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کارشناسان فاوا در گفت و گو با «ایران»:

فروش ابزارهای هک
به چین و روسیه ممنوع شد

سوسن صادقی
خبرنگار

«یکیازبرنامههایرئیسدولتسیزدهم،توسعه
دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطالعات است.
از ایــنرو در تمامــی احــکام وزرا  ،بنــدی بــه اهمیــت
توسعه دولت الکترونیک اختصاص یافته ،در همین
راســتا روزنامــه ایران نظر کارشناســان حوزه معماری
دولت الکترونیک را جویا شده است.
یکاقدامارزشمند
فرهــاد مردوخــی کارشــناس معمــاری دولــت
الکترونیــک اعتقــاد دارد ایــن یــک اقــدام ارزشــمند
و هوشــمندانه اســت و از آنجایــی کــه دولــت یکــی از
مأموریتهــای اصلی خــود را مبــارزه با فســاد اعالم
کرده پس توســعه دولت الکترونیک ضرورت اجرای
ایــن مأموریــت اســت.وی با بیــان اینکــه وزرا نیز باید
ایــن راهبــرد را در وزارتخانــه خــود با جدیــت اجرایی
کننــد ،گفــت :بــا وجــود موفقیــت دولــت الکترونیک
در ســالهای اخیر ،اســتقرار دولت الکترونیک بســیار
طوالنــی شــده و ناقص مانــده و آن هم بهدلیل توجه
نکــردن کافی بــه آن در ســطح اهــداف و راهبردهای
کالن اســت .از سوی دیگر مدیریت عالی وزارتخانهها
توســعه دولــت الکترونیــک را بهعنــوان یــک راهبرد
اصلــی در نظــر نگرفتهانــد و آن را صرفاً ابــزاری برای
انجام سریعتر امور میدانند.این کارشناس افزود :یک
وزیر باید بداند که بدون گسترش دولت الکترونیک در
ساختار وزارتخانهای ،بهطور قطع در رسیدن به اهداف
وزارتخانه خود نیز موفق نخواهد شد ،زیرا موفقیت در
دنیــای اطالعاتی امروز ،جز با دسترســی به اطالعات
صحیح و به روز میسر نیست.
مردوخــی با اشــاره به اینکه دولــت الکترونیک به
معنی یکپارچهسازی دادهها و فرایندهاست ،گفت :تا
دادهها بهصورت یکنواخت بین دستگا ههای اجرایی
جریــان نداشــته باشــد ،فرایندهــا بهصورت پیوســته
بیــن دســتگاههای اجرایی انجام نپذیــرد و مخاطبان
فرایندهای دولت از یک کانال به خدمات دسترســی
نداشته باشــند ،توســعهای رخ نمیدهد پس این کار
بجــز بــا یکپارچگــی ،تعامــل ،هماهنگــی و همکاری
دستگاههای اجرایی دولت میسر نیست.
به اعتقاد وی شرط اصلی تحقق و موفقیت دولت
الکترونیک همکاری دستگاههای اجرایی با هم بویژه
در توافق روی استانداردها و الگوهای دادهای و ارتباطی

