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تکنیکهای نامحسوس «بیبیسی» در جهتدهی به ذهن مخاطب

آنتن

حذف صدها هزار پست و اكانت
مبلغطرحشهيدسليماني

مسلم معين ،مسئول سازمان فضاي مجازي
بسيج هفته گذش��ته در گفتوگويي اظهار
کرد :با آغاز مجدد طرح ش��هيد سليماني و
بيماريابي فعال ب��راي قطع زنجي��ره كرونا
توسط بس��يج ،فعاالن فضاي مجازي نيز با
كليدواژههاي مختلف موج انتشار تصاوير و
ويدئوهاي حضور بسيجيان جامعه پزشكي و
درماني كشور و همچنين فعاليت پايگاههاي
بسيج را در پلتفرمهاي مختلف شبكههاي
اجتماعي تبديل به پرتكرارترين و داغترين
سوژههاي اين شبكهها كردند .مسلم معين
گفت :پراكندگي انتشار محتواها در سراسر
كشور و محله به محله به شكلي بود كه روزهاي متمادي مسائل اصلي پيرامون كرونا
در ش��بكههاي اجتماعي حول طرح ش��هيد س��ليماني و كمكهاي مؤمنانه و البته
واكسيناسيون فراگير مردم شكل ميگرفت .وي افزود :بعد از اين موجآفريني ،تشريك
مساعي پلتفرمهاي توئيتر و اينستاگرام در قلع و قمع اكانتها و پستهاي پيرامون
اين موضوعها آغاز شد و بار ديگر كاپيتوالسيون مجازي گوشهاي از سانسور و فيلترينگ
خود را به نمايش گذاشت و توئيتر و اينستاگرام پس از اجراي طرح شهيد سليماني در
مقابله با كرونا ،بسياري از پستها و اكانتهاي مبلغ اين طرح را حذف کردند.
به نظر ميرسد توئيتر و اينستاگرام كه كليدواژههاي مرتبط با سردار قاسم سليماني را
دنبال و حذف ميكنند ،در مورد طرح مبارزه با كرونا هم چنين كردهاند اما سؤالي كه
پيش ميآيد اين است كه آيا توانايي تشخيص موج مبارزه با كرونا در فضاي مجازي
را ندارند؟

نماينده مجلس امريكا :فيسبوك دروغ ميگويد!

طبق گزارشي جديد فيسبوك از آسيب اينستاگرام به كاربران دختر نوجوان آگاه بوده
اما سودآوري را بر سالمت كاربران ترجيح داده است .يك كميته سناي امريكا درباره
اين امر تحقيق ميكند .روشن نيس��ت اين تحقيقات چه تغييري در وضعيت كنوني
ايجاد ميكند و نتيجه عملي دربردارد يا صرفاً نمايش دغدغهمندي است و با جريمه
مالي به پايان ميرسد.
پس از آنكه گزارشي در نش��ريه وال استريت ژورنال نش��ان داد فيسبوك از آسيب
احتمالي اينس��تاگرام به دختران نوجوان آگاه اس��ت ،كميته بازرگاني سناي امريكا
تصميم گرفته اس��ت تحقيقاتي در خصوص وضعيت حماي��ت از كاربر در فيسبوك
انجام دهد .نمايندگان مجلس امريكا فيسبوك را متهم كردهاند كه از آسيب خود به
نوجوانان مطلع بوده است ،اما ميتوان باور كرد كه اين نمايندگان دغدغهمند! خود از
اين آسيب مطلع نبودهاند؟
ريچارد بلومنتال و مارش��ا بلك برن (س��ناتورهاي امريكايي) طي بياني��هاي از آغاز
تحقيقات در فيسبوك خبر دادند .آنها فاش كردند كه با يك افش��اگر فيسبوك در
ارتباط بودهاند و به دنبال اسناد و شاهدان جديدي عليه اين شركت فناوري هستند.
نمايندگان سنا در اين باره ميگويند« :پرواضح است كه فيسبوك نميتواند مسئوليت
خود را در اين زمينه قبول كند .جزئيات اين گزارش نشان ميدهد مديران فيسبوك
فقط روي رشد كسب و كار به هر بهايي تمركز كردهاند كه طبق آن سود بر سالمت و
زندگي كودكان و نوجوانان ارجحيت دارد».
نمايندگان جمهوريخواه نيز خواس��تار آن هس��تند كه بخش��ي از بودجه براي تأثير
فناوريها بر نوجوانان صرف شود .كن باك ،نماينده جمهوريخواه و عضو كميته آنتي
تراست (زيرمجموعه كميته قضایي سنا) در توئيتي نوشت« :شركتهاي فناوري به
شركتهاي بزرگ دخانيات شبيه شدهاند .فيسبوك درباره آسيبرساني محصولش
به نوجوانان دروغ ميگويد ».گروهي از نمايندگان دموكرات نيز نامهاي به فيسبوك
نوشتند و با توجه به اين گزارش از این شركت خواستند طرحهاي خود را براي عرضه
اينستاگرام مخصوص كودكان اجرا كند.

