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 دیجیتال و پریسیاینوین های اطالعات لیکس، فرهنگویکی

 ترجمه فرید درفشی، پرامود نِیِر

 

های اطالعات نیز تغییر فرهنگ فهم ما را از خودِ ، بلکهارائه کرده اخالق رسانهتعریفی تازه از لیکس نه تنها ویکی

بوده اینترنتی  هایها از زمان ظهور فرهنگترین پیشرفتمهمیکی از پردازد که شاید ای میتفسیر پیش رو به پدیده داده است.

انجام ای از قضایا مجموعهه واسطبه امن این کار ر i.گشایدلیکس در برابرمان میو مسیرهایی مشخص برای فهم ویکی ،است

فسیر پیش از این رو ت ت،در آینده چگونه پیش خواهد رف لیکسویکیدانیم که ما هنوز نمی فرضم این استو پیشخواهم داد، 

 و ناتمام خواهد بود.  بریدهرو به ناچار ناقص، بریده

 فرهنگی یک پدیدهبه مثابه  لیکسویکی

سایت به میان آمد. آسانژ یک وب تأسیس نام او به محض دانست، هرچندژولیان آسانژ  فرد همان توان صرفانمیرا  لیکسویکی

شناسند. میلیکس ویکی «چهره» را به عنوانیا بدبختانه او  خود پیام. اما خوشبختانهاست، او نه مسیح است و نه  رسانپیام

i.است فرهنگی کردن یک پدیده به واقعکردن یا فردیشخصی هرچند این کار i  هکرها فرهنگیخردهجنبش این پدیده از 

اطالعات » که: برخاست هکرها شده( شعار تبدیل به اکنون)که هم اول از این باوره جنبشی که در وهل ،کندتغذیه می

iهکتیویستیه اعالمی( CDC) «گاو مرده کیشسازمان »ها پیش سال«. آزاد باشد خواهدمی i i :خود را چنین بیان کرد 

سانسور شر حقوق اساسی بشر است. ما همچنین مایلیم اینترنت را از  جزودسترسی به اطالعات حق از نظر ما 

 ای شنیده شود. آزاد کنیم تا هر عقیدهها های شرکتحقهو  هادولت
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 آن: ۱۹ه جهانی حقوق بشر و ماده خود این اعالمیه مبتنی است بر اعالمی

مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق 

العات و افکار، به تمام وسایل ممکن، و بدون مالحظات مرزی، آزاد نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اط

 .باشد

)در  جهانی حقوق بشر بر گرفتهه از اعالمیخود را  ی و مراماخالقوضع م« سازمان کیش گاو مرده»نیز مانند  لیکسویکی

تثبیت کرده است: جنبشی  فرهنگی جهانیدستگاه ودم(، و به این ترتیب جایگاه خود را در کنداشاره می ۱۹ماده به سایتش وب

فعالیت است که با دو  نوین نوعی فرهنگ اطالعاتنمایانگر  لیکسویکیحقوق مرتبط با آن. سایر جهانی برای حقوق بشر و 

دومی خواهم ه تر درباردر پایان این مقاله بحثی مفصل گویی(.)حقیقت پریسیاو  افشاگری شود:جفت و جور میدیگر فرهنگی 

 .داشت

توان منکر این شد نمیاما گویی است، تأکید بر اعتراض، مقاومت و حقیقتمظهر آن است  لیکسویکیهرچند در فرهنگی که 

پرداز سایبری کریس هابلز گری، خالق منشور اندازند. نظریهشان را  در این راه به خطر میکه افراد افشاگر شغل و زندگی

: جسم پیدا کندباید بینجامد سیاسی  به تغییراعتراض خواهیم اگر میکند که ته اشاره میبه این نک ،سایبری حقوق شهروندی

تهدید به  به او، بازداشت دراماتیک او، اتهام تجاوز - آزار و اذیت آسانژ«. دهیددر پیشگاه حقیقت شهادت میتان شما با بدن»

