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در دهه سوم قرن بیست و یکم، دموکراسی با دشمن
جدیدی روبرو است؛ فناوری. زمانی فناوری به عنوان
نیرویی برای ِخیر تلقی می شد که می توانست شکاف بین
دولت و جامعه را پر کند. امروزه که فناوری تحت مالکیت
و کنترل شرکت های بزرگ و دولت های فرا سرزمینی است،
گاهی اوقات پایه های دموکراسی را که به عنوان یک حوزه

عمومی و تبادل اطالعات عمل می کند، تضعیف می کند.

به طرز تأسف باری بخش اعظم جهان هنوز در مورد جاه طلبی های فناوری های بزرگ، گسترش آن و قدرت غیرقابل اتکای آن
برای شکل دادن به شرایط انسانی آگاه نشده اند. چند شرکت که در ساحل غربی آمریکا قرار دارند (در ادامه به عنوان
فناوری های بزرگ شناخته می شوند)، اکنون توانایی مهار تب طالی دیجیتال و تأثیر بر گفتمان عمومی در جوامع
دموکراتیک را دارند. به موازات آن، چین در حال رشد، با موفقیت های سریع خود در ایجاد یک اکوسیستم فناوری چاالک،
برنامه هایی را برای تسلط بر نوآوری، فناوری پیشرفته و اکوسیستم ادراکات جهانی (در ادامه به عنوان فناوری قرمز نامیده

می شود) راه اندازی کرده است.

فناوری مستقر در سواحل غربی ایاالت متحده و فناوری که به دنبال خدمت به حزب کمونیست چین است، هر دو اهداف
تعریف شده خود را با تأمل اندکی در مورد سیستم ها و قوانین اساسی در کشورهای ثالث دنبال کرده اند. به این ترتیب،
بسیاری از جوامع دموکراتیک در معرض خطر گرفتار شدن در چنگال معیوب فناوری بزرگ و فناوری قرمز قرار دارند؛
بنابراین، زمان آن فرارسیده است که جوامع دموکراتیک ابزارهایی را کشف و بررسی کنند تا یک اکوسیستم فناوری باز و

آزاد جهانی را که در خدمت همه طیف های دموکراسی باشد، تضمین کنند.

چرا نبرد برای فناوری مهم است؟



تهدیدی که فناوری های بزرگ برای دموکراسی ایجاد می کند، چندوجهی است. نخست، پلتفرم های اصلی رسانه های
اجتماعی (توییتر، فیس بوک، گوگل و دیگران) اطالعات دریافت شده از شهروندان در جوامع دموکراتیک و در واقع حتی
نظرات آن ها را مدیریت، ترویج و محدود می کنند. این قدرت و تسلط بر گفتار و بیان و درنتیجه بر سیاست، در تاریخ
بی رقیب و بی سابقه است. درحالی که فوالد ایاالت متحده، صنعت نفت و تنباکو به خاطر مقررات داخلی به زانو درآمده

است، دسترسی فراملی به فناوری های بزرگ، محدود کردن آن را بسیار سخت تر کرده است.

پلتفرم های رسانه های اجتماعی با اجرای قوانین و مقررات خارج از قوانین اساسی حاکمیتی، نفوذ نگران کننده ای را بدون
پاسخگویی اعمال می کنند. فناوری های بزرگ چهره های سیاسی بحث برانگیز مانند دونالد ترامپ را تغییر داده اند، محتوا را
سانسور کرده اند و سیستم رتبه بندی محتوای مبتنی بر تعامل را که همه چیز از اطالعات نادرست در مورد بیماری کرونا
ویروس گرفته تا سخنان نفرت برانگیز را تشویق و ترویج کرده اند. پلتفرم ها آزادند که تصمیم بگیرند که به عنوان میزبان
خصوصی عمل کنند یا ارائه دهنده یک ابزار عمومی حیاتی باشند. آن ها نمی توانند هر دو گزینه باشند. بااین حال، آن ها هر
طور که مناسبشان باشد، موقعیتی بین این دو عملکرد را برای خود انتخاب می کنند. دولت های ملی آگاه نیستند. از دهلی نو
تا کانبرا، دولت ها مقرراتی را برای مهار غول های رسانه های اجتماعی وضع کرده اند. در هر نمونه، شرکت های مالک پلتفرم
تصمیم گرفته اند مانع تالش های نظارتی شوند، آن ها را مبهم کنند و یا از آن ها پیشی بگیرند و آن ها را دور بزنند. در صورت
عدم تنظیم گری این پلتفرم ها، اشتراکات دیجیتالی ما ممکن است به فضایی مضر تبدیل شود که دموکراسی را خفه

می کند، نه این که نفسی تازه برای دموکراسی باشد.