اتحاديه اروپا
واتسآپ را ۲۶۷ميليون دالر جريمه كرد

آسوش��يتدپرس نوش��ته كه ناظر حريم خصوصي ايرلند پس از انجام تحقيقات درباره
واتسآپ و كشف نقض قوانين حفظ حريم خصوصي اتحاديه اروپا جريمهاي ۲۲۵ميليون
يورويي (۲۶۷ميليون دالر) براي ش��بكه اجتماعي مذكور تعيين كرده اس��ت .به طور
دقيقتر اين جريمه پس از آن تعيين شد كه تحقيقات رگوالتور حريم خصوصي نشان
داد واتسآپ قوانين حفظ حريم خصوصي اطالعات اتحاديه اروپا را در خصوص شفافيت
اش��تراكگذاري دادههاي كاربران با ديگر ش��ركتهاي فيسبوك نقض كرده اس��ت.
كميسيون حفاظت از اطالعات روز گذش��ته اعالم كرد به واتسآپ دستور داده است
اقداماتي جهت برطرف كردن اين نقض و تغيير شيوه ارتباط با مشتريانش انجام دهد تا
عملكردش مطابق قوانين اتحاديه اروپا باشد.

دیدگاه

يكواژه،يك تحليل

خوب و بد شبكههاي اجتماعي براي غرب!

ش�بكههاي اجتماعي در جايي كه طبق سياستهاي دولت امريكا پيش ميرود
و دش�منان امريكا را محدود ميكند كه مث ً
ال به حذف تصاوير قاس�م سليماني و
اكانتهاي متضمن نام او ميانجامد ،خوب اس�ت اما وقتي ب�ه خود امريكاييها
دروغ ميگويند ،خيلي بد ميشود! با اين مقدمه كوتاه ،خبرهای امروز را بخوانيد.

طرح صيانت را
بهفيلترينگتقليلندهيم

نگاه یک
كبري آسوپار
در دل خبرهاي خام و در ظاهر بدون تحليل كه رس��انهها
منتش��ر ميكنند ،گاه عبارات و واژهها به گونهاي انتخاب
ميش��وند كه بتوانند بر ناخ��ودآگاه مخاط��ب تأثيرگذار
باشند و پيام مدنظر آن رسانه را منتقل كنند .اين عبارات
و كليدواژهه��ا اغلب به گونهاي هس��تند كه ب��ه كارگيري
آنها در متن خبر ،هيچ ش��بههاي را در مخاطب عام ،از باب
جهتدار بودن خبر ايجاد نميكن��د و مخاطب حتي پس
از رؤيت چندب��اره آن عبارات ،تردي��دي در باب بيطرفانه
بودن متني كه ميخواند ،پيدا نميكند .ذهن او به شكلي
ناخودآگاه و بيآنكه متوجه اين س��وگيري شود ،به همان
سوي مدنظر رسانه منتشركننده خبر متمايل ميشود .اين
مدل اطالعرس��اني به رغم آنكه در متن خود جهتگيري
خاص دارد ،ام��ا چون زيركانه و حرفهاي اعمال ميش��ود،
مخاطب را به اين باور ميرساند كه رسان ه مدنظرش بيطرف
است .اما آن رسانه بيطرف نيست و خبر را هم خام منتشر
نكرده است بلكه طرفدارياش را چنان حرفهاي اعمال كرده
كه به چش��م مخاطب نميآيد .در واقع چنين رسانهاي ،با
يك واژه و يك عبارت تحليل خودش را ارائه و حتي به ذهن
مخاطب القا كرده است.
مدلي ناشيانه يا به اصطالح محاورهاي «گل درشت» از اين
ارائه تحليلهاي يك كلمهاي در رسانههاي داخلي و خصوصاً
صداوسيما زياد ديده شده با به كارگيري صفتهايي كه در
علم روزنامهنگاري پذيرفته نميشود و مخاطب هم پس از
مدتي ،نس��بت به آن توصيفات بياعتنا ميشود ،همچون
جنايت وحشيانه ،رئيسجمهور لمپن و...
مدل حرفهاي اين اقدام را در متن خبرهاي بيبيس��ي
فارس��ي ،متعدد ميت��وان ديد .بيبيس��ي براي جلب
اعتماد مخاطب ،تالش ميكند بيطرف به نظر برس��د،
البته موارد بسياري بوده كه مكر انگليسي اين رسانه را
نقش بر آب كرده ،اما اغلب مخاطباني كه سواد رسانهاي
و روزنامهن��گاري ندارند ،متوجه زيركي بيبيس��ي در
تنظيم متن خبر و گنجاندن كلمات تحليلي و جهتدار
در متن آن نميشوند .نمونههايي از اين دست را اجماالً
مرور میكنيم تا مفه��وم و مصداق آنچه بيان ميكنيم،
روشنتر شود.
بيبيس��ي فارس��ي هفته گذش��ته در خبري نوشت« :در
پي درگذش��ت پدر رامين حس��ينپناهي زنداني كرد كه
شهريور  97اعدام ش��ده بود »...زنداني و اعدامي چه فرقي
ميكند ،اهل كجاي ايران باش��د؟ اگر بر او ظلمي رفته كه

