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توئیتر چقدر در درگیریهای سیاسی جهان نقش دارد؟

دستورالعمل اتصال اپراتورها با پیامرسانهای
داخلی تصویب شد

معرفــی نیازهــای فناورانه کشــاورزی و صنایع وابســته با هدف بهمرســانی عرضه و
تقاضــای نــوآوری حــوزه کشــاورزی در روزهــای  ۱۲تا  ۱۴مــرداد ماه بهصــورت آنالین
برگزار میشــود.به گزارش «ایران» این رویداد مجازی (وبینار) به منظور شبکهســازی
و بهرهمندی از توان شــرکتهای دانش بنیان برای رفع چالشهای این حوزه توسط
صندوق نوآوری و شــکوفایی ،معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی برگزار خواهد شد.
محورهای رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه کشــاورزی و صنایع وابسته شامل
نهادههای زراعی و دامی ،مکانیزاســیون ،آبیاری ،کود و بذر و سموم کشاورزی خواهد
بود و عالوه بر ارائه نیازهای فناورانه کشــاورزی و صنایع وابســته ،جلســات پرســش و
پاســخ زنده و تشــریح نحوه تعامل خریداران عمده حوزه کشــاورزی با شــرکتهای
دانش بنیان ،مذاکرات تجاری B۲Bبهصورت آنالین برگزار خواهد شد.
همچنین حمایتهای صندوق نوآوری و شــکوفایی و نیــز معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری از بهمرسانی عرضه و تقاضای فناوری معرفی و کارگاههای معرفی
نقش مالکیت فکری و دریافت استانداردها در توسعه محصوالت حوزه کشاورزی نیز
در حاشیه این رویداد خواهد بود.
رویــداد مجازی معرفــی نیازهای فناورانه کشــاورزی و صنایع وابســته ،فرصتی برای
شناســایی و رفع نیازهای فناورانه این حوزه با حضور واحدهای صنعتی ،شرکتهای
فناور و دانش بنیان و مراکز دانشگاهی است.

گوگل ترموستات های معیوب را تعویض می کند

به دنبال اعتراضهای کاربران ،گوگل ترموســتاتهای معیوب نست خود را که برای
برقراری ارتباط بیسیم مشکل دارند تعویض خواهد کرد.
به گزارش فارس ،مشــکل ترموستاتهای نســت ،مربوط به برقراری ارتباط وای فای
آنهاست که به خطای دبلیو  ۵شهرت یافته است.
مشــکل یادشده دسترســی به ترموســتاتهای نســت از راه دور و تبادل داده با آنها را
دشــوار میسازد .گوگل از مدتها قبل از مشکل ترموستاتهای مذکور برای برقراری
ارتباط بیسیم آگاه بوده ،اما تا به حال برای حل مشکل یادشده اقدام نکرده بود.
این شــرکت در بیانیهای که اخیراً صادر کرده این مشــکل را ناشی از نقص تراشههای
وای فای ترموستات نست دانسته ،اما در این زمینه توضیح بیشتری ارائه نکرده است.
گوگل وعده داده که همه ترموستاتهای معیوب نست را بتدریج تعویض کند.
اعتــراض بــه این موضوع از ســوی کاربــران گوگل از نوامبر ســال  ۲۰۱۹آغاز شــد ،امید
میرود با جایگزینی تراشــههای وای فای نســت کنترل این ترموســتات از راه دور و با
استفاده از گوشیهای هوشمند ممکن شود.

اخبــــار

رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه
حوزه کشاورزی برگزار می شود
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آغاز عصر دیپلماسی مجازی بیپروا

بنا بر اعالم رگوالتوری

اپراتورها موظفند خدمات الزم برای برقراری امکان  Call outدر پیامرسانها را برای
آنها فراهم آورند.
به گزارش «ایران» ،حسین فالح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی (رگوالتوری) با بیان مطلب فوق در توئیتر نوشت :کمیسیون تنظیم مقررات،
دســتورالعمل نحوه اتصــال متقابل اپراتورها با پیامرســانها را تصویب کــرد .بر این
اساس اپراتورها موظفند خدمات الزم برای برقراری امکان  Call outدر پیامرسانها را
برای آنها فراهم آورند .تعرفه این تماسها نصف تماس عادی خواهد بود.
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میثم لطفی
خبرنگار

