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شد، و از روی عادتی که تبدیل به غریزه می –کردی باید با این فرض زندگی می»

شد، و آمد شنیده میکه هر صدایی که از تو در می –زندگی کردی هم این گونه 

جورج اوروِل،  – «.زد، به جز در تاریکی، زیر نظر بودهر حرکتی که از تو سر می

4891 

 

کومت عملیاتیِ ح دستورالعملِجورج اورول به  لیِداستان تخیّ با احتیاط قدم بردارید!

 حاضر تبدیل شده است.-جا-نظارتیِ مدرن و همه

های سرفه یهموقع مرگ، به ستوه آمده از تب و حمل –ل شود که اوروِهفتاد سال می

 یهن سوءاستفادای که در آو با جانی شیفته برای هشدار علیه ظهور جامعهآلود، خون

خود  4891در کتاب  – شده هنجار تبدیلبهو تحریف عمومی  گسیخته از قدرتعنان

 را به تصویر کشیده بود.خواهیِ ت، فاشیسم و تمامیّفراگیر فناوریظهور شوم 

های بینی کند که هفتاد سال بعد از تایپ آخرین کلمهتوانست پیشچه کسی می

ما هشدار او را جدی نگرفته ، «ورزیدمهر می 1ه ناظر اعظماو ب»اش، داستانِ ویرانشهری

 بکشد؟ «ناظر اعظم»به مهر ورزیدن به و کارمان 

 ها با یکدیگربه آینده یا گذشته، به زمانی که اندیشه آزاد است و آدم»

به زمانی که حقیقت وجود دارد و  –کنند تفاوت دارند و تنها زندگی نمی

                                                      

 Big Brother  برای «کبیر ناظر» عبارت از (4891) کتاب این از اشترجمه در حساای   صااا   1 

 ،(connotative meaning) «کبیر» یهمثبتِ کلم مع ای ضم  ِ  ه د یلب. اسات  کرده اساتااده 

 هایکه در سالاستااده شده  «اعظم»از صات  پردازی بهتربه م ظور شاصیایت   این مقا ه یهدر ترجم

ر به نظ «ناظر اعظم» یهاسااات. به   او موسااایقای  هم دو کلم ر بار مع ای  م ا  به خود گرفتهاخی

     نوازتر باشد. م.رسد گوشم 
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وران انزوا، از دوران از دوران همگونی، از د 4توان ناشده کرد:شده را نمی

 جورج اورول – «!سالم ؛باوری، از دوران دوگانه"ناظر اعظم"

شد کهمگانی را به تصویر می جهانیِ مبتنی بر کنترلِ یهیک جامع 4891داستان 

که در آن مردم حق ندارند افکاری داشته باشند که به شکلی از اَشکالِ ممکن در مخالفت 

رفته پیش فناوریشخصی نیست، و  هایشرکتی باشد. در آن خبری از آزادی با دولتِ

ها همه ها و دوربینمدار شده است. خبرچین -نظارت یهپشت جامع یهنیروی محرک

ت به جنایکه اند، که به حساب هر آن«پلیس اندیشه»اند. مردم در معرض جا را گرفته

قرار دارد که  «ناظر اعظم»، «حزب»رسند. در رأس دولت یا زده باشد میدست فکری 

 نصب شده است. «!درا زیر نظر دارناظر اعظم تو »های پوستر او در همه جا با کلمه

نها تایم که فکر آن نهای در آوردهویرانشهری یهخیلی زودتر از موعد سر از آیندما 

وود نویسی همچون اَلدوس هاکسلی، مارگارت اَتبه سر اورول بلکه نویسندگان تخیّلی

 و فیلیپ کِی دیک زده بود.

 

ردم چیزهایی به م گفتنِ اگر آزادی اصالً معنایی داشته باشد، به معنیِ حقِ»

 جورج اورول – «.خواهند بشنونداست که نمی

اش اکنون ، دولت و جاسوسان شرکتی4891در کتاب  «ناظر اعظم»تا بخواهید مثل 

اثر هاکسلی،  2دنیای قشنگ نواند. تا بخواهید مثل حرکات ما را زیر نظر گرفته یههم

ه، اما... کف داداز را اختیارشان »دهیم که ای از ناظران را بیرون میپشت سر هم جامعه

شان از هر حواس ،ریزی و شستشوی مغزیبرند، چون با برنامهاز آن لذت میچه بسا 

                                                      

 1 What is done cannot be undone مشهور مکبث اثر شکسپیر.  یهمیراع  از نمایش ام

 م.

