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   ھوادار پورتال: فرستنده

  ترجمه محمد ربوبی  -فرانک ريگر

   ٢٠١١ مارچ ٣٠

  

  :ويکی ليکس

  دوران اسرار و پنھان کاری سپری شده است
  

   . تکنولوژی استاصل ماجرای ويکی ليکس، پيشرفت ـ

                          تکنولوژی توان با تلفيق درستمیـ دستاورد و خدمت ماندگار جولين اسانژ و ھمکارانش اين است که نشان داده اند، 

ثبيت شده وحاکم بر توليد انتشارات و افکارعمومی  جامعه را دگرگون ، شجاعت و در نظرگرفتن پيامد کار، مدل ت

  . کرد

  . ـ واقعيت تلخ و کثيف اين است که اينترنت فضای آزاد و ھمگانی نيست

  . تباھی اخالق مھار شود ـ جامعه به نيروی درخشان و شفاف  پااليش نيازمند است، تا فساد، زد و بندھای مشکوک و

دارند و وجدان شان تباه   که ھنوز آرمان و ايدآلیئیھاھای ليکينگ که کاربرد  دارند، برای انسانـ پيدايش  پالتفرم

  .  نشده است دريچه ای گشوده شده  ناراحتی وجدان خود راتسکين دھند

  

کسی وعده نداده که اين اطالعات خوب، سرگرم کننده  يا . دسترسی ھمگان به اطالعات شرط روشنگری است

ھای اخير، نشانی از خوش آيندی يا ھيچ يک از مراحل شتابان عصر روشنگری در سده. وش آيند است مطبوع و خ

اطالع از آنچه که واقعا به وقوع پيوسته، پی .  جامعه ندارد و از خرد کردن اعصاب افکار عمومیچشم پوشی 

بدين منظور، گزارش . ی استبردن به کنه واقعه و درک روابط آن، انگيزه و موتور دگرگونی و پيشرفت و ترق

ی کانديدھای رياست ئالبته مناظرات رو در رو. وقايع  دستکاری و بزک شده که سياست در پيش گرفته کافی نيست

ھای ھای تصويری مطابق با واقع و سرگرم کننده ھستند، اما اگر يادداشتھا  پيش از انتخابات در رسانهجمھوری

  .  وضعيت به گونه ديگری است محل کار سياستمداران منتشر شوند

ھای جھان اين امر که دولت. ھا اسراری دارند که می خواھند محفوظ بمانند دولت. ھا عرصه خصوصی ندارنددولت

تدارکات تکنيکی . توانند از آنھا مواظبت کننددارند بستگی به اين دارد تا چه حد میچگونه اسرار خود را محفوظ می
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 وارد آنھا شده، پس از دستورات فوری برای محافظت از آنھا ھم ويکی ليکسھا که  ئیاامريکحفاظت از اسرار 

اگر کسی . ھای حفاظتی موثرتری دارندلمان تکنيکاع حتی مراکز پژوھشی صناي. فی نيستنددھد که کانشان می

 شود و  تدارکات  ھای ساخت چيپھای اتومبيل سازی و يا مراکز پژوھشی کارخانهوارد مراکز پژوھشی  کنسرن

  .   شگفت زده خواھد شد،ھا مقايسه کندئیامريکاامنيتی و حفاظتی آنھا را با 

اين واقعيت که اطالعات  در پراتيک فقط از طريق ديژيتال به .  پيشرفت تکنولوژی استويکی ليکساصل ماجرای 

ن کشيدن مخفيانه انبوھی از اطالعات کار گرفته و منتشر می شوند، اين واقعيت که ابزار حامل اطالعات برای بيرو

تاکنون منتشر کرده  بر روی  ويکی ليکس کليه آنچه که  : ھاستھمه جا در دسترس ھمگان است، يکی از جنبه

 ئیجنبه ديگر اين است که اينترنت ساختار زيربنا. کارتی که به اندازه ناخن انسان است ثبت و ضبط شده است

  .  پنھان کردن فرستنده اطالعات  و انتقال سريع آن با کمترين ھزينه  امکان داردانتشار گلوبال اطالعات است  و

دراين ميان  ويکی ليکس مانند گذشته انباری از . ش را با  سرعت اينترنت انطباق داده سرعتويکی ليکسپالتفرم  

