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آنتن

از سوءاستفاده فيسبوك
تا شكايت عليه آمازون

خبرهاي اين هفته در موضوع سواد رسانه ،يكي مربوط به سوءاستفاده كارمندان
فيسبوك از ديت�اي كاربران زن در س�الهاي  2014و  2015اس�ت ك�ه اخيرا ً با
انتش�ار يك كتاب ،مجدد مطرح ش�ده اس�ت ،در خبري ديگر از مداخله دولت
امريكا در نوع فعاليت آمازون صحبت ميش�ود .با هم نگاهي به اخبار بيندازيم.

دیدگاه

آخرین گزارش تخيلي!

افشاگريهاي نگران كننده از فيس بوك

يك كتاب جزئياتي جديد از س��وء اس��تفاده برخي كارمندان فيسبوك از اطالعات
كاربران اين شبكه اجتماعي را افشا كرده است .نشريه «تلگراف» گفته كه نسخهاي از
كتابي با عنوان «يك حقيقت زشت :نبرد براي سلطه در فيسبوك» را دريافت كرده
است كه اطالعات و افش��اگريهاي نگرانكنندهاي را از اين شركت افشا ميكند .در
اين كتاب ،دو خبرنگار با نامهاي «ش��يرا فرنكل» و «سس��يليا كانگ» ادعا ميكنند
چندين كارمند فيسبوك با اس��تفاده از دسترس��يهاي خود ،اطالع��ات كاربران را
رديابي كردهاند.
يكي از گزارشهاي اين كتاب به مهندس��ي مربوط ميش��ود كه از دسترسي خود به
دادههاي مكاني فرد ديگري استفاده و موقعيت مكاني آن فرد را رديابي كرده است .او
كه نامش فاش نشده است ،اطالعات مربوط به زني كه او را ترك كرده و به اروپا رفته
بود ،با دسترسي غيرمجاز پيدا كرده و حتي متوجه موقعيت او در هتلهاي مختلف شده
است .يكي ديگر از مهندسان فيسبوك نيز در اقدام مشابهي به اكانت زني كه حاضر
به ديدار مجدد با او نبوده ،نفوذ و به اطالعات او دسترس��ي پيدا كرده است .به همين
ترتيب گزارشهاي مشابه ديگري از رديابي مكان و اطالعات كاربران توسط مهندسين
فيسبوك در اين كتاب ذكر شده است.
طبق گزارشهاي ارائه شده« ،الكس استاموس» مدير ارشد امنيت فيسبوك در سال
 2015سعي كرده است «مارك زاكربرگ» را از اين مس��ئله آگاه كند .استاموس به
مدير عامل فيسبوك گفت« :كارمندان اين شركت تقريباً هر ماه اطالعات يك كاربر
را رديابي ميكنند ».به نظر ميرسد استاموس چند توصيه امنيتي مانند محدود كردن
دسترس��ي كارمندان به زاكربرگ اعالم كرده و طبق گفته منبع ذكر ش��ده در كتاب
مشكل اصلي مغايرت اين تغييرات با طرز فكر زاكربرگ است.
بسياري از پروتكلهاي دسترسي با هدف تسهيل ارتباط مهندسان در شركت حذف
شده بود و تنها چيزي كه ميتوانست مانع نفوذ افراد به اكانتهاي اشخاص و اطالعات
شخصي كاربران شود ،حسن نيت آنها بود! سطح دسترسي مهندس يادشده در اين
شركت به اندازهاي بوده كه قادر به دسترسي به تمام مكالمات شخصي و عكسها (حتي
عكسهاي حذف شده كاربر) ،پستهايي كه اليك كرده يا كامنت روي آنها گذاشته
يا حتي روي آنها كليك كرده ،بوده است .او تمام اين اطالعات را از طريق اپليكيشن
فيس بوك نصب شده روي گوش��ي كاربر به دس��ت آورده و قادر به رديابي لوكيشن
لحظهاي او بوده است.
فيسبوك در پاسخ به سؤال بيزنس اينسايدر درباره محتواي اين كتاب گفته كارمنداني
را كه به اطالعات كاربران دسترسي غيرمجاز داشتهاند ،اخراج كرده است.
متأسفانه در حال حاضر فيسبوك هيچ روشي براي كاربران خود ارائه نكرده است تا
سطح دسترسي اين اپليكيشن و كارمندان ش��ركت را به دادههاي خود محدود كند.
همچنين در چند وقت گذشته موارد نگرانكننده زيادي از اين شركت شنيده شده كه
حريم خصوصي كاربران را به خطر انداخته است.

