگريد به: بالروس و مصر کردهاند هدف انتقادهای شدید بودهاند،ايران
Christopher Rhoads and Loretta Chao, “Iran's Web Spying Aided by Western
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www.dn.se/nyheterlvarlden/ericsson-technology-used-to-wiretap-in-belarus

:و نیز
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 شورای حقوق بشر سازمان ملل «اصول راهنمای تجارت و حقوق،۲۰۱۱  در ژوئن سال.۱۸۵
: بنگرید به:بشر» را تصويب کرد
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Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, John Ruggie;
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» در جستوجوی سياست «آزادی اينترنتی:فصل دوازده
کلنجارهای واشينگتن

www.internetfreedom.org  وبسايت:»اينترنتی

 «کنسرسيوم آزادی جهانگیر.۱۸۹
 سفير سابق، «کنسرسيوم آزادی جهانگیر اينترنتی» حامیان خوبی مانند مارک پالمر.۱۸۹
: بنگرید به: پیدا کرد،آمريکا در مجارستان هنگام پايين آمدن پردۀ آهنين
See John Markoff, “Iranians and Others Outwit Net Censors”, New York Times,
April30, 2009, www.nytimes.com/2009/05/01/technology/01filter.html;
James O'Toole, “Internet Censorship Fight Goes Global”, Pittsburgh Post-Gazette,
June 4, 2009, www.post-gazette.com/pg/09155/974993-82.stm;

:و همچنين

Brad Stone, “Aid Urged for Groups Fighting Internet Censors”, New York Times,
January 20, 2010, www.nytimes.com/2010/01/21/technology/21censor.html;
Caylan Ford, “What Hillary Clinton, Google Can Do About Censorship in China”,
Washington Post, January 20, 2010, www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
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May 3, 2010, http://online.wsj.com/article/SB1000142405274870460810457521902249
2475364.html;
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Wired, November 1, 2010, www.wired.com/magazine/2010/11/ff_firewallfighters

: بنگريد به: اعالم کرد۲۰۱۱  وزارت خارجه در ژانويۀ سال.۱۹۰
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Company, January 5, 2011, www.fastcompany.com/1714260/the-state-department-has30-million-to-spend-on-internet-freedom

: بنگرید به،برای تقاضای وزارت خارجه برای بيانيۀ ابراز عالقهمندی

Craig Zelizer, “US Department of State, Call for Expressions of Interest, Internet
Freedom Programs”, Peace and Collaborative Development Network, January 3, 2011,
www.internationalpeaceandconflict.org/forum/topics/us-department-of-state-call-1

، من در نوشتهها و شهادتهای خودم در کنگره: طیف بسيار گستردهتری از تهديدها.۱۹۰
استدالل کردهام که عبور از فيلتر تنها يکی از تهديدهای متعدد پيش روی کنشگران را حل میکند و
: نگاه کنيد به.مدافع راهبرد بودجهدهی بسیار گستردهتری بودهام
http://judiciary.senate.gov/pdf/10-03-02MacKinnon%27sTestimony.pdf
http://rconversation.blogs.com/MacKinnonHFAC_March10.pdf

:و
:همچنين بنگريد به

Rebecca MacKinnon, “No Quick Fixes for Internet Freedom”, Wall Street Journal
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:و

“Q&A. with Rebecca MacKinnon: Internet in China” with Evan Osnos, New Yorker,
February 22, 2011,
www.newyorker.com/online/blogs/evanosnos/2011/02/internet-in-china.html

 خواستار اين شد که بقيۀ بودجه از کنترل وزارت خارجه بيرون... سناتور ريچارد لوگر.۱۹۱
: بنگريد به:بيايد
“Another U.S. Deficit-China and America-Public Diplomacy in the Age of the
Internet: A Minority Staff Report Prepared for the Use of the Committee on Foreign
Relations, United States Senate”, February 15, 2011,
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http://lugar.senate.gov/issues/foreign/diplomacy/ChinaInternet.pdf

: بنگريد به:» «اينترنت چمدانی.۱۹۱

James Glanz and John Markoff, “US Underwrites Internet Detour Around Censors”,
New York Times, June 12, 2011, www.nytimes.com/2011/06/12/world/12internet.html.

:همچنين بنگرید به

Josh Smith, “State Allocates Final $28 Million for Internet Freedom Programs”,
National Journal, May 3, 2011, www.nextgov.com/nextgov/ng_20110503_8059.php

اهداف و روشها
: بنگريد به: کلی شرکی شیفتگی واشينگتن به عبور از فيلترينگ را به انتقاد گرفت.۱۹۱

Clay Shirky, “The Political Power of Social Media”, Foreign Affairs 90, no. 1
(January-February 2011): 28-41

: بنگريد به: چنانکه ايتان زاکرمن از مرکز برکمن هاروارد هشدار میدهد.۱۹۳

Ethan Zuckerman, “Internet Freedom: Beyond Circumvention”, My Heart's in Accra
blog, February 22, 2010, www.ethanzuckerman.com/blog/2010/02/22/internet-freedombeyond-circumvention

» حتی بيش از این منتقد سياست «آزادی اينترنتی، نويسنده و منتقد، اوگنی موروزوف.۱۹۳
: بنگريد به:دولت آمريکاست

Evgeny Morozov, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom (New York:
Public Affairs, 2011).

 سياست آزادی اينترنتی آمريکا در ميان سودبرندگان مورد نظرش در خارج از آمریکا.۱۹۳
: بنگريد به:نيز منتقدانی دارد

Sami Ben Gharbia, “The Internet Freedom Fallacy and the Arab Digital Activism”,
September 17, 2010, http://samibengharbia.com/2010/09117/the-internet-freedomfallacy-and-the-arab-digital-activism

 دولت بحرین بالگرها را دستگير میکرد و معترضان را سرکوب میکرد و همزمان.۱۹۵
: بنگريد به: ميلیون دالر تسليحات به بحرین را داشت۷۰ دولت آمريکا برنامۀ فروش
Ivan Sigal, “Going Local”, Index on Censorship 40, no. 1 (2011): 93-99.

۲۵  ائتالف جوانان انقالبی، وقتی کلینتون يک ماه پس از انقالب از قاهره دیدار کرد.۱۹۵
: بنگريد به:ژانویه از ديدار با او امتناع کردند

Kirit Radia and Alex Marquardt, “Young Leaders of Egypt's Revolt Snub Clinton
in Cairo”, ABC News Political Punch, March 15, 2011, http://blogs.abcnews.com/
politicalpunch/2011/03/young-leaders-of-egypts-revolt-snub-clinton-in-cairo.html.

