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جستارگشایی
ارتقای زندگی بشر از عصر تولید انبوه به عصر ارتباطات و اطالعات و حرکت تکاملی کشوورهای
جها به سوی جامعه اطالعاتی و دانشبنیا  ،کلیه فرایندها و فعالیتهای ابتصوادی ،فرهنگوی،
صنعتی ،سیاسی و روابم اجتماعی را تحت تأثیر برار داده اسوت .رشود و توسوعه دسوتاوردهای
فناوری اطالعوات در سوال هوای گذشوته ،عواملی محووری در ایجواد دانوایی و تولیود ثوروت در
کشورهای توسعهیافته بوده است .در این میا شبکههای اجتماعی مجازی بوهمثابوه یکوی از ده
فناوری برتر رشد بسیار زیادی داشتند .ویژگیهای متعددی شبکههای اجتماعی مجوازی( )1را از
فناوریهای اطالعاتی دیگر مجاا میکند .شاید مهم ترین ویژگی آ  ،امکا ارتباط فرد با فورد از
طریق ایجاد و ساخت محیم شخصی توسم خود افوراد در شوبکه اسوت کوه موجو مویشوود
افرادی هر چند ناآشنا با یکدیگر ارتباط بربرارکنند .ویژگیهای شوبکههوای اجتمواعی مجوازی
منجر شده است که عالوه بر افراد ،بنگاههای ابتصادی و دولوتهوا نیوا بوه ایون فنواوری توجوه
ویژهای کنند؛ به نحوی که راهبردهای حاکمیتی به دنبال جهتدهی به فعالیتهای شوبکههوای
اجتماعی در فضای مجازی ،هماهنگی ،نظارت و هدایت بخشهای درگیر با شبکههای اجتمواعی
و ایجاد نظامی منسجم در سطح ملی و حضور موثثرتر بوینالمللوی در فضوای مجوازی هسوتند.
شناسایی و مطالعه راهبردی در ببال شبکههای اجتماعی مجازی میتواند بوه سیاسوتگوذارا ،
برنامهریاا  ،مدیرا و تصمیمگیرا کمک کند تا با شناسایی فرصت و تهدیدهای این شوبکههوا
تصمیمهای مثثری در ببال این شبکهها اتخاذ کنند .با این رویکرد ،در این تحقیق ابتدا واکونش
تعدادی از کشورها را بررسی میکنیم که رویکردهای متفاوتی در ایون حووزه اتخواذ کوردهانودو
س د با در نظر گرفتن مطالعات راهبردی ،راهبردهای متفاوت کشورها به موضوو شوبکههوای
اجتماعی را استخرا و س د دستهبندی میکنیم .پیشوینه تحقیوق .بویود و الیسوو در سوال
 2007سایتهای شبکه های اجتماعی را اینگونه تعریف میکنند« :سرویدهای مبتنی بر شبکه
که به اشخاص اجازه می دهد تا نخسوت یوک پروفایول عموومی یوا نیموهعموومی در سوامانهای
مرزبندیشده ایجاد کنند ،دوم فهرستی از افرادی را ارائه میکنود کوه عالبوهمنود بوه بربوراری
ارتباط هستند و سوم فهرست ارتباطات آنها را با مشترکا دیگر و مخاطبا مشخص مویکنود.
البته طبیعت و نامگذاری این نو ارتباطات ممکن است در سایتهای مختلوف متفواوت باشود»
).(Ellison & Boyd, 2007, p.211
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بنا به گاارش سایت شبکههای اجتماعی در شبکههای اجتمواعی مجوازی ،فویدبوو

بوا

 1.15میلیارد عضو ،بارگترین جامعه مجازی را تشکیل داده است و توییتر ،1گوگل پالس ،2وی
چت ،3اینستاگرام ،4لینکداین ،5پینترست ،6و شبکه یوتوب ،7به ترتی در رتبههوای بعودی بورار
گرفتهاند ) .(Jain, 2012در کشور ما نیا این دست شبکهها بسیار فعال شدهاند و هر روز نیوا در
حال گسترش هستند و تالش میکنند به دور از حواشی و مشکالت اخالبی و اجتماعی موجوود
در برخی شبکه های اجتماعی غربی ،برای کاربرا ایرانی محیطی جذاب و مناس

فراهم کننود.