قبضی کهسلبريتيشناسيرابهروزکرد
نگاه یک
كبري آسوپار
چه چيز در قبض برق ميليوني علي كريمي ،فوتباليست معروف
ايراني غير عادي بود كه ناگاه موجي از انتقاد و اعتراض نسبت به
او را برانگيخت .اولين گزينه براي اغلب معترضان ،مبلغ قبض
مذكور بود .قبضي كه براي بيشتر مردم تا 100هزار تومان است،
براي او 4ميليون و  600هزار تومان بود .اين فاصله طبقاتي بيش
از هر اتفاق ديگري ،مردم را رنجاند .ميزان اين رنجش از تفاوتي
كه ميان خود و سلبريتي مورد نظر احساس كردند ،آنقدري بود
كه شايد باقي آنچه بايد از اين انتشار قبض درمييافتند ،كمتر
مورد توجه قرار گرفت.
ش��ناخت س��لبريتيها و ي��اد گرفت��ن چگونگ��ي مواجهه با
فعاليتهاي آنان س��طح سواد رس��انه جامعه را به ميزان قابل
توجه��ي ارتقا ميدهد .س��لبريتيها س��خنوران تريبونهاي
يكطرفهاي هستند كه چون خوب فوتبال بازي كردهاند ،چون
بازيگران خوبي در سينما و تلويزيون بودهاند ،چون خوانندههاي
خوبي هس��تند يا حتي وقتي بازيكن ،بازيگر و خواننده خوبي
نيستند و فقط معروف هس��تند يا چون فالوورهاي زيادي در
اينس��تاگرام يا توئيتر دارند ،فكر ميكنند نظراتش��ان در همه
موضوعات سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و هنري بايد قابل توجه
باشد .انتشار اين قبض برق و اعتراض اين فوتباليست به اخطار
قطع برق به دليل عدم پرداخت آن قدم بزرگي در مسير شناخت
سلبريتيها بود اگر به نكات آن توجه كنيم:
 -1برخی سلبریتیها ،وجههاي مردمي ،عدالتخواهانه و حامي

تحقيق تازه از آمازون به علت انحصارطلبي تجاري

خريد استوديوي فيلمسازي «متروگلدن مير» توسط ش��ركت آمازون بيش از آنچه
ابتدا تصور ميشد به طول انجاميده است .كميسيون فدرال تجارت امريكا قصد دارد
تحقيقات عميقي را در اين زمينه انجام دهد تا مشخص شود آيا اين خريد به معناي
سوءاستفاده آمازون از تسلط خود بر بازار است يا خير.
كارشناسان هشدار ميدهند تكميل و تأييد اين خريد منجر به تقويت غيرقانوني تسلط
آمازون بر بازار كاالها و خدمات متنوعي ميشود و اين امر توان رقابت را از مؤسسات
رقيب ميگيرد .آمازون از بزرگترين فروشگاههاي اينترنتي جهان به شمار ميرود.
قرار است وزارت دادگستري امريكا در جريان اين تحقيقات با كميسيون فدرال تجارت
اين كشور همكاري كند .پيش از اين آمازون خواستار آن شده بود كه لينا خان رئيس
جديد كميسيون يادشده به علت سابقه موضعگيري عليه شركت آمازون در تحقيقات
در مورد عملكرد انحصارطلبانه اين شركت مشاركت نداشته باشد.
صاحبنظران ميگويند بعيد است اين تحقيقات مانع از خريد متروگلدن مير توسط
آمازون ش��ود و در نهايت اين فرآيند را تا حدي به تأخير انداخته و با شرط و شروطي
همراه خواهد كرد .با اين حال ،تسلط مديريتي دولت امريكا بر بخش خصوصي و نظارت
بر آن قابل توجه و تأمل است.