2  A Brave New World 
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اثر مارگرت اتوود،  1ندیمه یهقصتا بخواهید مثل  «.شودگونه تمایل به شورش پرت می

 گونهف خود را بدانند، بفهمند که هیچیجایگاه و وظا»وزند مآمردم می یهاکنون عام

مل ها محافظت به عتبعیت کنند تا یک میزان مشخص از آنحقوق واقعی ندارند اما اگر 

خویش  یهلقدیر محوّتخواهد آمد، و چنان پندار خواری از خود در ذهن بپرورانند که 

 .را پذیرفته و دست به شورش و یا گریز نزنند

شهری فیلیپ کِی دیک از دولت پلیسیِ ویران یهو به پیروی از نگاه تیره و پیامبرگون

 «گزارش اقلیت»استیون اسپیلبرگ با عنوان  یهگرایانآینده و داستان پلیسیکه مبنای  –

ایم که در آن دولت ناظر متعال، عالِم متعال، و ما اکنون در دنیایی به دام افتاده – شد

 2های تکاوری سیاهپوشرستهقادر متعال است، و اگر جرئت کنید از صف خارج شوید، 

ه چند تا جمجمهای ویژه( و واحدهای پیشگیری از جنایت ها و تاکتیک)مجهز به سالح

 آورند.مردم را تحت کنترل خود در یهرا خواهند شکست تا عام

 -یهای علمداستان یهرسید دیگر به عرصگرایانه به نظر میچه روزگاری آیندهآن

 لی تعلق ندارد.تخیّ

تخدام به اس ای کهگوناگون و نوشکفتههای فناوریگونه که در کمال تعجب، همان

شناسایی چهره، اسکنرهای  فناوری –آمده ها درها و به یک اندازه اَبَرشرکتدولت

 یهشبک در –ها، و امثالهم بینی رفتار آدمافزارهای پیشهای حجیم، نرمعنبیّه، پایگاه داده

بینی، آیند تا حرکات ما را ردگیری، افکار ما را پیشای گرد هم میتنیدهپیچیده و درهم

نویسندگان اعصار گذشته با سرعت  های ویرانشهریِنگاه و رفتار ما را کنترل کنند؛

 .شوندتبدیل می د به حقایق امروزینآوری دارسرسام

تار بینی رفهای پیشفناورینظارت گسترده، دنیای ما از این قرار است:  یهمشخص

های راننده، خانههای بیها، مراکز التقاط اطالعات، اتومبیلها، نقب زدن به دادهانسان

                                                      
1  The Handmaid’s Tale 
2  SWAT teams (Special Weapons and Tactics) 
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سایی چهره، های شنا، سیستممجهز به سیستم کنترل تجهیزات توسط صدای ساکنین آنها

جلب  از جنایت( به قصدحشرات سایبری و پهپادها، و پلیس پیشگیرانه )پیشگیری 

 قبل از آنکه هر گونه خسارتی به بار آورند. ،این-از-مجرمینِ بعد

های تلفنی ما تماس یهعوامل دولتی به همهای نظارتی همه جا هستند. دوربین

ی که فلسف –سیاسی  اندیشیِ. مصلحتخوانندمان را میهایمیلو ای یواشکی گوش داده

 مدرن تبدیل شده است. یهبه اصول راهنمای جامع –آوَرَد از تنوع جلوگیری به عمل می

 

خاطر این که هخوابند فقط بآرامش در تختخواب خود می ها بامردم شب»

