
رهايى از زندان هاى فناورانه

يادداشت

» احمد شريف پور

فناورى مى تواند و بايد زندگى را براى انسان 
ســاده تر كند. بى شك اين حداقل چيزى است كه 
غالب ما از فناورى انتظار داريم. اما فناورى (يا 
بهتــر بگوييم فناوران) گاه نيز براى برداشــتن 
گامى كوچك در راستاى اين هدف به عمد يا از 
روى اشتباه، اصل اساسى زندگى انسانى يعنى 
آزادى را نقــض مى كند، حق انتخــاب و تجربه 
را از بين برده و خالقيت را مى كشــد و ســعى 
مى كند فكر و ذهن ما را شــكل دهد. فناورى گاه 

قفس هايى خواستنى مى سازد و به بند مى كشد.
همان گونه كه رســم هر ساله ماهنامه شبكه 
و البته ساير نشــريه ها حوزه فناورى است، با 
نزديك شدن ســال نوى ميالدى، در پرونده اى 
مفصل به اســتقبال فناورى هاى آينده رفته ايم و 
از رؤياهاى مان ســخن گفته ايم. اما به نظرم در 
كنار همه آن ها بايد به بررسى رويداهاى گذشته 
نيز پرداخت و با دقت ابعــاد و آثار آن ها را در 
زندگى روزمره انسان ها بررسى كرد. من از اين 
يادداشت به عنوان فرصتى استفاده خواهم كرد تا 
به جاى صحبت از آينده از گذشته صحبت كنم. 
از ميان تمام رويدادهاى حساس سال 2013 (كه 
عجب ســالى بود!) سه مورد از مهم ترين هايى را 
انتخاب كرده ام كه به نظرم بيشترين تأثير را در 

رهايى از آن زندان هاى فناورانه داشته اند.

نخست: مايكروســافت به دليل فراهم نكردن 
گزينه انتخاب مرورگر پيش فرض در نسخه هايى 
از وينــدوز كه در اروپا توزيع شــده بودند، به 
پرداخت 731 ميليون دالر جريمه محكوم شــد. 
موضوع اين نيســت كه مهم تريــن رقباى IE به 
رايــگان و به ســادگى از طريــق اينترنــت قابل 
دانلود و نصب هســتند. مهم اين اســت كه حتى 
در زمينه اى ســاده مانند مرورگرى كه استفاده 
مى كنيم، حق انتخاب بايد وجود داشــته باشــد. 
البته از آن مهم تر اين كه حق انتخاب بايد «واضح 
و آشــكار» باشــد. چه بخواهيم و چه نخواهيم 
فناورى به جزئى جدايى ناپذير از زندگى روزمره 

همه انسان ها تبديل شده اســت. اينجا است كه 
بايد به گروهى كه در اين زمينه تبحر كافى ندارد 
نيز يادآورى شود: حق انتخاب تو محفوظ است، 
حتى اگر ندانى چيزى كه انتخاب مى كنى چيست 

و گزينه هايت چه قوت و ضعف هايى دارد.

شــركت هاى  تمــام  اروپــا  اتحاديــه  دوم:  
ارتباطــى  و  اينترنتــى  خدمــات  ارائه دهنــده 
را بــه رعايــت اصــل «بى طرفــى شــبكه» يا