زند: پیوند می گوشت و خونبدن واجد  را بهامر مجازی و کند ایجاد می ای بسیار غریبآمیزه - اشاحتمالیاسترداد و ترور 

 آسانژ« بدن»آیا از میان برداشتن  ،در مقابل. استو ارزش فعالیت اینترنتی  اعتبارگواه جولیان آسانژ  شخصواقعی  تهدید

ه است، زیرا ما در عصر جامع؟ پاسخ منفی نمایانگر آن استنوین اطالعات که فرهنگ  است آن تهدید مجازی کنندهخنثی

 شود. ها، جغرافیا یا مرزهای ملی محدود نمیکنیم که به بدنو فرهنگ اطالعاتی زندگی می یمدنی الکترونیک
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 عمومیه به مثابه نظار لیکسویکی

 ،عبارت دیگر. به دهدمی و ژئوپولیتیک جهانیالمللی بین مناسباتکارکرد  نحوه ای بهتازه بصریقالب متنی و  لیکسویکی

مربوط به ها یا اسناد سخنرانی ها،در رسالهخود را المللی که غالبا نبی مناسباتیا  انتزاعی همچون ژئوپولیتیک ریوام

اسناد ه باید مجموع بنابراین. شده است تجزیهشان کثیفو  درهمه دهند، اینک به اجزای تشکیلدهدنشان می گذاریسیاست

برای نخستین بار  لیکسویکی ،اعتبارد. به یک دهنشکل می یکرد جهانعملبه دانست که  یهایفرایندرا همچون  لیکسویکی

 کند.نظمی( جهانی جلب می)یا بی نظم تکوین نحوه توجه ما را به

اطالعات تولید  اکند. در اینجرا ممکن می« عمومیه نظار»آورد که ای سر بر میهای دیجیتال و شبکهاز فناوری لیکسویکی

 ان و دولت نیست، بلکهانیسدر انحصار  صرفاحقوق بشر، جنگ، سرکوب، توحش، فاجعه و رنج دیگر  موارد نقضه دربار

دنی اخوردن رساز کتکتاریخه حادثبه عمومی ه نظارسابقه . است ناواردافراد برداری های موبایل و فیلمدوربیناز آنِ همچنین 

iگردد.بر می ۱۹۸۹آنجلس در سال کینگ در لس v  فاجعه یاجنگ  هایوحشته دربارکه کاربران است  یمحتواینظاره عمومی 

 در قالب افراطیهای . در دورانی که فرهنگاست محتواهاییبه چنین  ولع زیاد منبع تغذیه لیکسویکی. کنندتولید می

ین ای دیگر از هممؤلفه لیکسویکیآید، میبه نمایش در افراطیهای و خشونت افراطیهای ، محرومیتافراطیهای ورزش

کاترینا،  سونامی ،گوانتانامو-ریبابوغتصاویر پوشی از اهمیت چشم لیکسویکیفرد دانستن بههاست. بنابراین منحصرفرهنگ

 است.  بصری هایهائیتی برای فرهنگ ۲۰۱۰ه لرزیا زمین ۲۰۰۴سونامی 

 آن را علنی کرد لیکسویکیکه  جدیموضوع نخستین  مثالدیدنی شود.  همکند که امر نادیدنی تضمین میعمومی ه نظار

رسید(.  لیکسویکی)و بعدا به دست کردند آپلود  تصاویر زیادیسربازانی که در خط مقدم بودند جنگ عراق بود،  مرتبط به

 کردنپذیررؤیت»امکان  چنین تصاویریگوید، ( می۲۰۱۰) سربازانعکاسی خود درباره  بررسیهمانطور که نوئل ویتی در 
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نیکوالس میرزوئف  -قرار نبود دیده شوند هایی را دید که توان صحنهحاال می. اندفراهم کردهبه شکلی کامال جدید  را «جنگ

عام غیرنظامیان در عراق و قتل ریب یاابوغ یهاعدام صدام حسین، شکنجهمانند اهایی صحنه -نامدمی« نادیدنی»ها را آن