اند که از جانب آنها دست به خشونت باشهمواره آماده نخراشیدههایی انسان

 جورج اورول – «.بزنند

ها علیه بازرسی ]از قانون اساسی[ «چهارم یهاصالحی»های مبتنی بر ها حفاظتدادگاه

که بدون حکم  تکاوری هایاند. در واقع، تیمپاره کردههای نامعقول را پارهو توقیف

ای عمل ی که مثل پلیس مخفیآبیشکنند و عوامل افبازرسی درهای منازل را می

در آمریکای معاصر به  ،دهندمخالف را مورد بازجویی قرار میکنند که شهروندان می

دیدگاه  دست یکهکلی ب. و حریم و تشخص بدنی بهاندرویدادهایی بس رایج تبدیل شده

ع ها در موقاست؛ دیدگاهی که بر اساس آن آمریکایی ساقط شدهغالب از حیّز انتفاع 

نه حقوقی نسبت به تن خود برخوردار نیستند. این گومواجهه با مأمورین دولتی از هیچ

ترین تحریک مورد کوچک خاطربه اراده کندمأمورین مجازند هر فرد را هر آن که 

رده های او را در آولباس، قرار داده کندوکاوو بدنی، توقیف، اسکن، جاسوسی،  بازرسیِ

 زداشت کنند.ر به او شوک وارد کرده و باو یا با تیزِ کردهجوی بدنی وجستو 
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ها به ها، و از انسانها به انسانجانورانی که بیرون از خانه بودند از خوک»

کردند؛ اما دیگر تشخیص ها نگاه میها به انسانها، و دوباره از خوکخوک

 .حیوانات یهمزرعجورج اورول،  – «.آنها از یکدیگر غیرممکن بود

ا ب هاشرکت -مولتیتر از روز قبل شاهد حاکمیت منبعث از پیوند هر روز بیش

 دولت پلیسی هستیم.

 ؛ندکزیادی ناتوان از درک آنند این است که دولت به تنهایی عمل نمی یهآنچه عد

 یهتواند چنین کند. دولت به یک همدست احتیاج دارد. بنابراین نیازهای پیچیدنمی

ی های دفاعی، نظارتالخصوص در عرصهالجثه، علیعظیم امنیتی و روزافزونِ دولت فدرالِ

ها، در بخش شرکتی برآورده شده است؛ که نشان داده چنان متحد و مدیریت داده

 کند.خواهیِ دولتی وابسته است و هم آن را تغذیه میست که هم به رشد زیادهقدرتمندی

، سر برآورده «ناظر اعظم»، «میدولت عظ»با  «لوژی عظیمتکنو»در واقع، از پیوند 

شان به همه جای جهان گسترش هایکه شاخک ای«سردمداران شرکتی»اکنون و هم

 دهد که پنجگزارش می اِی تودییواس یهکنند. مثالً روزنامیافته بر ما حکومت می

ا بخش امنیت داخلی ت سال بعد از حمالت تروریستیِ یازدهم سپتامبر، کار و کاسبیِ

ازی و سهای فیلمای مثل شرکتهای جاافتادهمؤسسهای رونق گرفته بود که چنان درجه

ی شده بینقرار داده بود. پیشخود الشعاع را به لحاظ درآمد ساالنه تحت صنعت موسیقی

های خصوصی مثل گوگل، آمازون، تأمین چنین امنیتی توسط شرکت یهنهزی

 از بیش از یک تریلیون دالر فراتر برود.ای نزدیک مایکروسافت و دیگران در آینده

خود  در اختیار ایپیشرفته و تجاوزگرانه یفناورانهاکنون دولت چنان تسلیحات 

د. انون اساسی را از اعتبار قانونی ساقط کنمبتنی بر ق دارد که هر گونه اقدامات محافظتیِ

پیوند منافع دولتی، نظامی و شرکتی با هدف حفظ نظارت  – «صنعتی مجتمع امنیتی/»

به عهده  «(NSAآژانس امنیت ملی )»که رهبری آن را  –ها دائمی بر سر آمریکایی

ها اننون اساسی یا خلوت انسهای قاگرفته و نشان داده که تقریباً هیچ وقعی به محدودیت
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، «آژانس امنیت ملی»خود کشیده است.  یهد، دولت و زندگی ما را به زیر سلطگذارنمی

 یهاطالعاتی و با شبک یسومِ بودجهیکتر از سازمان سیا، متشکل از سه برابر بزرگ

ا را در هیکاییای از جاسوسیِ آمردیرینه یهاندازی، پیشینجاسوسیِ جهانیِ خود برای راه

 .باشد هبودیا ن چنین کاری برخوردار بوده یهچه همواره از اجاز خود دارد، یهکارنام

های خیلی خیلی بزرگ با زیِ شرکتیآمپول، قدرت، کنترل. برای دامن زدن به هم

ازد؟ البته پردبهای آن را میگونه کمبود انگیزه مواجه نیستیم. اما چه کسی دولت با هیچ

 که مردم آمریکا!