كاالهاي خطرناك ،كار دست آمازون داد

خبر دوم در مورد آمازون ،به ش��كايت كميس��يون ايمني كااله��اي مصرفي امريكا
( )CPSCاز اين شركت مربوط ميشود .شكايتي كه طرح شده تا اين خرده فروشي
آنالين را مجبور كند براي صدها هزار كاالي خطرناكي كه در پلتفرمش ميفروش��د،
فراخوان صادر كند .اين آژانس ادعا ميكند آمازون از لحاظ قانوني مس��ئوليت دارد
براي محصوالتي كه خط��ر جراحت يا مرگ براي مصرف كنن��دگان دارند ،فراخوان
صادر كند .اين محصوالت شامل  ۲۴هزار ردياب مونوكسيد كربن معيوب ۴۰۰ ،هزار
سشوار بدون محافظ شوك و برق گرفتگي و البته هزاران لباس خواب كودك هستند
كه آتش ميگيرند.
در بيانيه اين سازمان آمده اس��ت« :ما بايد با شيوه كارآمدتر ش��دن اين پلتفرمهاي
فروش كاالهاي طرف سوم و همچنين بهترين شيوه براي حمايت از مصرف كنندگان
امريكايي اقداماتي انجام دهيم».
آمازون ادعا ميكن��د انبوهي از كاالهاي خطرناك را از فروش��گاههايش حذف و پول
مشتريان را به طور كامل پرداخت كرده است.

ملت از خود ساختهاند ،منادي مشكالت كشور ميشوند و مردم
هم از اينكه آنان حاميشان شدهاند ،استقبال ميكنند .در واقع
اما آنها از مشكالت مردم فرس��نگها فاصله دارند .آنچه قبض
برق ميليوني كريمي رو كرد ،در وهله اول همين بود .او ميتواند
سلبريتي باشد و از مش��كالت مردم بگويد ،اما ديگر نميتواند
ژست مردمي بودن بگيرد .او پس از موج اعتراضات ،با تمسخر
نظرات اعتراضي و عذرخواهي كنايهآميز گفت نميدانستم اين
مبلغ از رقم اختالسها بيشتر است! او خود را مدافع حق ملت
ميداند و همين ملت وقتي به او معترض شدهاند ،چرا خودش
را با اختالسگراني كه آنان هم مورد اعتراض ملت بودهاند ،قياس
ميكند؟ چون ياد نگرفته است اشتباه خود را بپذيرد ،ياد نگرفته
است مدعي نباشد و ياد نگرفته است حقيقت و واقعيت را بپذيرد.
او هميشه فقط خود را ديده است و همين منيت كار دستش داد.
اين اولين نكتهاياست كه مردم در مواجهه با سلبريتيها بايد
ياد بگيرند؛ آنها به لحاظ شرايط زندگي شبيه مردم نيستند و
براي كسي همچون علي كريمي ،اين دوري از زندگي عامه مردم
آنقدري است كه حتي متوجه نيست قبض برق ميليوني او براي

عل�ي كريمي ش�بيه همان مس�ئوالني نيس�ت كه
ب�ه آنه�ا معترض اس�ت؟ زندگ�ياش ش�بيه مردم
نيس�ت ،ام�ا ادع�اي مردم�ي ب�ودن دارد .حام�ي
عدال�ت اس�ت ،اما ب�ه اجراي قان�ون در ح�ق خود
معترض اس�ت؛ حوزه تخصصياش يك مورد است،
اما در هم�ه زمينهه�ا خ�ود را صاحبنظ�ر ميداند