در میا شبکههای اجتماعی داخلوی ،کلوو  ،فویدنموا ،فوارس تووییتر ،هوممویهن و افسورا
پرطرفدارترین هستند .در شبکههای اجتماعی فعالیتهای مختلفی از جمله ارتباط بوا دیگورا ،
به اشترا گذاری اطالعوات ،دانلوود و آپلوود تصوویر و صودا و حتوی بازاریوابی و انووا و ابسوام
فعالیتهای تجاری صورت میگیرد .بر اساس پژوهشی که شرکت آیبوی ام 8انجوام داده اسوت،
اولویت کاربرا سایتهای شبکه اجتماعی ،در درجه اول بربراری ارتباط با دوستا و ابووام و در
درجه دوم دسترسی به اخبار و در مرحله سوم دسترسی به سرگرمی است و دستکم مویتووا
گفت که تا سال  ،2011فعالیت های کاری و تجاری سوهم بوه مراتو کمتوری را از مکررتورین
فعالیتهای شبکههای اجتماعی مجازی به خود اختصاص میدهند (رضایا بیه باشی.)1391 ،
همچنین پژوهشها نشا میدهد که اصلیترین کاربرا شبکههای اجتمواعی نوجوانوا و
جوانا هستند .بنا به گاارش شرکت مثسسه نظرسنجی «پیو» ،استفاده از شبکههای اجتمواعی
با توجه به سطح تحصیالت متفاوت است و این تفاوت ،اختالفی دو ربموی را میوا آنهوایی کوه
تحص یالت دانشگاهی دارند با آنهایی که ندارند ،در پاناده کشور از هجده کشور نظرسونجیشوده
نشا میدهد .گسترده ترین شکاف در مصر است که در آ  81 ،درصد کسانی که دارای مودر
دانشگاهی هستند ،از شبکههای اجتماعی اسوتفاده مویکننود و ایون در مقایسوه بوا  18درصود
کسانی است که تحصیالت پایینی دارند (رضایا بیه باشی،

.)1391

1. Twitter
2. Google +
3. WeChat
4. Instagram
5. Linkedin
6. Pinterest
7. Youtube
8. IBM
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در مجمو اسناد سیاستگذاری سیاستگذاری یا خممشی در حوزه شبکههای اجتمواعی
از نظر محتوا به سه دسته )1( :سیاستهای بخش خصوصی ،غیر انتفاعی و دولتی بورای حضوور
کارکنانشا در شبکههای اجتماعی )2( ،سیاستهای توروی و بازاریوابی از طریوق شوبکههوای
اجتماعی و ( )3سیاست ها و رویکردهای راهبردی کشورها در مواجوه بوا شوبکههوای اجتمواعی
تقسیم می شود که حوزه پژوهشی این مقاله به دسوته سووم محودود مویشوود .بررسوی اسوناد
منتشرشده در اینترنت نشا میدهد که شمار زیادی از اسناد سیاستگذاری در ایون حووزه بوه
گروه اول و دوم اختصاص دارد و اسناد راهبردی منسجم در زمینه سیاستگذاری دولتها برای
مواجه با شبکه های اجتماعی که در محیم منتشر شده باشد بسیار اند

