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برده داری مجازی در عصر شبکههای اجتماعی

میثم لطفی
خبرنگار

ظهــور شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام و
افزایــش محبوبیــت آن در ســالهای
اخیر بســتر الزم را برای ایجاد بازار ســیاه
بینالمللــی مخصوص کارگــران مهاجر
فراهــم کــرده اســت و در ایــن فضــای
مجــازی بویــژه زنان آفریقایی و آســیایی
بهعنــوان خدمتــکار در کشــورهای حوزه
خلیج فارس فروخته میشوند.
روزنامــه واشــنگتن پســت ایــن هفته
بــا انتشــار گزارشــی از ایــن قضیــه پــرده
برداشــت و توضیح داد عوامل غیرمجاز
بــدون آنکه ردی از خــود برجا بگذارند از
این شــبکه اجتماعــی اســتفاده میکنند
و زنــان را بــدون هرگونــه قــرارداد یــا
تضمیــن پرداخــت دســتمزد و شــرایط
شغلی مناســب در مشاغل دشوار به کار
میگیرند و از آنها سوءاســتفاده میکنند.
در ایــن گــزارش چندین زن کــه از طریق
اینســتاگرام در قالــب خدمتــکار بــه بازار
عرضــه شــدند توضیــح داده انــد کــه بــا
آنها مشابه اســرای جنگی رفتار میشده
و آنهــا مجبــور بودند با دســتمزد بســیار
کمتر از آنچه که به آنها وعده داده شــده
بود ،ســاعتهای طاقت فرســا کار کنند،
ولی آیــا این اتفاق بــدون اطالع مدیران
اینستاگرام دنبال میشود؟
ëëاین بازار سیاه مجازی
اینســــــــتاگرام کــــــه از شــــــــبکههای
اجتماعـــی زیرمجموعـــــه فیسبــــوک
محســوب میشــود بیش از یک میلیارد
کاربــر جهانی فعال را در خــود جا داده
اســت و در آخریــن گزارش این شــرکت
مشــخص شد یک سوم مشترکان آن در
گروه ســنی  25تا  34ســال قــرار دارند و
ســن بیش از دو ســوم مجمــوع کاربران
ایــن پلتفــرم مجــازی کمتر از  34ســال
محاسبه میشود.
این شــبکه مجــازی عکس محــور به
دنبال محبوبیت فراوان خود نزد جوانان

به یک فروشــگاه آنالین هم تبدیل شده
اســت تا کســب و کارها اجناس مختلف
را در آن تبلیغ کنند و مشــتریان بیشتری
را به ســمت خود بکشــانند .با وجود این
داغ شدن تب استفاده از این فضا ،توجه
سوءاســتفاده کننــدگان را هــم بــه خــود
جلب کرده است تا اینستاگرام به یکی از
بزرگترین بازارهای سیاه مجازی تبدیل
شود و امکان خرید و فروش خدمتکار در
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس را
فراهم کند.
ویویــان  24ســاله اهــل کشــور کنیا در
ایــن خصــوص توضیــح داد« :آنهــا ما را
در رســانههای اجتماعــی تبلیغ میکنند
و پــس از مدتــی کارفرمــا مــا را انتخــاب
میکند ،ســپس با پرداخــت مبالغ قابل
مالحظــه بــه داللهــا ،مــا را بــه خانهها
تحویــل میدهنــد .تــا زمانــی کــه وارد
خانههــا میشــویم هیــچ اطالعاتــی در
مورد کارفرما به ما داده نمیشــود و تنها
چیــزی که به مــا میگویند این اســت که
وســایل خــود را بردارید و راننــده ما را به
خانه جدید میبرد».
زمانــی کــه ویویان در پاییز گذشــته با
پــرواز از نایروبــی بــه دوبی آمــد ،انتظار
داشــت بالفاصلــه کار خــود را بهعنــوان
خدمتکار آغاز کند ،ولی در عوض مأمور
اســتخدام او را به خانهای در حومه شهر
بــرد تــا زندگــی جدیــد ویویان همــراه با
 15زن دیگــر در یک اتاق بســیار کوچک
آغاز شــود .او توضیــح داد چندین هفته
در ایــن اتــاق زندگــی کــرد و روی زمیــن
خوابید تا اینکه فرد مربوطه با تبلیغات
در اینســتاگرام بــرای او کارفرمای جدید
پیــدا کرد .ویویــان بعداً متوجه شــد یک
صفحــه اجتماعــی بــا عکس او ســاخته
شده است که تمام اطالعات شخصی از
جمله قد ،وزن ،ملیت ،تاریخ تولد و ...او
را شامل میشود.
بررسی اولیه روزنامه واشنگتن پست
روی فعالیتهــای اینســتاگرام بــرای

