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کارشناسان حقوق سایبری در گفت و گو با «ایران»:

سوسن صادقی
خبرنگار

در ادامــه رونــد حذف اپلیکیشــنهای ایرانی
از گــوگل پلــی دو اپلیکیشــن دیگــر نیــز از این
پلتفــرم امریکایــی حذف شــدند .در پــی این
اقــدام ،وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات
در بیانیهای این اقــدام را محکوم و اعالم کرد
که از تمامــی ظرفیتها و راهکارهای حقوقی
و سیاسی ،پیگیر حقوق پلتفرمهای ایرانی در
مجامع بینالمللــی مربوطه خواهد بود .ولی
آیا امکان پیگیــری حقوقی حذف برنامههای
ایرانــی از گــوگل پلی وجــود دارد؟ و ســاز و کار
آن چیســت؟ کارشناســان حقوق ســایبری به
سؤاالت «ایران» پاسخ میدهند.
حذف هر اپ نقض آزادی بیان
رضا ایازی پژوهشگرحقوقی حوزه ارتباطات و
فنــاوری اطالعات در خصــوص روند پیگیری
ایــن ماجــرا گفــت :شــرکت هــای توســعه
دهنده اپلیکیـــــــــشنها وقتی میخــــــــواهند
برنامههای خود را در فروشگاههای امریکایی
مانند گوگل پلی منتشــر کنند بایــد توافقنامه
یکطرفه نوشــته شــده از ســوی این شــرکت را
تأییــد کــرده در غیر ایــن صورت اجازه انتشــار
محصــول و خدمــات خــود را در آن پلتفــرم
امریکایی ندارند.ایازی افزود :در این توافقنامه
بندی ب ه نام شانزده پنج وجود ،دارد که اعالم
میکند اگــر قوانین صــادرات وزارت بازرگانی
امریکا نقض شــود یا دفتر تحریمهای وزارت
خزانهداری امریکا (اوفــک  )OFCاعالمیهای
مبنی بر حذف برنامهای به شرکت گوگل پلی
ارائــه دهــد ،این شــرکت ملزم بــه رعایت آن
است .پیگیری شرکتهایی که اپلیکیشنهای
آنها از گوگل پلی حذف شــده ،نشان میدهد
آنهــا طبــق توافقنامــهای کــه پیــش از انتشــار
داشــتهاند و بــا توجه بــه اعالم اوفــک مجبور
به حذف اپلیکیشــنهای ایرانــی از گوگل پلی
شد هاند.
وی در ادامــه گفــت :شــرکت گــوگل پلــی،
خودسر اقدام به حذف اپلیکیشنهای ایرانی
نکرده ،چون مسئوالن حقوقی گوگل پلی هم
میدانند که حذف هر اپلیکیشنی بدون دلیل،

