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شکایت علیه گوگل به جرم
 استفاده از اطالعات کاربران

دادس��تان یکی از ایالت های آمریکا از گوگل به جرم استفاده 
از اطالعات موقعیت مکانی کاربران بدون رضایت آنان شکایت 

کرده است.
مهر- ایالت آریزونا شکایتی علیه گوگل به جرم کالهبرداری 
تنظیم کرده است. در این شکایت نامه ذکر شده شرکت مذکور 
از روش های فریبکارانه و ناعادالنه برای دسترس��ی به اطالعات 

موقعیت مکانی کاربران استفاده کرده است.
مارک برنوویچ دادستان کل این ایالت در توییتی نوشت: گوگل 
اطالعات دقیق درباره کاربران از جمل��ه موقعیت مکانی آنها را 
جمع آوری و از آنها برای تبلیغات هدفمند استفاده می کند. در 
بیشتر اوقات این اقدام بدون رضایت یا دانش کاربر انجام می شود.

سخنگوی گوگل نیز در بیانیه ای نوشته است: به نظر می رسد 
دادستان کل و وکالیی که این شکایت را به دادگاه ارائه کرده اند، 
درباره سرویس های ما اشتباه می کنند. ما همیشه ویژگی های 
حفظ حریم شخصی را در محصوالت مان قرارداده و قابلیت های 

کنترل اطالعات موقعیت مکانی را نیز فراهم کرده ایم.

آمریکایی ها 
به بیل گیتس شک دارند

نتایج یک بررسی که توسط یاهو و موسسه نظرسنجی یو – گاو 
صورت گرفته نشان می دهد، بین 12 تا 50 درصد از آمریکایی ها 
بس��ته به گرایش سیاس��ی به نقش بیل گیتس در مهار کرونا 

مشکوک هستند.
فارس- تعداد قابل توجهی از آمریکایی ها به این سوال که بیل 
گیتس قصد دارد با اجرای یک طرح واکسیناسیون عمومی علیه 
کرونا ریزتراشه هایی را در مغز انسان ها بکارد تا ردگیری آنها ممکن 

شود، پاسخ مثبت داده اند.
پاسخ مثبت به این س��وال در میان افرادی که به طور مرتب 
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز را تماشا می کنند، 50 درصد و در 
میان جمهوری خواهان حامی ترامپ 44 درصد بوده اس��ت. در 
مقابل تنها 26 درصد از مشاهده کنندگان فاکس نیوز به این سوال 
پاسخ منفی داده اند. این رقم در میان رای دهندگان به ترامپ 27 

درصد بوده است.
در مقابل 52 درصد دموکرات ها، 61 درصد بینندگان دائمی  
شبکه ام اس ان بی س��ی و 63 درصد رای دهندگان به هیالری 

کلینتون به این سوال پاسخ منفی داده اند.
در مجموع 28 درصد پاسخ دهندگان به این سوال پاسخ مثبت، 
40 درصد پاسخ منفی و 32 درصد پاسخ مطمئن نیستم داده اند. 
پیش از این نظرسنجی مشابهی در استرالیا نیز نشان داده بود که 
درصد قابل توجهی از جوانان این کشور معتقدند دکل های تلفن 
همراه نس��ل پنجم و برخی اقدامات بیل گیتس به شیوع کرونا 

کمک کرده است.
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دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، پنج ش��نبه گذش��ته یک 
فرمان اجرایی ب��ه منظور اعمال کنترل روی ش��بکه های اجتماعی 
به ویژه توییتر ص��ادر کرد. ترام��پ این ش��بکه های اجتماعی را به 
برخورداری از قدرت کنترل نش��ده متهم کرده است. این در حالی 
است که خود او از این شبکه های اجتماعی برای پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2016 استفاده کرده و برای انتخابات نوامبر 
آینده ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده نیز به شبکه های اجتماعی 

متکی است.
فناوران- فرمان اجرای��ی رییس جمهور آمریکا ب��ا هدف محدود 
کردن مصونیت قانونی ش��رکت ها در مدیریت محتوای ارسال شده 
از سوی کاربران صادر ش��ده اس��ت؛ هدفی که به گفته متخصصان 
حقوقی، فرات��ر از اختیارات رییس جمهوری اس��ت؛ مگر اینکه او از 
طریق کنگره، اقدام به تصویب قانون جدی��دی بکند. اما به هر حال 
صدور این فرمان، می تواند فشار سیاس��ی و مالی بیشتری را متوجه 
ش��رکت هایی مانند فیس بوک، توییتر و گوگل بکن��د و راه را برای 
ارایه دادخواست علیه این غول های س��یلیکون ولی و نظارت بیشتر 