اكثر مردم ايران غيرعادي است و نميتواند اعتراضات به آن را از
قبل پيشبيني يا بعد از آن درك كند و بفهمد.
 -2صرف نظ��ر از مبلغ قبض برق مذك��ور ،اعتراض كريمي به
آن اس��ت كه چرا براي اويي كه قبض را پرداخت نكرده است،
در حالي كه فقط ي��ك روز از تاريخ مهلت پرداخت گذش��ته،
اخطار قطع برق آمده است .س��ؤال اما اين است كه چرا نبايد
براي او اخطار قطع ب��رق بيايد ،در حالي كه ب��راي مبالغي در
س��طح 100هزار تومان هم در صورت ع��دم پرداخت ،چنين
اخطاري ميآيد؟ چرا او انتظار دارد قانوني كه براي همه مردم
اجرا ميشود ،براي او اجرا نشود؟ اين بخش ديگري از شناخت
سلبريتيهاس��ت .بس��ياري از آنها انتظار دارند چون معروف
هس��تند يا چون مث ً
ال فوتباليس��ت خوبي بودهاند ،قانون براي
آنها اجرا نشود.
 -3سلبريتيها را ما سلبريتي ميكنيم وقتي براي هر نظرشان
كه هي��چ تجرب��ه و تخصص��ي در آن ندارند و حتي ش��رايط
زندگيش��ان هم ربطي به آن موضوع ندارد ،هورا ميكشيم و
ميخواهيم آنها غير از فوتب��ال ،بازيگري ،خوانندگي ،بالگري
و ،...منادي عدالت هم باشند .اگر ما اين شخصيت كذايي را به
آنها نبخشيم و آنها را تنها در حوزه تخصصي و كاري خودشان
صاحبنظر بدانيم ،وقتي قبض برق چند ميليوني شخصي مانند
علي كريمي را و انتظارش براي عدم اجراي قانون در مورد آن را
ببينيم ،تعجب نخواهيم كرد.
يك بار ديگر م��وارد باال را بخوانيم؛ علي كريمي ش��بيه همان
مسئوالني نيس��ت كه به آنها معترض است؟ زندگياش شبيه
مردم نيس��ت ،اما ادعاي مردم��ي ب��ودن دارد .حامي عدالت
اس��ت ،اما به اجراي قانون در حق خود معترض اس��ت؛ حوزه
تخصصياش يك مورد اس��ت ،ام��ا در همه زمينهه��ا خود را
صاحبنظر ميداند.

نمونههایی از اعمال حکمرانی دولتها بر فضای مجازی

اينجاحاكم،حاکم است!
گزارش دو
دولتهاي مختلف تالش ميكنند حكمراني
خود در فض�اي مجازي را اعم�ال كنند .در
هفته اخير ،س�ه خبر ك�ه نش�ان از چنين
موضوع�ي داش�ت ،منتش�ر ش�د؛ يكي از
فرانسه ،يكي از هند و ديگري از امريكا .سه
خبري كه نشان ميدهد فضاي شبكههاي
اجتماع�ي و حتي اب�زار فن�اوري اطالعات
در كش�ورهاي ديگر رها نيس�ت و دولتها
قواني�ن و برنامهري�زي و در كل حكمراني
خودش�ان را ب�ر آنه�ا تحمي�ل ميكنن�د.

فرانسه عليه گوگل
در فرانس��ه ،س��ازمان تنظيم كننده مقررات
رقابتي اين كش��ور ،ش��ركت «آلفابت» را كه
گوگل زيرمجموعهاي از آن به ش��مار ميرود،
ملزم به پرداخ��ت  ۵۰۰ميليون ي��ورو (۵۹۳
ميلي��ون دالر) جريمه كرده اس��ت .دليل اين
جريمه ناديده گرفتن دستور فرانسه مبني بر
توافق گوگل با ناش��ران اخبار بر سر قرار دادن
محتواهاي آنها در پلتفرمهاي خود است .ايزابل
دو سيلوا ،رئيس اين نهاد فرانسوي به خبرنگاران
گفته است« :اين بزرگترين جريمهاي است كه
از س��وي مقام رقابت براي عدم پايبندي يك
شركت به يكي از احكام خود اعمال شده است».
تنظيمكننده مقررات رقابتي فرانسه همچنين
در حكمي كه در وب سايت خود منتشر كرده ،به
غول اينترنتي امريكا دستور داده است پيشنهاد
براي استفاده فعلي از محتواي داراي حق چاپ
را به ناش��ران رس��انهاي ارائه دهد يا خسارت
اضافي تا  ۹۰۰هزار يورو در روز را بپردازد.
هند توئيتر را تسليم كرد
از هند هم خبر رسيد كه سرانجام توئيتر پذيرفت