مبنای تفکر .  ھاستز اين فارع اسويکی ليک.  تواند آنھا را به کار ببردکه ھر کسی مینيست » احمق « اطالعات

موقعی که مواد خام واقعه ای در اختيار ھمگان . ھا  انتشار اخبار و اطالعات اختصاصی و انحصاری استرسانه

ھا  فقط  برای تحقيق وقايع و ماجراھای روزنامه . پردازد گيرد  به ندرت روزنامه ای به آن واقعه میقرار می

 رسانه ای ۀ سامانويکی ليکسدر پاسخ به اين انتقاد که  .  کنندرف میاختصاصی و انحصاری نيرو و وقت ص

  ستراتژیويکی ليکس شود برخوردار باشد، ھا  میتواند از ھمان ايمنی که شامل رسانهنيست و از اينرو نمی

  .ر داده است ييپالتفرم خود را تغ

اين پالتفرم مواد و مصالح اصلی .  استکسويکی ليانتقاد ديگری که  به شدت تمام مطرح شده، فقدان بی طرفی 

دور اخير تحول و .  کنندھای تلويزيونی چنين کاری نمیخود را به طور کامل منتشر کرده است، آنچه که فرستنده

 در باره افغانستان و عراق است، که ھمکاران امريکا حاوی گزارشات ارتش ويکی ليکستکامل تدريجی  پالتفرم 

ھا داستان  اين پالتفرم، اين گزارشات را به طور مستقل بررسی و تجزيه و تحليل کرده و از آنھای ھم پيمانرسانه

به اين انتقاد که در اين .  فقط  مواد خام را برای آنھا  آماده کرده استويکی ليکسيا روايتی ساخته اند، در حالی که 

 ويکی ليکس با اين عنوان، [ » Cablegate« ند، در ھای اطالع دھندگان به اندازه کافی زدوده نشده امواد خام  نام

جای به جای انتشار يک: تری انتخاب شده استمدل تکامل يافته] دويست و پنجاه ھزار سند منتشر کرد، مترجم 

در مباحث اغلب ناديده گرفته . ھای فوری، به تدريج و خرده خرده منتشر شده اند تمامی اطالعات، گزارشات و  پيام

بنا . شوند به منظور محافظت آنھا  زدوده شده است  مخبرين میئید که اسامی افراد و جزئياتی که سبب شناساشومی

اين امر که آيا کافی است .  والنه برخورد کندھا  کامال مسؤ کوشش می کند با اطالعات يا دادهويکی ليکسبراين 

  . آينده نشان خواھد داد

لمانی بازتاب يافته نشانه ای است  از اھای  در رسانهويکی ليکس ضربه کاری  با آخرين مباحث در باره آنچه که

ھای خشمگين روزنامه نگاران پژوھشگری که حق ندارند به اين از توھين: ھاطيفی کوته بينی و ناھمخوانی

ده بررسی و  عاتی را که منتشر شدانند اطالاطالعات انحصاری دسترسی يابند، اما خود را بانزاکت تر از اين می

انتقادھا  . گذارند که بر افکارعمومی تاثير میئیھاجزيه و تحليل کنند، تا اظھارات بدون فاکت اشخاص و رسانهت

دراين ميان موضوعاتی ھست که . که اينک وجود نداردويکی ليکس سابق است کوته نظرانه است، چون انتقادھا از 

ھم چنين انتقاد از فقدان . جولين اسانژد از بت ساختن مضحک شخصيت از جمله، انتقا. شود از آنھا انتقاد کردمی
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توضيحات و روشنگری در باره ترتيب و تنظيم اطالعات منتشر شده و معيارھا و ضوابطی که بر مبنای آنھا 

  . شوندھا  ويراستاری  میاطالعات در رسانه

در اين مجله جز چند .  ،  چندان افتخار آميز نيستلمانا» مجله اشپيگل « ، ويکی ليکسدراين مورد، کار ھم پيمان  

چنين آماده کردن و ويراستاری کند اطالعات و فقدان شھامت ھم .شوداشاره مبھم و گنگ چيزی دستگير خواننده نمی

. انتشار منابع اصلی  نشان مشکالت و دشواری ھای نقش مجله است که بتواند انتظارات خوانندگان را برآورده کند