خرید و فروش در بازار سیاه بیش از 200
حســاب کاربری را شناســایی کرده است
کــه بــ ه نظــر میرســد در بازاریابــی زنان
بهعنوان خدمتکار در کشــورهای کویت،
عربســتان ســعودی و امــارات متحــده
عربی نقش دارند .چنین بازارهای سیاه
به مــوازات شــبکههای اجتماعی در کنار
مراکز قانونی استخدام فعالیت میکنند
و در بررســیهای جدید مشــخص شــده
است که این شبکههای زیرزمینی ساالنه
میلیونهــا زن را بهعنــوان خدمتــکار
خانگی در کشورهای عربی حاشیه خلیج
فــارس خریــد و فــروش میکنند،اگرچه
زنانــی کــه از طریــق آژانسهــای اداری
مجاز استخدام میشــوند هم میتوانند
ط هــای کاری دشــوار روبــهرو
بــا محیــ 
شــوند ،ولی آنها در محیط کار خود بهتر
محافظــت میشــوند و دســتمزدهای
مناسب دریافت میکنند.
«روتنا بیگوم» پژوهشگر ارشد حقوق
زنــان در دیــده بــان حقــوق بشــر گفــت:
«کارگــران مهاجــر کــه بهطــور عمــده از
طریــق کانالهــای غیررســمی از جملــه
عوامــل غیرمجــاز فعــال در شــبکههای
اجتماعــی اســتخدام میشــوند ،در

معرض خطــر باالتری از قاچاق و ســایر
انواع استثمار قرار میگیرند».
«فابیــن گــوآ» مدیــر تحقیقــات گروه
حقــوق بشــری فِیر-اِســکوئر نیــز در این
خصــوص توضیــح داد کــه فریــب بــه
قصد سوءاســتفاده از افراد در شبکههای
اجتماعی تمام ویژگیهای قاچاق انسان
را شامل میشــود و نکته مهم این است
کــه پلتفرمهایــی نظیر اینســتاگرام هیچ
اقدامــی بــرای جلوگیــری از آنهــا انجام
نمیدهنــد .ســخنگوی اینســتاگرام در
پاســخ به درخواســت روزنامه واشــنگتن
پســت لیســت حســابهای کاربــری
شناســایی شــده مخصــوص خریــد و
فــروش افــراد را درخواســت کــرد تــا
بررسیهای دقیقتر روی آن انجام دهد
و پس از گذشــت چند روز مشــخص شد
کــه اینســتاگرام تمامی این حســابهای
کاربری را حذف کرده است.
اوتــوی» ســخنگوی فیس
«اســتفانی ِ
بوک شرکت مادر اینستاگرام این هفته با
انتشــار بیانیهای گفت« :استثمار انسانی
وحشتناک است و ما در اینستاگرام اجازه
چنیــن کاری را نمیدهیــم .مــا تمامــی
حســابهای کاربــری گــزارش شــده را