 Network Neutrality مجبور كرد.
به عبارت ديگر اين ســرويس دهنده ها اجازه 
اعمال هيچ تغييرى در ترافيك كاربران را نخواهند 
داشت. از بلوكه كردن دامنه ها و سايت ها خبرى 
نخواهــد بود و ســرعت در هنگام اســتفاده از 
پروتكل هــاى بيت تورنت تغييــرى نخواهد كرد. 
شــكل دهى ترافيــك يــا Traffic Shaping هم از 
ميان خواهــد رفت يعنى فرقى نمى كند كه كاربر 
ويديويى را از ســايتى در يك جــاى ديگر دنيا 
تماشــا كند، بيت تورنت دانلود كند، متن بخواند 
يا از ســايتى متعلــق به خود ســرويس دهنده 
اســتفاده كند. در همه حالت ها سرعت و كيفيت 
اتصال كاربران به شــبكه بايد يكســان مانده و 
حفظ شــود. افراد نبايد در اســتفاده از فناورى 
به شــيوه اى خاص يا به استفاده از محصوالت 
گروهى خاص محدود باشند. كاربران بايد آزاد 
باشند به هر شــكلى كه مى خواهد از ابزارهاى 
فناورانه استفاده كنند و اين قانون به يقين آزادى 
بزرگى اســت كه نصيب كاربران اروپايى شده 

است.

سوم: دولت نيوزيلند ديگر هيچ حق اختراعى 
را در زمينه نرم افزار ثبت نخواهد كرد. 

فكر كنم بيش تر شــما هم از شــنيدن دعاوى 
مربــوط به حــق اختــراع و كپى رايت خســته 
شــده باشــيد. ناكارآمدى هــر دوى اين موارد 
كم وبيــش اثبــات شــده اســت و بــا توجه به 
چالش هــا و پيچيدگى هاى فنــاورى كنونى، هر 

دو به بازنگرى هاى جدى احتياج دارند. البته اين 
ناكارآمدى در مورد حق اختراع بسيار شديدتر 
و آزاردهنده تر اســت. مشكل اينجا است كه هر 
كس مى تواند با پول كافى و حتى بدون داشــتن 
نمونــه يا محصول فيزيكى يا حتى مجازى، ايده 
يا ابزارى را پتنت كند. توسعه دهنده اى را تصور 
كنيد كه بعد از كارى سنگين و فشرده نرم افزارى 
را تهيه مى كند و پس از اتمام كار متوجه مى شود 
حق اختراع چيزى كه او ســاخته است را كسى 
پيش تر ثبت كــرده و اكنــون در بهترين حالت 
مى خواهد در ســود ناشــى از آن شريك شود. 
چنين موردى بدترين شيوه نابود كردن خالقيت 
و توليد اســت و انگيزه را از بين مى برد. اما اين 
اتفاق حداقــل در نيوزيلند ديگــر تكرار نخواهد 
شــد. دولت نيوزيلند ابتدا اعالم كــرد كه ديگر 
حق اختراع نرم افــزارى جديدى را ثبت نخواهد 
كرد و البته كمى بعدتر با گسترده تر كردن دامنه 
اثر اين قانــون، كل حق اختراعات نرم افزارى را 
باطل كرد تا به اين ترتيب، انديشــه هاى خالق و 
توليدكنندگان محصوالت جديد در راستاى تحقق 

اهداف شان موانع كمترى پيش رو داشته باشند.
بــه هر حال، هدفم اين بود كــه يادآورى كنم 
در عين بهره بردن از نعمت  و مزيت  فناورى هاى 
جديد بايد بــا ديدى كلى تــر و جامع تر مواظب 
باشــيم كه در ازاى آســايش كســب شده چه 
چيزهايى را قربانى مى كنيم. نمى دانم چرا اينجا 
نيــز مانند برخى ديگر از يادداشــت هايم به ياد 
آسيموف فقيد و ســه گانه روبات هايش مى افتم. 
آنجا كه آر. جيســكارد رونتلــوف در لحظه هاى 
آخر «حيــات»اش قانون صفر را بــه آرو دنيل 
اوليواو مى آموزد. قانونــى كه آموختنش براى 
رونتلوف به قيمت «جان»ش تمام شــده اســت. 
قانونى كه مى تــوان آن را در جنبه هاى مختلف 

زندگى تعميم داد:
«هميشه حفظ بشــريت [حق آزادى، انتخاب، 

اشــتباه]، از حفظ جان [مال، آسايش، سود] يك 
انسان مهم تر است.»
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