ھا  را از آن انگليس با شور و شوق تمام، شانس ايجاد مشروعيت وحقانيت  نوين رسانه » گاردين« ون  فقط تاکن

خود کرده و مسير نوينی به سوی آماده کردن، تجزيه و تحليل و ھمکاری متقابل با خوانندگان و پی گرفتن پژوھش 

له مدل اداره کردن آنھا و مبانی  ی موجود است، مسأھاله آينده رسانه، مسأويکی ليکسله  مسأ. را شکوفان کرده است

  . ی، اخالقی و اجتماعی  کارشان استئاقتصادی، ايده 

اين امر که .  و استعداد آموختن ديناميک مدل انتشارت استئی ھم چنين در تواناويکی ليکسراديکال بودن انگيزه 

 و مشکالت سانژ آون آميز به زندگی خصوصی و عالقه جنامريکااين قابليت انعطاف در شرايط  حمالت سياست 

  .  خواھد رسيد يا نه،  آينده نشان خواھد دادئی به جايدنحقوقی آن  در سو

.  را فلج کند، به پيروزی افتخار آميزی نايل نخواھد شد ويکی ليکس موفق شود امريکاحتی اگر اياالت متحده 

است که نشان داده اند می توان با  تلفيق درست سانژ و ھمکارانش اين آدستاورد و خدمت ماندگار جولين 

تکنولوژی، شجاعت و درنظر گرفتن پيامد کار، مدل تثبيت شده و حاکم بر توليد انتشارات و افکارعمومی جامعه را 

، يکھای فراگير و فزاينده ای  که به نام امنيت،  نه فقط از يازدھم سپتامبر دوھزارو مخفی کاری. دگرگون کرد

البته اکنون موانعی ايجاد خواھد .  از آن جھان دچارش شده  با ديژيتال کردن کليه اطالعات آغاز شده استبلکه پيش

ھای افراطی اما حتی اگر دست راستی.  که با اطالعات حساس سرو کار دارند کاسته شودئیشد تا از ولنگاری آنھا

 آنھا را ۀ چند پيشرو را به صليب بياويزند، ايد موفق شوند به منظور ايجاد ترس و وحشتامريکادر اياالت متحده 

  . کار از کار گذشته است. توانند به بند کشند نمی

اما رقابت،  . سطح تکنيکی آنھا متفاوت خواھد بود . پديد می آيند ويکی ليکس در سراسر جھان شبکه ھای آلترناتيو 

ی بالقوه دشوار شود  پالتفرم مورد ئ خواھد داد ، حتی اگرھم برای  ليکرھاءاين شبکه ھا را به سطح برتری ارتقا

چند پالتفرم نوين مرحله بعدی آموختن مجدد ازآن را تحقق خواھند بخشيد و  . اعتماد و اطمينانی انتخاب کنند

ر مستقيما در ھا و نقش آنھا را بيش از پيش در نظر خواھند گرفت ـ حتی اگ در مورد رسانهويکی ليکستجربيات 

 ۀتری در پيش گيرند و به نقش اعتدال گرايانھای راديکالھای ديگری شايد راهپروژه.  ھا منتشر نشودروزنامه

ھای   اقدام شود، جانشينويکی ليکساما اکنون ھر قدر شديدتر و غير قانونی تر عليه .  نکنندءھای سنتی اعتنارسانه

 مجازی، بدون  نام ليکسھای تکنولوژی ايجاد سامان و پالتفرم. ان خواھند دادآن راديکال تر و بی پرواتر واکنش نش

  . و نشان  وجود دارد که عمال ھراسی از دستبرد به جان و مال و آزادی خود نخواھند داشت 

 با   عليه انتشارت نا خوشايند که به ھيچ روی مبنای قانونی ندارند قابل مقايسه استامريکااقدامات اياالت متحده 

ھای دريافت شده تالش دستور دادن به خميرکردن نشريات، تالش به منظور جلوگيری از انتشار آنھا  و توقيف پول

 را از سرور خود خارج ويکی ليکسشوند  ھای پخش، مانند آمازون که وادار میمؤسسات و بنگاه.  از خريد آنھا

و    Visa در اثر نفوذ تقريبا انحصاری  لی است ـھای ماارسال پول ـ  که در مورد ويکی ليکس کمک. کنند