«مرکز تحقیقــات علوم و امنیت وابســته به کالج
ســلطنتی لنــدن» پیرامــون چگونگی اســتفاده از
مقــام هــا و ســازمان هــای دولتــی توئیتــر و دیگر
شــبکههای اجتماعــی هنــگام بــروز بحرانهــای
جهانــی مطالعــهای را انجــام داده و در پایــان
نتیجه گرفته اســت که فعالیت گســترده احزاب و
گروههای سیاســی در توئیتر به این معنی نخواهد
بــود کــه آنها فقــط نظــرات خــود را بــا یکدیگر به
اشتراک میگذارند .این تحقیق نشان می دهد که
فعالیتسیاسیدولتمرداندراینپلتفرمعواقب
گستردهای را بههمراه داشته است.
«هیترویلیامز»و«الکسیدرو»نویسندگانگزارش
نهایــی ایــن مطالعه توضیــح دادنــد در حالی که
توئیتهای منتشــر شده از ســوی مقامات دولتی
ممکن اســت بهشــکلدهی روایتهــای عمومی
کمک کنــد و بینش بهتری در تصمیم گیریهای
سیاســی کشــورها برجــا بگــذارد ،ولــی ایــن قبیل
فعالیتهایآنالیندرنهایتمیتواندسردرگمی
را برای عموم مردم به همراه داشته باشد و ضمن
گسترش ارتباطات دیپلماتیک ،تشدید تنشهای
جهانــی را باعــث شــود .ولــی بــا ایــن توضیحات
آیــا میتوان گفــت در عصر حاضر توئیتــر و دیگر
شبکههای اجتماعی آتش درگیریهای سیاسی را
بیشترکردهاند؟
بازی سیاسی توئیتر
«دونالــد ترامــپ» رئیسجمهــوری امریکا ســال
 2018میالدی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی
را مــورد خطاب قرار داد و با به اشــتراک گذاشــتن
یــک توئیت نوشــت« :کیــم جونــگ اون رهبر کره
شــمالی اظهــار داشــته اســت کــه دکمــه حملــه
هستهای همواره روی میز او در دسترس است .آیا
کسی در کشور بســته و تحت حکومت او میتواند
به او بگوید که من هم یک دکمه برای حمله دارم
و ایــن دکمه به مراتب قویتــر و بزرگتر از دکمه تو
عمــل میکند؟»این توئیــت تنشهای میــان دو
کشور امریکا و کرهشمالی را افزایش داد و در نهایت
با میانجیگری کشــورهای دیگــر ،ترامپ تصمیم
گرفــت در مــراودات بعــدی خــود سیاســتهای
آرامتری را با کرهشمالی دنبال کند.
البتهترامپدرتوئیتهایخود فقطکرهشمالیرا