غیرفعال کردیم و هنوز مشخص نیست
کــه چه تعداد صفحه مجازی مشــابه در
حــال فعالیت هســتند و اقدامات آنها تا
چه اندازه گسترش یافته است».
ëëمسئولیت شبکههای اجتماعی
شــبکه اجتماعی اینستاگرام چند روز
پس از انتشار لیست حسابهای کاربری
مخصــوص خرید و فــروش خدمتکار در
کشــورهای عربی حاشــیه خلیــج فارس
آنهــا را غیرفعــال کــرد و تا پیــش از این،
اقدام خاصــی در این زمینه انجام نداده
بــود .ســخنگوی فیسبوک در پاســخ به
این ســؤال که چرا ایــن صفحات مجازی
تاکنون مجاز بــه فعالیت بودند و جلوی
آنها گرفته نشــده است توضیح داد« :ما
فنــاوری ویــژه بــرای تشــخیص ایــن نوع
محتــوا و اقداماتــی برای خریــد و فروش
انسان را توسعه دادهایم ،ولی باید توجه
داشت که این فناوری هنوز کامل نیست
و همچنــان در تالشــیم ایــن فنــاوری را
بهبود بخشیم تا به ما در شناسایی هرچه
سریعتر این محتوا کمک کند».
او همچنیــن اظهــار داشــت کــه
اینســتاگرام بهعنــوان بزرگترین شــبکه
اجتماعی عکس محــور جهان مقابله با

این فعالیتها را بســیار جدی میداند و
با سازمانهای متخصص مشورت کرده
است تا جلوی انواع مختلف سوءاستفاده
و قاچاق انســان که در بســتر رســانههای
اجتماعی انجام میشوند ،گرفته شود.
بســیاری از صفحــات مخصــوص
مبادله خدمتکار در اینستاگرام نام کامل
زنــان بههمــراه شــماره گذرنامــه آنان را
نیز به اشــتراک گذاشتهاند که این مسأله
همچنیــن میتواند خطــری برای حریم
خصوصــی آنهــا محســوبشــود و البته
بررســیها نشــان داده اســت کــه دالالن
مجــازی بــا ایــن روش توانســتهاند بــازار
گستردهتری را برای خود ایجاد کنند.
ویویــان اهــل کنیا توضیــح داد ،پس
از انتقــال بــه خانــه کارفرمــا از ســاعت
پنــج صبــح تــا نیمــه شــب بــدون یــک
روز اســتراحت مجبــور بــهکار شــده
اســت .الزم بــه ذکــر اســت او بــه شــرط
عــدم انتشــار نــام خانوادگــی و نگرانــی
از احتمــال برخوردهــای بعدی توســط
مأمــور اســتخدام بــا روزنامه واشــنگتن
پســت گفتوگــو کــرد .او توضیــح داد
درمجمــوع ماهانــه معــادل  272دالر
حقــوق دریافــت میکنــد کــه ایــن رقم
 140دالر کمتر از مبلغی اســت که منبع
اینستاگرامی اســتخدام به او وعده داده
بــود .همچنین زمانی که او بیمار شــد و
تــوان کار کردن نداشــت ،باز هــم اجازه
استراحت نداشته است.
بــا انتشــار ایــن گــزارش برخــی
ســازمانهای مربوطــه در کشــورهای
عربی حاشیه خلیج فارس اعالم کردند
اقدامــات الزم برای شناســایی صفحات
مجــازی در شــبکههای اجتماعــی را
انجــام خواهنــد داد تــا جلــوی این قبیل
فعالیتهــا گرفتــه شــود .بــا وجــود ایــن
روزنامــه واشــنگتن پســت ادعــا میکند
خرید و فروش خدمتکاران از طریق این
پلتفرمها همچنان بهصورت گسترده در
این کشورها دنبال میشود.