رگوالتوری روی آنها باز کند.
صدور این فرمان دو روز پس از آن اتفاق افتاد که توییتر، نخستین 
بار، با راس��تی آزمایی دو تا از توییت های ترامپ، به آنها نش��ان رفع 
مس��وولیت )disclaimer( زد.  ترامپ در این توییت ها گفته بود 
که رای گیری پستی )mail-in ballots( منجر به گستش تقلب 
می ش��ود. این اقدام توییتر ترامپ را به شدت خشمگین کرد. دیروز 
نیز توییت ترامپ مبنی ب��ر مقابله با تظاهرکنن��دگان مینیاپولیس 
در اعتراض به قتل یک فرد سیاهپوس��ت به دس��ت پلیس، از سوی 
توییترب��ه دلیل تضاد با سیاس��ت های خش��ونت پرهیز این ش��بکه 

اجتماعی، پنهان شد.
این فرمان اجرایی می تواند موجب ش��ود که ه��واداران ترامپ به 
ش��بکه ای اجتماعی حمله کنند. ترام��پ و هوادارانش مدعی اند که 

پلتفرم های فناوری دیدگاه های محافظه کارانه را سانسور می کنند.
اما اقدامات ترامپ ممکن اس��ت با واکنش ش��رکت های فناوری 
روبه رو شود. اگر این ش��رکت ها با تهدید قضایی در رابطه با محتوای 
ارسال شده از سوی کاربران مواجه شوند، ممکن است برای کاهش 
تبعات مسوولیت خود، پیام های ارس��الی بی پایه و اساس را محدود 
کنند ک��ه اتفاقا خود ترام��پ یک��ی از مهم ترین افرادی اس��ت که 

توییت های متعدد بی پایه منتشر می کند.
صدور این فرمان اجرایی در حالی اتفاق می افتد که میزان بی کاری 
در آمریکا به اوج رسیده و در یکصد روز گذشته، نزدیک به 40 میلیون 
آمریکایی درخواس��ت برخورداری از مزایای بیمه بیکاری داده اند و 
میزان مرگ و میر در این کش��ور بر اثر ش��یوع ویروس کووید 19 از 

یکصد هزار نفر گذشته است. به همین دلیل برخی آگاهان معتقدند 
که این اقدامات ترامپ به منظور منحرف ک��ردن اذهان عمومی در 

ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد.
ترامپ با بیان اینکه توییتر به طور انتخابی و با جهت گیری سیاسی 
آشکار، به برخی توییت ها برچسب هشدار می زند، گفت: ما همچنان 
اطالعات نادرست یا بحث برانگیز درباره انتخابات در سطح جهان را 

برمال خواهیم کرد.

توییت��ر در واکنش به صدور ای��ن فرمان اجرایی، آن را واکنش��ی 
ارتجاهی با رویکرد سیاس��ی نس��بت به یک قان��ون مترقی توصیف 
کرد و افزود که این فرمان، تالش��ی یکجانبه اس��ت که آینده آزادی 
بیان و آزادی های اینترنتی را تهدید می کند. فیس بوک نیز با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که محدود کردن مصونیت قضایی شرکت ها منجر 
به محدودی��ت آزادی بیان آنالین خواهد ش��د. در مقابل نیز ترامپ 
گفته است که فرمان اجرایی او، از آزادی بیان در مقابل بزرگ ترین 

تهدید آن در تاریخ ایاالت متحده دفاع می کند.
وی افزود: نمونه مشابهی در تاریخ آمریکا س��راغ نداریم که گروه 
کوچکی از شرکت ها، کنترل حوزه عظیمی از تعامالت انسانی را در 

اختیار داشته باشند.
کارشناس��ان حقوقی می گویند که ترام��پ محافظت های قانون 
اساسی از آزادی بیان را نادرست تعبیر کرده است. بر اساس الحاقیه 
اول قانون اساس��ی، دولت نمی تواند آزادی بیان را ممنوع یا سانسور 
کند. اما مساله این است که توییتر دولت نیست و بر اساس پاراگراف 
230 قانون فدرال مصوب 1996 که »قانون شایس��تگی ارتباطات« 
نامیده می شود؛ شرکت های اینترنتی در برابر شکایات کاربران علیه 

مدیریت محتواهای ارسالی، مصون هستند.
در واقع فرمان اجرایی ترامپ به منظور اصالح محدوده اثرگذاری 

پاراگراف 230 صادر شده است.
فرمان اجرایی ترامپ بیان می دارد: اگر ش��رکت به طور نامناسب 
محتوایی را محدود کند )به جز موارد حذف پست های خشونت آمیز، 
مس��تهجن یا آزاردهنده(، درگیر یک اقدام ویرایش��ی ش��ده و باید 

مصونیت حقوقی آن نادیده گرفته شود.
این فرمان اجرایی، ویلبر راس، وزیر تجارت آمریکا را موظف کرده 
که از کمیسیون فدرال ارتباطات مقررات جدیدی را درخواست کند 
که بر اساس آن مشخص شود که آیا یک شرکت شبکه اجتماعی در 

