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  حميد محوی: ازبرگردان
 ٢٠١۴ اکتوبر ٠۶

  

 :آزادی انترنت و اصالحات حقوق نويسنده 
 نون آرون سوارتزظمرگ م

  

 

 

، و پزشکی قانونی نيويورک مرگ او را با پيغامی »نت خودکشی کرديک فعال انتر«: وال استريت ژورنال نوشت

 .»او خود را در آپارتمانش در بروکلين به دار آويخت«: مختصر به اطالع عموم رساند 

 و آن ھم اين است که چرا فردی با اين ھمه خالقيت و شور و  ولی در حقانيت چنين گزارشاتی ترديدھائی وجود دارد

رھايش، به اين شکل بايد به زندگی اش خاتمه دھد؟ او يکی از بھترين و ھوشمندترين فعاالن نسل شوق برای عرضۀ کا

جوی جھانی باز و آزاد و بھتر  و  و با آرزومنديھای بشردوستانه در جست بود» آن الين«او مدافع آزادی . انترنت بود

 او بر اين باور بود و ھمين باور و آرزومندی ،»اطالعات بايد آزاد باشد، دسترسی آزاد«: او می گفت . کار می کرد

  .بالنده و پيشگام بود که طرفداران بسياری را در سراسر جھان به خود جلب کرده بود

و چنين رويدادی بی گمان، . وقتی ھنوز زنده بود، نماد مبارزه ای حياتی را بازنمائی می کرد که می بايستی ادامه يابد

 ثبت می رساند، ولی چنين رويدادی در عين حال موجب حذف يکی از چھره ھای کليدی مرگ او را در جايگاه شھيد به

  .شد که می بايستی زنده بماند
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 ١١(»  ساله، در آپارتمانش خودکشی کرد٢٦، »آر اس اس«يک فعال انترنت، آفرينندۀ «: نيويورک تايمز نوشت 

  ).٢٠١٣ جنوری

دفاع می کرد و خواھان اصالح حقوق » آن الين« از آزادی آرون. در فضای انترنت، او يک قھرمان مردمی بود

او قھرمان يک آرمان حياتی بود و بی وقفه برای چنين . او از سايت ھای آزاد و باز پشتيبانی می کرد. نويسنده بود

  .آرمانی کار می کرد

انگيزه اش برای ايجاد جھانی تزلزل ناپذير در «از او چنين ياد کرده است ) ١(بنيانگذار انترنت آرشيو بريوستر کاھل

  .»او بين بھترين ھا از نسل انترنت است. بھتر و بازتر

او برای .  نيست چه کسی جايگزين او خواھد شد؟ او می گفت قفل زدن به عرصۀ عمومی گناه استآرونحاال که 

  .پيشگيری از اين موضوع بی وقفه کار می کرد

. در اين دوران، او در حال بارگذاری مقاالت قديمی دانشگاھی بود.  را بازداشت کردند آرون بود که٢٠١١ جوالی

متھم می دانستند در حالی که ) مبادالت مخفی و غير قانونی(» ھکينگ« را به نقض قوانين فدرال در مورد آرون

ھمان کاری برای او حسابی باز کرده بود و به انضمام دعوتنامه برای انجام ) ام آی تی(ماساچوست انستيتوی تکنولوژی 

  .که نقض قوانين فدرال تعبير کرده بودند

، سايت اطالعاتی انترنت برای شبکۀ »رديت«او ھمان فردی بود که آر اس اس را گسترش داده بود و از بنيانگذاران 

  .اجتماعی نيز بود

ری را انجام می داد که او را ھدف گرفته بودند، زيرا اين فرد کا. او چند ھفته پيش از قرار مالقاتش با دادگاه درگذشت

    .او نمی دزديد و در پی ھيچ نفع مادی نبود. بايد انجام می گرفت

از آزادی در انترنت ) ٢(بنياد مرز الکترونيک. فعال بودن او تنھا در فراسوی کلمات قابل درک است. او تقسيم کننده بود

ان، و قھرمان انترنت عمومی در ھر دفاع می کند، آزادی بيان، زندگی خصوصی، نوآوری و حقوق مصرف کنندگ

  . استکمپيوتریمبارزۀ انتقادی در رابطه با حقوق جھان 

از او به عنوان . »شگفت انگيز ، فعال و ھاکرآرون سوارتزخداحافظ «، بنياد مرز الکترونيک با تيتر جنوری ١٢