بايد رسيدگي شود و اگر هم مستحق چنين مجازاتي بوده
كه جاي بحثي نيس��ت اما بيبيس��ي براي خبر مربوط به
او ،قوميت او -يعني كرد بودن -را ب��ه عنوان يك صفت به
كار ميبرد .بيبيس��ي ميداند كه س��الها گروهكهاي
جداييطلب كردستان مدعي ظلم جمهوري اسالمي بر قوم
كرد هستند و خود اين رس��انه هم از جمله ابزارهاي القاي
چنين تحليلي بوده است ،لذا حاال در راستاي همان تحليل
و تعميق آن در ذهن مخاطب ،به قوميت اين اعدامي اشاره
ميكند .دروغ هم نگفته است ،به هر حال او كرد است ديگر،
اما اگر او يك شيرازي يا اصفهاني بود ،گفته ميشد زنداني
فارس؟ طبعاً نه ،چون فارس بودن زنداني تحليل خاصي را
به مخاطب القا نميكند.
از اين م��دل تحليلهاي ي��ك كلمهاي به ش��كل ديگري
هم بيبيسي اس��تفاده ميكند ،مث ً
ال معلم زنداني ،كارگر

اين مدل اطالعرس�اني به رغم آنكه در
متن خ�ود جهتگيري خ�اص دارد ،اما
چون زيركانه و حرفهاي اعمال ميشود،
مخاط�ب را به اين ب�اور ميرس�اند كه
رس�انه مدنظ�رش بيطرف اس�ت .اما
آن رس�انه بيط�رف نيس�ت و خب�ر را
هم خ�ام منتش�ر نك�رده اس�ت بلكه
طرفدارياش را چن�ان حرفهاي اعمال
كرده ك�ه به چش�م مخاط�ب نميآيد