و مکرر  بیش از اندازهانتشار  رار داریم، منظورم از این اصطالحق (hyper-visible) یفرادیدنامر افغانستان. ما اکنون در دوران 

 دیدیم. ها را مینباید هیچ وقت آنآن تصاویری است که 

از بصری  گفرهنیک امروزه  ،. به عبارت دیگرقائلندارزش زیادی توحش بصری شواهد برای  یحقوق بشرکارزارهای در عصر 

جنگ عراق و  های. گزارشرسدمی مصرف عموماز مجرای آن به حقوق بشر فرهنگی که  دستگاهیودم ؛داریم حقوق بشر

بصری فرهنگ این از  است هاییجلب کرد، نمونه لیکسویکیبه که نخستین بار توجه جهانیان را « نبیاجنایت ج»ویدئوی 

 ،دهندرا مشروع جلوه میشده که شکنجه بندیهای جنگ، اسناد طبقه. صحنهvالمللی بشردوستانهبین قوانینحقوق بشر و 

آرشیو نامید. آرشیو به طورسنتی توان ضدکه می آورندرا به وجود می چیزی ، همگیگذاریدر زمینه سیاست مذاکرات محرمانه

ها های قدیم به آندر زمان) قلیلی محفوظ بوده برای عدتنها و حق تفسیر این اسناد  شدمیبوده که در آن اسناد ذخیره  یفضای

خواننده باید  در مقام ( داریم که خودمانdatabase)هایی پایگاه داده لیکسویکیهای در آرشیو ما شد(. حالگفته می آرخون

« درونی»کن است روایتی اسناد ممه کنم. مجموعمیجلب مشخص ه را به دو نکت تاناز آن روایاتی بسازیم. در اینجا توجه

 هاهای بسیاری برای پیمایش. یک پایگاه داده در فضای سایبری انتخاببدانیمها را یک پایگاه داده اما باید آن ،دداشته باش

(traversals) ون پایگاه در گذریم،میها ن که از میان پیمایشهمچناگذارد. ها( پیش رویمان می)خواندن، دنبال کردن لینک

اساسا « خام»ه از یک پایگاه داد سازیروایتاین ام که باره بحث کردهدر این . من در جایی دیگرسازیممییک روایت داده 

. بنابراین آرشیو اسنادی که از را درون پایگاه داده انتخاب کرده باشیم اینکه چه مسیری بستگی دارد بهانتخابی است: 

عدالتی، بیه داستانی دربار - چنان ساخته شود که داستانی تعریف کندباید و تواند میکند، به بیرون درز می لیکسویکی
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ها. تفسیر ما و گشت و گذارمان درون نوشته هایکه متکی است بر انتخاب قاب -جای جهان هرفساد، محرومیت، رنج در 

 .سازی آگاهیبه ابزاری برای تولید نوعی جهانی بدل شودتواند می بنابراین و تسهیل کرده ه عمومی رانظارامکان  لیکسویکی

 مجازی و فضای عمومی سازی-، دانشلیکسویکی

به وجود  گسستی های تفسیریو شاکله (knowledge-making) سازی-دانش جویسلطه در الگوی مسلط و لیکسویکی

و توسط است مراتب بدون سلسله و بندی شده بود، اکنون تصادفیو طبقهمراتبی، مرکزگرا پیش از این سلسلهدانش آورد. می

 . شودمی دانشی توزیعی گیریاین الگو موجب شکلشود، تولید میکاربران 

ای اصالحیه اسناداین روایت . بردرا زیرسؤال می« جنگ با تروریسم»از  معمول هایروایت لیکسویکی هزاران سند مثال،

 شکافما از این واقعه در دانش  لیکسویکی. عراق و افغانستانه لتی درباردوه شدگفتارهای مرکزگرا و کنترلست بر ضروری ا

به ما  شدهاسناد فاشهایی که و داستان« جنگ با تروریسم»درباره  ایاالت متحدهدولت  لفاظی، شکافی میان اندازدمی

 مجادلهمحصول تواند واقعا پر شود. اگر دانش آرشیو نمیضده ویانج. این شکاف در دانش به دلیل طبیعت منازعهگویندمی