هدف نگرفت .او در سال  2020میالدی در جریان
افزایــش تحریمهای امریــکا علیه ایــران بارها در
توئیتهای خود مقامات بلندپایه سیاســی ایران
را مــورد خطاب قــرار داد و در این پیامهای آنالین
وجهه اصلی خود را برای جهانیان نمایان کرد.
از آنجایــی کــه توئیتــر امــکان بــه اشــتراکگذاری
پیامهای بیپرده را فراهم میکند و فضای مقابله
سیاستمداران در دنیای مجازی را فراهم میآورد،
ویلیامز و همکارش در گزارش مربوط به مطالعه
جدیــد خود توضیح دادند که «توئیتر یک رســانه
ایدهآل برای انتشــار پیامهای دیپلماتیک ظریف
نیســت و نباید آن را یک پلتفرم سیاسی کاربردی
دانســت ».این دو محقق همچنین به این نتیجه
رســیدند که چون امریکاییها بــا  59.35میلیون
کاربر بزرگترین بخش مشــترکان شبکه اجتماعی
توئیتر را تشــکیل میدهند ،شهروندان و تصمیم
گیرنــدگان امریکایــی بهطــور گســترده نســبت به
کارزارهــا و پیام رســانیهای اطالعاتــی توئیتــر
حســاس هســتند و در مقابل آنهــا عکسالعمل
نشــان میدهنــد .این مســأله حتی موجب شــده
اســت هرچه از سوی سیاســتمداران امریکایی در
توئیتر منتشر میشود تأثیرات گســتردهای را روی
مردم این کشــور برجا بگذارد و تغییر اندیشههای
سیاسی مردم این کشور را هم باعث شود.
به صورت ویژه ،اگر شــما بهعنوان یک کاربر واحد
از مخالفــان سیاســتهای ایــاالت متحده باشــید
و بخواهیــد بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود روی
گفتوگوهای سیاســی امریکا اثــر بگذارید ،توئیتر
میتوانــد بهعنوان یــک ابزار کامالً کاربــردی مورد
اســتفاده قــرار گیــرد .بهعنــوان مثــال ،در جریــان
عملیات سایبری روسیه قبل از انتخابات ریاست
جمهوری 2016امریکااینمسألهبخوبیمشخص
شد و بررسیهای بعدی نشان داد عامالن اثرگذار
در شبکه اجتماعی تا چه اندازه توانستند بر نتیجه
انتخابات تأثیــر بگذارند .این اتفــاق در نهایت به
تغییر تصمیمات انتخاباتی به نفع ترامپ منجر
شــد.البته باید توجه داشــت اینکه توئیتــر توانایی
گســترده در گســترش اطالعات نادرســت و ایجاد
سوءتفاهم بین کاربران دارد یک اصل ثابت شده
است .بهطور خاص زمانی که در شبکه اجتماعی
توئیتــر نظرســنجیهای سیاســی انجام میشــود
براحتــی میتــوان دریافــت کــه اخبــار و اطالعات

منتشر شــده در این شــبکه اجتماعی در بازههای
زمانی مختلــف تا چه اندازه توانســته اســت روی
ایدئولوژی کاربران اثر بگذارد و صفحات هک شده
چگونه موفق شده اند نظر کاربران را نسبت به یک
شخصسیاسیتغییردهند.
قربانیانتوئیتری
پانزدهــم ژوئیــه یعنــی حــدود دو هفتــه قبــل
رســانههای خبری بــزرگ ،گزارش دادند حســاب
کاربــری «ایالن ماســک»« ،بــاراک اوبامــا»« ،بیل
گیتــس»« ،جــو بایــدن» نامــزد حــزب دموکرات
انتخابات ریاســت جمهوری امریکا و دهها چهره
شاخصاقتصادیوسیاسیدیگرازجملهمدیران
عامل شــرکتهای بزرگی چون اپــل ،گوگل ،اوبر و
آمازون در شبکه اجتماعی توئیتر هک شده است.
هکرهاباانتشارتوئیتهاییباناماینشخصیتها
از دنبالکننــدگان آنهــا خواســتند بــه آدرسهای
شــخصی این افراد بیتکوین ارســال کننــد و این
اتفاق باعث شد ارزش سهام شرکت توئیتر عصر
همــان روز  4درصد کاهش یابد« .ایالن ماســک»
مدیرعامل شــرکت تســا نخســتین قربانــی این
اتفاق بود و توئیتی که با حســاب کاربری او منتشر
شــد به کاربــران وعده مــیداد هرکس هــر تعداد
بیتکوین به این شماره حساب بفرستد ،دو برابر
آن را دریافــت خواهد کرد .شــبیه همین توئیت با
حســاب کاربری «جف بیــزوس»« ،بیل گیتس»،
«مایک بلومبــرگ»« ،باراک اوباما»« ،جو بایدن»
و ...هم منتشــر شــد و نشــان داد که هکرها دست
بــه چه کالهبــرداری گســترده ای زده اند.مطالعه
جدید «مرکز تحقیقات علوم و امنیت وابســته به
کالج ســلطنتی لنــدن» رفتارهای سیاســتمداران
و هکهــای اخیــر توئیتر را مورد بررســی قــرار داد
و ایــن اتفــاق در نهایــت یــک ســؤال نگرانکننده
را بــرای کارشناســان مطــرح کــرد« :اگــر هکرهــا
حســابهای کاربری تعــداد بیشــتری از مقامات
امریکایــی را مورد هدف قــرار میدادند در نهایت
چــه اتفاقی رخ مــیداد؟ اگــر هدف آنهــا افزایش
اختالفات سیاستمداران در روز برگزاری انتخابات
ریاســت جمهــوری امریکا بــود ،این اتفــاق تا چه
اندازه میتوانست به ناآرامیهای داخلی یا حتی
شــروع یک جنگ داخلی در امریکا منجر شود؟»
بهطور یقین برخی هکرها با پشتیبانی دولتهای
بزرگ تمایل بیشتری دارند حســابهای کاربری