  .دادھنگام به زندگی او پايان ه ب دی نايياد می کند که تراژ» دوستی عزيز و ھمکار«

ولی پرسش ھای اساسی ھنوز بی پاسخ مانده و طرفداران و اعضای خانوادۀ او منتظر پاسخ ھستند گرچه قاضيان را 

 : منتشر کردند، گفتندآروندر بيانيه ای که آنھا پس از مرگ . ول چنين واقعه ای می دانندؤمس

قضائی تبھکار پوسيده و انباشته از بلکه محصول يک نظام . دی شخصی نيستي تنھا به سادگی يک تراژآرونمرگ «

تصميمات کارمندان رسمی دفتر قضائی ماساچوست، و ماساچوست انستيتو . تھديد و سوء استفاده از قدرت است

  ».تکنولوژی موجب مرگ او شده است

 کاری  اگر نه بيش از ھر فرد ديگری تالش کرد تا انترنت را به چيزی که ھست تبديل کند، يعنی ساز وآرون سوارتز

  .او برای چنين انترنتی و عليه قوانين سرکوبگر حاکم بر انترنت مبارزه کرد. مشارکتی برای شناخت آزاد و محرک

برای بدست آوردن تحوالت سياسی «: حاصل تالش ھای او بود، خود او در اين مورد می گفت) ٣(»دماندپروگرس«

  »مردمیپيشگام برای مردم عادی کار می کنم، با سازماندھی البی 

 برای عدالت  آرون.آزادی ھای مدنی، حقوق مدنی و اصالحات دولت را در اولويت قرار می داد» دماندپروگرس«

 تشکيل می داد، او يک وکيل مدافع انترنت برای منافع عمومی بود و با ھر سياستی -  آن الين –اردوھائی را به شکل 

  .کردزه می که می خواست به چنين منافعی خسارت وارد سازد مبار
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طرح ھای ديگر مرتبط است به خصوصيات آر اس . را بسيج می کرد» آن الين«اردوی او بيش از يک ميليون فعال 

  .web.py, tor2web, The Open Library et le Chrome Port of HTTPS Everywhere اس، و

) ٦(بالگ. بود) ٥(»رديت«بنيانگذاران او از . را راه اندازی کرد) ٤(»کرآتيو کومون«يا » کرييتيو کامنز«او طرح 

برای گفتن حرف بسيار داشت و شايستۀ آن بود که . را مطرح می کرد» سياسی و طنزآميز« موضوعات آرون سوارتز

 .شنيده شود

، او شبکۀ ماساچوست انستيتو تکنولوژی را مورد بھره برداری قرار داد، و ميليونھا مقالۀ روزنامه ھا را ٢٠١١سال 

) سامانۀ آرشيو آن الين برای انتشارات دانشگاھی و علمی(» جی اس تی او آر«او از پايگاه داده ھای . ی کردبارگذار

 قابل حمل خودش را به انضمام کمپيوتریدستگاه ) پروتکل انترنت(» ای پی«مقامات مدعی شدند که او . استفاده کرد

و تحريف موانع سامانۀ آرشيو آن الين برای انتشارات آدرس مکينتوش خود را تغيير داد، و نتيجه گرفتند که ھدف ا

بر اساس قانون » مراجعۀ بی مجوز«او به . دانشگاھی و علمی متعلق به ماساچوست انستيتو تکنولوژی بوده است

  .به دليل خارج ساختن تعداد زيادی کتاب از کتابخانه.  و سوء استفاده متھم شده بودکمپيوتر

 کردند که اين شيوۀ کار يک عمل تبھکارانه است و بر اين اساس عليه آزادی در انترنت اعالم دادستان ھای اوباما اعالم

آنھا با تالش برای جايگزين کردن قوانين . جنگ کردند و خواھان از بين بردن بی طرفی انترنت و آزادی بيان شدند

ذاشته و بر اين اساس قدرت دولت فاشيستی و با غصب قدرت، اصول و قوانين و ارزشھای دموکراتيک را زير پا گ

  .يعنی برای مسائلی اولويت قائل شدند که ھيچ جامعۀ مدنی نمی تواند و نبايد با آن مدارا کند. ليسی را تقويت کردندوپ

. اطالعاتی را منتشر کند) ٧)(پير تو پير: به تلفظ انگليسی (ھمتا -به-  می خواسته در شبکۀ ھمتاآرونآنھا می گويند که 

