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با افزایش تنش ها میان واشنگتن و پکن

لزوم تحول دیجیتالی دستگاه قضایی کشور

میترا جلیلی
خبرنگار

امریــکا بهدنبــال افزایــش تنش با چیــن ،تنها به
ایجــاد محدودیتهایــی بــرای کمپانــی بــزرگ
تولیدکننــده تلفــن همــراه جهــان« ،هــوآوی» و
مقابله با پلتفرم «تیک تاک» بسنده نکرد و حاال
بــا ارائه طرحــی 5مــادهای ،قصــد دارد اینترنت
پــاک را در امریکا برقــرار کند؛اینترنتی کــه در آن
هیــچ ردپایی از حضور کمپانیهــای چینی دیده
نمیشود و عمالً امریکاییها هیچ تأثیری از چین
نمیگیرند.
ëëیک طرح و هزار واکنش
بتازگی«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه امریکا از
برنامه گستردهای برای سرکوب برنامهها و خدمات
چینــی با نام «اینترنت پاک» یا «شــبکه پاک»خبر
داد و جزئیــات این طرح را اعــام کرد .البته زمزمه
اجــرای ایــن طــرح در  ۲۰آوریــل ســالجاری (اول
اردیبهشــت امســال) بهعنــوان بخشــی از فرمــان
اجرایــی ترامــپ بــه گــوش رســید و هــدف از آن،
تضمیــن امنیــت انتقــال اطالعــات در شــبکههای
5Gامریکا ،محافظــت از حریم خصوصی کاربران
و کمپانیهــای امریکایی و نیز ممانعت از توســعه
بدافزارها در اینترنت عنوان شد.
امــا وقتــی وزیــر امورخارجه امریــکا میگوید
بهدنبــال اینترنــت پــاک در امریکاســت ،منظور
وی دقیقاً چیســت؟ منظــور پمپئو ،کوتــاه کردن
دســت چیــن و کمپانیهای چینی بــر اینترنت و
فضای مجازی امریکاســت که البته این موضوع
انتقادهــای زیــادی هــم بهدنبال داشــته اســت.
منتقدان میگوینــد این طرح نگرانیها درزمینه
تجزیــه اینترنــت جهانــی را بیشــترخواهد کــرد.
این گروه از واژه « »splinternetاســتفاده کردند؛
واژهای کــه پیــش از این تنها برای چین و روســیه
مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت .به اعتقــاد این
افراد ،ســال هاست که چین از دیوار آتشین برای
محــدود کــردن ســرویسهای غربــی اســتفاده
میکنــد و حاال امریــکا دقیقاً برنامهای مشــابه را
در ســر میپرورانــد و میخواهــد اینترنت امریکا
را از سرویسها و اپلیکیشنهای چینی پاک کند.
امــروزه با دیــوار بلندی که چیــن در اطراف خود
کشــیده نمیتوانید موتور جست و جوی گوگل یا

فیسبوک را در این کشور پیدا کنید ،آنچه مردم
انتظار نداشــتند این بود که امریــکا هم روزی راه
چین را در پیش بگیرد.
«الــن وودوارد» یــک متخصص ســایبری نیز
این خبر را شــوکهکننده خواند و گفــت :بالکانیزه
شدن(تجزیه) اینترنت درست مقابل چشمان ما
درحال وقوع است .امریکا همیشه انتقاد فراوانی
به کنترل دسترسی کاربران به اینترنت در برخی
کشــورها داشــته و حاال میبینیم که همــان کار را
میخواهد انجام دهد .اما در مقابل ،برخی دیگر
این نگاه را اغراقآمیز میدانند و معتقدند دالیل
امریکا بــرای پاک کردن اینترنت امریکا ،نســبت
به دولتهایی که بهدنبــال کنترل فضای آنالین
هستند ،بسیار متفاوت است.
ëëدردسر تازه تولیدکنندگان چینی تلفن همراه
وزیر امــور خارجه امریکا هنــگام معرفی این
طرح گفت :اپلیکیشنهای جمهوری خلق چین
حریم خصوصی شهروندان ما را تهدید میکنند،
ویروسها و بدافزارهای متعددی برای ما ارسال
میشــود و شــاهد تبلیغــات نامناســب و انتشــار
اطالعات غلط و اخبار جعلی توسط دولت چین
هستیم«.مایک پمپئو» به  ۵بند برنامه «اینترنت
پاک» اشــاره کــرد و هــدف از اجرای ایــن طرح را
جلوگیری از دسترســی رقبا به اطالعات حساس
کاربــران و کســب و کارها دانســت .با ایــن فرمان
5مــادهای ،عمــاً تولیدکننــدگان تلفــن همــراه
چینی دیگر نمیتوانند اپلیکیشنهای امریکایی
را روی گوشــیهای خــود بهصــورت پیش فرض
نصــب کنند .بهدلیــل تحریمهای قبلــی امریکا،
کمپانی بزرگ هوآوی کــه به تازگی از نظر میزان
فــروش تلفــن هوشــمند در صدر جــدول جهان
ایســتاده و موفــق به کنــار زدن اپل و سامســونگ
شده ،از دسترسی به سرویسهای گوگل همچون
گــوگل مپ ،جــی میــل ،یوتیوب و حتی سیســتم
عامل اندروید محروم شده است که این موضوع
میتوانــد فــروش محصوالتــش در جهــان را بــا
مشــکالتی مواجه کند .هرچنــد پیش ازاین تصور
میشد برخی دیگر از برندهای چینی تولیدکننده
تلفن همــراه همچون شــیائومی ،اپــو( )Oppoو
ویــوو( )Vivoمیتواننــد در چنیــن فضایی رشــد
کننــد و حتی از هوآوی در بازارهای جهان پیشــی