Paypal نشانه وضعيت بسيار ضعيف حقوقی اقدام اين مؤسسات مالی اين است ھمين که وکيل .   قطع شده است
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Wau-Holland- Stieftung به کار  را اداره می کند، فورا دست ويکی ليکسھای مالی به   که بخشی از کمک

  . انتقال پول را از سرگرفتسسه نقل و شد،  اين مؤ

ھای خشمگين که بايکوت آمازون را درخواست کردند و حمالت انترنيتی مسدود کردن آن برای پرداخت فراخوان

. ھای عظيمی به بار می آورندھا به وقوع می پيوندند و ويرانیھا  بين دولتجنگ. پول، بخشی از جنگ نيست

که به منظور خرابکاری در مراکز سانتريفوژھای  Stuxnet   ويروس المقايسه  سطح تکنيکی اسلحه سايبری ، مث

اوران در ايران به کار گرفته شد و با برنامه ساده ای به طور ناگھانی انجام گرفت،  آشکارا نشان داد که اين اقدام  

ند صفحه سايت برخی مؤسسات اعتباری نيز مدت کوتاھی در دسترس نبود، درست مان.  جنگی نيستئیرو در رو

  . مسدود شده بودامريکا که بنا بر گفته خودشان از سوی چند آنالين خصوصی ھوادار دولت ليکس ويکیاصلی 

 نيز درگرفت، يعنی در زمينه  وب سرور و انتقال پول، شگفتی ئی که در سطح زير بناويکی ليکسمناقشات بر سر  

فضای آزاد و ھمگانی نيست و انتشار در شبکه ھا  تا اما  واقعيت تلخ و کثيف اين است که اينترنت . آور نيست 

- ھا را کنترل میدھند و انتقال پولکنند و اطالعات را انتقال می که سرورھا را اداره میئیھاحدود زيادی به شرکت

عی ھای وسي بنا بر قانون اساسی از آزادیامريکاوضعيت حقوقی انتشارات، که در اياالت متحده . کنند وابسته است 

 اداره امريکاھای اينترنيتی از بسياری از شرکت. کند نمیأبرخوردارند،  ناگھان از اين پس اھميتی ندارد و نقشی ايف

ويکی  از اين وابستگی  در نخستين حمالتش عليه امريکاو حکومت .  وابسته اند امريکاشوند و به حکومت می

 ويکی ليکسه اين حمالت کمکی نکرد، چون در اين ميان سرور البت.  استفاده کرد، کامال بدون مبنای حقوقی ليکس

ھا  غير خارج کردن اين اطالعات از اين شبکه. اکنون در ھزاران کامپيوتر در سراسر جھان منعکس شده است

 نا ليکرھای از اين پس چه راھی انتخاب می کند تا  امريکاال اين است که حکومت اياالت متحده ؤس. ممکن است

  . د را خفه کندخوش آين

سوی آتالنتيک تاثير گذارند، حکومت ھای قاره اروپا موظفند از نفوذ خود به منظور اعتدال برھم پيمان شان در آن

که  به » اقدامات ضد ترور«   به امريکاھرگاه اياالت متحده . نه اين که اقدامات غيرقانونی آنجا را نا ديده بگيرند

ھای اطالعاتی و امنيتی و سابوتاژ به کاربرند، ھای سازمان، قتلئیمانند آدم ربا ئیھا عادت کرده اند، متدھاآن

ھای اعتراضی در سراسر جھان که عليه حکومت ھای اروپا نيز به وقوع خواھد انگيزه ای خواھد شد  برای جنبش

  . پيوست

 نخواھد توانست به آنھا کسی که به ايدال ھای عصر روشنگری و حقوق اساسی آزادی بيان خدشه وارد کند ديگر

اين امر که . ھای اجتماعی مطرح نخواھد بودھای آينده با روسيه و چين، جالب بودن نظامدر درگيری. استناد کند

دھد روسيه نشان می  شود، ء اھداجولين اسانژدفتر پرزيدنت روسيه، مدودف، پيشنھاد کرده است جايزه صلح به 

د ضمنی و بی سر و صدای کارزار ئيأنا ديده گرفتن يا ت. ن مورد شناخته استنقطه ضعف ايدئولوژی غرب را در اي

دست کم در آينده، موقعی که .  را ھيج يک از کشورھای اروپا نخواھند بخشيدويکی ليکس عليه  امريکاجنون آميز 