نقض آزادی بیان است و از سوی دیگر به ضرر
آن شــرکت خواهد بود چون بخشــی از درآمد
خــود را از دســت میدهنــد .بنابراین پیگیری
حقوقــی از گــوگل راه بــه جایی نخواهــد برد و
دنبال کردن این استراتژی اشتباه است.
بهگفتــه وی ،وقتــی دامنههــای ایرانــی هم از
گوگل حذف شــد در پیگیریهای انجام شــده
مشخص شد که گوگل با اعالمیه اوفک اقدام
بــه ایــن کار کرده اســت؛ یــا وقتی اینســتاگرام
مطالــب و عکسهــای ســردار ســلیمانی را
حذف کرد پیگیریهای زیادی حتی در سطح
مجامــع بینالمللــی صــورت گرفت ولــی راه
بــه جایــی نبرد.ایــازی بــا بیــان اینکــه حذف
اپلیکیشنهای ایرانی با دستور اوفک مسبوق
بــه ســابقه اســت ،گفــت :بهدلیــل تشــدید
تحریمهــا و اعمال فشــار بر حاکمیت کشــور
صــورت میگیرد .تنها مرجعــی که میتواند
در زمینــه حــذف اپلیکیشــنهای ایرانــی از
پلتفرمهــای امریکایی از نظــر حقوقی طرح
شکایت کرده و پیگیری کند خود دادگاههای
امریکا بخصوص دادگاه ایالت کالیفرنیاست
و طرح شکایت هم باید به نقض آزادی بیان
از شــرکت گــوگل و اوفــک اســتناد شــود .وی
افزود :اما بحث این اســت که طرح شــکایت
حقوقی بــا وکالی خارجی در ایالت کالیفرنیا
آن هــم علیــه گــوگل و اوفک بســیار پرهزینه
خواهــد بــود .گــوگل هــم قطــع یقیــن زیربار
نخواهد رفت ،چرا که اعالم خواهد کرد طبق
اعالمیه اوفک دســت به چنین اقدامی زده و
مســئولیت را از دوش خود برخواهد داشــت
بنابرایــن بــه نظــر نمیرســد ایــن راهــکار به
نتیجه برسد.
راهکارسیاسیتنهاراه
بهداد عباســی جرم شــناس حقوق ســایبری
نیز گفــت :اقدام اخیر ،حذف اپلیکیشــنهای
ایرانی از فروشگاه های آنالین امریکایی مانند
گوگل پلی ،اقدام جدیدی نیست ولی پیش از
اینکــه یک اقدام فنی و حقوقی باشــد ،بهنظر
میرســد یــک اقــدام سیاســی است.عباســی
افــزود :شــرکت گــوگل اپلیکیشــنهای ایرانی
را تحت فشــار نهادهای سیاســی کشور حذف

کرده است چون استراتژی این قبیل شرکتها
بهدلیل درآمدزایی اجازه حذف اپلیکیشنها
را بدون دلیل فنی و حقوقی نمیدهد.
وی درباره بحث پیگیری حقوقی نیز گفت :از
نظر حقوقی قاعدهای ب ه نام «اصل سرزمینی
بــودن قوانین» وجــود دارد .این اصل تصریح
میکند که قوانین در حکمرانی یک کشور نافذ
و حاکمیت دارد .اصل سرزمینی بودن قوانین
به این معنا اســت که قوانین در آن ســرزمین
اعم از حیطه خاکی ،آبی و هوایی آن سرزمین
معتبر است.
ایــن جــرم شــناس حقــوق ســایبری افــزود:
اقدامــی که شــرکت گوگل پلی انجــام داده ،با
توجه به اینکه خارج از ســرزمین کشور ماست
طبعاً قوانین کشور ما در آنجا حکفرما نیست
و بــرای برخــورد بــا ایــن موضــوع بــا توجه به
اصل ســرزمینی بودن قوانین هم نمیتوان از
ظرفیت محاکم دادگســتری داخلی استفاده
کرد.بهگفته عباسی چون اقدام صورت گرفته
یک اقدام سیاســی اســت بنابرایــن باید برای
مقابله بــا آن هم اقدامهای سیاســی صورت
گیرد .به اعتقاد وی از نظر حقوقی هم میتوان
در سرزمینی که شرکتهایی مانند گوگل قرار
دارنــد ،اقدام حقوقــی انجام داد یــا بهعنوان

نقض قوانین بین المللی اقدامهای حقوقی
و سیاسی انجام داد.
نبوددیپلماسیسایبری
محمدجعفرنعناکارکارشناسحقوقسایبری
ی تی
نیز با بیان اینکه سالهاست که فضای آ 
و آیسیتی کشور از سوی کشور امریکا تحریم
اســت و پیــش از ایــن در بخشهــای ســخت
افزاری تحریمها برای فشــار به کشــور اعمال
میشــد اکنون بــه نرم افزارها رســیده اســت.
نعنــاکار افــزود :امریــکا ابتــدا اجــازه میدهد
کاربران به پلتفرمهای خارجی وابســته شوند
بعــد بــا اعالمیــهای و دســتور بــه شــرکتها و
پلتفرمهــا اعالم میکنــد که اپلیکیشــن های
ایرانی را حذف کند.
بهگفتــه نعناکار ،پیگیــری حقوقی هــم راه به
جایــی نخواهــد بــرد چرا کــه بهنظر میرســد
در شــرایط کنونــی اقدامهــای حقوقی خیلی
جایگاهی نداشته باشد.
بــه اعتقــاد وی بــرای مواجه نشــدن با چنین
تحریمهایی باید حکمرانی سایبری در کشور
تعمیــق شــود تــا زمانــی کشــور پلتفرمهــای
نرم افزاری و ســخت افزاری در اشــل جهانی
عرضــه و مشــتریهای بینالمللــی جــذب