ھيچ اھميتی ندارد، زيرا پرونده ھائی را که او حفاظت می کرده بی ھيچ .  ھرگز به چنين کاری دست نزدولی او

  .با اين وجود مقامات فدرال او را متھم دانستند. خسارتی بازمی گردانده است

ی گناه ، قاضی ماساچوست او را احضار کرد، او در مقابل دادگاه بخش بوستن حاضر شد و به عنوان ب٢٠١١ جوالی

  .ر آزاد شدال د١٠٠٠٠٠سپس به ضمانت . تمام اتھامات را مردود دانست

او می خواست . ر را تحمل می کردال سال زندان و جريمه ای معادل يک ميليون د٣٥اگر محکوم می شد، می بايستی 

انه در دسترس عموم مقاالت علمی که توسط دانشگاه ھا و روزنامه ھای آدکاميک منتشر می شود را بی ھيچ مانعی آزاد

 می خواست ھمه به اين آرون سوارتز. قرار دھد و چنين موردی را در تعلق عرصۀ عمومی و اجتماعی می دانست

  . حقوق ھمگانی می دانستۀآرشيوھا دسترسی پيدا کنند و چنين امری را از جمل

داده بود، ولی متھم نشد، پس چرا حاال؟ چنين کاری را نيز انجام . وجود بيايده او می خواست پايگاه داده ھای عظيمی ب

ھدفش آزادسازی ادبيات علمی بود که : اگر چه روش ھايش تحريک آميز بود، به گفتۀ روزنامۀ بنياد مرز الکترونيک 

بودجۀ آن از منابع ملّی و دولتی تأمين می گردد و در واقع مردم ھستند که امکان چنين پژوھش ھائی را فراھم می آورند 

 برای آزاد آرون چنين نيست،  خواھد بود که از نتايج سرمايه گذاريھای خودشان نيز مطلع شوند، ولی عمالً و طبيعی

  .سازی چنين آثاری مبارزه می کرد

از ديدگاه سياسی  آرون .بنياد مرز الکترونيک آن را به عنوان موضوعی معرفی می کند که ھمه بايد از آن دفاع کنند

  .او برای افکاری که عادالنه وصحيح می پنداشت مبارزه می کرد و طرفدارانی در سراسر جھان داشت. فعال بود

در جھان واقعی، می بايستی با بدترين اتھامات بی اھميت روياروئی کند، در : بنياد مرز الکترونيک دربارۀ او می گويد 

  . روی مکان ھای خصوصی راه پيمائی می کنندھمان حدی که در تظاھرات عمومی بعضاً 

بنياد . او می بايستی با حبس طوالنی مدت روياروئی کند. آن الين به چنين کاری دست زدن اين موضوع را تغيير داد

 در مرگ لورانس لسيگفعال سياسی و دانشگاھی . مرز الکترونيک سالھا عليه اين نوع بی عدالتی مبارزه کرده است
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 به –قضات خيلی .  بودکمپيوتری کرد که مبارزۀ عادالنۀ او برای اصالحات قوانين تبھکارانه در جھان  اعالمآرون

  ... سخت گير و افراد خبيث در زنگ تفريح ھستند، - بيھودگی 

  : بنياد مرز الکترونيک در سوگواری او چنين نوشت

بی تو، ساختن جھانی بھتر نيز سخت تر خواھد . ، تحمل فقدان دوستی مانند تو برای ما بسيار دشوار خواھد بودآرون«

 ».بود و بسياری بر اين باورند

، استاد قديمی بيولوژی در دانشگاه ايالت وينی پرسيده موتی نيسانی خودکشی کرده و يا به قتل رسيده است؟ آرونآيا 

  » سوارتز را کشته است؟آرونچه کسی «: است 

  : ت به نقل آورده اسباب مارلیو قطعه ای از 

و فھرستی از داليلی که دولت » تا کی پيغمبران ما را خواھند کشت در حالی که ما در فاصلۀ نزديکی ايستاده ايم؟«

 : بر اساس آن خواھان مرگ او بوده ياد کرده است اوباما

  ». ناموجه حراستی، آزار، ابليس نمائی و تھديد به وقوع پيوستمرگ او پس از کمپين انحرافی و کامالً «

، مأموران اف بی ٢٠٠٩سال . صيت ھای قدرتمند دولتی و جھان تجارت از حضور او اظھار ناخشنودی می کردندشخ