با ها ای از روایتدو گفتار و مجموعههر کند تا فرصتی فراهم می لیکسویکیگاه ، آنمجادله سقراطیکارکرد ، به معنای باشد

 .کنند مجادلههم 

های نهادی، دولتی و سازمانی گاز فرهنتصویری اجمالی . بلکه خواهد فالن یا بهمان فرد را مقصر جلوه دهدنمی لیکسویکی

مظهر باید یا روی وبسایت آن هست  لیکسویکیدر  کهرا هایی پرونده. فالن یا بهمان فرد استکه مسبب اعمال کند ارائه می

 اسنادی درباره رااسناد آرشیوی نباید  ،هایی فردی. به عبارت دیگرنه نمونه دانستهای قدرت های نهادی و بازیسیاست

در آن چنین  ی کهاز فرهنگخروارند ه کنیم: این اسناد مشتی نمونقلمداد ریب ک سرباز در عراق یا ابوغانحرافات و فساد ی
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 هایتالشرو جالب توجه است که چگونه سربازان سابق جنگ با عراق از . از ایناست شدهموجه  ل فاسدی ممکن و حتیاعما

 . کنندحمایت می لیکسویکی

مان هنوز امیدوار است که بتوانیم های محزونقلب ...بکندخواهیم کسی با خودمان که نمی کردیمما کارهایی با شما 

)نقل قول از الزار و  ایم آن را نادیده بگیریمشأنی که آموخته، را تصدیق کنیمبار دیگر شأن انسانی شما در کشورمان 

 .(۲۰۱۰هاروی، 

 یفرهنگ جنگطلبی و جنگ ذیلی انگلند )نگهبان بدنام زندان ابوغریب( را کند این است که لیندمی لیکسویکیکاری که 

 یهاخطااشاره کنیم  انسربازاگر به فرد فرد داده است. اعمال خشونت افرادی قدرت دهد که به چنین قرار می ایاالت متحده

 فرهنگیدستگاه ودم همان یعنی -خطاهای فردی است های ضمنی ت، اما آنچه باید ببینیم داللایمآنان را برجسته کردهفردی 

 . توحش

 قهرمانبنابراین اگر به آغاز بحث بازگردیم، . آورندبه شمار میخدمات عمومی جزو دلی منینگ اعمالشان را افرادی مانند بر

 نقض مواردتا  - خاصی داشته باشد اخالقیاتاصلی است. اگر فضای عمومی باید ه غفلت از نکت فردی دانستن آسانژ و منینگ

ساندن صدای مخالف و برای ردهد به مردم  یامکان)یعنی افشاگری( و کند پذیر رؤیترا عیت حقوق بشر، محرومیت، رنج و سب

کند. اگر فضای این فضا را بازسازی می آرشیو شده لیکسویکینظیر آنچه در هایی ظهور و انتشار ضدروایت - شانناراضی

درست به منادی ظهور چنین فضایی است.  لیکسویکیهایشان را بگویند، افراد مختلف تا داستان از آنِاست فضایی  عمومی

 متعدد افراد مختلفهای به دفاع از آزادی بیان و بنابراین داستانکه  ایاالت متحدهچگونه  دلیل جالب توجه است که همین

گران زند )تحلیلمی آسیب «جهانی»به منافع  زیرا ،گذاردبیرون میآزادی بیان  رهاز دایرا  لیکسویکیمشهور است، ناگهان 

هیالری  ایاالت متحده،ه وزیر امور خارج ۲۰۰۹ه خواستار مجازات اعدام برای بردلی منینگ شدند(. در ژانوی آمریکایی حتی
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محدود کردن گوگل )که  ه از تالش چین برایای برای جهان شد: اینترنت. کلینتون کنظام عصبی تازه وجود مدعی ،کلینتون

 لیکسویکی، حال خود به نزاع با ه بودکرد انتقاداست( شدیدا  شده معروف« دیوار آتش چین»به  هادر میان هکتیویست

 برخاسته است. 