مقامي را در هند براي هماهنگي ميان توئيتر و
دولت هند براي اجراي قواني��ن اينترنتي اين
كشور درنظر بگيرد .از قوانين ياد شده در فوريه
سالجاريميالديرونماييشدوعملياتيشدن
آن در اواخر ماه ميصورت گرفت .هند با وضع
قوانيناي تي جديد ب��ه دنبال قانونمند كردن
محتواي ارسالي كاربران هندي در شبكههاي
اجتماعي و مجبور كردن شبكههاي اجتماعي
به پاسخگويي س��ريع در قبال درخواستهاي
دولت اين كشور براي حذف مطالبي است كه
غيرقانوني يا مضر تش��خيص داده شوند .با اين

توئيت�ر اولي�ن ش�ركت ب�زرگ
فناوري نيس�ت ك�ه با فش�ار دولت
هند مجبور ش�ده اس�ت اف�رادي را
ب�راي هماهنگي ميان خ�ود و دولت
هن�د ،در اين كش�ور منص�وب كند.
پي�ش از اي�ن فيس ب�وك ،گ�وگل،
تلگرام و ...اف�رادي را با مس�ئوليت
مش�ابه در هند منصوب كرده بودند

حال ،توئيتر از انتصاب فردي كه بتواند هماهنگي
ميان دولت هند و اين ش��ركت را براي اجراي
قوانين جديد انجام دهد ،تعلل كرد .اوايل هفته
گذشته ،دولت هند خطاب به دادگاهي محلي
در اين كشور اعالم كرد« :توئيتر نتوانسته است
به مسئوليت خود در مورد حفاظت از محتواي
توليد ش��ده توس��ط كاربران هندي و بررسي
آنها عمل كند .زي��را مقامي را ب��راي برقراري
تماسهاي دوجانبه و رسيدگي به نگرانيهاي
دولت هند معين نكرده است».
با اين اقدام دولت هند ،س��رانجام توئيتر براي
جلوگيري از وقوع مشكل قضايي وارد عمل شد
و «ويناي پراكاش» را به عنوان اولين مسئول
اداري مقي��م در هند منصوب ك��رد تا تمامي
تماسهاي دولتي براي اجراي قوانين اينترنتي
در اين كشور از طريق اين فرد هماهنگ شود.
توئيتر اولين شركت بزرگ فناوري نيست كه
با فشار دولت هند مجبور ش��ده است افرادي
را براي هماهنگي ميان خ��ود و دولت هند ،در
اين كش��ور منصوب كند .پي��ش از اين فيس
بوك ،گوگل ،تلگرام و ...افرادي را با مسئوليت
مشابه در هند منصوب كرده بودند .توئيتر در
هند بيش از صد ميليون كاربر دارد و در صورتي