سی چگونه ھا چه کال مطرح خواھد شد که در باره اين افشاگریؤاسناد و مدارک مشابھی آشکار شوند، اين س

ويکی ھا  شبيه اقدامات عليه  در آينده ھر اقدامی به منظور کنترل اطالعات و سانسور شبکه. واکنش نشان خواھد داد

ھا بازھم  پای گو و بحث در باره مسدود کردن شبکه يا مسدود کردن فھرست و درھر گفت.  تلقی خواھد شدسيکل

  .  خواھد کردأاطعی ايف به ميان خواھد آمد و نقش قويکی ليکسماجرای  

 راه حلی بيابند که دنخست باي.  مشکالتی را که پيش آمده برطرف کننددھای جھان غرب از اين پس بايحکومت

 نشان داد کليه اقداماتی که امروز به عنوان ليک.  توانند با حد اقل اسرار و پنھانکاری حکومت کنندچگونه می
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اگر فقط  به اين . يری از افشای آنھا در پيش گرفته شده غير ممکن است محافظت و ايمنی اسرار حکومتی و جلوگ

ی ھای ديکتاتوری ـ  پنھان نگھداشت،  من در رژيماس را ـ  به طور مثال، نام مخالفا شود که اطالعات حسءاکتفا

ن پيدا کرد  اشکالی از حکومت کرددبرای ساير امور باي. فوظ نگھداشت شود چنين اطالعاتی را به طور موثر مح

حکومت کردن در شرايط  . ھا مطلع شود، حکومت ناگھان به بحران عميق دچار نشودکه اگر جامعه از جزئيات آن

ھای دھند ـ چالش دھهشفافيت ديژيتال ـ که مقامات و مؤسسات امنيتی با عالقه ای مفرط  به شھروندان دستور می

ظھور ليکرھای بالقوه کمتر با وجدانی معذب و : يگری ھم داردشفافيت بيشتر و درستکاری امتيازات د. آينده است

  .  سرخوردگی و محتمال  بار ديگر شرکت کنندگان بيشتر مردم  در انتخابات 

 ئیھاو شمار انسان. به آسانی و بدون خطر جدی برای اشخاص امکان داردليکر :  رسيمدر خاتمه به اين شناخت می

کنند و با اين مشکل رو به ھای بزرگ پشت کامپيوتر نشسته و کار میسرنھا و کنکه برای خدمت به حکومت

ھای اصولی سازگار کنند، پيوسته  روھستند که واقعيت تمسخرآميز و اغلب سخيف کار روزانه شان را با ايدآل

ی بی پايان، ھابی معنی و بی فايده بودن جنگ: علت و داليل زيادی وجود دارد که چنين خواھند کرد. شودبيشتر می

-ھا بازی میھا و بيشتر عليه آزادی فرد فرد انسانھای امنيتی که کمتر عليه ترورريستگسترش تآترھای دستگاه

و نيز گسترش فساد سيستماتيک و کسب امتيازات بی بند و بار درکشورھای غربی و فقدان تقريبا کامل . شود

 به طور اجتناب ناپذير به اعتراض و ستيز منجر می اين ھاۀ ھم. درستکاری در سياست و در زندگی افتصادی

  .شوند

جامعه  به نيروی درخشان و شفاف  پااليش نيازمند است تا فساد، زد و بندھای مشکوک و تباھی اخالق را  مھار 

سف است مطبوعات سنتی که اين فونکسيون ويژه برعھده آنھا ست، به خاطر مشکالت مالی و اقتصادی أجای ت. کند

. دھند  کنار آمدن و الس زدن با صاحبان قدرت اين وظيفه خاص خود را ھنوزھم با سھل انگاری انجام میو نيز

 که ھنوز آرمان و ايدآلی دارند و وجدانشان تباه نشده ئیھاکه کار برد دارند، برای انسانليکينگ ھای پيدايش پالتفرم

ھا وسيله ای است عليه نا اميد شدن از اين پالتفرم. دريچه ای گشوده شده ناراحتی وجدان خود را تسکين دھند

ھای با ترديدی نيست انسان. ولين چنين وضعيتی بازخواست شود نونی جھان و امکانی است که از مسؤوضعيت ک

  . وجدان از اين وسيله استفاده خواھند کرد
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