است .به همین دلیول

می توا گفت که پیش از این مقاله فعالیت علمی درباره تحلیل راهبردی مواجهه با شوبکههوای
اجتماعی در منابع فارسی و انگلیسی انجام نشده است.
روش تحقیق .در ایون پوژوهش بورای اسوتخرا راهبورد کشوورها در ببوال شوبکههوای
اجتماعی مجازی از مطالعه کتابخانه ای مبتنی بر منابع منتشر شده استفاده شده است که بیشتر
آنها منابع دیجیتالی منتشر شده در محیم وب بودنود .همچنوین ایون پوژوهش بورای تحلیول و
دسته بندی راهبرد کشورها از روش تحلیل محتوای کمّی با رویکرد تلخیصی بهوره بورده اسوت.
مطال مربوط به روش تحلیل محتوا با استفاده از مقاله زیر بازبینی میشوود :تحلیول محتووایی
شامل تحلیلی نظاممند از متو  ،شوامل هور نوو نوشوتهای از ببیول کتواب ،مجوالت ،ناموههوا،
صورتجلسات ،نوشتههای نامههای تلویایونی ،رونوشت مصواحبه و نوشوتههوای میودانی اسوت.
موارد زیر از جمله ماایا و موارد بوت تحلیل محتواست که موج شوده اسوت توا از آ در ایون
تحقیق استفاده شود :تحلیل محتوایی از لحاظ هاینه و به لحاظ زما در مقایسه با انووا دیگور
تحقیقات ،بسیار مقرو به صرفه است .به همین دلیل ،هر پژوهشگر به راحتی میتواند محتوای
یک موضو را تحلیل کند .در صورتی که تحقیقات پیمایشی بوه تنهوایی و بوه راحتوی بورای او
ممکن نیست .زمینهساز اذیت یا مااحمت دیگرا نمیشود؛ زیرا برای به دست آورد اطالعوات،
نیاز به مراجعه به دیگرا نیست ،بلکه بیشتر به تحلیل متو مختلف پرداخته میشود .به عالوه،
دیگر به یافتن متخصصا آگاه در این حوزه که حاضر به همکاری باشند (کوه در وابوع یکوی از
محدودیت های پژوهش نیا است) نیازی نیست .تحلیل محتوا سب موی شوود کوه پژوهشوگر از
تعجیل در تفسیر متن خودداری کند .بنابراین ،محقق را وادار میکند تا با دبوت ززم مطالو را
تفسیر و تحلیل کند .امتیاز دیگر تحلیل محتوا این است کوه بوه پژوهشوگر اجوازه مویدهود توا
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مسائلی را تحلیل کند که طی فرایند زمانی طوزنی رخ داده است .از این طریق میتووا تواریخ
گذشته را وارسی کرد (دهقا منشادی ،بیتا).
هما گونه که در ابتدای تحقیق بیا شد ،مستندات معودودی در زمینوه سیاسوتگوذاری
راهبردی دولتها و راهبرد دولتها در ببال شبکههای اجتماعی مجازی وجود دارد که دولتهوا
رسمی آ را منتشر کرده باشند .به همین دلیل ،برای انجام داد ایون تحقیوق ،بوه مسوتندات
دولتی اکتفا نشد و از گاارشهای منتشره از طرف وبسایتهای معتبور و اخبوار خبرگوااریهوا
درباره راهبرد دولتها در ببال شبکههای اجتماعی نیا استفاده شد .در این تحقیق ،راهبردهوای
 12کشور به عالوه اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای عربوی ،یعنوی در مجموو  14نمونوه ،در
ببال شبکه های اجتماعی بررسی شد .ویژگی این نمونه ،رویکردهای خاص دولوتهوای آنهوا بوه
شبکههای اجتماعی بوده است؛ به گونهای که بتوا ادعا کرد نمونه موورد بررسوی ،حود کفایوت
نظری برای تحقیق را بورآورده مویکنود و بیشوتر رویکردهوای راهبوردی در ببوال شوبکههوای
اجتماعی را دربرمی گیرد .در این نمونه ،کشورهایی از هر پون بواره ،کشوورهای توسوعهیافتوه و
درحال توسعه ،پیشتاز در سیاستگذاری برای شبکههای اجتماعی و بیتفاوت با آنقرار گرفتهاند.
در اغل تحلیلهای محتوایی ،نمودارهوایی فراوانوی مطوالبی مشوخص یوا موضووعاتی را نشوا
میدهند که در متو آمده است .به این منظور نگارههای شماره ( 1و  )2تهیه شده است.
نگاره شماره ( -)1راهبردهای دولتها در قبال شبکههای اجتماعی مجازی
کشورهای
عربی

کانادا

سنگاپور

اندونزی

هند

اتحادیه اروپا

( )1راهبردهای ایجاد و تنوعسازی
ایجاد شبکههای اجتماعی مجازی ملی

**

*

ایجاد شبکههای اجتماعی تخصصی
ایجاد شبکه هوای اجتمواعی مجوازی بورای
گروههای مختلف سنی و سلیقهای