 و آرشیو آینده لیکسویکی

هایشان بر افشاگریهمواره در معرض اتهام غیراخالقی بودن قرار دارند، به ویژه زمانی که  لیکسویکیمانند  هاییهکتیویست

 ،گویدمیها تیویستهکه گذارد. با این حال همانطور که تیم جوردن در بحثش دربارقدرتمند اثر می هایمنافع دولت و سازمان

هایش چه نتایجی در بینی کند که افشاگریتواند پیشحقیقتا نمی لیکسویکیبدانیم. « برآمده از آینده»ها را باید اخالق آن

ای آیندهه وعد مدیونرا  جسارتش لیکسویکینه در گذشته جای دارد و نه در حال:  لیکسویکیپی خواهد داشت. از این نظر 

که تا  دانست ی بیانآزاده اردرب اخالقی ن آن را موضعیتوا. اما همچنین میکه در آن چیزها دیگرگونه خواهند بود است بهتر

 (.دکردن تأییدهای مختلف آن را دولت موضع و سیاستی که در گذشتهپیش رفته و معطوف به آینده است ) اشمنطقی انتهای

ه آیند است که در قبال یرو مسئولیترا باید آرشیوی دانست که تنها در آینده کاربرد دارد، از این لیکسویکیه تمام پروژ

سندی که هزار  ۲۵۰بیش از  ،. در حال حاضرداریم و واکنشی است به آنهااقتدار و  المللیدانش، مناسبات بینتولیدات 

پتانسیل »که است چیزی مجازی به معنای ه اند: زیرا واژ«مجازی» واقعدر  ،ها را داردقصد اعالن آن اندکاندک لیکسویکی

 . از نو بسازدجهان را ظهور نوعی آگاهی جهانی با که  آن را دارد - آیندهو  -این آرشیو پتانسیل «. واقعی شدن دارد

 و فرهنگ پریسیا لیکسویکی
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گویی پریسیا یا حقیقت ظهوره توان به منزلرا می لیکسویکیآغاز بحث، یعنی فرهنگ اطالعات بازگردیم، ه اگر به نقط

 گوییحقیقتعمل  مشتق شده است،« بیان»به معنای  resisو « ورا»به معنای  para. پریسیا که از در نظر گرفتدیجیتال 

ای مهم بود، اما ( پریسیا در دموکراسی آتن مؤلفه۱۹۸۳بنا بر نظر میشل فوکو) vi.همراه استبا خطر گو است که برای حقیقت

عملی وند در مقام فرد و هم رمستلزم عمل شه هم ساخت. پریسیاای بود که شهروند خوب را متمایز میهمچنین خصیصه

 :در فضای باز بود جمعی

داد، و همچنین میان شهروندانی که افراد رخ می در مقامشهروندان  میانعمومی بود،  وریسخنه پریسیا که الزم

 )فوکو( شد.[ مکانی بود که پریسیا در آن ظاهر می-agora]فضای باز دادند. به عالوه آگورارا تشکیل می جمعیک 

 ، ممکن نیستی بیانسازی آزادانی. نخست اینکه با توجه به طبیعت ارتباطات جمعی و جهتوجه کرد اساسیه دو نکتباید به 

این جایگاه را به اشتباه به آسانژ نسبت داد. اما همانطور که  ،منه به عقید ،اندیشید مگر آنکه خاص گوییک حقیقتبتوان به 

آسانژ ه چیزی که دربار حداکثر. ننشانیمخود پیام  یمسیح یا حتجای رسان را به شیم تا پیامتر اشاره کردم، باید مراقب باپیش

 کند.عمل می رمزیک ه توان گفت این است که او در جریان آزاد اطالعات یا همان پریسیای دیجیتال به منزلمی

شکی در این نیست  ولی ،و از این دست اتهامات کم نیست زد خاص و عام استو ضد آمریکایی او زبان خودرأیهای گیریجبهه

با خطر گو که عمل پریسیا برای حقیقتگویند. دوم ایناز طرف خود سخن می لیکسویکی فضای واسناد در فضای سایبری که 