مدیریت محتوا، نیت درست داشته است یا نه.
عالوه بر ویلبر راس، ویلیام بار، دادس��تان کل ای��االت متحده نیز 
در پیاده س��ازی این فرمان اجرایی نقش مهمی دارد. بار که در زمان 
امضای فرمان اجرایی در اتاق بیضی )دفت��ر رییس جمهور آمریکا( 
کنار دست ترامپ ایستاده بود، به همراه ویلبر راس مقررات تازه ای 
را پیشنهاد خواهد کرد و با  همکاری دادستان های فدرال، به بررسی 
موارد نقض قوانی��ن ایالتی از س��وی ش��بکه های اجتماعی خواهد 
پرداخت. همچنین، وزارت دادگستری و کمیسیون فدرال ارتباطات 
مامور شده اند که شکایات مبنی بر سانسور ناعادالنه را که کاخ سفید 

گردآوری کرده، بازبینی کنند.
 پاراگراف 230 چیست؟

ام��ا پاراگ��راف 230 قان��ون شایس��تگی ک��ه ترام��پ در صدد 
محدودسازی محدوده اعمال آن برآمده، چیست؟

این پاراگ��راف 26 کلمه ای که در س��ال 1996 و ب��ا امضای بیل 
کلینتون، رییس جمه��ور وقت به صورت قانون درآم��د، راه را برای 
ش��رکت هایی مانند فیس بوک، توییتر و گوگل برای تبدیل شدن به 

غول های فناوری هموار کرد.
پاراگراف 230 بیان می دارد: »هی��چ ارایه دهنده یا کاربر خدمات 
تعاملی کامپیوتر نباید به عنوان ناش��ر یا گوینده ه��ر نوع اطالعات 
دیگر ارایه دهندگان اطالعات، در نظر گرفته ش��ود.« در واقع معنی 
این پاراگراف این است که بازنشر اطالعات در شبکه های اجتماعی، 

مسوولیتی را متوجه پلتفرم ها و وب سایت ها نمی کند.
این پاراگ��راف بخش دومی هم دارد که ب��ه پلتفرم های اجتماعی 
اجازه می دهد که محتواهایی مثال با مضمون خشونت آمیز، مستهجن 
یا آسیب رسان را از س��رویس های خود حذف یا دسترسی به آن ها 

را محدود کنند.
اما ترامپ و سایر سیاس��تمداران هم نظر او، مدعی اند که توییتر، 
فیس بوک و سایر پلتفرم های شبکه های اجتماعی، از این مصونیت 

سوء استفاده می کنند و باید مصونیت آنها حذف شود.
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اختالف زاکربرگ با توییتر
 درباره راستی آزمایی پیام های ترامپ

زاکربرگ در یک مصاحبه تلویزیونی مخالفت خود را با اقدام توییتر برای راستی آزمایی پیام های دونالد ترامپ اعالم کرد.
vر- مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی فیس بوک با اقدام توییتر برای راستی آزمایی توییت های دونالد ترامپ مخالف است.

این درحالی است که دونالد ترامپ دستور اجرایی صادر کرده که براساس آن محدودیت های جدید بر شیوه بررسی محتوای پلتفرم های اجتماعی 
وضع می شود.

به عقیده زاکربرگ شبکه های اجتماعی نباید به داور حقیقت تبدیل شوند.
زاکربرگ در مصاحبه ای با شبکه خبری فاکس نیوز گفت: سیاس��ت های ما در این حوزه با توییتر متضاد است. من به شدت معتقدم فیس بوک 
نباید به داور حقیقت درباره هر چیزی که  مردم در فضای آنالین می گویند، تبدیل شود. معتقدم شرکت های خصوصی یا به خصوص این پلتفرم ها 

نباید در چنین موقعیتی قرار گیرند.
جک دورسی مدیر ارشد اجرایی توییتر نیز به این موضوع واکنش نشان داد.

او در حساب کاربری توییتر خود نوشت: ما همچنان به تالش خود برای مشخص کردن  اطالعات نادرست درباره انتخابات در سراسر جهان ادامه 
می دهیم. همچنین ما به تمام اشتباهاتمان اعتراف می کنیم. این امر ما را به داور حقیقت تبدیل نمی کند. هدف ما برقراری ارتباط میان بیانیه های 
مختلف و نشان دادن اطالعات متفاوت به مردم اس��ت تا خود آنها قضاوت کنند. شفافیت بیشتر از سوی ما امر حیاتی است تا مردم بتوانند به طور 

دقیق دلیل اعمال ما را بدانند.
تابه حال فیس بوک اجازه نداده هیچ یک از پیام های سیاستمداران راستی آزمایی شود و به همین دلیل مورد انتقاد گرفته است.

این در حالی است که توییتر پیام های ترامپ درباره رای گیری پستی )mail in ballots( را محدود نکرد. بلکه فقط برچسبی به آنها افزود تا 
کاربران بتوانند به اطالعات درست در این باره دست یابند.
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