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فرج سرکوهی 

 این خطری بزرگ برای دموکراسی است که مدیریت فضاهای مجازی، فصای ارتباط

 میلیاردها انسان در جهان، در انحصار مالکان چند شرکت بزرگ خصوصی است که مستقل

از نظارت قوانین و نهادهای منتخب مردم و دادگاه ها عمل می کنند

 الف ـ آزادی بیان حق همگانی است و هرگاه به امتیاز برخی بدل و برخی از آن محروم شوند دیگر آزادی

را.. نیست اما مواردی چون انتشار نفرت پراکنی، تشویق به خشونت، کودک آزاری، نژادپرستی و  

 می توانند بر اساس قوانین مصوِب پارلمان های منتخب مردم در روندی دموکراتیک تعریف و بر حکم

.دادگاه های متکی بر قوانین دموکراتیک، ممنوع کنند

سانسور پیش از انتشار. ب ـ حذف کس یا گرایشی از فضای مجازی یعنی سانسور پیش از انتشار نظر  

قصاص. »یعنی مجازات کسی پیش از ارتکاب جرم. یعنی محروم کردن کسی از آزادی بیان پیش از بیان  

این مجازات بزرگ تنها با قوانین مصوب پارلمان های منتخب مردم و بر اساس حقوق«. قبل از جنایت  

 بشر و حفظ حقوق اقلیت ها، اعمال شدنی است و البته تعیین مصداق جرم و تعیین مجازات نیز تنها با

 دادگاه های متکی بر حقوق بشر و قوانینی است که در روندی دموکراتیک وضع شده اند نه بر اساس تصمیم

.مالکان این یا آن شرکت بخش خصوصی یا این و آن حکومت یا رسانه

حق قانون گذاری برای. پ ـ مالکان شرکت های بزرگ بخش خصوصی نهادهای منتخب مردم نیستند  

دادگاه نیستند و حق ندارند جرم را تعریف، مصداق جرم را تعیین و مجرم فرضی را. همگان را ندارند  

.مجازات کنند

 ث ـ مالکان شرکت های بزرگ بخش خصوصی فضای مجازی می توانند بگویند که این یا آن فضای

اعمال مالکیت« حق»اما . ارتباطی به ما تعلق دارد و ما بر اساس خواست خود آن را مدیریت می کنیم  

در مواردی که پای حقوق. محدود است« خیر عمومی»فردی نه نامحدود که از جمله به حقوق بشر و   

 همگان و خیر عمومی در کار است حق اعمال مالکیت فردی با قوانین مصوب پارلمان های منتخب مردم



 تعریف، محدود و بر آن نظارت می شود همان گونه که در تمامی کشورهای برخوردار از دموکراسی

در موسسه های صنعتی.. مواردی چون محیط زیست، بیمه، اخراج کارگر، سالمت و امنیت فضای کار و  

 و اقتصادی بخش خصوصی، با قوانین مصوب پارلمان های منتخب مردم، و نه بر خواست و تصمیم

 مالکان این شرکت ها، تعریف شده و دادگاه ها، بر اساس این قوانین در مدیریت موسسه های بخش

.خصوصی دخالت می کنند

 ج ـ این خطری بزرگ برای دموکراسی است که مدیریت فضاهای مجازی، فصای ارتباط میلیاردها انسان

 در جهان، در انحصار مالکان چند شرکت بزرگ خصوصی است که مستقل از نظارت قوانین و نهادهای

.منتخب مردم و دادگاه ها عمل می کنند

.نکته های مهم دیگری نیز در این بحث هست

امیدوارم به نکته های اصلی این متن و به پیوستگی آن توجه کنید که من یکی را نمی شود به دفاع:تبصره  

لطفا با این اتهام خودتان را سبک نکنید. از ترامپ مرتجع متهم کرد .

 ازصفحه فیسبوک نویسنده

 