. علی رغم فشارھای سنگين، او به فعاليت ھايش ادامه داد. اتھامی در کار نبود. آی در مورد او تحقيقاتی به عمل آوردند

. آن الين پست کرد  FBI پروندۀ خودش را در اف بی آی ونآر، ٢٠٠٩بر واکت. مبارزه طلبيداو مقامات قضائی را به 

  .»اين مورد احتماالً حکم اعدام بی دادگاه او را صادر کرد«  : موتی نيسانیبه باور 

، شاکی )سامانۀ آرشيو آن الين برای انتشارات دانشگاھی و علمی(» جی اس تی او آر«دو روز پس از مرگش، 

 مقاله از ١٢٠٠آرشيو بيش از « اتفاق جالبتر اين بود که اعالم کردند که و حتی. مفروض شکايتش را پس گرفت

  .»روزنامۀ او برای مراجعۀ عمومی آزاد است

او جوان بود و بسياری «آيا ما واقعاً بايد خودکشی او را باور کنيم؟ .  وجود داشت آرونداليل خيلی خوبی برای شھرت

قتل رسانده است؟ آنھا حتی او را به شکل غير مستقيم و از ه او را ب» دولت نامرئی«آيا . »او را تحسين می کردند

تا کی . نظر می رسده تمام اين موارد برای آنھائی که اندکی آگاھی دارند معما ب...قتل رساندنده طريق آزار دائمی ب

آنھائی که خواھان سکوت خواھيم کرد و در مقابل چنين وضعيتی واکنش نشان نخواھيم داد، تا کی ؟ تا کی در مقابل 

  محکوميت ھای وحشيانه ھستند مدارا خواھيم کرد؟ کی می خواھيم از منافع خودمان دفاع کنيم؟

  .آزادی خيلی گرانبھاست و از دست دادن آن را نمی توانيم بپذيريم

Aaron’s Guerrilla Open Access Manifesto  

 .جمله ھای خود او بيش از اينھا می گويد

 »طالعات قدرت است، ولی مانند ھر قدرتی، برخی می خواھند آن را برای خودشان نگھدارندا«:  می گفت آرون

ميراث کامل فرھنگی و علمی، که طی قرون و اعصار در اشکال متعدد کتاب، مقاله روزنامه منتشر شده، بيش از «

  »...ستمنتشر شده و توسط مشتی شرکت خصوصی قفل خورده ا) ديژيتاليزه (کمپيوتریپيش به شکل 

 در اين صورت بايد مبلغ درشتی برای خانۀ انتشاراتی  آيا می خواھيد دربارۀ مشھورترين نتايج علم مقاله بخوانيد؟«

  )٨(».بفرستيد» ريد السيوير«مانند 

يا دسترسی آزاد رايگان و ) (٩(جنبش ورود آزاد. افرادی ھستند که می خواھند تمام اين وضعيت را دگرگون کنند«

عانه مبارزه کرد تا تضمينی ايجاد کند که دانشمندان و پژوھشگران گواھينامۀ حقوق نويسندگی خود را شجا) فوری

عکس تضمين کنند که کار آنھا آن الين، تحت موازين و شرايطی منتشر شود که برای ھمگان قابل ه  نکنند بلکه بءامضا

  ».دسترسی باشد
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مجبور کردن دانشگاھيان به پرداخت پول برای خواندن . ی کنداين جريان پرداخت بھای بسيار گرانی را تحميل م«

کارھای ھمکارانشان؟ عکس برداری کردن از تمام صفحات کتاب ھای يک کتابخانه تنھا برای اين که کارمندان گوگل 

  »بتوانند آن را بخوانند؟

نوب کرۀ خاکی؟ شرم آور عرضه داشتن مقاالت علمی به دانشگاھيان کشورھای پيشرفته، ولی نه برای فرزندان ج«

  ».است و قابل قبول نيست

بسياری از اين افراد می گويند، من موافق ھستم ولی چه کار می توانيم بکنيم؟ شرکتھا حقوق نويسنده را حفظ می کنند، «

لوی و برای دسترسی به آثار خيلی پول می گيرند و چنين کاری کامالً طبق قانونی انجام می گيرد، و ما نمی توانيم ج

 ولی يک کاری ھست که ما می توانيم انجام دھيم، کاری که پيش از اين نيز انجام داده ايم، می توانيم با  .آنھا را بگيريم