های ریگهای گرفتار در بند احساساتیاوروِل فهمیده بود که بسیاری از آمریکایی

ی هستند: این که چیزی به اپدیدهای کنار آمدن با چه خود هنوز در تقلّ یهکورکوران

خارجی ندارد. حتی بهترین  مردم وجود یافته در جهت مصلحت عمومیِسازماناسم دولت 

مقاصد و نیّات دولتمردان جای خود را به امیال کسب قدرت و کنترل بر شهروندان 

 دهد: دهند؛ حال به هر بهایی که باشد. آن گونه که اورول توضیح میمی

ای به مصلحت خواهد. ما عالقهحزب قدرت را کالً به خاطر خودش می

القمندیم؛ قدرت ناب. معنیِ قدرت ناب دیگران نداریم؛ ما فقط به قدرت ع

از این جهت فرق  هاهای گذشتهید. ما از اُلیگارشیالساعه خواهی فهمرا فی

سایرین، حتی آنها که شباهتی  یهکنیم. همدانیم داریم چه میداریم که می

وسی های رهای آلمانی و کمونیستبه ما داشتند، ترسو و ریاکار بودند. نازی

کار خیلی به ما نزدیک بودند، اما شهامت این را نداشتند که  به لحاظ روش

کردند، شاید حتی باور ها تظاهر میهای خود پی ببرند. آنبه انگیزه

طور غیرارادی و برای مدتی کوتاه قدرت را به تسخیر هکردند، که بمی

ا هها بهشتی غنوده بود تا انساناند، و این که در همان نزدیکیخود در آورده

چ دانیم که هیدر آن آزاد و برابر باشند. ما این طور نیستیم. ما چیزی را می
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از آن  ،کس که قدرت را به قصد دست کشیدن از آن به دست می آوَرَد

کند پا نمیندارد. قدرت وسیله نیست؛ هدف است. آدم دیکتاتوری بهخبر 

دیکتاتوری  کند تاتا از انقالب محافظت به عمل آوَرَد؛ آدمی انقالب می

شکنجه، شکنجه  پا کند. هدفِ ایذا و اذیت، خودِ ایذا و اذیت است. هدفِبه

 کم حرفم را خواهی فهمید.قدرت، قدرت است. حاال کم است. هدفِ

از کسانی که حرفی از  ،ای از حقیقت فاصله بگیردتر جامعههر چه بیش»

 جورج اورول. – «.تری خواهد داشتآن بزنند نفرت بیش
کنند هایی که استفاده میدهی؟ با تغییر واژهطرز فکر مردم را چگونه تغییر می

 کنی.شروع می

جایی که  –های پلیسی همچنین معروف به حکومت –خواه های تمامیتدر رژیم

کند شود، دولت به مردم دیکته میسازگاری و اطاعت به زورِ اسلحه به مردم تحمیل می

ت پلیسی پش . در جوامعی که دولتِو یا ندارند اشتههایی را دواژهحق استفاده از چه که 

کند، شهروندان خودشان را شود و لباس تساهل به تن مینقاب خیرخواهانه پنهان می

صول شوند تا با اپلیسِ دستگاه واژگانی و نظام فکریِ خود میها آنکنند؛ سانسور می

 د.نها سازگار گرددیکته شده بر اذهان توده

ر فکبی یهارادهای بیمردم به آدم یهدهد زمانی که عامادبیات ویرانشهری نشان می

قدغن شده  ه، مطالعبرَدبری رِی اثر 154فارنهایت افتد. در شوند چه اتفاقی میتبدیل می

که از های مخالف سرکوب شود، حال آنشوند تا ایدهها سوزانده میو کتاب

ها حس شده و از آنمردم بی یهشود تا عاماده میهای تلویزیونی استفسرگرمی

شان پرت شده و کنترل ه، حواسیافت شموجوداتی ساخته شود که به آسانی آرام

 شوند.می

ه عنوان ب اندوزیتجربهاثر هاکسلی، ادبیات جدّی، تفکر علمی و  دنیای قشنگ نودر 

شوند؛ در عین حال از تفکر انتقادی از قدغن می انه،اَعمالی مخالف حکومت و برانداز
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شدن، تابوهای اجتماعی و تعلیم و تربیت فرودستانه جلوگیری طریق استفاده از شرطی