: بنگرید به:» «راهبرد بينالمللی فضای سايبری.۱۹۵

www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/internationalstrategy_cyberspace.
pdf
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نزاع دموکراتيک
اقيانوسی تازهای- وزير خارجۀ سوئد خواستار «همکاری فرا،)Carl Bildt(  کارل بيلدت.۱۹۶
: بنگريد به:برای حمايت از آزادی فضای سايبری و ترويج آن» شد

Carl Bildt, “Tear Down These Walls Against Internet Freedom”, Washington Post,
January 25, 2010, www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/24/
AR2010012402297.html

 وزارتهای خارجۀ فرانسه و هلند کنفرانسی بینالمللی دربارۀ،۲۰۱۰  در جوالی سال.۱۹۶
: بنگرید به:اينترنت و آزادی بيان برگزار کردند

“Ministers to Meet in the Netherlands to Champion Internet Freedom”,
Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the United Nations, www.
netherlandsmission.org/article.asp?articleref=AR00000996EN

 «تنظيم: رييس جمهور نيکال سارکوزی در يک سخنرانی در واتيکان اعالم کرد که.۱۹۶
اينترنت برای اصالح زيادهرویها و سوء استفادههايی که نتيجۀ فقدان محض قوانين و مقررات
: بنگريد به:» تکليفی اخالقی است،است

“Regulate Internet, Says Sarkozy”, The Connexion, October 2010, http://
connexionfrance.com/Sarkozy-control-internet-immorality-pope-12150-view-article.
html (accessed June 27, 2011).

 نامهای لورفته ازLa Quadrature du Net  سازمان فرانسوی مدافع آزادی بيان موسوم به.۱۹۷
: بنگريد به: منتشر کرد، برنارد کوشنر،سارکوزی را به وزير خارجه
“Sarkozy Exports Repressive Internet”, La Quadrature du Net, October 21, 2010,
www.laquadrature.net/en/sarkozy-exports-repressive-internet

: بنگرید به: شورای اروپا دو سند را منتشر کرد.۱۹۸

Council of Europe, “Internet Freedom Conference-From Principles to Global Treaty
Law?” www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media-dataprotection/conf-internet-freedom

 گزارشی را به،)Frank La Rue(  فرانک ال رو، گزارشگر آزادی بيان سازمان ملل.۱۹۹
: بنگرید به:شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرد
www2.ohchr.org/English/bodies/hrcouncilldocs/…/A.HRC.17.27_en.pdf

مقاومت جامعۀ مدنی
www.eg8forum.com/en  را درe-G8  ويديوهای مجمع: بارلو بعدا از روی صحنه اعالم کرد.۲۰۰
.ببينيد
: آزادی بيان منتشر کرد-  یونسکو گزارشی را با عنوان آزادی اتصال،۲۰۱۱  ژوئن.۲۰۱
:بنگرید به

The Changing Legal and Regulatory Ecology Shaping the Internet: http://unesdoc.
unesco.org/images/0019/001915/191594e.pdf
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 يونسکو را متهم به فرار از مسئوليت، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، تامس هامربرگ.۲۰۱
: بنگريد به:کرد
Owen Bowcott, “Internet Freedom 'Is a Matter for UN”, The Guardian, June 17,
2011, www.guardian.co.uk/law/butterworth-and-bowcott-on-law/2011/jun/17/internetfreedom-matter-un (accessed June 27, 2011).

 حکمرانی جهانگير اينترنتی:فصل سیزده
مشکل سازمان ملل

: نگاه کنيد به، برای روايتی از حوادث آن روز: دولت تونس سعی کرد برنامۀ ما را لغو کند.۲۰۴

Rebecca MacKinnon, “WSIS: Defending Free Speech in Tunis”, RConversation
blog, November 17, 2005, http://rconversation.blogs.com/rconversation/2005/11/wsis_
defending_.html

 در تالشاش برای سلب کنترل۲۰۰۵  يکی از دالیل متعددی که دولت چین در سال.۲۰۵
 برای شرحی از سياستهايی که منجر به:دولت آمريکا و نهادهای خصوصی عمدتا غربی ذکر کرد
: بنگريد به، شدWSIS گردهمايی

Laura DeNardis, Protocol Politics: The Globalization of Internet Governance
(Cambridge, MA: MIT Press, 2009).

: بنگريد به،برای تاريخ اوليۀ آیکن

Milton Mueller, Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace
(Cambridge, MA: MIT Press, 2004).

: بنگريد به:... «فوروم حکمرانی اينترنت» اگر به خوبی سازماندهی و مديريت شود.۲۰۷

Milton Mueller, Networks and States: The Global Politics of Internet Governance
(Cambridge, MA: MIT Press, 2010), 49-50, 125

 و به من هشدار داد که در سخنانام هیچ اشارهای به هیچ یک از کشورهای عضو.۲۰۹
: نسخۀ پيادهشدۀ مذاکرات جلسه را میتوان در نشانی زير يافت:سازمان ملل نکنم
www.intgovforum.org/cms/2009/sharm_el_Sheikh/Programme.MainSessions.
html#Emerging

: بنگريد به،برای روايت خودم از آنچه رخ داد

Rebecca MacKinnon, “Muzzled by the United Nations”, RConversation blog,
November 18, 2009, http://rconversation.blogs.com/rconversation/2009/11/muzzled-bythe-united-nations.html

 برای: برنامۀ پیشگام شبکۀ جهانی با مأموران امنیتی سازمان ملل به مشکل خورده بود.۲۰۹
: بنگريد به،روايت مفصلی از واقعه
“FAQ What Happened at the Internet Governance Forum?” Open Net Initiative,
http://opennet.net/faq-what-happened-internet-governance-forum
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)– شما هم میتوانيد؟ICANN( آیکن
: سخنرانی پرشوری در سازمان ملل ايراد کرد، راد بکستروم، مدير ارشد اجرايی آیکن.۲۰۹
: مراجعه کنيد به،برای متن کامل سخنرانی او
http://icann.org/en/presentations/beckstrom-speech-united-nations-14dec10-en.pdf

 صورت جلسات: در يکی از جلسات عمومی آیکن شرکت کردم،۲۰۰۹  در ژوئن سال.۲۱۰
: نگاه کنید به، برای آن جلسۀ خاص.همۀ نشستهای باز به صورت آنالين منتشر شده است
http://syd.icann.org/syd/transcripts

 اطالعات عمومیتر دربارۀ کارش و اينکه چطور،برای اطالعاتی دربارۀ جدول زمانی آیکن
www.icann.org : بنگريد به،میشود از راه دور و به صورت آنالين شرکت کرد
: نگاه کنيد به: دامنۀ صدرنشان تازه.۲۱۴
www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm

: را به تأخير بيندازدgTLD  برای وادار کردن آیکن به اینکه راهاندازی برنامۀ جديد.۲۱۶
:بنگرید به

Milton Mueller, “Competition Policy Letters to ICANN Part of a US-EC Plot”,
Internet Governance Project blog, June 19, 2011,
http://blog.internetgovernance.org/blog/_archives/2011/6/19/4841358.html;

:و

“Why the Board Must Move Ahead with the New TLD Program Despite the GAC's
Objections”, Internet Governance Project blog, June 19, 2011,
http://blog.internetgovernance.org/blog/_archives/2011/6/19/4841838.html

:»ملتها تنها بازيگرانی سر ميز هستند نه طرفهایی مسلط و غالب- «ملتها و دولت.۲۱۶
: بنگريد به،برای ويديوی مصاحبه با اليوت ناس

Brenden Kuerbis, “Interview: The Real Meaning of the ICANN's New gTLD Vote”,
Internet Governance Project blog, July 8, 2011, http://blog.internetgovernance.org/blog/_
archives/2011/7/8/4854455.html

: نگاه کنيد به:» «گروه ذینفعان غيرتجاری.۲۱۷

http://gnso.icann.org/non-commercial  وhttp://ncdnhc.org.

: بنگريد به:» «به سياستگذاری "از پایين به باال"ی آیکن خوش آمديد: .۲۱۸

Robin Gross, “Is ICANN Accountable to the Global Public Interest?” IPJustice, July
13, 2009, http://ipjustice.org/ICANN/NCSG/ba-NCUC-ICANN-Injustices.html

: اين کار را فقط برای به دست آوردن دل گروههای کاربری تجاری انجام دادهاند.۲۱۸
:بنگريد به

Milton Mueller, “Under Pressure from Trademark Interests, ICANN Undoes the
GNSO Reforms”, Internet Governance Project blog, July 13, 2009,
http://blog.internetgovernance.org/blog/_archives/2009/7/13/4253458.html

 ميلتون مولر اشاره میکند که نهادهای متکی به ذینفعان چندگانه مثل آیکن «سياست.۲۱۹
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: بنگرید به:...کثرتگرا» و بینالمللی خودشان را دارند

Mueller, Networks and States, p. 266

وندمدار- ساختن اینترنت وب:فصل چهارده
: بنگريد به:» «ما همه سمير فريانی هستيم.۲۲۱

Afef Abrougui, “Tunisia: Protest to Free a Government Critic”, Global Voices Online,
June 13, 2011, http://globalvoicesonline.org/2011/06/13/tunisia-a-protest-to-free-agovernment-critic

وندان-تقویت عامه وب
: بنگريد به: دوست دارد عصر ماقبل اينترنت را به کويری تشبیه کند... روزنتال آل ِوس.۲۲۳

Rebecca MacKinnon, “Global Voices: Building Sustainable Civilization in an
Information Rainforest”, RConversation blog, May 9, 2010, http://rconversation.blogs.
com/rconversation/2010/05/global-voices-building-sustainable-civilization-in-aninformation-rainforest.html
www.knightfoundation.org/staff/rosental-c-alves.

:همچنين بنگريد به
: نگاه کنيد به: ويکیپدیا.۲۲۵

Andrew Lih, The Wikipedia Revolution: How a Bunch of Nobodies Created the
World's Greatest Encyclopedia (New York: Hyperion, 2009).
https://www.drumbeat.org :درامبيت

.۲۲۶
http://advocacy.globalvoicesonline.org :» «حمايتگری صداهای جهانی.۲۲۶
.www.tacticaltech.org :» «کار جمعی فناوری تاکتيکی.۲۲۶
www.mobileactive.org : موبايل اکتيو.۲۲۶

گسترش هموندان فنی
http://twitter.com/#!/speak2tweet :» «با توييتر حرف بزن.۲۲۷
www.telecomix.org :» «تلهکوميکس.۲۲۷
http://werebuild.eulwiki/Main_Page :» «ما از نو میسازيم.۲۲۷
http://oti.newamerica.net :» «برنامۀ پیشگام فناوری باز بنياد نيوامريکن.۲۲۸
: بنگريد به:Commotion Wireless .۲۲۸

http://oti.newamerica.net/commotion_wireless_O
http://tech.chambana.net/projects/commotion

:و
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: نگاه کنيد به،دربارۀ بودجۀ وزارت خارجه

James Glanz and John Markoff, “US Underwrites Internet Detour Around Censors”,
New York Times, June 12, 2011, www.nytimes.com/2011/06/12/world/12internet.html
www.servalproject.org :سروال

.۲۲۸
 من به: آشکارسازی.https://www.torproject.org :Tor  ابزاری «ناشناسساز» به اسم.۲۲۹
. بودم۲۰۰۷ مدت يک سال عضو هيأت مديرۀ آن در سال
: بنگريد به: دياسپورا.۲۳۰

“Taking a Look at Social Network Diaspora”, NY Convergence, March 14, 2011,
http://nyconvergence.com/2011/03/taking-a-look-at-social-network-diaspora.html
http://crabgrass.riseuplabs.org :Crabgrass .۲۳۰
http://status.net :StatusNet .۲۳۰

: همچنين بنگريد به.https://freedomboxfoundation.org :FreedomBox .۲۳۰

Also see Jim Dwyer, “Decentralizing the Internet So Big Brother Can't Find You”,
New York Times, February 15, 2011,
www.nytimes.com/2011/02/16/nyregion/16about.html;

:و

“Freedom in the Cloud: Software Freedom, Privacy, and Security for Web 2.0
and Cloud Computing-A Speech Given by Eben Moglen at a Meeting of the Internet
Society's New York Branch on Feb. 5, 2010,” Software Freedom Law Center, www.
softwarefreedom.org/events/2010/isoc-ny/FreedominTheCloud-transcript.html

؛ برای توصيفی رنگارنگ از کاراکترها وwww.ccc.de/en :Chaos Computer Club .۲۳۲
: بنگريد به،فرهنگ آن

Becky Hogge, Barefoot into Cyberspace: Adventures in Search of Techno-Utopia
(London: Rebecca Hogge, 2011).