گاه آسانژ و آن کنند،حقیقت را ممکن می رنتشاساختارهایی است که ا بیانگر کنش کالمیهمراه است. در اینجا اگر فرض کنیم 

 ند. های در خطرگ در حقیقت ساختاربردلی منین

گو و شرایط معاصر که امکان یافتن یک عمل پریسیا برای حقیقت خطرِ  :اندرسد این دو نکته با هم در تعارضبه نظر می

وت است، پریسیایی که بیش از خواهم پریسیایی پیشنهاد کنم که قدری متفادر آن وجود ندارد. می خاصگوی حقیقت
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 د، فرهنگی کهنآوریبه وجود م نوینیدیجیتال فرهنگ ارتباطات  های. فرهنگربط دارد گوییفرهنگ حقیقتگو به حقیقت

آنالین در پی سونامی، ه بشردوستانهای تالشو کارزارها ها، مدنی جهانی )ما آن را در حمایته ، جامعاجتماعی جدیده سازند

سازی آگاهی ایم( و جهانیو غیره مشاهده کرده [۱۹۹۹سازمان تجارت جهانی ]سال هائیتی، اعتراضات علیه ه لرزمینکاترینا، ز

-communications-leading-to) اجتماع-به-منتهی-طاتهای جدید ارتبااین صورت مظهر لیکسویکی. است

community) آنچه ست. ا فضای پریسیایی به مثابه یجیتالفضای د آنچه در خطر است یک پریسیای دیجیتال. یاست، یعن

 open) منبع باز یتیو کامنز، جنبش)نپستر، بیت تورنت، رپیدشیر، کری است ای تازهفرهنگی و رسانه فعالیت یک در خطر است

source ،)در  ی اطالعاتگورایا همان آ هنگ به اشتراک گذاشتن اطالعاتفر تمامی. یصدای فرد نهلیکس(، پدیا، ویکیویکی

 . خطر است

داند که البته فوکو این واقعیت را بسیار مهم می )فوکو(.( دارد self-examination) با خودکاوی ینزدیک پریسیا پیوند

عقایدش  خواهدمیگوینده از  او به این ترتیبباشند.  «سازنسبتی هم»در با هم اید به قول او گو بها و زندگی یک حقیقتگفته

او به  نقشاعتبار کردن شود بیهدف حمالتی که به زندگی شخصی آسانژ می . بنابراینرا ارزیابی کند خودشدر پی آن و 

مغفول بماند. دولت با هدف گرفتن او های آن و زمینهاصلی پریسیا ه شود نکتگوست، اما این موضوع باعث میعنوان حقیقت

معاصر ه در واقع هیچ ربطی به فرهنگ ارتباطات ندارد. آنچه نسخ آسانژ القیاتاخخواهد خود صورت فرهنگی را تغییر دهد. می

ای است که (، بلکه زمینهآمریکاشده فاشهای سیاستمثال در مورد ) خودکاوی نیستمطالبه صرفا  ،به آن رسیده استپریسیا 

 رساند.میبعدی ه تواند اتفاق بیفتد. این موضوع ما را به نکتدر آن این کاوش می

های دنیای باستان نقشی محوری آگورا که در دموکراسی«. شوداست که در آن پریسیا ظاهر می آگورا مکانی» گویدمیفوکو 

ای برای گوینده هایی که خطر قابل مالحظهشود، داستانهای متعددی گفته میداشت، فضایی عمومی است که در آن داستان
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 هاداده پیوسته و اغلب تصادفیجریان در پریسیا . شده استبدل یک آگورا به فضای سایبری  )و شنونده( دارد. چندی است که

فضای مدنی  شدنساخته شود. پریسیای دیجیتال نوعی فرایندمی ظاهر ،، یعنی مخازن اطالعاتجازیهای مدر آگورای جهان

و این  - عات و تولید دانش اشتراکی/توزیعیاطال گذاشتندر عمل اجتماعی به اشتراکاست  الکترونیک آگورای یا همان جهانی

