ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
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ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در آن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن دﺷﻮاریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد .وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ در
زﻣﺎن رای اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﻗﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح  Big Dataو ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ آن روی آوردهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ دﯾﺘﺎﻫﺎ را
ﻃﻼی آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻧﺎاﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﯾﻦ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺷﺪه و
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ:

»ﻣﻮاردی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪی اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺮای او ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ«.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ و ﻣﺤﮑﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﯽ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ«
اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن وزﯾﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دارد و ﺗﻮﺖ اﺧﯿﺮ وی ﻧﯿﺰ ﻧﻮﯾﺪ از
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ درﺑﺎره ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دادهﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ در ﺣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی وی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎون وی» ،ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ«،
رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن رﮔﻮﻻﺗﻮری ،اﯾﻦ ﺣﺮف را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ»:ﻫﻨﻮز در اﯾﻦﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ

ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ«.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ او ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪهای ﺑﺪون اﻃﻼع اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﮔﻼﯾﻪ از ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺪت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزار ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ و… ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﺷﻬﺮی ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﮏ ﺗﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮی در آن ﺷﻬﺮ
ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
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