.۲۳۲
: بنگرید به: کنفرانسهای زمستانی ساالنه.۲۳۲

http://events.ccc.de/camp/2011 :Chaos Communication Camp
http://events.ccc.de/congress/2010/wiki/Welcome

آرمانشهرگرايی در مقابل واقعیت
:» «بيانیۀ اعالم استقالل فضای سایبری.۲۳۲

https://projects.eff.org/barlow/Declaration-Final.html

: بنگرید به: داگالس راشکوف از هموندان جهان خواست که متحد شوند.۲۳۳

Douglas Rushkoff, “The Next Net”, Shareable.net, January 3, 2011,
http://shareable.net/blog/the-next-net.

:همچنين نگاه کنید به تازهترین کتاب او

Program or Be Programmed: Ten Commands for a Digital Age (New York: OR
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Books, 2010).

: بنگرید به:» تغيير ايجاد نمیکند، «ابداع يک ابزار.۲۳۳

Clay Shirky, Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations
(New York: Penguin Press, 2008), 105

: بنگريد به:» «نظريۀ کنشگری ديجيتال به سبک گربۀ ملوس.۲۳۳

Ethan Zuckerman, “The Cute Cat Theory Talk at ETech”, My Heart's in Accra blog,
March 8, 2008, www.ethanzuckerman.com/blog/2008/03/08/the-cute-cat-theory-talk-atetech

؛http://hub.witness.org : بنگريد به: شاهد يک پایگاه ویدئو راهاندازی کرد،۲۰۰۷  در سال.۲۳۴

:و

Yvette Alberdingk Thijm, “Update on the Hub and WITNESS' New Online Strategy”,
August 18, 2010,
http://blog.witness.org/2010/08/update-on-the-hub-and-witness-new-online-strategy;
Ethan Zuckerman, “Public Spaces, Private Infrastructure-Open Video Conference”,
My Heart's in Accra blog, October 1, 2010,
www.ethanzuckerman.com/blog/2010/10/01/public-spaces-private-infrastructureopen-video-conference.

:» موضوعتان و ويديوهای حقوق بشریتان روی يوتيوب، «حفاظت از خودتان.۲۳۴

http://youtube-global.blogspot.com/2010/06/protecting-yourself-your-subjects-and.
html.

: بنگريد به:۲۰۱۰  گردهمايی رسانهای شهروندی صداهای جهانی سال.۲۳۴

Sami Ben Gharbia, “GV Summit 2010 Videos: A Discussion of Content
Moderation”, Global Voices Advocacy, May 7, 2010, http://advocacy.globalvoicesonline.
org/2010/05/07/gv-summit-2010-videos-a-discussion-of-content-moderation;

:و

Rebecca MacKinnon, “Human Rights Implications of Content Moderation and
Account Suspension by Companies”, RConversation blog, May 14, 2010, http://
rconversation.blogs.com/rconversation/2010/05/human-rights-implications.html

: بنگريد به:» «مائویسم ديجيتال.۲۳۵

Jaron Lanier, “Digital Maoism: The Hazards of the New Online Collectivism”, Edge:
The Third Culture, May 30, 2006,
www.edge.org/3rd_culture/lanier06/lanier06_index.html.

:همچنين بنگريد به

Jaron Lanier, You Are Not A Gadget: A Manifesto (New York: Random House, 2010).

سياسی شدن
http://freeculture.org :» «دانشجويان مدافع فرهنگ آزاد.۲۳۸
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 .۲۳۸در سال « ،۲۰۰۹حزب راهزنان» دو کرسی در پارلمان اروپا با  ۷درصد آراء سوئدیها
عمدتا به خاطر حمايت مردم زير سی سال به دست آورد :بنگريد به:

Tom Sullivan, “Sweden's Pirate Party Sets Sail for Europe”, The Christian Science
Monitor, June 8, 2009, www.csmonitor.com/World/Europe/2009/0608/p06s08-woeu.
)html (accessed August 15, 2011

 .۲۳۸احزاب سبز پیگيری آزادی اينترنتی بودهاند :مثال مالته اشپيتز ،سياستمدار حزب سبزهای
آلمان مبارزه با شنود ،پایش و سانسور را به يکی از محورهای شاخص فعالیت اش تبدیل کرده است.
نگاه کنيد به:

Noam Cohen, “It's Tracking Your Every Move and You May Not Even Know”, New
York Times, March 26, 2011, www.nytimes.com/2011/03/26/business/media/26privacy.
html (accessed August 15, 2011).

« .۲۴۰منشور اصول و حقوق بشر برای اينترنت» :بنگريد به:

http://internetrightsandprinciples.org

و:

“10 Internet Rights and Principles,” http://internetrightsandprinciples.org/node/397.

 .۲۴۲سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (« )OECDبیانیه اصول سياستگذاری اينترنتی»
را منتشر کرد :قابل دانلود در:
www.oecd.org/dataoecd/40/21/48289796.pdf

شرح جلسات و ساير مطالب را میتوان در نشانی زير يافت:

www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_47081080_1_1_1_1_1,00.html.

 .۲۴۲جامعۀ مدنی  ...نمیتوانستند از آن به دو دليل حمايت کنند :بنگريد به:

_http://csisac.org/CSISAC_Statement_on_OECD_Communique_06292011_FINAL
;COMMENTS.pdf

بيانيۀ مطبوعاتی:

http://csisac.org/CSISAC_PR_06292011.pdf

 .۲۴۳اعضای دولت اوباما ...از اين اصول ستایش کردند :بنگرید به:

Karen Kornbluh and Daniel J. Weitzner, “Foreign Policy on the Internet”, July 14,
2011,
www.washingtonpost.com/opinions/foreign-policy-of-the-internet/2011/07/08/
giQAjqFyEI_story.html (accessed August 15, 2011).

شفافيت شرکتی و مشارکت وب-وندان
 .۲۴۴گوگل به عنوان عضوی از برنامۀ پیشگام شبکۀ جهانی ،گامی در اين راستا برداشت و
وبسايتی را راهاندازی کرد با نام «گزارش شفافيت»www.google.com/transparencyreport :
 .۲۴۵آزمايشگاه سنجشwww.measurementlab.net :
 « .۲۴۶افراد بايد در مرکز زندگیهای ديجيتال خودشان باشند» :بنگرید به:
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Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, and David Weinberger, The Cluetrain
Manifesto: 10th Anniversary Edition (New York: Basic Books, 2009), 16.
http://blogs.law.harvard.edu/vrm

:همچنين بنگرید به
: بنگريد به:» گزارشی از «مجمع جهانی اقتصاد.۲۴۷

World Economic Forum, Personal Data: The Emergence of a New Asset Class,
January 2011, www.weforum.org/reports/personal-data-emergence-new-asset-class

: کتاب دموکراتيزه کردن نوآوری.۲۴۷

Eric von Hippel, Democratizing Innovation (Cambridge, MA: MIT Press, 2005).