***
***

*

( )2راهبردهای همکاری و تشریک مساعی
انعقوواد توافقنامووه بوووا تووأمینکننووودگا
شوووبکههوووای اجتمووواعی مجوووازی یوووا
تأمینکنندگا خدمات اینترنتی
استفاده از ظرفیتهای مردمی برای توأمین
سالمت و امنیت در جامعه
اسووتفاده از مشووارکتهووای مردمووی بوورای
مدیریت بحرا و باز برد اتحاد ملی

***

**

***
***

***
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همکوواریهووای میووا کشوووری و تشووکیل
انجموونهووا و اتحادیووههووای منطقووهای و
بینالمللی

***

**

( )3راهبردهای استفاده هدفمند
ارائه خودمات دولوت الکترونیوک از طریوق
شبکههای اجتماعی مجازی

***

***

ارتباط دولت با مردم و دریافت نظرات آنا
با گشود صفحات کاربری در شوبکه هوای
اجتماعی مجازی
توسعه تعامالت بینالمللی

***

***

*
*

افاایش نظارتهای دولتی بر افکار موردم از
طریق پایش شبکههای اجتماعی

( )4راهبردهای ترویجی و آموزش و آگاهسازی
*

باز برد سهم کشور در عرصه تولید محتوا
و حضور رسانهای در سطح بینالمللی
فراهم سوازی بسوترهای زیرسواختی بورای
تقویووت حضووور مووردم و سووازما هووا در
شبکههای اجتماعی مجازی
پیگیری شکایت های افراد در صورت هتوک
حریم خصوصی آنها

*

***

**

تهیه برنامههای کنترل والدین
تدوین برنامه هوای آموزشوی و آگواه سوازی
والدین
تدوین برنامه هوای آموزشوی و آگواه سوازی
کاربرا از خم برماها

*
*

***

***

***
***

***
***

***

***

( )5راهبردهای تدافعی
**

پایش بر اساس برخی کلمات

***

پایش پروفایل شخصی کاربرا
فیلترینگ موضوعی یوا موبوت شوبکههوای
اجتماعی

**

**
*
*

فیلترینگ مطلق شبکههای اجتماعی
فیلتیرینگ داوطلبانه
بانونگووذاری و تعیووین خووم برماهووا در
شبکههای مجازی و تعیین جرایم

*

*

***

***
*

نظارت پلید بر شبکههای مجازی

**

سیاست نام وابعی

بهکارگیری به طور فراگیر
بهکارگیری به صورت جائی
احتمال به بهکارگیری

***
**
*
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نگاره شماره ( -)2راهبردهای دولتها در قبال شبکههای اجتماعی مجازی
کنیا

اوگاندا

چین

استرالیا

امریکا

***
***
***

*
***
***

***
***

روسیه

( )1راهبردهای ایجاد و تنوعسازی
ایجاد شبکههای اجتماعی مجازی ملی
ایجاد شبکههای اجتماعی تخصصی
ایجاد شبکه هوای اجتمواعی مجوازی بورای
گروههای مختلف سنی و سلیقهای

***
***

( )2راهبردهای همکاری و تشریک
مساعی
انعقوواد توافقناموووه بووا توووأمینکننووودگا
شوووبکههوووای اجتمووواعی مجوووازی یوووا
تأمینکنندگا خدمات اینترنتی
استفاده از ظرفیتهای مردمی برای توأمین
سالمت و امنیت در جامعه
اسووتفاده از مشووارکتهووای مردمووی بوورای
مدیریت بحرا و باز برد اتحاد ملی
همکوواریهووای میووا کشوووری و تشووکیل
انجموونهووا و اتحادیووههووای منطقووهای و
بینالمللی

**

***

***

***

*

***

**

**

***

***

( )3راهبردهای استفاده هدفمند
ارائه خودمات دولوت الکترونیوک از طریوق
شبکههای اجتماعی مجازی
ارتباط دولت با مردم و دریافت نظرات آنا
با گشود صفحات کاربری در شوبکه هوای
اجتماعی مجازی
توسعه تعامالت بینالمللی
افاایش نظارت های دولتی بر افکار موردم از
طریق پایش شبکههای اجتماعی