 اند،یگرایدال بر تفرّد، استقالل، و اخالق ی کهآید. به همین شکل، عباراتبه عمل می

 گردند.همچون اَعمالی شنیع و غیرعادی قلمداد می

واژگان و معانیِ نامطلوب و  یهبساط هم «ناظر اعظم»، 4891اورول،  و در اثر

رود که مرتب تاریخ را بازنویسی کرده چیند، حتی تا آنجا پیش میغیرضروری را برمی

به  «هپلیس اندیش»شهری به آینده، ویران کند. در این نگاهِرا تنبیه می «جرم اندیشه»و 

به  «وزارت صلح»کند، در عین حال که عمل می «اعظم ناظر» عنوان چشم و گوشِ

بندی و قحطی(، به امور اقتصادی )جیره «وزارت فراوانی»جنگ و دفاع از میهن، 

ه ب «وزارت حقیقت»به نظم و قانون )شکنجه و شستشوی مغزی(، و  «وزارت عشق»

رار پردازد. شعار اقیانوسیه از این قاخبار، سرگرمی، تعلیم و تربیت و هنر )تبلیغات( می

 جنگ صلح است، آزادی بردگی است، نادانی توانایی است.است: 

شمّ و مهارت عجیبی برای درک  –ل ری، هاکسلی و اوروِبرَدبِ –این هر سه نویسنده 

با این حال این اورول است که بهتر از همه به قدرت واژگان برای تحریف  آینده داشتند،

شد تا متوسل می «گفتار جدید»اورول به  «ناظر اعظمِ»ها پی برده بود. اذهان توده

کرد که معنایی ها را چنان خالی از معنا میهای نامطلوب را حذف کند؛ این کلمهکلمه

ل و غیر قابل قبول برای دولت کالً غیرضروری گردند. نامتعارف یافته و افکار مستق

فتار گپیشناس در که فقط یک مثال داده شود، همان طور که اریک فرومِ روانبرای آن

 دهد:نشان می 4891خود به 

شد در وجود داشت، اما فقط می «گفتار جدید»هنوز در  «آزاد» یهکلم

این مزرعه آزاد از علف »یا  «آزاد از شپش استاین سگ »هایی مثل گزاره

لحاظ سیاسی به»شد از آن به معنای قدیمیِ استفاده کرد. نمی «هرز است
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سیاسی و فکری  استفاده کرد، چون آزادیِ «آزادلحاظ فکری به»یا  «آزاد

 دیگر همچون مفاهیمی مستقل وجود خارجی نداشتند....

ها حاوی معنا جا که کلمه)آن «گفتار قدیمی»جایگاه کنونیِ ما، در محل تالقیِ 

 «ایمن»)جایی که فقط آنچه نزد اکثریت  «گفتار جدید»ند( و اها خطرناکبوده، و ایده

 پیشه مقاصد خود را شفاف. سردمدارانِ قدرتقرار گرفته است مُجاز است( «پذیرفته»و 

ها را به واژگان و افکار و عباراتی را که اقتدار آن یههمها آناند: و عیان بیان کرده

 چالش بکشد پیگیری کرده و تحت تعقیب قرار خواهند داد.

 !دولت پلیسییک  یهزنجیراز رابط  یهآخرین حلق است این

که دست به شورش نخواهند زد، و بعد از آن تا هشیارند دست به شورش»

 جورج اورول. – «.دست آورندهتوانند هشیاری خود را بزدند دیگر نمی
پذیرای حمالت روزمره بر حقوق خصوصی خود که اند ها شرطی شدهآمریکایی

وعی به ن –ها الخصوص موبایلعلی –دار های صفحهبه دستگاه در واقع، اعتیاد .باشند

 بلکه ،تحت نظرند هااز طریق آن مردم یهیی منجر شده که نه تنها عامکندو زیستِ

. هر چند، اندها را تحت کنترل خود در آوردههایی با هوش مصنوعی آنروبات

تک حرکات افراد را ردگیری کند ای که تکدولت کامالً نظارتی یهروزگاری، اید

ها مشمئزکننده بود. با وقوع حمالت یازدهم سپتامبر کل این برای اکثر آمریکایی

 قبل از یازدهم»گوید، گونه که پروفسور جِفری رُزِن میدیدگاه تغییر کرد. همان

ای از نظر شبکه ای تحتن زندگیها داوطلبانه خواهار، این ایده که آمریکاییبسپتام

های دولتی، مراکز خرید، زیرگذرها های نظارتیِ بیومتریک باشند، در ساختماندوربین

 کار این گنجید؛کسی نمی یه، در مخیّلدوخته شودها چشم ها به آنو متروها و استادیوم

خصوصی و شد که قید حریم ای قلمداد میشهری از جامعهها توهمی ویرانبرای آن

  «.خلوت و حق ناشناس ماندن خود را زده باشد
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ب خالکن در مقابل مقامات منت –ایم که تا حد شهروندانی مرعوب تنزل یافته حال