مسئوليت فردی
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سوئيس199 ،
سوريه159 ،52 ،
سودان103 ،102 ،50 ،
سوقوييان ،کريستوفر ،کنشگر ضد شنود،65 ،
67
سیانان ،سی
سياتل193 ،
سيترون ،دانيل ،استاد حقوق72 ،
سيچوان ،استان207 ،14 ،
سيدنی ،استرالیا 177
سيسکو ،بیست و سه،141 ، ،112 ،49 ،16 ،
143 ،142
سيليکون ولی154 ،112 ،31 ،19 ،
سيگال ،ايوان ،بیست و شش
سیيهرا ،کتی ،بالگر71،
سينکيانگ ،استان43 ،
شارژ ،الیوت ،معاون فیسبوک در سياست
عمومی132 ،130 ،
شرکی ،کلی161 ،21 ،
شرم الشيخ مصر175 ،
شبکه اجتماعی رنرن ،چین40 ،31 ،
شبکه اجتماعی کايکسينوانگ ،چین40 ،31،

نمایه

شبکه اجتماعی باز118 ،Buzz /
شبکه بلو ُکت (50 ،)Blue Coat
شبکه پالو آلتو (50 ،)Palo Alto
شبکه پیبیاس (28 ،)PBS
شبکهسازی مش191 ،
شبکههای اجتماعی شبیه فيسبوک192 ،
شبهدموکراسیهای بناپارتيستی191 ،
شرکت اینترننی تن سنت ،چين41 ،
شرکت اینترنتی بایدو ،چین41
شرکت اینترنتی علیبابا ،چین 41
شرکت پابلیسیس (165 ،)Publicis
شرکت تلفونيکا دل ،پرو101 ،
شرکت توکاوس ( ،)Tucowsکانادا182 ،
شرکت تیموبايل96 ،
شرکت دامینی (143 ،)Domini
شرکت زدتیای (171 ،)ZTE
شرکت سرمايهگذاری «مدیریت منابع مشترک
بوستون»143 ،
شرکت شبکهای هواوی ( ،)Huaweiچین171 ،
شرکت کالورت (143 ،)Calvert
شرکت کامکست98 ،97 ،
شرکت گاما اينترنشنال بريتانيا50 ،
شرکت لوک اوت (107 ،)Lookout
شرکت مخابرات لول98 ،۳
شرکت ناروس49 ،
شرکت نفتی اکسونموبيل154 ،
شرکت نفتی بیپی154 ،
شرکت هيولت-پکرد (اچپی)154 ،143 ،
شورای حقوق بشر سازمان ملل،166 ،155 ،
200
شورای حکمرانی اينترنتی ،آیکنOECD ،
201 ،200
شی تائو ،خبرنگار 151 ،115 ،113 ،112 ،111 ،
شيلی100 ،
شينهوا ،بنگاه خبری دولتی چين ،بیست و دو
صداهای جهانی آنالين  /صداهای جهانی،
بیست و سه ،بیست و پنج196 ،188 ،182 ،13 ،
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صداهای جهانی برای رسانههای شهروندی،
کنفرانس196 ،
صداهای جهانی ،حمایتگری 189
صدای آمريکا161 ،160 ،
صفحه «استانداردهای باهمستان» ،فیسبوک،
133
صفحه «استانداردهای باهمستان» ،گوگل
پالس134 ،
صفحه «بحرين علیه رسانههای جعلی»،
فیسبوک52 ،
صفحه «جوانان تنها برای سوريۀ اسد» ،فیسبوک،
53
صفحه «ما همه خالد سعيد هستيم» ،فیسبوک،
20،127
صفحه « BPرا بايکوت کنيد» ،فیسبوک130 ،
صلح سبز199 ،10 ،
صندوق بوستون کامن148 ،
صندوق بينالمللی پول9 ،
صندوق حقوق بشر ياهو113 ،
صندوق دومينی148 ،
صندوق کالورت148 ،
طرح 193 ،FreedomBox
طرح شبکه اجتماعی 193 ،StatusNet
طرح کد باز 193 ،Crabgrass
طرح کد باز 193 ،192 ،Diaspora
عبداالمام ،علی ،خبرنگار «صداهای جهانی»51 ،
عبدالفتاح ،عال ،بالگر مصری189 ،163 ،19 ،
عربستان سعودی110 ،109 ،51 ،50 ،49 ،
عفو بينالملل 199
عمان50 ،
عمامو ،سلیم188 ،136 ،18 ،4 ،
غنا 175
غنيم ،وائل ،سی128 ،127 ،20 ،
فارين افرز ،نشریه161 ،8 ،
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فالون گانگ (گروه دینی ممنوعه)159 ،142 ،
«فايروال بزرگ» چين  /دیوار بزرگ آتشین،
بیست و سه158 ،142 ،114 ،50 ،40 ،32 ،31 ،30 ،
فايننشال تايمز130 ،
«فدراليست» ،رساله73 ،
فرانسه88 ،87 ،79 ،
فرانسه166 ،164 ،149 ،
فرانک ،آن113 ،
فرانکن ،ال ،سناتور دموکرات99 ،
فرايند مناسب ديجیتال (64 ،)DDP
فريانی ،سمیر185 ،
فریدمن ،جیل ،فعال سياسی117 ،
فریمن ،بِنِت ،بیست و هفت
فضاهای 114 ،MSN
فليکر206 ،188 ،116 ،19 ،
فنالند78 ،47 ،17 ،
فوجيان ،استان34 ،
فورد154 ،
فوروم حکمرانی اينترنت (،176 ،174 ،)IGF
177
فوکو ،میشل66 ،
فولکسواگن180 ،
فون هيپل ،اریک ،استاد امآیتی206 ،
فیسبوک ،سی و یک،17 ،16 ،8 ،7 ،6 ،5 ،
،98 ،64 ،63 ،53 ،49 ،46 ،41 ،31 ،30 ،19 ،18
،154 ،138 ،132 ،131 ،130 ،126 ،125 ،120 ،102
207 ،206 ،193 ،188 ،168 ،161،165
فيسبوکستان ،پادشاهی دیجيتال فيسبوک،
133 ،126
فيسبوک صفر102 ،
فیلترشکن اولتراريچ159 ،
فیلترشکن اولتراسرف159 ،
فیلترشکن دايناوب159 ،
فیتلرشکن فریگيت159 ،
فيلترينگ جغرافیایی114 ،
فيليپين 47
فيوره ،مارک ،کارتونيست105 ،