مشــترک اســت.مردوخی با اشــاره به اینکــه وزرا باید
اقدامهای مهمی را برای توسعه الکترونیک در دستور
کار قــرار دهند ،گفت :تدویــن برنامه راهبردی خود بر
اســاس فناوری اطالعــات ،مشــارکت در کارگروههای
تخصصی دولت برای به اشــتراک گذاشــتن دادهها و
خدمات ،گســترش معمــاری و اســتانداردهای مورد
تأکید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در دســتگاه
اجرایی از جمله اقدام هاست.
وی افــزود :وزرا بایــد اصــول مهــم تحقــق دولــت
الکترونیکــی را پذیرفتــه و بــرای حصــول آنهــا در
دســتگاههای اجرایی زیر مجموعه خــود تالش کنند.
بهعنــوان مثــال در تولیــد دادههایی کــه مالکیت آنها
با دســتگاه اجرایــی دیگری اســت ،ورود نکرده و بلکه
از آنهــا اســتفاده کننــد .یــا دادههــای تحــت مالکیت
خود را به اشــتراک بگذارند.به اعتقاد این کارشــناس
بــاال بــردن تأثیــر فنــاوری اطالعــات در ارزیابیهــای
عملکردی تمامی واحدهای زیرمجموعه و گسترش
تفکر جمعــی و ایجاد کارگروههای فنــاوری اطالعات
در تمامــی واحدهــای زیرمجموعــه بــرای انجــام
فعالیتهــای هماهنــگ و جلوگیری از جزیــرهای کار
کردن واحدها باید در دستور کار وزرا قرار گیرد.بهگفته
وی دولت سیزدهم نیز باید از تجارب دولتهای قبلی
استفاده کرده و نتایح قبلی را اصالح کند .مهمتر اینکه
فنــاوری اطالعات را محور برنامههــا و مأموریتهای
کالن دستگاههای اجرایی قرار دهند.
به اعتقاد مردوخی مشــارکت تمامی دستگاههای
اجرایی در فعالیتهای هماهنگ و همسو با محوریت
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات ،هماهنگی با دو
قــوه دیگر کشــور برای داشــتن یک دولــت الکترونیک
ضروری اســت و بایــد اصول تحقق دولت الکترونیکی
(مانند شفاف بودن اطالعات ،اشتراکگذاری خدمات
و دادههــا و )...در تفکــر دولت ســیزدهم بــه طور کامل
پذیرفتهشود.بهباوراینکارشناسبایدبودجهمتناسب
هم برای گسترش خدمات فناوری اطالعات به همراه
تأکیدبرمعماریسازمانیبرایایجادمعمارییکسان
در الیههــای مختلف فنــاوری اطالعات دســتگاههای
اجرایی را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
توجهبهجایگاهدولتالکترونیکی
مجید اورعی عضو سازمان نصر نیز معتقد است
که بهطور معمول نکاتی که در احکام درج میشــود،
بیانگر مهمترین دغدغهها و ســطح انتظارات اســت

بنابراین توجه به توسعه دولت الکترونیک در احکام
وزرا ،نشــان دهنــده اهمیت موضــوع و جایگاه دولت
الکترونیک در دستیابی به اهداف و برنامههای دولت
اســت .اورعی گفت :رئیس دولت میداند که با توجه
بــه شــرایط ســخت ناشــی از تحریمهــای ظالمانــه،
دیگر نمیتــوان دولت را بر پایــه فرایندهای ناکارآمد
موجود و ســنتی اداره کرد بنابرایــن باید بهطور جدی
با الکترونیکی کردن دولت به ســمت افزایش ســطح
بهرهوری اقتصاد و خدمات حرکت کرد.
وی بــا بیان اینکه صرفاً تأکید به وزرا برای توســعه
دولــت الکترونیــک کافی نیســت ،افــزود :ایــن تأکید
زمینه پاسخگویی و مطالبه گری آحاد جامعه را از وزرا
در تحقــق دولــت الکترونیک نیز مهیا میســازد پس
اصحــاب رســانه و نهادهای صنفــی و تخصصی باید
فعالیتها و پیشــرفتهای پروژههای توســعه دولت
الکترونیــک در وزارتخانههــا و دســتگاههای اجرایی را
نظارت کرده و رصد کنند.
اورعــی در ادامــه گفــت :بــرای توســعه دولــت
الکترونیــک باید مجموعهای از اقدامهــا را به موازات
یکدیگراجراکرد.اولاینکهبایدزیرساختهایسخت
افزاری ،نرم افزاری و ارتباطی الزم بیشتر از قبل آماده
و برای رســیدن به نقطه مطلوب تعــداد زیادی پروژه
تعریف و اجرا شود تا شکاف دیجیتالی کاهش یافته و
اصل برابری و عدالت در دستیبابی مردم به خدمات
دولــت رعایت شــود.وی معتقد اســت برای رســیدن
به رشــد مد نظر طبق احکام بودجه کشــور ،راهی جز
افزایــش بهــرهوری در جامعــه وجــود نــدارد و این با
توســعه دولــت الکترونیک فراهم میشــود از ســوی
دیگر اگر دولت میخواهد به اهداف مشــخص شــده
در بودجه خود دســت یابد ،باید اقدامهای الزم برای
تحقق دولت الکترونیک را در کوتاه مدت و با اولویت
در دستور کار قرار دهد.
برخوردسلیقهایوزرا
رضا کرمی کارشناس معماری دولت الکترونیک
نیــز معتقــد اســت بیــش از دو دهــه از ورود مفهــوم
«دولت الکترونیک» به کشــور ما میگذرد و کمابیش
همــه دولتها برای توســعه آن گامهایی برداشــته و
در برنامههای توســعه و اسناد باالدستی کشور هم بر
توسعه دولت الکترونیک تأکید شده است.
کرمی با بیان اینکه با وجود تالشها در ســالهای
اخیــر ،هنــوز دولــت الکترونیــک مطلــوب و شایســته