  ».آنھا مبارزه کنيم

می . آنھائی که به اين منابع دسترسی دارند، شاگردان، کتابفروشان، پژوھشگران علمی، به شما امتياز داده شده است«

  ».ميز دانش تا حد اشباع ببلعيد در حالی که بقيۀ جھان در بيرون محصور شده اندتوانيد از روی 

شما . ولی شما نيازی نداريد، در واقع، از ديدگاه اخالقی، شما نمی توانيد اين امتياز را تنھا برای خودتان نگھداريد«

کلمۀ عبورتان را با ھمکاران مبادله کنيد،  : موظف ھستيد آن را با بقيۀ جھان تقسيم کنيد و شما اين کار را انجام داده ايد

  ».درخواست ھای بارگذاری برای دوستان را تکميل کنيد

شما وارد داالن ھا شده ايد و از سدھا عبور . در عين حال، آنھائی که بيرون محصور شده اند دست بسته نايستاده اند«

  ».ه ايد و آن را با دوستانتان تقسيم می کنيدکرده ايد، اطالعات قفل شده توسط خانۀ انتشاراتی را آزاد کرد

ولی آيا تقسيم يک » پيراتاژ«اين نامش ھست دزدی، . ولی تمام اين حرکات در تاريکی انجام می گيرد، در زير زمين«

ولی تقسيم کردن غير اخالقی نيست، کامالً . کوه دانش معادل اخالقی ربودن يک کشتی در دريا و قتل عام خدمۀ آن است

  ».تنھا آنھائی که در اثر ابتذال کورشده اند اجازه نمی دھند که دوستانشان کپی بگيرند. عکس، وظيفۀ اخالقی است هب

  قوانينی که بر اساس آن عمل می کنند، و. دست می آورند کور شده انده شرکتھای بزرگ، البته به دليل منافعی که ب«

داری شده از آنھا حمايت می کنند، قوانينی را راه اندازی می  و سياستمداران خري سھامدارانی که معترض می شوند

  ».کنند و قدرتی را به آنھا می سپارند که می توانند بر اساس آن تصميم بگيرند که چه کسی می تواند کپی بگيرد يا نه

يم و ئی روز درآرسيده است که به روشنائزمان آن فرا. در پيروی کردن از قوانين ناعادالنه ھيچ عدالتی وجود ندارد«

  ».، مخالفت خودمان را از اين سرقت فرھنگی و ميراث ھمگانی اعالم کنيمدر سنت نافرمانی مدنی

ما بايد اطالعات را در آنجائی که انباشت شده است در اختيار بگيريم، از آن کپی برداری کنيم و سپس با ديگران تقسيم «

  ».ر در زمينۀ حقوق نويسنده نيست و آن را به آرشيو اضافه کنيمما بايد چيزی را در اختيار بگيريم که ديگ. کنيم

روزنامه ھای علمی را بارگذاری کنيم و  ما بايد. پايگاه داده ھای سّری خريداری کنيم و آن را آن الين بگذاريم ما بايد«

  ».رنت آزاد مبارزه کنيمما بايد مانند کوماندو برای ورود آزاد و انت. کنيم آن را در شبکه ھای تقسيم پرونده منتشر

وقتی در جھان امثال ما به اندازۀ کافی فعال شدند، ما می توانيم پيغام نيرومندی برای خصوصی سازان دانش بفرستيم، «

  »آيا به ما خواھيد پيوست؟. و آن را به چيزی که به گذشته تعلق دارد تبديل خواھيم کرد

  اھت به فردی دارد که می خواھد خودکشی کند؟اين مانيفست آرون سواتزر آيا به اعتقاد شما شب

Stephen Lendman 
Le 15 Janvier 2013 
  
1)      Internet Archive Brewster Kahle 
2)      Electronic Frontier Foundation (EFF) 
3)      DemandProgress 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

4)      Creative Commons 
5)      Reddit 
6)      Raw Thought 
7)      Peer to Peer (P2P) 
8)      Reed Elsevier 
9)      L’Open Access Movement  

:منبع   

http://www.mondialisation.ca/la-liberte-de-linternet-et-la-reforme-des-droits-dauteur-la-mort-
suspicieuse-daaron-schwartz/5319867 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣جنوری ٢٧

 ٢٠١٣ جنوری ٢١مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