بگیرنــد ،اما حاال با این فرمــان جدید عمالً همه
کمپانیهــای تولیدکننــده چینــی از تحریمهــای
مشــابه هــوآوی آســیب خواهند دید .بــا توجه به
اینکه ظاهــراً در این برنامه هیچ اســتثنایی دیده
نمیشــود پس این شــرکتها نیز تأثیر میگیرند
توگوهای
مگر اینکه تا زمان اجرایی شدن آن ،گف 
پشت پردهای انجام و توافقهایی حاصل شود.
بیش از یک ســوم فروش تلفنهای هوشمند
جهــان در اختیار فروشــندگان برتــر چینی یعنی
هوآوی ،شیائومی و اپو( )Oppoقرار دارد البته این
موفقیت عالوه بر شبکه توزیع و فروش مناسب،
در نتیجــه اکوسیســتم بــاز گوشــیها بوده اســت.
تاکنــون کاربــران بــا خرید گوشــیهای هوشــمند
چینــی بــه اپلیکیشــنهایی همچون اینســتاگرام
و واتــس اپ و همچنیــن ســرویسهای گــوگل
دسترســی داشــتند امــا ظاهــراً تحــت تنشهای
امریــکا و چیــن ،ایــن اکوسیســتم مــورد حملــه
امریــکا قــرار میگیــرد .هم کمپانیهــای چینی و
هم کمپانیهای امریکایی که تاکنون از همکاری
دوطرفــه ســود میبردهاند میگوینــد هرچه این
کابوس بــه واقعیــت نزدیکتر میشــود نگرانی
آنها از زیانهای آینده نیز افزایش مییابد.
مایک پمپئو همچنین گفت :ما میخواهیم
اپلیکیشنهای غیرقابل اعتماد را از فروشگاهها
و اپ اســتورهای امریــکا حــذف کنیــم .امــا آیــا
منظور پمپئو همه اپلیکیشنهای چینی است؟
درباره ایــن موضوع توضیح کاملی داده نشــده
اما ظاهراً قرار اســت هرگونه اپلیکیشن چینی از
اپ استورهای امریکایی حذف شود .البته پیش
از ایــن امریــکا جنــگ با اپهــای چینــی را کلید
زده و بــرای فعالیت «تیک تاک» که محبوبیت
زیادی هم در امریکا داشت موانعی ایجاد کرده
بود .بهدنبــال ممنوعیت ،گمانه زنیهایی برای
خریــد این پلتفرم توســط مایکروســافت انجام
شــد .پس از مدتی در نشســت بــزرگان صنعت
فناوری امریکا با ترامپ ،عنوان شــد که مشــکل
حل شــده و قطعاً مایکروســافت به خرید تیک
تــاک خواهد پرداخــت .اما چیزی نگذشــت که
ترامــپ طــی فرمانــی جداگانه هرگونــه خرید و
فــروش و تجارت بــا کمپانیهای چینــی را منع
کرد و مایکروســافت را در یــک دوراهی قرار داد.