قدرت زنند، ناتوان در مواجهه با قساوت پلیس، بیباز میما سر خودمان که از نمایندگیِ

بارزه شمن در میدان مکه با ما مثل جنگجویان د ایفناوریهای نظامی و در برابرِ تاکتیک

 –شنود د، و عریان در مقابل نظارت دولتی که همه چیزِ ما را دیده و میکنرفتار می

 دیگر جایی نداریم که برویم.

اصطالح، از کشوری که در آن خلوت و حریم خصوصی تاج سر آن بوده بهما، 

در  تکه هیچ چیز از چشمان کنجکاو حکومم ایداده تن ایه و به جامعهفاصله گرفت

ها و تندروهای پنهان در در جستجوی اصطالحاً تروریست امان نیست. دولتِ شرکتی

 – «سوزنی در انبار کاه» المثلِبه قول یکی از مقامات، ماجرای همان ضرب –میان ما 

ها میلها و ایموبایلهای آورده است؛ از تماسرو جوانب زندگی ما  یهبه نظارت بر هم

ها به این داده یهش عمدهای اعتباری. بخهای کارتتراکنش های اینترنتی وتا فعالیت

منیت دپارتمان ا»شود، جایی که با در سراسر کشور ریخته می هامراکز التقاط دادهشکم 

امکان تهدید بزند،  دست به ارزیابیِ انشهروند یهمد تا روی هنکهمکاری می «داخلی

 یهآورندجمع ایِها مراکز اطالعاتی دولتی و منطقهآموزان. ایناز جمله روی دانش

 شما هستند. یهها در بارداده

 جورج اورول – «!را زیر نظر داردتو ناظر اعظم »

خصوص اگر پشت سر هکنید، زیر نظر هستید، بروید و هر چه که میهر جا که می

کنید، گذارید. وقتی که از موبایل استفاده میبخود یک ردّ پای الکترونیکی به جا 

تماس، طول مدت تماس و حتی  یهکننددریافتای از زمان ایجاد تماس، هویت سابقه

گذارید. وقتی که از کارت دستگاه از محلِ خود در زمان برقراری تماس به جا می

. حتی گذاریدای از محل و زمان استفاده از آن به جا میکنید، سابقهمی خودپرداز استفاده

افزار تشخیص چهره کار گذاشته شده در اکثر اماکن دوربین تصویریِ مجهز به نرم

انید، ماهواره راس میپیکنید یا اتومبیل مجهز به جیاست. وقتی که از موبایل استفاده می
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اطالعاتی از این دست بین عوامل دولتی، از جمله پلیس  تواند شما را رهگیری کند.می

این اطالعاتِ مرتبط با عادات مصرفیِ شما،  یهشود. و هممحلی، به شراکت گذاشته می

های شما که روزگاری خصوصی بودند اکنون به شکم دولت محل اقامت شما و فعالیت

 شود.آمریکا ریخته می

ری در ناپذیباشد، دولت تقریباً منابع پایانحرکات ما  وقتی که الزم به ردگیریِ

افیک و های ترهای الکترونیکیِ شنود مکالمات تلفنی، دوربیناختیار دارد؛ از دستگاه

ها و نظارت های شناسایی فرکانس رادیویی، ماهوارهتا کارتگرفته ها بیومتریک

 اینترنتی.

