ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
»رﺳﻮل ﺳﺮاﺎن« رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان از دﻏﺪﻏﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﮔﻔﺘﻪ و ﺧﺒﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان رد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در
ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،در اﯾﺮان ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺪف از ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان در
راﺳﺘﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺨﻠﻔﺎت در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

»ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان در ﺣﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزی اﺳﺖ .و ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ارﺳﺎل ﺷﻮد«.

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ
و ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ:

»ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮان و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺘﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
ﺑﺮای آن ﺳﺎز و ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
»ﻣﻬﺪی واﻋﻈﯽ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻤﻦ ﺧﺸﻨﻮدی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺸﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻠﻨﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ دم از
آن زده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ واژه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ:

»در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ )دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ( ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺬﮐﺮات ﺗﻨﺪی ﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
داده ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﮑﻮری از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻨﮑﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ در ﺟﺎﯾﯽ درز
ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﺮان ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺪارد«.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و دﯾﮕﺮ
ارﮔﺎنﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﮐﺎر در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯿﺦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻢ ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ و از ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﺨﺺ اﯾﻦ وﺳﻂ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد
دارد ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺎطﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