قاعده «نامههای امنيت ملی» (64 ،)NSL
قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونيک
(63 ،)ECPA
قانون کپی رایت دیجیتالی هزاره 85 ،DMCA
قانون هوداپی 165 ،HADOPI
قاهره ،سی117 ،
قذافی ،معمر44 ،
قرارداد اجتماعی کالسيک هابزی132 ،
قرفالی ،رياض ،فعال حقوق بشر تونسی،18 ،4 ،
188 ،186
قطر50 ،
قواعد رفتاری صنعت الکترونيک154 ،

49

کاتالونيا191 ،
کار ،تيموتی ،مدير سازمان «مطبوعات آزاد»،

کاراگانيس ،جو88 ،
«کار جمعی فناوری تاکتيکی»190 ،
کاستلز ،مانوئل ،محقق اينترنت11 ،
کاشین ،الگ ،بالگر روس56 ،
کاال ِهر ،تی جی ،بیست و شش
کامرون ،دیوید ،نخست وزیر بریتانیا ،بیست و
چهار89 ،
کاليفرنيا 149 ،120 ،113 ،96 ،49 ،32
کاليکس اينترنت اکسس64 ،
کانادا182 ،
کتاب  ،۱۹۸۴از جورج اورل107 ،5 ،
کتاب اآلن همه میآيند ،از کلی شرکی195 ،
کتاب آيندۀ قدرت ،ازجوزف نای9 ،
کتاب اثر فيسبوک ،از دیوید کرک پتریک،
126
کتاب انضباط و مجازات ،از میشل فوکو66 ،
کتاب اينترنت توهينآميز ،مجموعه مقاالت72 ،
کتاب توهم شبکه ،از اوگنی موروزوف162 ،
کتاب جامعۀ باز و دشمنان آن ،از کارل پوپر،
197
کتاب چگونه در نبرد با يک لیبرال پیروز شويم،
از دانیل کورتزمن105 ،

نمایه

کتاب چگونه در نبرد با يک محافظهکار پيروز
شويم ،از دانیل کورتزمن105 ،
کتاب حباب فيلتر ،از ایالی پرایزر9 ،
کتاب دموکراتيزه کردن نوآوری ،از اریک
فون هیپل206 ،
کتاب دموکراسی در آمريکا ،از الکسی دو
توکویل59 ،15 ،
کتاب دنیای قشنگ نو ،از الدوس هاکسلی6 ،
کتاب دسترسی کنترلشده( ،از برنامه اوپننت)،
176
کتاب دسترسی مسدود ،از رانلد دایبرت78 ،
کتاب رسالۀ دوم دولت ،از جان الک137 ،
کتاب روسيۀ پوتين :زندگی در يک دموکراسی
ناکام ،از آنا پولیتکوفسکایا55 ،
کتاب شاهکليد :طلوع و افول امپراتوریهای
اطالعاتی ،از تیم وو98 ،
کتاب شبکهها و دولتها ،از میلیون مولر174 ،
کتاب شما گجت نيستيد ،از جارون النیر197 ،
کتاب غنای شبکهها ،از یوخای بنکلر15 ،
کتاب فایل ،از تیموتی گارتن اش ،بیست و یک
کتاب قدرت ارتباطات ،از مانوئل کاستلز11 ،
کتاب کد و ساير قوانين فضای سايبر ،از لورنس
لسیگ21 ،
کتاب گوگلیشدن همه چیز ،از سیوا
وایدیاناتان9 ،
کتاب مارپيچ ويروسی ،از دیوید بولی یر22 ،
کتاب هجدهم برومر لويی ناپلئون ،از کارل
مارکس54 ،
کتاب يک ملت ،تحت نظر ،از سایمون
چسترمن66 ،
کتاب  ،The Cluetrain Manifestoاز داک سرل
و دیگران205 ،
کرامهولتز ،جک ،دستيار مشاور کل
مايکروسافت114 ،
کرکپتريک ،دیوید ،خبرنگار129 ،126 ،
کرمر ،مارک206 ،147 ،
کره جنوبی200 ،74 ،
کره شمالی23 ،
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کرييتيو کامنز189 ،18 )CC( ،
کريستوفر ،وارن41 ،
کفرتی ،جک ،مفسر سیانان38 ،
کالين ،مارک62 ،
کلوب سیيهرا برای حفظ زمین199 ،
کلینتون ،هيالری163 ،157 ،69 ،
کميته مشورتی دولتی (181،182 ،)GAC
کميتۀ روابط خارجی سنا160 ،
کميسیون تجارت فدرال120 ،
کميسيون فدرال ارتباطات (،100 ،99 ،)FCC
104 ،101
کنسرسيوم آزادی جهانگیر اينترنتی،)GIFC( ،
160 ،159
کنسرسيوم شبکۀ جهانی وب16 ،W3C ،
کنگره ،مجلس نمايندگان آمريکا،82 ،21 ،
159 ،150 ،100
کنگو ،جمهوری دموکراتيک154 ،
کنيا175 ،
کوآدراتور دو نت (،)La Quadrature du Net
فرانسه200 ،167 ،165 ،
کوبا23 ،
کوپر رامو ،جاشوا ،بیست و شش
کورتزمن ،دانیل ،طنزنويس105 ،
کوشنر ،برنارد ،وزیر خارجه فرانسه165 ،
کوه ،هارولد ،مشاور وزارت خارجه آمریکا،
69
کوهن ،جرد8 ،
کويت50 ،
کید ،مریلن177 ،
گائو کينشنگ ،مادر شی تائو113 ،111 ،
گارتن اش ،تيموتی ،بیست و یک
گاردين135 ،
گالوپ122 ،
گراس ،رابین183 ،
گزارشگران بدون مرز112 ،
گروه «بيتهای آزادی» در هلند200 ،
گروه بین المللی بحران52 ،
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گروه تلهکوميکس190 ،
گروه حقوق باز ،بريتانيا200 ،
گروه «حقوق بشر در چين» ،نیویورک171 ،
گروه دسترسی اکنون201 ،
گروه ذینفعان غيرتجاری (182 ،)NCSG
گروه «سياست شبکه» در آلمان200 ،
گروه شاهد (195 ،)WITNESS
گروه «شهروندان عمومی»130 ،
گروه ضربتی مهندسی بينالمللی141 ،
گروه «فيسبوک! تنظيمات حريم خصوصی را
درست کن!»122 ،
گروه «مردگان سپاسگزار»167 ،
گروه مسيحی «خروج بینالمللی»106 ،105 ،
گروه مشاوران بوستون41 ،
گروه هشت الکترونیک167 ،
گرينفيلد ،آدام ،بیست و شش
گالسنوست29 ،
گالسنوست سايبری29 ،
گلیزیير ،تام ،بیست و شش
گوانگژو ،منطقه35 ،
گوانگدونگ ،استان35 ،
گوئو بائوفنگ34 ،
گوتمن ،ایتان142 ،
گورباچف ،میخائیل144 ،54 ،28 ،
گوستنت38 ،
گوگل ،بیست و سه ،سی و یک،8 ،7 ،5 ،
،115 ،113 ،112 ،107 ،85،101 ،82 ،64 ،17 ،16
161 ،152 ،150 ،149 ،148 ،119،131
گوگل باز (206 ،118 ،)Buzz
گوگل پالس 206 ،150 ،138 ،136 ،134
گوگل چينی 31
گوگل ريدر118 ،
گيلنز ،مارتين ،استاد علوم سیاسی پرينستون 90
ال رو ،فرانک ،گزارشگر آزادی بيان سازمان
ملل168 ،166 ،
الزاريديس ،مایک ،از مديران ريسرچ اين
موشن109 ،