اخبـــــار

بازار سیاه اینستاگرام برای فروش خدمتکار شناسایی شد

گوگل حساب ایمیل های دولت افغانستان را
قفل کرد

گــوگل حســابهای ایمیل متعلق بــه دولت افغانســتان را در پی افتادن
کنترل این کشور به دست طالبان ،قفل کرد.
بــه گزارش ایســنا ،ایــن خبر همزمان بــا افزایش نگرانی ها نســبت به
برخــورد طالبان با افرادی کــه با دولت امریکا همکاری کردهاند ،منتشــر
شــده اســت .این گروه قول داده اســت همــه را عفو کند اما گــزارش ها از
افغانستان این وعدهها را مورد تردید قرار میدهد.
گــوگل در بیانیــهای بــه رویتــرز به شــکل روشــن قفل شــدن بعضی از
حســابهای متعلــق بــه دولت افغانســتان را تأییــد نکرد امــا اعالم کرد
همزمــان بــا رصــد اوضــاع افغانســتان ،اقدامات موقتــی به کار بســته تا
امنیت حسابهای مربوط را تضمین کند.
منبــع آگاهــی کــه بــه رویتــرز دربــاره قفــل شــدن حســابهای دولت
افغانســتان خبر داده بود یک کارمند دولت سابق بود .وی گفت :طالبان
ماه گذشــته از وی خواســت اطالعات موجود در ســرورهای ســازمانش را
ذخیــره کنــد .این کارمند ســابق کــه اکنون مخفی شــده اســت ،گفت :اگر
آنچه آنها میخواســتند انجام میدادم در ایــن صورت آنها به اطالعات
و ارتباطات رسمی مدیریت قبلی وزارتخانه دسترسی پیدا میکردند.
مقامــات بــه نیویــورک تایمــز گفتهانــد در زمــان تصرف افغانســتان،
هــزاران فایــل محرمانه و فهرســت حقوق بگیــران دولت افغانســتان به
دســت طالبــان افتــاده کــه وضعیــت شــهروندانی را کــه بــرای مقابله با
طالبان فعالیت کرده بودند پیچیده میکند.

هند نیز به جمع شاکیان اپل پیوست

یــک ســازمان غیرانتفاعی در هند از اپل شــکایت کرده اســت .اپل متهم
اســت با دریافت کمیســیون  ۳۰درصدی در رقابت ،به توســعهدهندگان
برنامه و مشتریان خسارت میزند.
بــه گزارش مهر ،اپــل به اتهام سوءاســتفاده از موقعیــت برتر خود در
بازار اپ و اجبار کردن توســعهدهندگان به اســتفاده از سیســتم پرداخت
ی تراســت در هند روبهرو است.
در اپ مخصوص خود ،با یک چالش آنت 
یک ســازمان غیرانتفاعی که چندان شناخته شــده نیست ،شکایت علیه
اپل در هند را ثبت کرده است.
در ایــن شــکایت ادعــا شــده کمیســیون  ۳۰درصــدی که این شــرکت
دریافت میکند با افزایش هزینهها برای توســعهدهندگان و مشتریان به
رقابت خسارت میزند و همچنین بهعنوان مانعی برای ورود به بازار به
حســاب میآید .در بخشــی از شکایتنامه آمده اســت :دریافت کمیسیون
 ۳۰درصــدی بــدان معناســت کــه برخی توســعهدهندگان اپــل هیچگاه
وارد این بازار نمیشوند .چنین روندی به مشتریان ضرر میزند .در هند
جزئیات شــکایاتی که توســط کمیسیون رقابت این کشــور ( )CCIبررسی
میشــوند ،بهطــور عمومــی بیان نمیشــوند .در این میان اپل و ســازمان
مربوطه اظهارنظری در اینباره نکردهاند.
بــه گفتــه یک منبــع آگاه ،کمیســیون رقابت هنــد در هفتههــای آینده
ایــن پرونــده را بررســی میکنــد و ممکــن اســت دســتور دهــد تحقیقات
گســتردهتری در اینباره انجام شــود یا آن را رد کنــد .او در اینباره افزود:
احتمال زیادی وجود دارد تحقیقات گستردهتری در اینباره انجام شود،
زیرا اتحادیه اروپا نیز مشغول بررسی عملکرد اپل است.

