
خودشان داشته باشند. تمام موروثات   خواهند آن را منحصر بهی انواع قدرت، برخی می چون همهدرت است. اما هم ق اطالعات
قرن  فرهنگی جهان که طی  و  ژورنال  ها در کتبعلمی  انگشت ها منتشر شده یا  تعداد  توسط  شماری شرکت خصوصی  است 

بایست به ناشرانی  بخوانید؟ می   ترین کشفیات علمی را ی معروف خواهید مقاالت دربردارندهشود. می محصور می   دیجیتالیزه و 
 .مبالغ هنگفتی بپردازید الزویر  چونهم

برای اطمینان از اینکه دانشمندان از حق نشر آثار خودشان   جنبش دسترسی آزاد .برخی در تالشند این وضعیت را تغییر دهند
اما در بهترین حالت   است.جنگیده  اینکه آثارشان در اینترنت منتشر شود تا در دسترس همگان باشد شجاعانه  محروم نشوند و

 .استپس منتشر شوند. همه چیز پیش از این از دست رفته  شود که از ایناین تالش منحصر به آثاری می

ها را اسکن  ی کتابخانه پرداخت کنند؟ همه   ی آثار همکارانشان هزینه سنگینی! دانشگاهیان را مجبور کنند برای مطالعه   چه بهای 
ها هستند قرار  دانشگاه هایی که در برترینی مطالعه بدهند؟ مقاالت علمی را در اختیار آن اجازه  لکنند اما فقط به کارکنان گوگ 

 .سلب کنند؟ این رفتار ظالمانه و غیر قابل قبول است جهان جنوب دهند اما از کودکان  

می می   بسیاری کاری  ولی چه  دارم،  اون شرکت گویند: »قبول  بکنیم؟  فروش    ها صاحب حقتونیم  از  پول  کلی  نشر هستن، 
  اید، کارهاییتونیم هیچ کاری بکنیم.« اما کارهایی هست که از دست ما بربینمی   دسترسی در میارن و کارشون کامال قانونیه، ما

 .توانیم مبارزه کنیمشود: ما می که از پیش انجام می 

دانشجویان، داریدکتاب   شما  امتیاز  یک  دارید  دسترسی  منابع  این  به  که  دانشمندانی  و  سفره  .داران  بر  دانش  شما  از  ای 
 از را فقط برای خود نگه دارید. شمانیستید )و از نظر اخالقی نباید( این امتی  اند. اما شما مجبوراید که سایرین محرومنشسته 

اشتراک رمز عبور با همکاران یا دانلود محتوای مورد  وظیفه دارید این دسترسی را با سایر جهانیان به اشتراک بگذارید. از طریق
 .درخواست دیگران

اید تا دانش  محصور به  ها پریدهاز نرده اید واند، در این حال شما از حفرات گذشته اند ساکت ننشسته که محروم مانده  هاییآن
 .دوستانتان به اشتراک بگذارید دست ناشران را آزاد کنید و با 

اند تو گویی اشتراک گذاری دانش از نظر  گذاشته  دزدی دریایی   شود. اسمش را سرقت یااما این امور در تاریکی و خفا انجام می 
هایی فقط آن .کُشتن خدمه است. اما اشتراک گذاری غیر اخالقی نیست که التزام اخالقی است  ارز با سرقت کشتی واخالقی هم 

 .هند کپی بگیردداند به یک دوست اجازه نمی که از حرص کور شده 

دارانشان به سود  کند، سهام ملتزم می   ها راها آناند. قوانین حاکم بر آن شرکت بزرگ، البته که با حرص کور شده   هایشرکت 
بدهد   هاکنند که قدرت مطلق به آن اند پشتشان هستند، قوانینی تصویب می خریده  مدارانی که تر راضی نیستند. و سیاست کم 

 .ترل کنندها را کن دسترسی 

روی   نافرمانی مدنی یهیچ عدالتی در پیروی از قوانین ناعادالنه وجود ندارد. زمانش رسیده از سایه خارج شویم، به رسم دیرینه 
 .آوریم و مخالفتمان با این سرقت از فرهنگ عمومی را اعالم کنیم

چه که خارج از  جهان به اشتراک بگذاریم. باید آن یاند، کپی کنیم و با بقیه اطالعات را تهیه کنیم، هر جایی که ذخیره شده  باید
آپلود کنیم. باید مجالت    نه را بخریم و در اینترنتهای محرمابه آرشیو اضافه کنیم. باید دیتابیس   حق نشر عمومی است را گرفته و

شبکه  در  و  کرده  دانلود  را  اشتراک علمی  بجنگیم  گذاریهای  آزاد  دسترسی  چریکی  مبارزه  در  باید  ما  کنیم.  آپلود   .فایل 
به یک خاطره    دانش مخابره، بلکه آن را   تعداد کافی از ما در سراسر جهان، نه تنها پیامی قوی در مخالفت با شخصی سازی  با

 پیوندید؟ تبدیل خواهیم کرد. به ما می 
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