مردم نیســت ،گفت :به چند دلیل هم در رســیدن به
اهداف و برنامههای توســعه دولت الکترونیک عقب
ماندهایــم و بایــد وزرا بــه آن توجه کننــد .اول اینکه به
سطوح بلوغ دولت الکترونیک توجه نشده است .همه
صاحبنظران به لزوم تبعیت از یک مدل بلوغ پله پله
و تدریجی در توسعه دولت الکترونیک تأکید میکنند
کــه اولیــن مرحلــه آن نیــز ،حضــور در وب یــا web-
 presenceاســت و ســازمانهای دولتــی و حاکمیتــی
پیش ازگذار به مراحل پیشرفتهتر دولت الکترونیک،
الزم است در این مرحله برای مخاطبان خود محتوای
مناســب فراهــم کــرده و از طریق کانالهای مناســب
منتشر کنند اما در این مرحله نیز موفق نبودهاند.این
کارشناس افزود :سازمانهای دولتی با اینکه در ظاهر
یــک یا چنــد وبگاه برای انتشــار محتــوای خاص خود
دارند اســتانداردها را رعایت نکردهاند و وبگاهها فاقد
ویژگیها و محتوای ابتدایی مورد نیاز است بهطوریکه
در وبگاه یکی از وزارتخانههای پرمخاطب کشور ،برای
دسترســی به اطالعات ســاختار ســازمانی و اهداف و
مأموریتهــای وزارتخانه ،باید نام کاربــری و گذرواژه
وارد کــرد و حتی بســیاری از این وبگاهها فاقد بخشــی
برای ارتباط مستقیم شهروندان با سازمان هستند.
این کارشناس علت دوم عقب ماندگی در رسیدن
به اهداف توسعه دولت الکترونیک را غفلت از تقویت
نظامملیراهبریدولتالکترونیکعنوانکردوگفت:
برایتوسعهدولتالکترونیکبیشتررویتهیهبرنامهها
واسنادکالنوابالغسیاستهاوضوابطبهسازمانهای
دولتــی متمرکــز شــده و هیــچ اقدامی بــرای کنتــرل و

خبر

توسعه دولت الکترونیک در گرو همکاری همه وزارتخانههاست

ارزیابی مستمر و اصالح وضعیت سازمانها بهصورت
متمرکز انجام نشده است.بهگفته کرمی توسعه دولت
الکترونیکدردستگاههایحاکمیتینیزسلیقهایاست
و یک مدیر به آن اهمیت میدهد و مدیر دیگر اهمیتی
نمیدهد و حتی گاهی با تغییر یک مدیر ،سیاستها و
برنامههای مربوط به دولت الکترونیک آن دستگاه نیز
کامالً تغییر میکند.به باور وی تعدد و عدم هماهنگی
متولیــان ،نبــود بازرســی و چرخههای بازخــورد و عدم
اتصال نتایج به نظام بودجهریزی از نشانههای ضعف
درراهبریدولتالکترونیکیدرکشورماست.
ایــن کارشــناس در ادامــه گفــت :تقریبــاً تمــام
برنامهریزیهــا و سیاســتگذاریهای توســعه دولــت
الکترونیــک تاکنــون متمرکــز بــر توســعه خدمــات
الکترونیکــی بــوده بدون آنکــه به موضــوع دادهها که
زیرســاخت اصلــی توســعه و یکپارچگــی خدمــات
محســوب میشــوند ،توجــه کافی شــود .تــا زمانی که
نظــام مدیریــت و راهبــری مناســبی بــرای دادههای
ملــی طراحی و پیاد ه نشــود ،نمیتوان انتظار داشــت
کــه خدمــات دولــت الکترونیک به صــورت پایــدار و
یکپارچه توسعه پیدا کند.کرمی افزود :وجود یک طرح
معماری فراگیر و یکپارچه برای توسعه زیرساختها
و کاربردهــای دولــت الکترونیکــی پیشنیــاز ضروری
هرگونه پیشرفتی است که با وجود تالشهای پراکنده
و چندباره که برای دســتیابی بــه یک معماری فراگیر
صورت گرفته ،ولی هنــوز یک معماری جامع و مورد
اجمــاع همه ذینفعــان بــرای دولــت الکترونیکی در
کشور وجود ندارد.