نکنــد ،بــا این تهدیدهــا مواجــه خواهیم بود
چــرا کــه در هر بخشــی و صنایعی که ضعف
بودیم تحریمها بیشترین اثر را داشته است.
این کارشناس حقوق سایبری در ادامه گفت:
حقــوق کاربران و کســب و کارهــا مهم و ویژه
است ولی باید پلتفرمهای جایگزین داخلی
وجود داشــته باشد و این پلتفرمهای داخلی
بتوانند با حمایتهای دولت و حاکمیت بازار
منطقه را بهدســت آورده و کاربر جذب کنند
و حتــی فعالیت خــود را در حــد بینالمللی
گســترش دهنــد .از ســوی دیگــر ارتبــاط بین
ســکوهای نرم افزاری هــم میتوانــد مانع از
اینگونه تحریمها شــود بنابرایــن تا زمانی که
ما نتوانیم منافع کشورهای مختلف را درگیر
نکنیم ،همواره اینگونه تحریمها خواهد بود
و تهدید سایبری محسوب میشود.
وی افــزود :البتــه تاریخچــه مــا در حــوزه
آســیبهای ســایبری هــم قابــل قبــول نبوده
اســت متأســفانه بارهــا شــاهد تحریمهــای
سخت افزاری و نرم افزاری اعمال شده بودیم
امــا کشــور بهصــورت درســت عکسالعمــل
نشــان نــداده و ایــن کار باعــث جریتر شــدن
کشورهای صاحب قدرت برای اعمال تحریم
شده اســت.نعناکار گفت :پیش از این شرکت
سامســونگ اعالم کــرده بود که اگــر کافه بازار
روی گوشــیهای سامســونگ نصب شــود به
گوشیهای ارسالی به ایران خدمات و گارانتی
نمیدهیم و حتی زمانی را برای حذف اعالم
کــرد ولــی بخــش حقوقــی ســازمان فنــاوری
اطالعات به این شرکت کرهای التیماتوم داده
و اعــام کرد اگر این موضوع را لغو نکند ایران
هیــچ گوشــی را وارد کشــور نکــرده و رجیســتر
نمیکنــد وهمین مســأله باعث شــد شــرکت
کرهای مجبور شد در  48ساعت حرف خود را
پس بگیرد و نتوانست کاری از پیش ببرد.
بــه اعتقــاد وی ،واکنــش مناســب در زمــان
مناسب هم بســیار حیاتی است که متأسفانه
این موضوع مغفول واقع شــده اســت .به هر
حال سیاســت ســایبری یا همان دیپلماســی
ســایبری دارای اهمیــت باالیی اســت که کنار
خــود اقدامهــای حقوقــی و قضایــی را هــم
میطلبد.

کارگروهی در دولت
برای حمایت از اقتصاد دیجیتال تشکیل میشود

اخبار

اپ های حذف شده ایرانی را با پیگیری سیاسی به نتیجه برسانیم

وزیر ارتباطات:

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با بیان اینکه بهمنظور حل مشــکالت اســتارتاپها و
حذف موانع پیش روی این حوزه ،نماینده ویژهای در حوزه کسب و کارهای دیجیتال منصوب
خواهد کرد ،گفت :همچنین کارگروهی در ســطح دولت با اســتفاده از همه ظرفیتها برای
حمایت از اقتصاد دیجیتال تشکیل خواهد شد.
بهگزارش «ایران» عیسی زارعپور در دیدار با فعاالن و مدیران کسب و کارهای نوآفرین با
اشــاره به اینکه مشــکالت کشور با تکیه بر دانش و فناوریهای نو حل میشود ،گفت :تنها راه
برونرفت از وضعیت فعلی این است که فعاالن بخش خصوصی را جدی بگیریم ،چرا که
شما پیشران توسعه و حافظ استقالل کشور هستید.
زارعپور ادامه داد :ما در حال حاضر پلتفرمهای خوبی در کشور داریم که بدون وابستگی و
با دانش و تخصص نیروی داخلی به مرحله بلوغ خود رسیدهاند و بسیاری از مشکالت کشور
در حوزههای متعدد را حل و تحریمها را بیاثر و تبدیل به فرصت کردهاند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد :به اعتقاد ما پلتفرمها نقش بسیار مهمی
در حکمرانی نوین ایفا میکنند و مرز کشــورها در فضای مجازی جایی اســت که پلتفرمهای
آنها کاربر فعال دارند.وی خاطرنشــان کرد :هر جا که به جوانان اعتماد کردیم و خواســتیم،
آنها فعل خواستن ما را تبدیل به توانستن کردند و در نهایت برای کشور قدرت و ثروت تولید
کردند؛ جوانان نخبه مؤلفه قدرت برای ما هستند.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در زمینــه رفع مشــکالت قضایــی اســتارتاپها هم
خاطرنشان کرد :برای رفع این مشکل کارگروه حمایت قضایی تشکیل میدهیم و بر اساس
تجرب ه حضور در قوه قضائیه ،انشاءاهلل این مشکالت را با تعامل حل میکنیم.
زارعپــور تأکید کرد :کســانی که در فضای مجازی فعالیت میکننــد باید حقوق و تکالیف
قانونی خود را بدانند ،تا با آرامش بیشتر و نگاه بلندمدت فعالیت کنند.

جریمه  117میلیون دالری گوگل در کره

رگوالتــور ضــد انحصارطلبــی کــره جنوبی گــوگل را بهدلیــل جلوگیــری از سفارشــی کردن
نســخههای سیســتم عامل اندرویــد  ۲۰۷میلیــارد وون ( ۱۷۶.۶۴میلیــون دالر) جریمه کرد که
دومین جریمه صادره علیه این غول فناوری امریکایی در کمتر از یک ماه گذشته است.
به گزارش ایسنا ،کمیسیون تجارت منصفانه کره جنوبی اعالم کرد شرایط همکاری گوگل با
ســازندگان گوشی به سوءاستفاده گوگل از موقعیت برتر خود در بازار منجر شده و مانع رقابت
در بازار سیستم عامل موبایل شده است.
گوگل در بیانیهای اعالم کرد درخواست تجدید نظر خواهد کرد .این حکم مزایای سازگاری
اندرویــد بــا برنامههــای دیگر را نادیــده گرفتــه و مزایایی کــه مصرفکننــدگان از آن برخوردار
میشــوند تضعیف میکند.این جریمه یــک روز پس از اجرایی شــدن اصالحات انجام گرفته
در قانون «کسب و کار مخابرات» کره جنوبی که به قانون ضد گوگل شهرت یافته است ،صادر
شد .تحت ،قانون مذکور اپراتورهای فروشگاه برنامه مانند گوگل حق ندارند طراحان نرمافزار
را ملزم کنند از سیســتم پرداخت آنها اســتفاده کنند .این الزام مانع از آن خواهد شــد که گوگل
از طراحان برای خریدهای درون برنامهای که کاربران اندروید انجام میدهند ،حق کمیسیون
دریافت کند.
کمیسیون تجارت منصفانه کره جنوبی اعالم کرد گوگل با وادار کردن سازندگان تلفن برای
عمل به توافقی در خصوص مجوزهای فروشــگاه برنامه این شرکت ،مانع رقابت شده است.
تحت توافق گوگل ،ســازندگان گوشــی نمیتوانند دســتگاههای خود را به نسخههای سفارشی
شــده اندرویــد تجهیــز کنند .ایــن امر کمک کرده اســت گوگل موقعیــت ممتاز خــود را دربازار
سیستم عامل موبایل تحکیم کند.
جریمه صادر شده از سوی رگوالتور کره جنوبی نهمین جریمه بزرگی است که تاکنون صادر
شده است.

