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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

نظارت آنالین بر رفتار کاربران

یکـی از مشـکاتی کـه همـه کشـور های جهـان بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، 
مدیریـت فضـای مجـازی اسـت. بـدون شـک ایـن فضـا باعـث شـده اسـت کـه ایجاد 
ارتباط میان افراد مختلف بسـیار سـاده تر از گذشـته شـود. ضمن این که برداشـته شـدن 
محدودیت  هـای زمانـی و مکانی با اسـتفاده از فناوری  هـای ارتباطی جدید، این مشـکل 
را حادتـر از گذشـته کرده اسـت. مدیریـت این فضا برای هر دولتی بسـیار سـخت خواهد 
بـود و ممکـن اسـت کـه هـر کشـوری بـرای مواجهـه بـا تهدید هـا و مشـکات فضای 
مجـازی تصمیمـات متفاوتـی را اتخاذ کنـد. به عنوان نمونه کشـور چین در ایـن رابطه تا 
حـد زیـادی متفـاوت عمـل کرده اسـت. دولت ایـن کشـور اعتقـاد دارد که تا حـد امکان 
تمامـی فناوری  هـا بایـد بومی باشـند. اگر همه مـا برای انجـام جسـت وجو های خودمان 
در اینترنـت از گـوگل اسـتفاده می کنیم، چینی  هـا به این موتور جسـت وجو و به خصوص 
شـرکت گـوگل، اعتمـاد ندارنـد و ترجیح می دهنـد از محصولی اسـتفاده کنند که توسـط 
کشـور خودشـان ارائه می شـود. دردسـر های مشـابه با این در کشـور های مختلف جهان 
زیـاد دیـده می شـود. بـه عنـوان نمونـه در کشـور خودمـان اسـتفاده از شـبکه اجتماعی 
فیـس بـوک و توئیتـر بـا محدودیت مواجـه اسـت. در برخی از کشـور ها حتی اسـتفاده از 
اپلیکیشـن  های وایبـر و واتـس اپ هـم مجـاز نیسـت و ایـن شـبکه  ها فیلتر هسـتند. به 
هـر حـال هر کشـوری قوانین مخصوص به خـود دارد و با توجه به شناسـایی مشـکات 
و تهدیداتـی کـه این فضـا می تواند برای کشـور بـه وجود آورد، دسـت به محدود سـازی 
ایـن فضـا می زنـد. بـه تازگی دولـت انگلیس هـم یکـی از بدتریـن و شـدیدترین قوانین 
نظـارت آنایـن کاربـران را در دو مجلس خود به تصویب رسـاند. مخالفان قانون موسـوم 
بـه snoopers charter را هـم وحشـتناک و هـم خطرنـاک توصیـف کرده انـد. قانـون 
نظـارت دائـم بـر کاربـران آنایـن که وزیـر کشـور وقت تـرزا مـی در سـال 2012 آن را 
تدویـن کـرده بـود باالخـره پس از این کـه وی نخسـت وزیر انگلیـس شـد از تصویب در 
دو مجلـس گذشـت تـا بتوانـد حلقه نقض حقـوق شـهروندان آناین را کامـل کند. طبق 
قانـون جدیـد هـر کاری کـه یـک کاربـر در فضـای مجـازی انجـام می دهـد به صورت 
سـند درآمـده و برای روز مبـادا نگهداری می شـود. اپراتور هـای اینترنتی بایـد تمام الگ 
فایل هـای کاربران و سـرچ در فضـای وب را روی سـرور های خود به صورت هیسـتوری 
و ردپـای آنایـن آن هـا به مدت یک سـال نگهداری کننـد و در اختیار نهاد هـای امنیتی، 
پلیـس و هـر نهـاد دیگـری کـه دولت دسـتور می دهـد، قـرار دهنـد. حتـی محصوالت 
نرم افـزاری در سـرزمین انگلیـس ارائه شـده از سـوی خارجی هـا باید فیچر هـای امنیتی 
تعریـف شـده حکومتـی را پشـت سـر گذاشـته و بعد در این کشـور منتشـر شـوند. حمله 
نهاد هـای اطاعاتـی بـه رایانه هـا و موبایل هـای مشـکوک البته مشـکوکی کـه از نظر 
دولـت ایـن گونـه شـناخته شـود و همچنیـن تفتیـش سیسـتم روزنامه نـگاران قانونـی 
شـمرده شـده و این نـوع نهاد ها را مجاز به وارسـی رایانه شـهروندان به صـورت نامحدود 
می کنـد. جیـم کیلـوک مدیـر گـروه حقوقـی Open Rights Group در این بـاره گفت: 
بـه بیانـی دیگـر ایـن بدتریـن قانـون نقض حقـوق شـهروندان اسـت که در یک کشـور 
مدعـی دموکراسـی تصویـب شـده اسـت. ایـن قوانین تنهـا به کشـور انگلیـس خاصه 
نمی شـود و در آمریـکا هـم مـواردی نظیـر ایـن قانـون دیـده می شـود امـا در آمریـکا 
سیسـتم موسـوم بـه double lock وجـود دارد کـه وارسـی سیسـتم شـهروندان باید با 
اجـازه قاضـی و مقامـات ایالتی انجام شـود اما در انگلیـس و قانون جدیـد این ماحظات 
به طـور آشـکار از بیـن رفتـه اسـت. هفته هـای آینـده بـا امضـای مقـام ارشـد سـلطنت 
ایـن قانـون اجرایـی می شـود. باید دیـد که آیـا تصویب ایـن قانـون در انگلسـتان باعث 
می شـود کـه دیگـر کشـور ها هم رفتـار مشـابهی را با کاربـران در پیـش بگیرند یـا خیر.