***

**

***

***

***

*
***

***

*
**

***
***

( )4راهبردهای ترویج و آموزش و
آگاهسازی
***

باز برد سهم کشور در عرصه تولید محتوا
و حضور رسانهای در سطح بینالمللی
فراهم سوازی بسوترهای زیرسواختی بورای
تقویووت حضووور مووردم و سووازما هووا در
شبکههای اجتماعی مجازی
پیگیری شکایت های افراد در صورت هتوک
حریم خصوصی آنها
تهیه برنامههای کنترل والدین
تدوین برنامه هوای آموزشوی و آگواه سوازی
والدین
تدوین برنامه هوای آموزشوی و آگواه سوازی
کاربرا از خم برماها

***

*

***

**

***
***

*
*
*

***

( )5راهبردهای تدافعی
پایش بر اساس برخی کلمات
پایش پروفایل شخصی کاربرا

***

***

***
***

***
***

 50مرور و دستهبندی راهبرد کشورهای جها در مواجهه با شبکههای اجتماعی مجازی
**

فیلترینگ موضوعی یوا موبوت شوبکههوای
اجتماعی
فیلترینگ مطلق شبکههای اجتماعی
فیلتیرینگ داوطلبانه
بووانو گووذاری و تعیووین خووم برماهووا در
شبکههای مجازی و تعیین جرایم
نظارت پلید بر شبکههای مجازی
سیاست نام وابعی

بهکارگیری به طور فراگیر
بهکارگیری به صورت جائی
احتمال به بهکارگیری

**

***

***

**

***
***
**

***
***

***
***

***
**
*

(منبع :مستخر از ادبیات تحقیق)

 .1واکنش دولتها به مقوله شبکههای اجتماعی مجازی
الف) کشورهای عربی
حضور پر رنگ و تأثیرگذار شبکه های اجتماعی در کشورهای عربی و نقوش آنهوا در ظهوور بهوار
عربی ،موضوعی است که به شدت توجه دولتها را به خود جل کرده است .در اغل کشورهای
عربی ،طیف گسترده ای از مردم بوه صوورت آزاد و بودو محودودیت در شوبکههوای اجتمواعی
مجازی حضور دارند .بنا به پنجمین گاارش شبکههای اجتماعی عرب 9در ژوئن  ،2013کاربرا
فیدبو

در جها عرب 55 ،میلیو و توییتر  3/7میلیو نفر بوده است .ایون در حوالی اسوت

که در نوامبر سال  ،2012کاربرا عرب فیدبو

 45میلیو نفر بوده است .مصریها بوا بویش

از پن میلیو و یازده هاار کاربر ،بیشتر از شهروندا دیگر کشورهای عربی از شوبکه اجتمواعی
فید بو

استفاده میکنند .براساس این گاارش ،تعداد کاربرا فیدبو

سعودی حودود پون

میلیو و دو هاار نفر ،مغربی چهار میلیو و هفت هاار نفر ،الجاایری سه میلیو و هشت هواار
نفر و تونسی سه میلیو و دو هاار نفر در سال  2013بوده است (بازار داغ شبکههای اجتمواعی
در جها عرب .)1392 ،بنا به نظرسنجی انجامشده در بیست کشور عربی ،بیوا عقایود دربواره
سیاست ،مسائل اجتماعی و مذه

از بین موضوعات طور شوده توسوم اعوراب در شوبکههوای

اجتماعی عمومیت بیشتری دارد .برای نمونوه ،در مصور و تووند ،یعنوی دو کشووری کوه بلو
انقووالبهووای عربووی هسووتند ،از هوور ده کوواربر شووبکه اجتموواعی مجووازی ،بوویش از شووش نفوور،
دیدگاههایشا را درباره سیاست به اشترا

میگذارند .در حالی که ،متوسم اشترا گذاریهای

مربوط به عقاید سیاسی در دنیا 34 ،درصد است .به طور مشابه ،در مصر ،لبنا و ارد از هر ده

9. Arab Social Media Report
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کاربر شبکههای اجتماعی ،بیش از هفت نفور عقایدشوا را دربواره مسوائل اجتمواعی از طریوق
شبکههای اجتماعی به اشترا