رضایت وبستان

الک ،جان166 ،137 ،11 ،
النتوس ،تام ،نماینده کنگره،114 ،113 ،112 ،

115
النیر ،جارون ،فن شناس197 ،
الیحه «قانون آزادی جهانی آنالين» (،)GOFA
146 ،145
اليحه ممانعت از خطرهای واقعی آنالين
برای خالقيت اقتصادی و سرقت اموال معنوی
(83 ،)PROTECT IP
اليوجورنال56 ،
لسيگ ،لورنس ،استاد حقوق هاروارد،90 ،21 ،
189 ،96
لوگر ،سناتور ريچارد160 ،
لِولِرها139 ،137 ،23 ،11 ،
لوياتان128 ،
لی ،رابین ،مدير بايدو30 ،
لی ميونگ-باک ،رييس جمهور سابق کره
جنوبی74 ،
ليانژو ،شهر35 ،
لیبرمن ،جو ،سناتور68 ،67 ،62 ،61 ،
ليبی44 ،
ليرر ،تام93 ،
ليو ژيائوبو ،برندۀ جايزه صلح نوبل29 ،۲۰۱۰ ،
لینوکس17 ،
لیهی ،پاتریک84 ،
ليو هون93 ،
مائوئيسم ديجيتال197 ،
مادونا ،تورای ،کنشگر زيمبابوه ای172 ،
مارکس197 ،
ماکائو ،تام ،بالگر کنيایی101 ،
مالزی172 ،
مايکروسافت ،بیست و سه،101 ،88 ،64 ،16 ،
152 ،150 ،115 ،114 ،113 ،112
مايکل آنتی ،اسم مستعار134 ،114 ،
«ما همه دنگ يوجیآئو هستيم»27 ،
«ما همه سمير فريانی هستيم»185 ،
مالنوگ ،مت ،طراح وردپرس13 ،

نمایه

مبارک ،حسنی ،رييس جمهور سابق مصر،
175 ،127
مبارک ،سوزان175 ،
مترو پیسیاس ،حامل وايرلس در آمريکا103 ،
«مجمع جهانی اقتصاد»206 ،
مجارستان159 ،
مجوز کلی عمومی (17 ،)GPL
مجیستاد ،مری کی ،بیست و شش
مدودف ،دیميتری56 ،55 ،
مديريت روابط فروشنده (205 ،)VRM
مديريت سرمايه اف اند سی148 ،
مدیریت سرمایه فولکسام148 ،
مدیسون ،جیمز ،از طراحان قانون اساسی ،سی
و یک106 ،
مرتا ،اندرو ،دانشمند علوم سياسی86 ،
مرکز برکمن هاروارد برای اينترنت و جامعه،
شانزده ،بیست200 ،
مرکز تجاری هاروارد162 ،
مرکز خبرنگاری نایت ،آستين تگزاس187 ،
مرکز خريد نشنال ،واشينگتن117 ،
مرکز دموکراسی و فناوری200 ،
مرکز سايمون ویزنتال129 ،
مرکز سياستگذاری فناوری اطالعات
پرينستون ،بیست و شش200 ،
مرکز شورنستاين برای مطبوعات ،سياست ،و
سياستگذاری عمومی ،بیست و دو
مرکز مانک دانشگاه تورنتو200 ،
مرکز مطالعات رسانهای هنگ کنگ ،بیست و
شش
مرور تجاری هاروارد ،مجله147 ،
مسترکارد ( ،)MasterCardکارت اعتباری68 ،
مسئولیت اجتماعی شرکتی (147 ،)CSR
مصر ،بیست و ن ُه ،سی،20 ،19 ،18 ،17 ،4 ،
،175 ،159 ،152 ،126 ،116 ،61 ،49 ،48 ،43، 35
192 ،190
مک-آفی ،وابسته به اینتل (50 ،)Intel
مککينن ،استيفن ر ،.بیست و پنج ،بیست و
شش
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مککينن ،جنيس ر ،.بیست و پنج
«منشور  »۰۸لیو ژيائوبو35 ،29 ،
«منشور اصول و حقوق بشر برای اينترنت» 201
منشور کبير (180 ،137 ،10 ،1 ،)Magna Carta
منطق هابزی166 ،
منينگ ،بردلی ،سرباز ناراضی ارتش آمریکا،

67
«موبايل اکتيو»190 ،
«موتور جستوجوی گوشت انسانی»30 ،
موروزوف ،اوگنی ،نوبسنده توهم شبکه162 ،
موزه خبر ( )Newseumواشنگتن157 ،
موزيال ( ،)Mozillaسازندۀ مرورگر فايرفاکس
193 ،189
مؤسسه اينترنت آکسفورد200 ،
مؤسسه کورانت192 ،
موگلن ،ایبن ،استاد دانشگاه کلمبيا193 ،
مولر ،ميلتون ،پژوهشگر حکمرانی اينترنت،
183 ،174
مودی ،لوييزتا ،بیست و شش
ميدان تحرير ،سی117 ،20 ،
ميدان تيانانمن87،111 ،28 ،
مين جيانگ ،محقق اينترنت چينی36 ،
نارال ،گروه مدافع حقوق سقط جنين96 ،
ناس ،الیوت181 ،
ناشی ( ،)Nashiجنبش جوانان حامی کرملین،