نقشی  کردن جهانکبرای دموکراتیعقالنی  هایناقشهاطالعات و م که از آنجا محل بحث است. لیکسویکیموضوع در نبرد 

پریسیای  دارد(، محوراطالعات «شوراهای»تأکیدی ذاتی بر و  است« شوراییدموکراسی »)دموکراسی غالبا  محوری دارند

 سر بر آورد. تواندمیدموکراسی که از آن  مشورتال فضایی است برای دیجیت

گو و مخاطبانش شود )سعی کنید به دوستتان بگویید گویی ممکن است منجر به گسیختن مناسبات میان حقیقتحقیقتالبته 

 بررسی»کند که قصدش او همچنان باید حقیقت را بگوید. فوکو تصریح می آید!(، با این حالرش خوشتان نمیکه از همس

گویی به مثابه حقیقته ی که او دربارهایپرسش«. حقیقته گویی به مثابه یک فعالیت بود نه مسئلگو یا حقیقتحقیقته مسئل

چه نسبتی میان »کار داریم:  با آن سر و لیکسویکیهمان چیزی است که ما در رابطه با مورد  ،کندطرح مییک فعالیت 

 ما بایده کو دغدغاز نظر فو« عمال قدرت وجود دارد، آیا باید این فعالیت کامال مستقل و مجزا باشد؟گویی با اِفعالیت حقیقت

«. که چه کسی قادر به گفتن حقیقت است و چرا باید حقیقت را گفتاهمیت گفتن حقیقت و دانستن اینمسأله » این باشد:

مخابره  ش رو ساختن آگورایی است که در آن پریسیا بتواند رخ دهد. نیازی به اعتبارسنجی فالن یا بهمان اظهار نظر،پیه وظیف

این ، بررسی کردو  توان این موارد را نشان دادمیآن است که در  فضایی ساختن چه ضرورت داردنوشته نیست، بلکه آن یا

در آن رخ دهد. منظور صرفا این بتواند پریسیا  ساختن فضایی است کهاست. بنابراین مهم  اعتمادسازی بررسی جزوی از فرایند

 وقتی)گشوده باشد  پریسیایی« وکارکسب»به روی  لیکسویکی هایو دامنه های مجازیدامنه است که آگورا، یعنی فضای

 .viiتحت تاثیر قرار گرفت( مستقیماآگورا لیکس برداشتند همین دست از حمایت از ویکی امسترکارتل و ویزاپآمازون، پی
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پیوند در دموکراسی رو با دانش بلکه با آموزش و از این ه پریسیا نه تنها باکند کمیشل پیتر به درستی این نکته را بیان می

 ،بود بیش از هر چیز با آن مرتبط پریسیا ظهور . با اینکه توجه فوکو معطوف است به آموزش خود و نهاد سلطنت کهاست

ای مهم است در فرایند مدنی شدن هر و مؤلفه« جسورانه بیان». پریسیا وجود داردمعاصر دوره به  هااین ایده امکان تعمیم

شود. پریسیا همچنین تری از قدرت قرار دارد به کار گرفته میای. پریسیا معموال توسط فردی که در جایگاه پایینجامعه

بندی گویی است. برای جمععمل حقیقت شرایط از طریق بهبودمعطوف به  کند کهتنظیم می حقیقت را با وظیفه و اضطراری

ایجاد و  آن را با ( باید۲ریان یابد، ( باید گذاشت آزادانه ج۱مقوم عملی پریسیایی است که  لیکسویکیتوان گفت که بحث می

اکنون  البته کند.مدنی جهانی را ممکن میه ( ساختن یک جامع۳و  کردتقویت شرایطی که بتواند در آن رخ دهد تسهیل 

گاه شاهد این خواهیم بود درست باشد، آن لیکسویکیها بوده است. اما اگر اظهارات خود هدف اصلی افشاگری ایاالت متحده

مدنی ه جامع یک گیریلشکاگر شانسی برای «. بیایدبیرون »چندین کشور و دولت در سراسر جهان  های پنهانداستانکه 