اخـــــــــبار

«اینترنت پاک» در امریکا اجرا می شود

این موضــوع همه کاربــران را دچار ســردرگمی
کرده و کســی نمیداند آیا تیک تاک هم در این
برنامه جای میگیرد یا نه .اما اگر فرض را بر این
بگذاریم که مذاکرات پشــت پرده مایکروسافت
و دولتمــردان ،خریــد تیک تاک را به ســرانجام
برســاند ،بجز این پلتفرم ،ســایر اپلیکیشنهای
چینــی همچــون وی چــت و ویبــو( )Weiboکــه
اکنون حضوری نســبتاً قدرتمند در امریکا دارند
با مشکالت جدی مواجه خواهند شد و بیشک
موجــی از نارضایتی کاربران امریکایی را شــاهد
خواهیم بود.
ëëمحدودیتهای مخابراتی و ابری
یکی دیگر از مواردی که در طرح اینترنت پاک
امریکا به آن اشــاره شــده ایجاد محدودیتهایی
برای اپراتورهای مخابراتی است .پمپئو به اپراتور
مخابراتــی پــاک اشــاره کــرده و هــدف از این بند
را قطــع ارتبــاط اپراتورهــای ناامن با شــبکههای
مخابراتــی امریــکا میدانــد .طبــق ایــن برنامه،
اپراتورهایی همچون چایناموبایل اجازه ندارند به
شبکههای مخابراتی امریکا متصل شوند و نباید
ســرویسهای بینالمللــی بــرای امریــکا فراهم
کنند.بــه این ترتیــب از زمان اجرای ایــن برنامه،
مســافران چینی نمیتوانند از امکانات رومینگ
شــبکههای ارتباطی امریکا اســتفاده کننــد .البته
برخی معتقدند در این برنامه مشــخص نشــده
آیــا تنها اپراتورهــای چینی از فعالیــت در امریکا
محروم میشــوند یــا هرگونه تماس بیــن مردم
چین و امریکا محدود خواهد شد.
ممانعــت از ذخیــره اطالعــات کاربــران
و کمپانیهــای امریکایــی در فضاهــای ابــری
چیــن نیــز از دیگــر بندهــای این طرح محســوب
میشــود و درقالــب «ابــر رایانشــی پــاک»،

کمپانیهــای امریکایــی نمیتواننــد اطالعات را
بر ســرویسهای ابری چینی همچــون علی بابا،
تنسنت( )Tencentو بایدو( )Baiduذخیره کنند.
پمپئو گفت :اطالعات حساس شخصی یا تجاری
ازجملــه اطالعــات مربــوط به تحقیقــات درباره
ســاخت واکســن کووید  19نباید در سرویسهای
رایانــش ابــری خارجــی بویــژه ســرویس هــای
چینی ذخیره شــوند چراکه احتمال ســرقت این
اطالعات میرود .شبکه کابل اینترنت پاک هم از
دیگر بندهای این طرح به شمار میرود.طبق این
طرح باید تضمین شــود کابلهــای اینترنتی زیر
دریایی امریکا که این کشــور را به اینترنت جهانی
متصل میکنند توســط رقبــا و عامالن خطرناک
دســتکاری نشــوند .در همیــن راســتا امریــکا بــا
شــرکای خارجــی همــکاری میکند تــا کابلهای
اینترنت زیردریایی در سراســر جهان در معرض
خطــر قرار نگیرند .هنوز مشــخص نشــده که این
برنامــه از چه زمانی و چگونه اجرا میشــود و چه
اهرمهایــی بــرای اجرای کامــل آنها وجــود دارد
و از همــه مهمتــر اینکــه چگونه از نظــر تکنیکی،
این مــوارد بدون نقض حقوق بشــر ،مخالفت با
آزادی بیان و ...اجرایی خواهد شــد .ازسوی دیگر
چین نســبت بــه محدودیتهــای آینــده امریکا
بــرای کمپانیهای چینی اعتراض کرده و به نظر
میرســد اگر این محدودیتها به طور کامل اجرا
شــود احتمــاالً چیــن نیــز مقابله به مثــل خواهد
کرد.درحــال حاضــر با وجــود تنشهــا همچنان
اپلیکیشــنهای امریکایی همچون اسنپ چت و
اپلیکیشن خرید آمازون در گالری اپهای هوآوی
وجــود دارد و مــردم از آن اســتفاده میکنند ولی
احتمــاالً این اپلیکیشــنها هــم در اقدامی تالفی
جویانه حذف خواهند شد.