محكوم شده ،زنداني اهل سنت ،دانشجوي معترض و ...اين
توصيفات از فرد دستگير شده يك چهره موجه ميسازد و در
واقع او را تطهير ميكند .از سويي اشاره به گزارههاي هويتي
يك تروريست كه موجه است و نقشي در مجازات او ندارد،
باعث ميش��ود مخاطب تصور كند او را بيدليل گرفتهاند.
يك معلم نبايد زنداني شود ،اين پيامياست كه مخاطب از
عبارت معلم زنداني دريافت ميكند اما اگر آن معلم اقداماتي
ضدامنيتي داشت چطور؟ يا آنكه قوميت افراد نبايد باعث
زنداني شدن بشود ،دانشجو و كارگر بودن و مذهب هم دليل
زنداني شدن نيست ،اما بيبيسي ميكوشد گزارههايي از
هويت اين افراد را بيان كند كه معصومانه و بيربط به جرم
آنها باش��د .اينگونه او ميتواند جمهوري اس�لامي را ظالم
نش��ان دهد اما وقتي همين گروهكه��اي جداييطلب 9
سرباز كرد بسيجي را در پادگاني مرزي در كردستان قتل
عام كردند ،بيبيس��ي از لفظ «كرد اهل سنت» استفاده
كرد؟ طبعاً خير! چون قرار نيست بيبيسي كردها را حامي
نظام نشان دهد.
در مورد ديگري ،بيبيس��ي براي اخبار پيرامون صادرات
بنزين ايران به لبن��ان از عبارت «بنزين ايران» اس��تفاده
ميكند اما درست آن است كه بنويسد «بنزين خريداري
شده از ايران» .بيبيسي ميداند سالها جنگ رواني غرب
بر اين استوار بوده كه پول مردم ايران خرج لبنان ميشود
و حاال ترجيح ميدهد همان ذهني��ت را تعميق كند و به
مخاطب نگويد كه آن بنزين خريداري شده است.
بيسبب نيست كه بسياري از عوام تصور ميكنند بيبيسي
روايتگ��ر بيطرف��ي از اخبار اس��ت .چه آنكه س��وگيري
بيبيسي ،چنانكه ذكر آن رفت ،غيرمحسوس و ناملموس
انجام ميش��ود و مخاطبي كه دقيق و اهل تحليل نباشد،
متوجه آن نميشود.

بياعتناييآنالينرابياموزيد!
گزارش
سم واينبرگ  /ترجمه :علي اميــري
اينترنت درياي بيپايان اطالعات اس��ت .راست و دروغ در
اين دريا چنان درهم آميختهاند كه گاهي همه اميدمان را
ن حال يك
براي رسيدن به حقيقت از دست ميدهيم ،با اي 
استاد دانشگاه استنفورد ميگويد ،شايد بايد ابزارهايمان را
براي تشخيص راست از دروغ در دنياي مجازي تغيير دهيم.
در مدارس به ما ميآموزند كه براي قضاوت درباره يك متن
بايد اول آن را با ِ
دقت تمام خواند اما در دنياي آنالين ،مهمتر
از خواندن يك متن ،توانايي فراتر رفتن از آن است.
اينترنت جاي خطرناكي اس��ت .نويس��نده مطلبي در يك
وبسايت ممكن است واقعاً نويسنده آن نباشد .ارجاعاتي
كه به آن مطلب مشروعيت ميبخشد ،ممكن است ارتباط
ناچيزي با مدعياتش داشته باش��د .امكان دارد نشانههاي
اعتباربخشي مثل دامنه  Orgجعل اس��تادانهاي باشد كه
يك نخبه روابط عمومي ساكن واش��نگتن دي.سي انجام
داده است.
فن بياعتنايي!
اگر چندين مدرك دكت��را در ويروسشناس��ي ،اقتصاد و
پيچيدگي سياستهاي مهاجرتي نداشته باشيد ،اغلب اوقات
هنگاميكه سر از سايتي ناآشنا درميآوريد ،عاقالنهترين
كار بياعتنايي است .بياعتنايي به اطالعات چيزي نيست
كه در مدرسه به شما بياموزند .مدرسه عكس آن را آموزش
ميدهد؛ خواندن كامل و دقيق ي��ك متن پيش از قضاوت
درباره آن .هر نظري پيش از خواندن كامل آن نس��نجيده
است اما در اينترنت ،جاييكه معجوني از تبليغاتچيها،
البيگرها ،نظريهپردازان توطئه و دولتهاي خارجي نقشه
كش��يدهاند تا توجه ش��ما را بدزدند ،اين راهبرد نابودتان
ميكند .بياعتنايي انتقادي آنالين دقيق��اً هماندازه تفكر
انتقادي اهميت دارد .علتش آن است كه مثل بازي پينبال
كه در آن توپ از اين اهرم به آن اهرم انداخته ميشود ،توجه
ما نيز از يك نوتيفيكيش��ن به يك پيامك و از آن به لرزش
بعديتلفن همراهمان پرتاب ميشود.
طبق مشاهدات هربرت سايمن ،برنده فقيد جايزه نوبل ،اين
وفو ِر بيشازحد هزينه دارد و هزينهاش كميابي است .سيل
اطالعات توجه را ميفرس��ايد و توانايي تمركز را تضعيف
ميكند .س��ايمن نوش��ت ،جامعه مدرن با چالشي روبهرو
ش از
است؛ منابعي كه ممكن است توجه را مصرف كنند ،بي 
حد فراوانند .جامعه مدرن بايد بياموزد تا «توجه را بهنحوي
مؤثر ،در ميان اين مناب��ع توزيع كند» ،ما داريم جنگ بين
توجه و اطالعات را ميبازيم.