دولتمــردان امریکایــی را در توئیتــر مــورد هــدف
قرار دهند .حدود یک ســال قبل یکی از کارمندان
اسبق توئیتر به سوءاستفاده از سیستمهای داخلی
این شــرکت برای کمک به عربســتان و جاسوسی
شــهروندان امریکایــی مخالــف با رژیم ســعودی
متهم شــد .این مسأله نشان داد شبکه اجتماعی
توئیتــر برخــاف آنچــه که همــه تصــور میکنند،
میتواند در سیاستهای کالن اثرگذار باشد.
در حالی که تصاحب ژئوپلیتیکی خصمانه توئیتر
میتواند یکــی از بدترین قابلیتهای این شــبکه
اجتماعــی محســوب شــود ،برخــی کارشناســان
میگوینــد ایــن یــک اتفــاق غیرممکن اســت که
بتوانیــم جلــوی چنیــن فعالیتهایــی را در یــک
شــبکه اجتماعــی بگیریم.هفتــه گذشــته یکــی از
سردبیران روزنامهنیویورکتایمز«کیسینیوتون»
در یادداشــت ویــژه خــود توضیــح داد کــه هــک
شــدن حســابهای کاربری افراد بــزرگ در توئیتر
این مســأله را مشــخص کرده اســت که بازی بین
سیاســتمداران و پــول مجــازی بیتکوین چگونه
میتواند به ضرر عموم کاربران تمام شود و آنها را
فریب دهد .این اتفاق میتواند باعث آغاز جنگ
میانکشورهاشودودرنهایتیکشبکهاجتماعی
رهبری این نبردها را به دست بگیرد.
روزنامــه نیویــورک تایمــز همچنیــن در گــزارش
دیگــری به این مســأله اشــاره کــرد و توضیــح داد
بســیار عجیب بوده اســت کــه در عملیات هکری
اخیر برای دســتیابی به حســابهای کاربری افراد
سرشــناس هیچ مشــکلی برای صفحــه «دونالد

ترامــپ» ایجاد نشــده اســت و این مســأله نشــان
میدهــد کــه از صفحه رئیــس جمهــوری امریکا
بهصورتویژهوباامنیتبیشترنگهداریمیشود.
دراتفاقاتاخیرتوئیترمیتوانستبهجایسکوت
و هدر دادن زمان ،هر کدام از حســابهای کاربری
هک شده را بسرعت معلق کند تا از عموم کاربران
کالهبرداری نشــود که البته این اتفاق هم توســط
شبکهاجتماعیمذکورصورتنگرفت.
بههــر حــال حتــی اگــر توئیتــر در اتفاقــات بعدی
بســرعت یک عملیات هکری را محــدود کند ،باز
هم باید توجه داشــته باشــیم اطالعات نادرستی
که توســط صفحات هک شــده منتشــر میشوند
بــه اندازه کافی مخرب خواهند بود .در ســال 2011
میــادی هکرها به حســاب کاربری شــبکه خبری
«اِنبیســی نیوز» دسترســی پیدا کردند و ســپس
اخبار جعلی در مورد حمله تروریســتی به «گرند
زیرو» را به اشــتراک گذاشــتند .زمانی که در اتفاق
مشــابه حســاب کاربــری خبرگــزاری «آسوشــیتد
پرس» هک شــد ،مجرمان ســایبری از این طریق
توئیتی مبنی بر بمباران کاخ ســفید در سال 2014
میالدی را به اشــتراک گذاشــتند و این اتفاق برای
دیگر رسانههای خبری هم صورت گرفت.
در مجمــوع باید گفت اگر رهبران جهان از توهین
و تهدید یکدیگر در شــبکههای اجتماعی دســت
بردارنــد و پلتفرمهایــی نظــر توئیتــر را به فضای
درگیریهای سیاســی خود تبدیل نکنند ،شاید در
آینده بتوان این شــبکه اجتماعــی را فضای ایمن
برایاطالعرسانیتلقیکرد.

