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  ثمان حيدریع: فرستنده

  ٢٠١٨ نومبر ١٥

  

 ديجيتال  مقاومت در برابر استعمار

  
 کشورھا در  گرچه اکثر آن. ًتقريبا ھر کشور جھان را مستعمره کردند. وپا آمدندھا در دوران گذشته با کشتی از ار آن

وجه  کنند به ھيچ ه میبی که ھنوز عدم توازن قدرت را تجرئھا قرن گذشته استقالل کسب کردند، اما استعمار برای ملت

  .يک خاطرۀ دور نيست
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ھای اينترنتی از شمال را با بدبينی  آوری  فن گسترش،گران از جنوب جھان در اين بستر است که شماری از تحليل

ھای  ھا، بلکه از سوی شرکت دولت- آيا اين نوع جديدی از امپرياليسم است، که نه به وسيلۀ ملت. کنند بررسی می

  شود؟ آوری اعمال می فن

يل حقوق بشر و او يک وک. است» بنياد ورلد وايد وب«رناتا آويال از گواتماال يک مشاور ارشد حقوق ديجيتال برای 

  .باشد می» مشترکات خالقانه«کارشناس حقوق ديجيتال، و عضو ھيأت امنای 

  

  منظور شما از استعمار ديجيتال چيست؟: پرسش

ھا، بدون رضايت صريح  امپراتوری بر شمار وسيعی از خلق-استعمار ديجيتال استقرار جديد يک قدرت شبه :پاسخ

  .ھای مسلط متبلور است ھای اعتقادی قدرت  ھا و نظام  ، فرھنگ ھا ھا، زبان ھا است که در قوانين، طرح آن

ھا، از  ھای تجاری گرفته تا اقيانوس ھای کليدی، از راه یئل بر داراوھا قدرت خود را با کنتر در گذشته، امپراتوری

ھا و  ی را داريم که دادهآور ھای فن اکنون، ما عالوه بر اين، امپراتوری. دادند آھن گرفته تا فلزات قيمتی گسترش می راه

  .کنند ل میوقدرت محاسباتی را برای سلطه بر جھان کنتر

اين يک نمونه . وابسته است» سيليکون ولی«بوم اطالعاتی محلی چقدر به ھوی و ھوس  فقط به اين فکر کنيد که زيست

آزمايشی را برای گزارش بوک در سيريالنکا، بوليوی، اسلواکی، صربستان، گواتماال و کامبوج تغييرات  فيس: است

. کاھش داد  ٢٠١٧ھا را در پايان سال  درنگ مراجعه به صفحات انتشارات و سازمان اخبار به کار گرفت که بی

بوک نه منصفانه  ی به کنار، از کاربران ھرگز سؤال نشد، زيرا رابطه با فيسئ کننده و آزادی رسانه ھای دگرگون سياست

  .است و نه دمکراتيک

  

را در  خوشحال ھستند، چرا آن» بوک فيس«ی مانند ئھا ؟ اگر مردم از استفاده از پالتفرم»استعمار«اما چرا : پرسش

  ھای منفی قرار دھيم؟ واژه

  . زيرا اين جدی است:پاسخ

ی ھای آزاد  کاربران را دارند، بنيادۀھای متمرکز و جھانی قدرت رصد، پردازش و دريافت مراودات ھم زمانی که عامل

کنند، و دانش  بينی می ھای شخصی را تجزيه و تحليل نموده و رفتار جمعی را پيش ھا داده آن. و دمکراسی در خطر است

  .گيرند را با قوانين اسرار تجاری خصوصی کرده در اختيار می

ای مثبت پيدا ھ آوری داريم، واژه ھای بزرگ فن ای که ما امروز با شرکت توانم برای توصيف رابطه صادقانه، من نمی

 و در مقابل برای ما منفعت اندکی -ھا استوار است اين رابطه بر اساس فرسايش حقوق اساسی بشر و استخراج داده: کنم

  .دارد

  

  ميلياردھا انسانی که به اينترنت دسترسی ندارند چطور؟: پرسش

ھا را، که در  ، زيرا ھر کس که آنآوری ھستند ھای فن  امپراتوریۀالين جھان قلمرو مورد مناقش ھای آف  جمعيت:پاسخ

  .فئوداليسم ديجيتالی خود زندانی ھستند به چنگ آورد، کليد به آينده را دارد

ھا  کنم، بسياری از آن زمانی که من به مردم در کشور خودم گواتماال فکر می. اما اين برای من يک معضل اخالقی است

.  ھيچ راھی ندارند-که در آن حتا امکاناتی مانند برق وجود ندارد -برای دسترسی به اطالعات فراتر از روستاھای خود

ھا برای وصل کردن رايگان فعاليت کنيم، اين بدين معنی است که  ھا و خواص، عليه پيشنھاد شرکت اگر ما، متصل شده
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ت اگر شما به اما آيا اين وصل بودن حقيقی اس.  جھانی خواھند ماندۀنشده به حوز مدت، وصل مردم، حداقل در کوتاه

کننده است اگر شما نتوانيد بدون  شناسيد مراوده کنيد؟ آيا اينترنت توانمند سايت سر بزنيد و با کسانی که می تعدادی وب

  حداکثر کردن ثروت کس ديگری بيافرينيد، خلق يا ھمکاری کنيد؟

 در حد بقای صرف است و  يک خوراک اطالعاتی با کالری کم است، چيزی که فقطءطرح اينترنت مختصر برای فقرا

  .کند  انسانی و رشد اقتصادی کمک نمیۀبه توسع

  

  راه پيشنھادی شما برای مقاومت در برابر استعمار ديجيتال چيست؟: پرسش

  . ما الزم نيست در برابر آن مقاومت کنيم، ما بايد به آن پايان دھيم:پاسخ

ھای بزرگ  ما بايد گسترش شرکت. ست، شتاب بخشيمترا   قوانين ضدۀما بايد به اصالحات نظارتی، منطبق با روحي

  .استفاده از آن، مھار کنيم ھا از مردم و سوء ھا را برای استخراج داده ی آنئآوری و توانا فن

ھای ھوش   عمومی شکلۀھا نياز داريم، و ما بايد متکی بر خالقيت مشترک و بودج  جديد دانش و داده ما به يک کالکتيو

  .روز کنيم ھمگان بهمصنوعی را به سود 

ھا،  ھا، مناطق، تعاونی ھا، شھرداری برای نابود کردن استمعار ديجيتال ما به دولت. اين تنھا کار جنبش مردمی نيست

ما نياز داريم ھمه از اھميت موضوع آگاه شوند، تا بتوانيم . ھای کالکتيو ابتکار و ھمکاری اجتماعی نياز داريم شکل

  .ھای پايدار خود را بسازيم ا پس بگيريم، و برای آينده پالتفرمھای ھمگانی خو ر زيرساخت
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