از زمانـی کـه ترامـپ بـرای ریاسـت جمهـوری ایاالت 
متحـده کاندیدا شـد، بسـیاری از رهبـران تکنولوژی در 
موضعـی مخالـف بـا او قـرار گرفتنـد و حتـی برخـی از 
آن  هـا صحبت هـای تنـدی را علیـه او انجـام دادند اما 
بـه هـر حـال آن روز ها گذشـته اسـت و باید بـه نوعی 
صلـح میـان آن  ها برقرار شـود. بـه همین دلیـل ترامپ 
رهبـران  حضـور  بـا  جلسـه ای  بر برگـزاری  تصمیـم 
عرصـه تکنولـوژی گرفتـه اسـت. در ایـن جلسـه قـرار 
اسـت روسـای شـرکت  های اپـل، گـوگل، فیسـبوک، 
آمـازون و اوراکل، مایکروسـافت و توئیتر حضور داشـته 
باشـند و بسـیاری از کارشناسـان ایـن جلسـه را یکی از 
قـدرت  انتقـال  دوره  طـول  در  ماقات  هـا  مهم تریـن 
دانسـته اند. بـا ایـن حـال بـه نظـر می رسـد سـایق 
ترامـپ و شـرکت هایی همچـون گـوگل، فیسـبوک و 
آمـازون خیلـی مشـابه یکدیگـر نباشـد. حتـی اپل هم 
بـه صراحـت اعـام کـرده بـود در انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری از نامـزد جمهوری خواهـان حمایت نمی کند 
اکثر شـرکت ها هـم در طـول انتخابات به طور آشـکارا 
و  می کردنـد  حمایـت  انتخابـات  در  ترامـپ  حریـف  از 
ماننـد خیلـی از مخالفـان او در رسـانه، از پیـروزی او در 
انتخابـات کامـا حیـرت زده شـدند. حـال آن هـا چنـد 
هفتـه فرصـت داشـته اند تـا خبـر رئیس جمهور شـدن 
او را کامـا هضـم کننـد و سـواالت بسـیاری را مطرح 
کننـد. تا اینجـای کار سیاسـت ترامـپ در زمینه صنایع 
دیجیتالـی کامـا مبهـم بـوده اسـت. ترامـپ در طول 
دوره انتخابـات صحبـت خاصی درباره سیاسـت هایش 
دربـاره آینـده تکنولـوژی و نـوآوری نکرده اسـت اما به 

نظـر می رسـد در زمینـه امنیت سـایبری کامـا مصمم 
و بـا ثبـات عمل کنـد. در ادامـه نظر چند نفـر از مدیران 
سرشـناس تکنولـوژی را در رابطـه بـا ترامـپ خواهیـم 

. نوشت

زاکربرگ و ترامپ
بـدون شـک یکـی دیگـر از حاضـران زاکربرگ اسـت. 
صـورت  در  دارد.  عاقه بسـیاری  جهانی سـازی  بـه  او 
آفریقـا،  و  هنـد  بازار هـای  بـه  فیسـبوک  ورود  عـدم 
شـد.  خواهـد  روبـه رو  توقـف  بـا  شـرکت  ایـن  رشـد 
حمایـت ترامـپ از تولیـد و فعالیـت داخلـی می توانـد 
بر ایـن  عـاوه  باشـد.  مشکل سـاز  فیسـبوک  بـرای 
ایـاالت  از  خـارج  از  اسـتعداد  جـذب  بـرای  زاکربـرگ 
متحـده، تاش و سـرمایه گذاری بسـیاری کرده اسـت. 
بنابرایـن بحـث درباره ویـزای H1B مهمتریـن موضوع 
در دسـتور جلسـه زاکربـرگ خواهد بـود. زاکربـرگ در 
زمـان انتخابـات در پاسـخی تلویحـی بـه ترامـپ گفته 
بـود کـه به جـای دیـوار (اشـاره بـه دیـوار مورد اشـاره 
از  زاکربـرگ  بسـازید.  پـل  آمریـکا )  و  مکزیـک  بیـن 
زمـان ترک دانشـگاه هـاروارد، زمـان زیـادی را صرف 
مشـورت بـا افـراد عاقـل کـرده اسـت. چیـزی کـه او 
دربـاره ترامـپ در ذهـن سـاخته اسـت، یـک مجـری 
اسـت کـه بـه مـدت 18 مـاه کمپین هـای انتخاباتـی 
راه انداختـه و همیـن کمپین منجـر بـه اتفاقـات اخیـر 
دربـاره جریان اخبار جعلی منتشـر شـده، گردیـد. زمانی 
که کتاب ترامپ در سـال 1987 منتشـر شـد، زاکربرگ 
تنهـا 3 سـال داشـت و ایـن شـکاف نسـل می توانـد 