همان ممکن است مسیری باشد به سوی  لیکسویکیگاه پریسیای دیجیتالی آن ، وجود داشته باشدجهانی، یعنی یک آگورا

. پریسیای دیجیتالی به احتمال زیاد میسر خواهد شد مغولستانگرفته تا  ایاالت متحدهها از دولت انتقاد ازمکانی که در آن 

 . محل بحث است که در آن خود دموکراسی ای استهمان دامنه
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 i برچسب منتشر کرد که آشکارا های دیگر دنیا ایاالت متحده در بخشدر رابطه با منافع ای نوشته لیکسویکیNONFORN یحت و ها)نباید با خارجی 

از  ۲۰۰۹فوریه  ۱۸ها در تاریخ کند. این مکانهای مختلفی را در جهان فهرست می/نوشته مکانمخابرهاین ( داشت. در میان گذاشته شود پیمانان آمریکاهم

بندی شد. در این فهرست از طبقه« ها و منابع اصلی حیاتی که در خارج قرار دارد(توابع خارجی حیاتی )زیرساخت»طرف دفتر وزارت امور خارجه به صورت 

د چنین توصیف شده بود: سه مکان در هند نام برده شد: معادن کرومیت در اوریسا و کارناتاکا و جنرامدیکس گوجورات در هند، یک شرکت دارویی در سن

 «. ]داروهای درمان سرطان[ درمانی شامل فلوروراسیل و متوتروکساتعناصر شیمی»

 ii که  ۲۰۰۲فرهنگ هکری نگاه کنید به توماس خرده رهتر دربابرای بحث مفصل(. ۲۰۱۰کند )ال جلب میوی هکتیویستیهای پیتر لودلو توجه ما را به ریشه

 داند که از مدتی پیش آغاز شده است. جنبشی میه دهندنشانرا  لیکسویکی

 iii Hactivism ی ای جعلی متشکل از دو واژهواژهhack  وactivism  یکی از اعضای سازمان هکری کیش گاو مرده  ۱۹۹۶که نخستین بار در سال

(cdc(به نام اَمگا )omegaآن را به کار برد. هکتیویسم امروزه به آن دسته از فعالیت )یا و های سازمانی ها و رایانهشود که از هک سایتهایی گفته می

ای برای کنند و هک را به عنوان شیوهبیان عمل می ها عمدتا در جهت مقاصد حقوق بشری و آزادیکند. هکتیویستشخصی برای مقاصد سیاسی استفاده می

ی هکتیویسم هایی است که در زمینهگیرند. سازمان کیش گاو مرده که نام آن در متن آمده یکی از سازمانمانی مدنی و بیان اعتراض خود به کار مینافر

 کند. م.فعالیت می

 iv خبرساز شد. او که به دلیل سرعت  ۱۹۹۱آنجلس در سال ی پلیس لسوسیلهپوست آمریکایی است که فیلم کتک خوردن او بهرادنی کینگ شهروند سیاه

مشان کرد. خورد. پس از انتشار فیلم دادگاه چهار پلیس را متهم شناخت و محکوای کتک میپلیس به طرز وحشیانه ۴غیرمجاز بازداشت شد، در فیلم توسط 

 در کالیفرنیا شد. م.  ۱۹۹۲هایی در سال ساز شورشاین اتفاق زمینه

 v International humanitarian law شود و به ویژه حقوق افراد شود که به طرفین متخاصم در جنگ مربوط میقوانینی گفته می به مجموعه

 دانند. م.قوق بشر میشود. این قوانین را معموال مکمل قوانین حغیرنظامی را شامل می

 vi  کند. گو محافظت نمی]کسی یا چیزی[ از پریسیا و حقیقت شود،می حالی که افشاگری توسط قانون صیانتتفاوت پریسیا با افشاگری در اینجاست: در 

 vii های نظام دموکراتیک برای بدست آوردن رضایت نظام حد تسلیم شدن بسیاری از بخش»گوید که آنچه آزاردهنده است رانگاناتان شیام به درستی می

 «. سیاسی در فرایندی است که توسط این نظام تحمیل شده است