كه براي انتصاب مسئول يادشده اقدام نميكرد
خود بايد به ط��ور مس��تقيم در برابر محتواي
توهينآميز ضد دولتي و غيره در اين كش��ور
پاسخگو بود .پليس هند قب ً
ال پنج پرونده شكايت
عليه توئيتر را به همين علت به جريان انداخته
بود ،اما حاال توئيتر خود به طور مستقيم مورد
پيگرد قضايي قرار نميگيرد و تنها بايد پستها
و مطالب جنجالي و مورد اعتراض دولت هند را
حذف كند.
امريكا و ترس از تسلط فناوري چين
دولت امري��كا هم با همه ادعاه��ا درباره وجود
آزادي در اين كشور ،شركتهاي مخابراتي را از
حق استفاده از تجهيزات ساخت چين محروم
كرد .هفته گذشته كميسيون فدرال ارتباطات
امريكا برنامه خود ب��راي جايگزيني تجهيزات
مخابراتي ش��ركت هواوي را قطعي كرد تا اين
شركت چيني از شبكه مخابراتي اياالت متحده
اخراج شود .دولت امريكا س��ال گذشته اعالم
كرده بود ش��ركتهاي امريكاي��ي حق ندارند
بودجه 8/3ميلي��ارد دالري دولت براي خريد
تجهيزات ارتباطي و مخابرات��ي را به خريد از
ي اي اختصاص دهند.
هواوي و زد ت 
كميسيون فدرال ارتباطات امريكا به اتفاق آرا
تصويب كرده كه برنامهاي  1/9ميليارد دالري
را براي جايگزيني تجهيزات توليد شده شركت
هواوي در مناطق روستايي امريكا اجرا كند و
بهجاي توليدات هواوي و نيز ش��ركت چيني
زد تياي از توليدات ش��ركتهاي امريكايي و
اروپايي استفاده كند.
امريكا مدتهاست به بهانههاي امنيتي قصد
دارد مانع از استفاده از سخت افزارهاي چيني
در شبكههاي تلفن همراه ،اينترنت و غيره در
اياالت متحده شود .در عين حال كارشناسان
مس��تقل ميگويند ادعاهاي امريكا بياساس
است و علت اين فشارها نگراني از تسلط چين بر
بازار ارتباطات و مخابرات جهاني و به خصوص
شبكه نسل پنجم تلفن همراه است.