کرده که دست به فناوری تشخیص صدا اکنون این امکان را برای دولت فراهم 

نی را های تلفپیچیده بزند. تماس یِارایانههای ه از طریق سیستمداستراق سمع گستر

حدود مدت نامههای متنی تبدیل کرده و بتوان تحت نظارت گرفت، صدا را به فایلمی

غ فار –کشف شد  «تهدیدی»ای ذخیره کرد. و اگر هر گونه های رایانهدر پایگاه داده

مد نظر قرار توان ضبط شده را می موضوعِ –از میزان بالهت و حماقت موجود در آن 

د. رَتری در خصوص آن به عمل آوَه و به یک عامل دولتی سپرد تا تحقیقات بیشداد

های خصوصی در حشر و نشر به سر شرکت اها هم بهای فدرال و ایالتی، که آندولت

ه ردکما را تحت نظر دارند. برای کاربران پروفایل ایجاد برند، محتویات اینترنتی شمی

ها شناسایی شده، و حتی مورد پیگری قرار د تا هویت آندهنو مورد ردگیری قرار می

 گیرند.

ود را گناهی خکه بتوانید بیرید تا آناند. و شما مقصّدر چنین فضایی، همه مظنون

آی از بیاف خود، دولت بر شهروندانِ علیِاثبات کنید. برای تأکید بر این تغییر نگاه ف

فارغ از  کند؛ها استفاده میهخود برای تحقیق در خصوص افراد یا گرو یهاقتدار گسترد

 د یا نه.باشنتی مجرمانه یکه آنها مظنون به فعالآن
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متر مکعب در درون هیچ چیز مال خودت نبود غیر از چند سانتی»

 لاوروِ ججور – «.اتجمجمه

ا گویید یچه خیلی از افراد ناتوان از درک آنند این است: فقط آنچه میهر چند، آن

شود. یگیری می و پییابتفکر شما رد یهتحت نظارت نیست، بلکه نحو دهیدانجام می

پراکنی جرم نفرت یهقبالً شاهد این نمایش در سطح ملی و فدرال در خصوص الیح

کند؛ شدت برخورد میبه «پراکنانهنفرت»اصطالح به ایم که با افکار و الفاظِبوده

خودسانسوری را تشویق کرده و بحث آزاد پیرامون موضوعات گوناگون را کاهش 

 دهد.می

 !سالم بگویید جدید ی«پلیس اندیشه»به 

 ؛تحاضر اس-جا-همه خداوند یهبه اندازنظارت اینترنتیِ جامع توسط دولت شرکتی، 

شود، مردم، استفاده می یهتر از آن، کنترل عامبینی و، مهمتوسط دولت به منظور پیش

آژانس » را بکنید دور از ذهن نیست. مثالًو آن قدر هم که ممکن است شما فکرش 

باشد که برای ای میاکنون در حال طراحی سیستم هوش مصنوعیهم «امنیت ملی

شده. در یک کالم، این آژانس اطالعات عظیمی  ت شما طراحیاحرک یهمپیشگویی ه

 1وِینتمعروف به اَک ایِکند در اختیار یک سیستم رایانهآوری میرا که این سیستم جمع

ست( ا «آوری اطالعاتسؤاالت برای جمع یهیی پیشرفتگوپاسخ» فِ)این سرواژه مخف

تار از بینی رفتواند برای شناسایی الگوها و پیشقرار خواهد داد که بعد از آن رایانه می

 آن استفاده کند.

 هیچ اطالعاتی مصون و در امان نیست.

ها، تا ها، تا پیامکمیلها، تا ایهای موبایلی و وبالگاز سوابق تماس ،همه چیز

های تراکنشهای اجتماعی، تا ههای شبکشده به سایتاطالعات شخصیِ ارسال

                                                      
1  AQuaint (Advanced Question Answering for INTelligence 
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رایگان بهآوری شده و جمع «آژانس امنیت ملی»های اعتباری، و غیره، توسط کارت

، و آیبیسازمان سیا، افگیرد: در اختیار عوامل خود در امور مرتبط با جنایات قرار می

 یهاز برنامعمالً  «سازمان امنیت ملی»یکی از محققین . «دپارتمان امنیت داخلی»

رات قرار دادن چنان سالح های مرتبط با خطدغدغه»اکوینت کنار کشید؛ او به 

اره اش «پذیریترین احساس مسئولیتدر دستان آژانس فوق سری با کم یقدرتمند

 کرد.می

تی جدید گیری سیستم طبقابنابراین، به اسم اصطالحاً امنیت و اثربخشی، شاهد شکل

گران ها مثل من و شما( و نظّارهآمریکایی شوندگان )متوسطِنظّارهمتشکل از 

 .هستیم های خصوصی(ها و شرکتهای دولتی، تکنیسین)بوروکرات

برخورداری از حریم خصوصی و خلوت شخصی در  یهپرواضح است که دور

 آمریکا به آخر خط خود رسیده است.