چسبيدن به سايت
تيم پژوهشي من ،در دانشگاه استنفورد ،اخيرا ً نمونهاي ملي
متش��كل از 3هزارو ۴۴۶دانشآموز دبيرستاني را بر اساس
تواناييش��ان در ارزيابي منابع ديجيتال سنجيده است .در
اين پژوهش ،دانشآموزان وبسايتي را با استفاده از اينترنت
بررسي كردند .اين وبس��ايت مدعي است «گزارشهايي
واقعي» را درباره اقليمشناسي منتشر ميكند.
از دانشآموزان خواس��ته ش��ده بود درباره موثقبودن اين
سايت قضاوت كنند .پيامي روي نمايشگر به آنها يادآوري
ميكرد كه ميتوانند هر جايي در اينترنت را براي رسيدن
به پاس��خ جس��توجو كنند .اكثر آنها به جاي ترككردن
س��ايت ،دقيقاً همان كاري را كردند كه مدرس��ه آموزش
ميدهد ،يعني به همان سايت ميچس��بيدند و مطالبش
را ميخواندن��د .به صفحه «درب��اره م��ا» ميرفتند ،روي
گزارشهاي فني كليك ميكردن��د و نمودارها و جداول را
وبرق پژوهشهاي
بررسي ميكردند .اين س��ايت پر از زرق ِ
دانش��گاهي بود و خيلي خوب به نظر ميرسيد ،مگر براي
كس��ي كه مدرك كارشناسي ارش��د اقليمشناسي داشته
باش��د .دانشآموزان معدودي ،يعني كمتر از ۲درصد آنها
فهميدند صنعت سوخت فسيلي حامي اين سايت است ،اما
به كار بستن تفكر انتقادي درباره محتواي سايت آنها را به
اين نتيجه نرساند .آنها با بيرونرفتن از سايت و مراجعه به
ديگر جاهاي وبِ آزاد موفق شدند به اين موضوع پي ببرند،
شناختن اينترنت از اينترنت استفاده كردند .يكي
يعني براي
ِ
از دانشآموزاني كه نام آن گروه را در اينترنت جس��توجو
كرد ،نوشت« :اين سايت پيوندهايي با شركتهاي بزرگي
دارد كه عامدانه ميخواهند م��ردم را در رابطه با تغييرات
اقليمي گمراه كنند .بنابر گزارش يو.اس.ايتودي ،ا ِكسان
حامي مال��ي اين مؤسس��ه غيرانتفاعي بوده ت��ا اطالعاتي

گمراهكننده درب��اره تغييرات اقليمي پخ��ش كند ».اين
دانشآموز به جاي آنكه خودش را با گزارشها درگير كند
زبان خنثينماي اين سايت را بخورد ،كاري را كرد
و فريب ِ
كه صحتسنجهاي حرفهاي انجام ميدهند؛ او سايت را از
طريق ترك كردن آن ارزيابي كرد .صحتسنجها به كاري
ميپردازند كه ما به آن «خوانش جنب��ي» ميگوييم .آنها
پيش از اينكه بخواهند درگير محتواي سايت شوند ،تبهاي
جديدي باالي نمايشگرشان باز ميكنند و به جستوجوي
اطالعات درباره يك سازمان يا فرد ميپردازند.
تفكر انتقادي
ما در يك دوره آنالين ،در دانشگاه نورث تگزاس ،ويدئوهاي
آموزش��ي كوتاهي قرار داديم كه خطرات درگير ش��دن با
سايتي ناش��ناخته را نش��ان داده و به دانش��جويان طريقه
ارزياب��ي آن را آموزش م��يداد .دانش��جويان در آغا ِز دوره
فريب ويژگيهايي را ميخوردند كه دستكاريشان بهنحو
مضحكي آسان است ،مواردي مثل «ظاهر» يك سايت ،وجود
لينكهايي به منابع رسمي ،مجموعهاي از ارجاعات علمي يا
صرفِ مقدا ِر اطالعاتي كه سايت فراهم ميكند .در امتحاني
كه در آغاز نيمس��ال تحصيلي گرفتيم ،تنها سه دانشجو از
ميان  ۸۷نفر بودند كه سايت را براي ارزيابي آن ترك كردند.
در پايان دوره ،بيش از سهچهارم آنها اين كار را كردند.
وقتي در سايتي ناآش��نا ميمانيم و تصور ميكنيم آنقدر
باهوشيم كه ركب نميخوريم ،توجهمان را هدر ميدهيم و
كنترلمان را به دست طراحان سايت ميسپاريم .هنگامي كه
چند ثانيه وقت صرف ميكنيم و آن سايت را با ياريگرفتن
از قدرتهاي اس��تثنايي وبِ آزاد ميس��نجيم ،كنترلمان
را پس ميگيريم و بهوس��يله آن ميتوانيم ارزشمندترين
داراييمان ،يعني توجهمان را بازپسگيريم.
نقل از  :ترجمان/مرجع :کانورسیشن