آخرين جلسه ش��وراي عالي فضاي مجازي در
دولت دوازدهم هفته گذش��ته به رياست حسن
روحاني رئيسجمهور و با حضور رؤس��اي ساير
قوا و اعض��اي حقيقي و حقوقي برگزار ش��د .در
اين جلسه ابوالحسن فيروزآبادي ،دبير شوراي
عالي فضاي مجازي با ارائه گزارش��ي از عملكرد
اين شورا ،مصوبات هشت سال گذشته ،اقدامات
مبتني بر اين مصوبات و اثراتي را كه اين اقدامات
در گسترش و رشد كمي و كيفي فضاي مجازي
داشتهاند به بحث و بررسي اعضا گذاشت.
رئيسجمهور نيز در اين جلس��ه ب��ا بيان اينكه
ي عالي فضاي مجازي از ابتداي تشكيل
ش��ورا 
تاكنون  ۷۲جلسه برگزار كرده كه  ۵۹جلسه آن
در طول فعاليت دولته��اي يازدهم و دوازدهم
ب��وده و در اين مدت  ۲۸مصوب��ه نيز به تصويب
رسيده است ،از مصوبات اين شورا براي پيشبرد
اهداف كالن كشور دفاع كرد.
با اين حال برخي اعضاي ش��ورا نس��بت به اين
گزارش و صحت و سقم آن نگاه ديگري داشتند.
گزارش ،مورد تأييد اعضا نيست
محمدحسن انتظاري ،عضو حقيقي شوراي عالي
فضاي مجازي در گفتوگو با خبرنگار مهر ،با اشاره
به گزارش ارائه شده در مورد عملكرد شوراي عالي
فضاي مجازي در دولت حسن روحاني و اقداماتي
كه مطابق با مصوبات اين ش��ورا پيگيري شده
است ،گفت :انتقاد جدي از سوي اعضاي حقيقي
شورا به گزارش دبير شوراي عالي فضاي مجازي
وارد است و اين گزارش مورد تأييد اعضا نيست.
وي با تأكيد بر اينكه اين گزارش گاليههاي مقام
معظم رهبري در خصوص ولنگاري فضاي مجازي
را شامل نميش��د ،افزود :فضاي مجازي كشور
تحت اين سالها در سيطره پلتفرمهاي امريكايي
بوده و كس��ب و كارهاي آنالين در شبكههايي
مانند اينستاگرام ش��كل گرفته است .اين روند
كمكي به ايجاد فضاي مجازي در كشور نميكند،
اما در گزارش ارائه شده به اينگونه موضوعات با
ديد مثبت نگاه شده است.
مش�كالت مجازي در اين  8س�ال حل
نشد
انتظاري با بيان اينكه انتظار اعضاي شوراي عالي
فضاي مجازي اين اس��ت كه مطال��ب مرتبط با
فضاي مجازي كشور منصفانه و واقعگرايانه مطرح
شود ،گفت :نظر ما اين است كه مشكالت كشور
در حوزه فضاي مجازي طي هشت سال اخير حل
نشده و از اين جهت اعضاي حقيقي شورا انتقاد
جدي به گزارش دبير شوراي عالي فضاي مجازي
دارند .عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي
با بيان اينكه اي��ن گزارش تنها ب��ه بيان بخش
كوچكي از وظايفي كه در اين ش��ورا بايد انجام
ميشد پرداخته است ،اظهار داشت :براي مثال
در اين گزارش به ميزان پيشرفت تكميل شبكه
ملي اطالعات كه بارها نيز مورد گاليه مقام معظم
رهبري بوده است ،اشارهاي نشده و تنها ارزيابي
كلي بدون اعالم اع��داد و ارقام و جزئيات اجراي
اين پروژه ،ارائه ش��ده اس��ت .وي گفت :اگرچه
شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي در بخش
هماهنگي بين دس��تگاهها در موارد متعددي از
جمل��ه انتخابات و موضوع��ات مرتبط با امنيت
سايبري زحمت كشيده و اقدامات قابل دفاعي
داشتهاند اما مأموريت اصلي شوراي عالي فضاي
مجازي مطابق با حكم رهبري مش��خص است
و بايد پيش��رفت برنامهها مطابق با مصوبات اين
شورا دنبال شود.
طرح فراموش شده
دبير س��ابق ش��وراي عال��ي فضاي مج��ازي با
بيان اينك��ه از دي ماه س��ال  ۹۲تنها يك طرح
در خصوص معماري و طرح كالن ش��بكه ملي
اطالعات به تصويب رسيده است ،خاطرنشان كرد:
در اين گزارش در خصوص اجرايي شدن اين طرح
و برنامه زمانبندي و جزئيات پيشرفت آن ارزيابي
انجام نگرفته است .وي با اشاره به اظهارات رسول
جليلي و سعيدرضا عاملي از اعضاي حقيقي شورا
در اين جلسه گفت :مطابق با اين اظهارات ،شوراي
عالي فضاي مجازي در دولت دوازدهم هر هفت
هفته يكبار تشكيل شده و اين در حالي است كه
بايد هر دو هفته يكبار برگزار ميشد .در همين
حال اين انتقاد به گزارش وارد بود كه بسياري از
اقدامات ساير دستگاههاي حاكميتي به عنوان
كارنامه عملكرد مركز ملي فضاي مجازي عنوان
شد .به اين ترتيب اين فعاليتها بايد از گزارش
مركز ملي فضاي مجازي حذف شود.
گاليههاي رهبري ناديده گرفته شد
عضو حقيقي ش��وراي عالي فض��اي مجازي با
تأكيد بر اينكه پس از اتمام جلس��ه و مذاكراتي
كه با اعضاي شورا داشتيم انتقاداتي به اظهارات
رئيسجمهور و نيز گزارش عملكرد شورا از سوي
اعضاي حقيقي و حتي حقوقي وارد بود ،افزود:
در يك كالم از ديد اعضاي حقيقي شوراي عالي
فضاي مجازي ،گزارش پاياني مركز ملي فضاي
مجازي در آخرين جلس��ه اين ش��ورا در دولت
دوازدهم ،گ��زارش جامعي نب��ود و گاليههاي
مقام معظم رهبري در خصوص فضاي مجازي
را در برنگرفت.