آینده جوامع دموکراتیک نیز توسط رقابت با چین در فناوری پیشرفته تعیین خواهد شد. این رقابت عمیق تر از تمایل چین

» است که می توانند از گوگل  و اپل  در جهان پیشی بگیرند. برای پکن، قابلیت های فناوری
[1]
برای ایجاد «قهرمانان ملی

مستقیمًا در خدمت منافع، ایدئولوژی ها و تمایالت حزب کمونیست چین است. حتی در شرایطی که دیوار آتش بزرگ چین

 به حزب کمونیست چین اجازه کنترل انحصاری بر ایده ها و حقیقت را در میان شهروندان خود می دهد، گسترش
[2]

روزافزون فناوری و گسترش اقتصادی به حزب این امکان را می دهد که حوزه عمومی سایر کشورها را منحرف و تضعیف
کند.

حزب کمونیست چین از هوش مصنوعی در قالب فناوری های تشخیص چهره تا گسترش سیستم نظارت بر شهروندان تا
به کارگیری همین قابلیت ها علیه اقلیت های اویغور در سین کیانگ و از به کارگیری فناوری برای تقویت کنترل شدید

 خود را وارد هر بحث جهانی درباره پیامدها و
[3]

مستبدانه در خانه خودداری نخواهد کرد. در خارج از چین، «گرگان مبارز»
عواقب می کنند و قدرت پولی و اقتصادی چین مانع از آن می شود که رسانه های غربی یا رسانه های اجتماعی علیه چنین

مشارکت نگران کننده ای که شکاف ها را در جوامع دیگر تشدید می کند، عمل کنند.

با افزایش نفوذ اقتصادی و توانایی های تکنولوژیکی چین، این کشور به دنبال نفوذ و دست کاری بر افکار عمومی جهانی
بوده است. رسانه های رسمی، نهادهای دولتی و دیپلمات های چین از پلتفرم های باز مانند توییتر برای انتشار اطالعات
نادرست در مورد منشأ کووید-19 استفاده کرده اند. عملیات نفوذ چین به مداخله در انتخابات در تایوان نیز کشیده شده
است و آن ها به طور فزاینده ای خود را در امور کشورهای دیگر نیز وارد می کنند. به گفته خانه آزادی، چین از قابلیت های
فناوری خود، در کنار قدرت اقتصادی و سیاسی خود برای راه اندازی یک عملیات نفوذ گسترده استفاده کرده است که

دموکراسی ها را از درون بازی می دهد.

فناوری قرمز به وضوح ابزار گسترش جاه طلبی های جهانی حزب کمونیست چین است. به عنوان مثال، سازمان های استاندارد
جهانی و سازمان های چندجانبه مملو از پیشنهاد های استاندارد توسط شرکت های فناوری چینی هستند که ارزش های حزب
کمونیست چین را در ساختار بنیادی اینترنت گنجانده است. در سازمان ملل، هوآوی و سایر شرکت های دولتی چینی
حمایت از یک New IP را برای جایگزینی ساختار TCP/IPاینترنت (پروتکل کنترل انتقال/پروتکل اینترنت) داده اند.
تحلیلگران صنعت اینترنت ابراز نگرانی کرده اند که این ساختار جدید، با کنترل های داخلی که امکان مداخله شدید دولتی

را فراهم می کند، اساسًا با مفهوم اینترنت باز امروزی در تضاد است.

درحالی که ایاالت متحده و اتحادیه اروپا به ظاهر تالش می کنند امکان ایجاد دموکراسی های نافذ و استداللی را فراهم کنند
که در آن  همه کشورها و سازمان های جامعه مدنی بتوانند از تنظیم مقررات فناوری بزرگ یا انتشار استانداردهای مقررات
عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) حمایت کنند، چین ساختار سیاسی مشابهی ندارد. در واقع، دیپلماسی چین که
درگیری ها را با استرالیا، سوئد و فرانسه و سایرین تسریع کرده است، نشان می دهد که چین تحمل کمی برای دیدگاه های

مخالف یا تحمل انتقاد متقابل دارد.
ادامه دارد...

امیرعباس رکنی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی
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national champions [1]
the Great Firewall of China [2]

دیوار آتش بزرگ چین یک پروژه دولت چین برای کنترل اینترنت است. در این پروژه دولت چین از فناوری های مختلف
کنترل شبکه برای اعمال سیاست های خود در اینترنت کشورش استفاده کرده است. تحلیل گران معتقدند دیوار بزرگ چین
یکی از پیچیده ترین سامانه های کنترل اینترنت در مقایسه با سامانه های مشابه سایر کشور هاست. نام این سامانه از
ترکیب دو نام دیوار آتش و دیوار بزرگ چین گرفته شده است. دیوار بزرگ چین کار خود را با مسدود کردن دسترسی به
صفحات وب شروع کرد و بعد از توسعه های فراوان قابلیت مسدود کردن فیلترشکن ها، ارتباطات رمز شده و تور (Tor) به

آن اضافه شده است.
wolf warriors [3]
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