وزارت بازرگانــی امریکا اعالم کرد صادرات ابزارهای
هــک بــه دولتهــای خودکامــه را بهمنظــور مقابلــه بــا
خشونتهای حقوق بشری و سایر فعالیت های سایبری
مخرب ممنوع خواهد کرد.
بهگــزارش ایســنا ،ایــن مقــررات که نخســتین بــار از
سوی واشنگتن پست گزارش شد و سپس توسط وزارت
بازرگانــی امریکا تأیید شــد ،صــادرات یا فــروش مجدد
نرم افزار و تجهیزات هک به چین و روســیه و کشورهای
مــورد نگرانی بدون مجــوز از اداره صنعت و امنیت این
وزارتخانه را به دالیل امنیت ملی ممنوع خواهد کرد.
دولــت بایــدن در مــارس ،صــادرات فناوریهــای
امریکایی شامل نیمه رســاناهای پیشرفته و نرم افزاری
که از رمزنگاری برای امنیت اطالعات اســتفاده میکنند
را به چین و روسیه ممنوع کرد.جدیدترین تحریمها ۹۰
روز دیگر به اجرا درخواهند آمد و شــامل نرم افزارهایی
ماننــد جاســوس افــزار پگاســوس کــه توســط شــرکت
اســرائیلی  NSO Groupســاخته شده اســت ،میشوند.
دولتهای زیادی از این جاسوس افزار برای هک گوشی
منتقدان از جمله خبرنگاران ،فعاالن ،سیاســتمداران و
مدیران تجاری استفاده کردهاند.
از ســوی دیگــر نــرم افــزار مورد اســتفاده بــرای دفاع
ســایبری از نیاز به دریافت مجوز صادرات معاف اســت
زیرا مقررات جدید از همکاری محققان امنیت سایبری
مقیــم امریکا با همــکاران خارجی یا افشــای حفرههای
امنیتــی به ســازندگان نرم افزار جلوگیــری نخواهد کرد.
هنگامــی کــه اداره صنعــت و امنیــت وزارت بازرگانــی
امریکا مقررات پیشنهادی را در سال  ۲۰۱۵معرفی کرد،
 ۳۰۰نظــر دریافــت کرد که نگرانی هــای قابل توجهی را
دربــاره تأثیری کــه روی فعالیتهــای تحقیقات امنیت
ســایبری و واکنــش بــه وقایــع ســایبری خواهد داشــت،
برانگیخت.این مقــررات امریکا را با  ۴۲کشــور اروپایی و
متحدانشــان که از اعضای توافق واســنار ()Wassenaar
بهشــمار میرود همســو میکند که سیاست های کنترل
صــادرات داوطلبانه روی فناوریهای بــا کاربرد دو گانه
و نظامــی وضــع کردهاند.جینــا ریموندو ،وزیــر بازرگانی
امریکا گفت :امریکا متعهد اســت با شرکای چند جانبه
خود بــرای جلوگیری از گســترش بعضــی فناوریها که
میتواننــد برای فعالیتهای مخرب اســتفاده شــوند و
امنیت ســایبری و حقوق بشــر را در معرض تهدید قرار
دهند ،همکاری کند .مقررات وزارت بازرگانی کنترلهای
صادراتــی بــرای بعضــی از اقالم امنیت ســایبری وضع
میکند ،رویکردی اســت که به شــکل مناســبی طراحی
شــده و از امنیــت ملــی امریــکا در برابر عوامل ســایبری
خرابــکار حمایت کرده و همزمــان فعالیتهای امنیت
سایبری مشروع را تضمین خواهد کرد.