ور ای را تصخواهی تصویری از آینده داشته باشی، پوتین نظامیاگر می»

 جورج اورول – «.تا ابدآن هم ؛ قرار گرفتهانسان یک کن که روی صورت 

 ؟با چنین اوضاعی ما در کجای کار قرار داریمبنابراین 

ساز های دستفناوریبینیم؛ توسط شایندی میواکنون خود را در وضعیت ناخ

تند مان هسی دولت و حاکمان شرکتیگوپاسخی ما نبوده بلکه گوپاسخخودمان که 

ست با این مضمون که شویم. این درسی، مدیریت و کنترل میبودهتحت نظارت 

 مانروزمره بر سر و روی طوربهو مدام  «الت استتر از تخیّعجیب و غریب ،واقعیت»

 شود.کوبیده می

ای ، به زمانهکنیمها نگاه مینیم داریم با حسرت به گذشتهدیری نخواهد پایید که ببی

چه را که خواست حرف بزنیم، هر آنمان میکسی که دلهر اتوانستیم بکه می

که افکارمان، آنفکر کنیم بی ستخوامان میبه هر چه که دلخواستیم بخریم، می

هایی همچون گوگل ردگیری شده، مورد مان توسط غولهایمان و فعالیتواژگان



 

 
 

 حاضر-جا-نظارتی همهحکومت  45

 آژانس امنیت»های دولتی مثل پردازش قرار گرفته و ذخیره شده، و سپس به آژانس

های ناوریفح به شود، و توسط پلیس نظامی با آن ارتش مسلّو سازمان سیا فروخته  «ملی

 شود.لیه خودمان استفاده فوق مدرن ع

امروزه فردیّت خود را حفظ کرده باشی، سازش نکرده باشی، و حتی  کهبرای آن

های فناوریسر سوزنی خلوت برای خود داشته باشی، و دور از چشمان کنجکاو دولت و 

نه تنها باید یک شورشی باشد بلکه باید عمالً دست به  یجاسوس زندگی کنی، آدم

 شورش بزند.

ید که آحتی اگر دست به شورش بزنی و بر موضع خود پا بفشاری، کم پیش می

 .ه خواهد شدگری زدفرجام خوشی در انتظار تو باشد. به تو انگ یاغی

 ؟مبریبگونه جان سالم به در هآمریکایی چ پس در حاکمیت نظارتیِ

 شود.تر میمان روز به روز کم و کماختیارات

وضوح به 1آمریکای میدان جنگ: جنگ علیه مردم آمریکاطور که در کتابم همان

 های الکیِ)خوشی افراطی طلبیِزودی مجبور خواهیم بود بین لذتبهام، مطرح کرده

های ورزشی، صنعت مداران، مجتمعهای خبری، سیاستعرضه شده توسط رسانه

د نسبت به مجدّ ها، و غیره( و صیانت نفس در قالب هشیاریِتفریحات و سرگرمی

 یکی را انتخاب کنیم. ،فعاالنه در استقالل فردی یهمان و مداخلهایتهدیدات به آزادی

اذعان  بازدید از دنیای شگفت نودر  همان طور که الدوس هاکسلی ،با این حال

ها که های خود را حفظ کنند، و فقط آنتوانند آزادیفقط هشیاران می»کرده بود: 

 یهسطبه وا توانندموقع در جریان وقایع روزگار هستند میبهطور مستمرّ و هوشمندانه هب

ای که امیدوار به صیانت از نفس خود باشند. جامعه طور مؤثرهبو  های دموکراتیکرویه

گیری وقایع، نه در زمان و آن بخش عظیمی از وقت خود را، نه به پیاعضای اکثریت 

                                                      
1  Battlefield America: The War on the American People 
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بینیِ خود، بلکه در جایی دیگر، در عوالم قابل پیش یهمکان حال حاضر و در آیند

ای و متافیزیک صرف الت افسانهآبکی، دنیای تخیّ هاینامربوط ورزشی و سریال

ان را شهای کسانی که دنیایدرازیدستبرابر سختی خواهند توانست در بهکنند، می

   «.مقاومت ورزند ،آورندتحریف کرده و به کنترل خود در می
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