58
نامهای دامنۀ بینالمللیشده (179 ،)IDN
ناوالنی ،آلکسی ،بالگر روس57 ،56 ،
نای ،جوزف ،استاد هاروارد9 ،
نئو-هابزی165 ،
نتسوئيپر ( )Netsweeperکانادايی50 ،
نتفليکس ( )Netflixشبکه سینمایی روی وب،
186 ،104 ،98 ،97
نروژ9 ،
نزدک (41 ،)NASDAQ
نظري ه کنشگری ديجيتال به سبک گربه ملوس»،
195
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نمايشگاه مکورلد3 ،
نوکیا-زيمنس152 ،47 ،
نومن ،هلمی50 ،
نهاد مسئول انتساب اعداد اينترنتی (یانا ،)IANA
نيروی ضربتی مهندسان اينترنت 16 ،IETF
نيويورک186 ،111 ،
نيويورک تايمز132 ،114 ،84 ،83 ،69 ،

واتيکان164 ،
واشینگتن ،بیست و شش160،161 ،158 ،7 ،
واشينگتن تايمز50 ،
وال استريت ژورنال143 ،142 ،50 ،44 ،
والمارت ،فروشگاه زنجیرهای9 ،
وانگ ژيائونينگ113 ،
وانگ چن ،رييس دفتر شورای اطالعرسانی
چین33 ،
وانگ کوانگیی ،بیست و شش
وانگ ،نیکول ،معاون گوگل204 ،81 ،
وايدياناتان ،سیوا ،نویسنده گوگلی شدن همه
چیز9 ،
وبسایت افشاگر 56 ،Rospil.info
وبسایت بچههای خبیث 72 ،meankid.org
وبسايت تونسی 189 ،188 ،Nawaat.org
وبسايت «تونیليکس»20 ،
وبسايت «آنتی سیانان»38 ،
وبسايتهای «پارلمان الکترونيکی»36 ،
وبسایت «آوريلمديا»38 ،
وبسايت «ديجيتال تايمز چين»32 ،
وبسایت سفارت فرانسه در دمشق 54
وبسايت «شکنجه در مصر»189 ،
وبسایت «گردآورنده وبالگهای مصری»،
189
وبسايت «گزارش شفافيت» 204
وبسايت شهروندخبرنگاری «اوشاهيدی»13 ،
وبسايت «فوروم دموکراسی»111 ،
وبسايت «کيبلگيت»67 ،
وبسایت «گوگل دات سی ان»32 ،

رضایت وبستان

وبسايت 194 ،CCC
وبسایت 106 ،105 ،change.org
وبسایت 208 ،consentofthenetworked.com
وبسایت 148 ،115 ،google.cn
وبسایت 30 ،hrw.org
وبسایت 135 ،my.nameis.me
وبسایت 18 ،Nawaat.org
وبسایت  ،OhMyNewsبیست و دو
وبسايت 84 ،onsmash.com
وبسايت 85 ،Take Down Hall of Shame
وبسايت 85 ،torrent-finder.com
وبسايت 58 ،57 ،yandex.money
وبسایت 112 ،yahoo.com.cn
وبسایت 121 ،ZDNet
وبسنس ( )Websenseدر کاليفرنيا51 ،50 ،
وبالگ «ايجاد کاربران پرشور»71 ،
وبالگ «بيتس»132 ،
وبالگ «بوينگبوينگ»47 ،
وبالگ «رائد کجاست؟» ،بیست و دو
وبالگ «فراری»119 ،118 ،
وبالگ هيپهاپ 84 ،dajazl.com
وحيد آنالين136 ،134 ،
ودافون152 ،48 ،
ودر ،ادی ،خواننده97 ،
وردپرس193 ،97 ،18 ،17 ،13 ،
وستفالیا ،عهدنامه12 ،11 ،
وريزون101 ،
وزارت امنيت داخلی آمريکا84 ،
وزارت خارجه آمریکا،87 ،70 ،69 ،49 ،8 ،
191 ،163 ،160 ،159 ،158 ،146
ون جيابائو ،نخستوزير چين132 ،
ونزوئال9 ،
ون يونچائو ،بالگر چینی35 ،
وو ،تیم ،استاد حقوق98 ،
وهاب ،نادين127 ،
ویبو ،سرويس ميکروبالگ40 ،31 ،
ويتنام151 ،
ویکیپديا ،دانشنامۀ آنالين189 ،188 ،77 ،21،
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ويکیليکس،87 ،79 ،70 ،69 ،68 ،67 ،21 ،
ويلنر ،دیو128 ،
وين191 ،

هابز ،تامس ،فيلسوف بريتانيايی،130 ،11 ،
137 ،132
هاتی ،ملکوم79 ،
هارگريوز ،ایان ،استاد دانشگاه کارديف90 ،
هاکسلی ،آلدوس6 ،
هامربرگ ،تامس ،کمیسر حقوق بشر شورای
اروپا168 ،
هاوارد ،فیليپ ن ،.دانشگاه واشينگتن45 ،
هری وو ،فعال حقوق بشر چينی113 ،
هکتيويستها190 ،
هکرهای ميهنی چينی38 ،
هگل197 ،
هلند165 ،164 ،79 ،18 ،
همايش جهانی جامعۀ اطالعاتی (،171 ،)WSIS
172
هند204 ،175 ،110 ،109 ،102 ،
هندرسون ،اسکات39 ،
هنکل ،مارک ،مدافع چندهمسری122 ،
هنگکنگ207 ،148 ،133 ،131 ،111 ،
هو جينتائو ،رييس جمهور36 ،
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هوروويتز ،مايکل159 ،
هولوکاست130 ،
هوسارسکا ،انا ،بیست و شش
هو يائوبانگ28 ،
هوان ،اياالت111 ،
هويت ابزار موبايل بینالمللی (103 ،)IMEI
ياندکس (56 ،)Yandex
يانگ ،جری ،از پايهگذاران یاهو113 ،112 ،
ياهو 151 ،۳۶۰
ياهو ،بیست و سه،115 ،114 ،113 ،112 ،85 ،
152 ،151 ،150 ،116
ياهو هولدينگز (هنگکنگ)112 ،111 ،
ياهوی چين111 ،
یمن50 ،
یوتیوب،136 ،104 ،98 ،97 ،53 ،41 ،21 ،19 ،
188 ،195 ،161
يورک ،جیلیان ،محقق برنامۀ اوپننت50 ،
اليوسف ،محمود ،بالگر بحرينی52 ،
يو لين ،همسر وانگ ژيائونينگ ،معترض چينی،
113
يونسکو168 ،
یونيکورن چين95 ،
يينگ چان ،بیست و شش

آمـوزشـکـده الـکـتـرونـیـکـی
برای جامعه مدنی ایران
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