دبیــر شــورای عالی فضای مجازی کشــور بر اهمیت بازتعریــف مفاهیم حقوقی و
تحول دیجیتالی دستگاه قضایی در فضای مجازی در کشور تأکید کرد.
به گزارش «ایران» ابوالحسن فیروزآبادی گفت :پیشتر در ساختار دولت  -ملت
حوزه قضایی در مرزهای جغرافیایی کشــورها تعریف میشد اما امروز با گسترش
فضای مجازی و تسری آن بر تمامی ابعاد زندگی بشر مرزهای جغرافیایی معنای
سابق را ندارد و در هر سکو (پلتفرم شبکههای اجتماعی ،خدمات و )...مرز تعریف
متفاوتی دارد .بنابراین باید حوزه قضایی و چگونگی اعمال اراده در فضای جدید
بازتعریف شود .وی با اشاره به اهمیت بازتعریف مباحث آزادی ،مسئولیتپذیری،
مالکیت معنوی و حریم خصوصی در حوزه قضایی کشــور افزود :در حوزه قضایی
باید به این مباحث عمیق و ریشهای بهصورت نظری پرداخته شود چرا که در حال
حاضر شرکتهای صاحب ســکوهای جهانی (پلتفرم) براساس منافع اقتصادی
خود نســبت به تعریف و اعمال آنها اقدام کرده و با سوءاســتفاده از خأل کشورها در
این حوزه مفاهیم خود را تبدیل به هنجار ،ارزش و در نهایت حق میکنند.
فیروزآبادی با تأکید بر اینکه ما در کشــور در حوزه قضایی نیاز به گفتمانســازی
داریــم ،اظهار کرد :محافظــت از اطالعات و دادهها که در اروپا تحت قانون GDPR
مطرح است باید در کشور تعریف شود و در نهایت تحول دیجیتالی دستگاه قضایی
نیاز اولیه اســت .دبیر شــورای عالی فضای مجازی کشــور تصریح کــرد :مرکز ملی
فضای مجازی بهدنبال طرح دو کنوانســیون جرایم و امنیت با همکاری کشورهای
روســیه و چین و عضو غیرمتعهدها در جهان اســت که البته این مهم با مخالفت
شــدید امریکا مواجه است چرا که کنوانســیون حقوقی طرح شده با حکمرانی یک
جانبهگرایی امریکا در دنیا در حوزه فضای مجازی تداخل دارد.
وی با اشــاره به اینکه کنوانســیونهای کســبوکار هم از اهمیت ویژهای در این
حــوزه در دنیــا برخوردار اســت ،افزود :یکی از مهمترین مســائل حوزه کســبوکار
در فضــای مجــازی بحث مالکیت معنوی اســت کــه با تعریف آن حوزه سیاســی،
اقتصادی و اجتماعی ما رشد کرده و صاحب قدرت نرم خواهیم شد.

سیا جاسوسی دولت چین از تیک تاک را رد کرد

گزارش جدید منتشــر شــده توســط ســازمان جاسوســی سیا نشــان میدهد دولت
چین هرگز به دادههای خصوصی کاربران امریکایی اپلیکیشن تیک تاک دسترسی
نداشته است.
بهگزارش مهر ،تحلیلگران سیا به کاخ سفید اعالم کردهاند که اگر چه دستیابی
دولت چین به اطالعات خصوصی کاربران اپلیکیشن تیک تاک ممکن است ،اما
هیچ شواهدی در دست نیست که نشان دهد چین در عمل چنین کاری کرده باشد.
ارزیابی سیا در شرایطی صورت گرفته که ترامپ طی دو هفته اخیر بارها مدعی
جاسوسی سایبری پکن از کاربران برنامه به اشتراکگذاری ویدئوی تیک تاک شده
اســت .ترامپ بر مبنای همیــن ادعاهای دروغ ،تالش کــرده تا مالکیت تیک تاک
را از شــرکت چینی بایت دنس بگیرد .توئیتر و مایکروسافت از جمله شرکتهایی
هستند که برای خرید تیک تاک با بایت دنس وارد مذاکره شدهاند.
بهدنبــال تداوم ادعاهای رئیس جمهــوری امریکا علیه تیک تاک ،بایت دنس
شکایتی را علیه دولت امریکا تقدیم دادگاه کرده و خواستار لغو فرمان اجرایی وی
برای ممنوعیت فعالیت تیک تاک در امریکا شده است.
ادعاهای امریکا در مورد ســرقت اطالعات خصوصی کاربران اپلیکیشن چینی
تیک تاک در شــرایطی مطرح میشود که شــرکتهای فناوری بزرگ امریکا مانند
فیس بوک ،آمازون ،گوگل و غیره خود بارها به علت ســرقت اطالعات خصوصی
کاربران و سوءاستفاده از آنها محکوم شده و رسواییهای بزرگی به بار آوردهاند.