مسـئله ای بـزرگ و تاثیرگذار باشـد. حال بایـد دید این 
مدیـر جـوان با فـردی که در زمـان جنـگ جهانی دوم 
بـه دنیـا آمـده چگونه ارتبـاط برقـرار خواهد کـرد. البته 
بـه نظـر می رسـد زاکربـرگ در مقایسـه بـا ترامـپ از 

فهـم باالتری برخـوردار باشـد.

پیجای و ترامپ
گـوگل بـه مهندسـین بیشـتری نیـاز دارد و عاقه مند 
اسـت آن هـا را از ایـاالت متحـده یـا کشـور های دیگر 
جـذب کنـد. سیاسـت ترامـپ در حمایـت از صنعـت 
نظـر  بـه  اسـت.  ترسـانده  نیـز  را  او  احتمـاال  داخلـی 
می رسـد ترامـپ در زمینـه حفظ حق و حقـوق و امنیت 
کاربـران، اعتمـادی بـه این شـرکت ها نداشـته باشـد. 
Pichai منتظـر اسـت کـه رئیـس جمهور جدیـد جمع 

آوری اطاعـات توسـط گـوگل را متوقـف کنـد.
بـه نظـر می رسـد Pichai جدید تریـن چهره بیـن افراد 
حاضـر در جلسـه باشـد و شـناخت از او در هالـه ای از 
ابهـام قـرار بگیـرد. او در درجـه اول بـا متانـت و هوش 
سرشـار جلسـه را آغـاز خواهـد کـرد و همچنیـن نقاط 
مشـترکی بـا همتای مهاجر خـود «Thiel» پیـدا خواهد 
کـرد، امـا آیـا می تواند بـا ترامپ ارتبـاط برقـرار کند یا 
کنتـرل خـود را از دسـت خواهـد داد؟ Pichai احتمـال 
می دهـد کـه ترامـپ حتـی از یـک چهـارم پروژه های 

گـوگل سـر در نیاورد!

ترامپ چشم دیدن بزوس را ندارد
بـزوس فقط قصد فـروش کاال هایش را دارد. او نقشـه ها 
و برنامه هـای آزمایش نشـده ای برای گسـترش آمازون 
دارد. صحبت هـای ترامـپ درباره نحـوه پرداخت مالیات 
توسـط آمـازون، او را در حالت آماده باش قرارداده اسـت 
و احتمـاال بـه عنوان کسـی که در لبـه پرتگاه قـرار دارد، 
بعیـد اسـت که بی سـر و صـدا در جلسـه حضور داشـته 
باشـد. جـف بزوس قبـا گفته بود کـه باید ترامـپ را به 
فضـا فرسـتاد و عـاوه بر ایـن، او صاحـب یـک روزنامه 
کوچـک اسـت و ایـن یعنـی ترامـپ چشـم دیـدن او را 
نـدارد. بـدون شـک او لطیف تریـن شـخصیت را بیـن 
افـراد حاضـر خواهـد داشـت امـا بایـد دیـد زمانـی کـه 
«Thiel» و ترامـپ دربـاره مالیات و سـاختار آمـازون او را 

تحـت فشـار قـرار می دهند بـاز هم خونسـردی خـود را 
حفـظ خواهـد کرد یـا خیـر. احتمـال این که او بـا لبخند 
از جلسـه خـارج شـود از بقیـه کمتـر خواهـد بـود. تعلق 
خاطـر ترامـپ بـه Washington Post احتمـاال منجر 
بـه افزایش جـدی بحث ها دربـاره تجارت آمازون شـود. 
بـرای هـر کـدام از مدیران دیگـر تکنولوژی هـم اوضاع 
بهتـر از این نخواهد بـود و احتماال بعد از این جلسـه هم 
همچنـان صنعت تکنولـوژی در آمریکا فاصلـه خود را تا 

حـد امـکان از رئیـس جمهور این کشـور حفـظ نماید.

 جلسه احتمالی ترامپ
 با مدیران فناوری اطالعات، آمریکا

 ترامپ رهبران تکنولوژی جهان را
 گرد هم می آورد