بحث و جنجال ميان ما ،در امريكا نيز جريان دارد .فناوري به
جايي رسيده است كه حتي دولت امريكا نيز به دنبال محدود
ساختن پلتفرمهاست .حال اگر بخواهيم طرح فعلي حمايت
از كاربران فضاي مجازي را در ايران اجرا كنيم ،آيا تحقيقات
ملي در اين مورد انجام گرفته است و ديدگاههاي مردم بررسي
شدهاند؟ جاي چنين اقدامي در طرح ياد شده ،خالي است.
به گزارش مهر ،چهارمين جلسه از سمينار علمي حكمراني
فضاي مجازي با موضوع «ابع��اد فرهنگي -اجتماعي طرح
حمايت از حقوق كاربران» عصر شنبه ۲۰شهريور با همكاري
پژوهشگاه فضاي مجازي و دانشگاههاي آزاد و امام صادق(ع)
برگزار ش��د .ديدگاههاي دكتر فرش��اد مهديپ��ور ،رئيس
پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعي پژوهشگاه فرهنگ و
انديشه اسالمي و دكتر ايمان عرفانمنش ،عضو هيئت علمي
دانشكده معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام
صادق(ع) را در اين زمينه ميخوانيم.
اگر ص�داي واحدي داش�ته باش�يم پلتفرمهاي
خارجي با ما مذاكره ميكنند
فرش��اد مهديپور ،رئيس پژوهش��كده فرهنگ و مطالعات
اجتماعي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اس�لامي ،به عنوان
مدافع طرح حماي��ت از حقوق كارب��ران در فضاي مجازي،
موضوع حكمراني فضاي مجازي را مسئلهاي جهاني دانست
كه صرفاً به ايران محدود نيست و تصريح كرد :اين بحث به
چالشي براي اكثر كشورهاي جهان بدل شده است .مهديپور
به وجود برخي چالشهاي قابل پيشبيني در طرح اش��اره
كرد و مسئله زمانبر شدن فرآيند حكمراني فضاي مجازي در
اتحاديه اروپا از سال  ۱۹۹۵تا  ۲۰۱۸را به عنوان مثال براي
وجود و امكان رفع تدريجي چالشهاي موجود ،مطرح كرد.
وي گفت :طرح حمايت از كاربران در فضاي مجازي را نبايد
به كنترل و فيلترينگ اينترنت تقلي��ل داد چراكه تنها يك
بند از طرح به اي��ن موضوع ميپ��ردازد .مهديپور به امكان
حل چالش وضعيت حقوقي ش��وراي عالي فضاي مجازي از
طريق طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي و خدمات
پايه كاربردي اش��اره كرد و درباره مذاكرات پيشين ايران با
پلتفرمهاي خارجي گفت :اگر صداي واحد از نهادهاي داخلي
برخيزد ،پلتفرمهاي خارجي با ما مذاكره ميكنند .ايرانيان
به نس��بت جمعيت خود ،بزرگترين جمعيت زباني حاضر
در فضاي مجازي هستند .كش��ورهايي چون تركيه ،امارات
و بسياري از ديگر كش��ورها ،پلتفرمهاي خارجي را توسط
قوانين مجلس ،محدود ساختهاند .عالوه بر اين ،ما پلتفرمهاي
موفقي چون فيليمو و آپارات را نيز در اختيار داريم.
هيچ راهي براي حفاظت از كاربران در پلتفرمهاي
خارجي نداريم
رئيس پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعي پژوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسالمي افزود :ما اساس��اً هيچ راهي براي
حفاظت از حريم خصوصي در پلتفرمهاي خارجي نداريم.
در خواست پيگردهاي حقوقي بسياري در اين زمينه وجود
دارد اما چگونه ميتوانيم از آپارات حمايت كنيم ،در حالي كه
گوگلپلي آن را از بستر خود حذف ميكند؟
مهديپور با اشاره به برخي نكات در راستاي بهبود و اصالح
طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي گفت :گرچه
اين طرح بايد به صورت مش��روط پذيرفته ش��ود ،اما نياز به
خالصهسازي و سپردن اختيارات مازاد خود به شوراي عالي
فضاي مجازي دارد .مجلس نبايد به همه حوزههاي حكمراني
فضاي مجازي ورود كند.
حكمران�ي همهجانب�ه در فضاي مج�ازي محكوم
به شكست است
در اين نشس��ت ايم��ان عرفانمنش ،عض��و هيئت علمي
دانش��كده معارف اس�لامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه
امام صادق(ع) با اشاره به اينكه فناوري با ورود به بسترهاي
فرهنگي جامعه ،تغييرات عميقي در پي دارد ،انتقاد خود را
بر مسئله اقناع افكار عمومي معطوف ساخت و گفت :طرح
براي مردم عادي است نه فقط براي اقشار خاص ،بنابراين
به منظ��ور مواجهه خردمندان��ه مردم با فض��اي مجازي،
بايد فرهنگس��ازي صورت گي��رد .قوانين معم��والً باعث
فرهنگسازي نميشوند .اين انديشه كه در فضاي مجازي
نيز مانند ديگر حوزهها به دنبال حكمراني همهجانبه باشيم،
محكوم به شكست است .وي افزود :بايد ميان منافع دولت
و مردم ،توازن ايجاد ش��ود .در حكمراني بايد سهم همه ،از
جمله مردم و اصناف در نظر گرفته شود.
عرفانمنش موضوع حكمراني داده را نيز مورد اشاره قرار داد
و گفت :ما با بحث حكمراني داده مواجه هستيم .دادههايي
كه در فض��اي مجازي توليد ميش��ود ،از مؤلفههاي قدرت
نرم است .در فضاي مجازي كه به س��مت اينترنت رفتارها
ميرود ،شبكههاي اجتماعي ،ش��بيه يك رصدخانه بزرگ
هستند كه از طريق آن و با بررسي دقيق رفتار مردم ،ميتوان
به خيلي از مسائل اجتماعي پي برد .وي در مورد تحوالت
ايجاد شده ناشي از توسعه فناوري در بستر جامعه ،گفت :در
دنياي مجازي ،فرهنگ به سمت تجاري شدن ميرود و آن
بخشي از فرهنگ شما پذيرفته ميشود كه منطق اقتصادي و
تجاري داشته باشد .اگر دولت ايران به دنبال ايجاد چارچوبي
در اين حوزه است ،بايد ،محتواي فرهنگي غيرتجاري را به
عنوان مزيت خود توليد كرده و از اين طريق ،سبك خاص
خود را پيش گيرد.
اين استاد دانش��گاه امام صادق(ع) به ارتباط ميان فضاي
مجازي و ژئوپلتيك اشاره كرد و گفت :كشورهاي مختلف
جهان ،حكمراني اينترنت را بر اساس مؤلفههاي ژئوپلتيك
و فرهنگي خ��ود ميبينند و هر يك هنگام��ي كه در مورد
حكمراني س��خن ميگوين��د ،منظور خاص خ��ود در اين
مورد دارند .به عبارت ديگر ،مالحظات تاريخي و فرهنگي
هر كش��ور ،نوع نگاه آن دولت به حكمراني فضاي مجازي
را تعيين ميكند ،به عنوان مثال رويكرد روس��يه ،چين و
اتحاديه اروپا ،به حكمراني فضاي مجازي ،به ترتيب سياسي،
اقتصادي و حقوقي است.
عرفانمنش با مقايسه شرايط فعلي ما با امريكا گفت :بحث و
جنجال ميان ما ،در امريكا نيز جريان دارد .فناوري به جايي
رس��يده اس��ت كه حتي دولت امريكا نيز به دنبال محدود
ساختن پلتفرمهاست .حال اگر بخواهيم طرح فعلي حمايت
از كاربران فضاي مجازي را در ايران اجرا كنيم ،آيا تحقيقات
ملي در اين مورد انجام گرفته است و ديدگاههاي مردم بررسي
شدهاند؟ جاي چنين اقدامي در طرح ياد شده خالي است.