میگذارند (رضایا بیه باشی.)1391 ،

ب) اتحادیه اروپا
اصول شبکه اجتماعی امنتر 10برای اروپا ،توافقی بر مبنوای خوودتنظیموی 11اسوت کوه در 10
فوریه  18 ،2009تأمینکننده شبکه های اجتماعی در اروپا آ را منعقد کردند .بور اسواس ایون
بواعد که توسم تأمین کننودگا شوبکه اجتمواعی بوا مشوورت اتحادیوه اروپوا و چنود سوازما
غیردولتی 12بهمناله بخشی از برنامه اینترنت امنتر ایجاد شده اسوت ،روشهوای اجرایوی بورای
تأمینکنندگا شبکههای اجتماعی و دیگر کاربرا سایتهای فعال ارائه شوده اسوت توا امنیوت
کودکا و نوجوانا را در بهکارگیری از خدمات شبکههای اجتماعی افاایش دهند .بر اساس این
توافقنامه ،تأمینکنندگا شبکه های اجتماعی موظف شدند تا امکاناتی در سامانههای خود برای
رعایت مواردی نظیر «گاارش سوء استفاده»« ،پروفایول امون»« ،محرموانگی براسواس تفکیوک
سنی» و «کنترل والدین» را در نظر گیرند ).(European Commission, 2009

()2

ایجاد شبکههای ملی از ابدامهای راهبردی است که نشا میدهد کشوورهای اروپوایی بوه
تنو سازی در بهکارگیری شبکههای اجتماعی توجه دارند .از جمله شبکههای محلوی فعوال در
کشورهای اروپایی ،اسکایرا  13در فرانسه ،اسوتادیویزی 14در آلموا کوه بوه دانوشآمووزا
اختصاص دارد (و زمانی آغاز به کار کرد که دسترسی فیدبو

در مدارس آلما ممنو شد) و

هیوز 15در هلند هستند ) .(Mead, 2012عالوه بر همکاری با تأمین کنندگا  ،موضو فیلترینگ
نیا به صورتی متفاوت و کمرنگ در اروپا طر شده است .در ژوئون سوال  ،2009دولوت آلموا
بانونی را برای فیلتر کرد وبسایتهای پورنوگرافی کودکا تصوی کرد؛ بانونی که تا به امروز
مسکوت بابی مانده است .تا بوه حوال ،جوا آلموا و ایتالیوا کوه از فیلترینوگ اجبواری 16بورای
وبسایتهایی با امثال این نو محتوا استفاده میکنند ،کشورهای اروپوایی دیگور نظیور سووئد،

10. Safer
11. Self regulation
12. NGO
13. Skyrock
14. StudyVZ
15. Hyves
16. Mandated Filtering
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نروژ ،دانمار  ،فنالند و ایرلند راهبرد فیلترینگ داوطلبانه 17را در پیش گرفتوهانود .راهبردهوای
آگاه سازی و آموزش نیا ،راهبردی پرطرفدار و تأکیدشده و فعال در اتحادیه اروپاسوت کوه بورای
باز برد سطح آگاهیها ،توانمندسازی کاربرا از طریق اباارها و فنواوریهوا و پاسوخ دهوی بوه
رفتار یا محتوای غیربانونی از آ استفاده میشود ).(Fabiano, 2009
آلمان .اپراتور اصلی کشور آلما اولین کشوری بود که آییننامه توافقی اپراتورهای هموراه
برای حمایت از کودکا را در سال  2005امضا کرد .طبوق ایون آیوینناموه اپراتورهوای موبایول
موظف میشوند که دسترسی بوه مطالو غیوربوانونی را محودود کننود و بوا تعبیوه نظوامهوای
شناسایی ،برخورد نکرد کاربرا زیور سون بوانونی بوا مطالو پورنووگرافی را تضومین

کننود.

روشهای استفاده امن تر از اینترنت در چند شوهر فودرال کشوور آلموا درو برناموه آموزشوی
مدارس نیا برار گرفته است و به زودی به دوره اجباری برنامه درسوی اصولی تموام ایالوتهوای
آلما تبدیل خواهد شد .معلمهای مدارس آلما نیا طی دورههای تخصصوی آموزشوی بوا ایون
روشها آشنا میشوند .کشور آلما در زمینه بانو گذاری یکی از جامعترین بانو هوای اساسوی
را دارد (شریف.)1392 ،
بریتانیا .طبق اظهارات دیوید کامرو  ،رئید جمهور بریتانیا ،دولت بریتانیا با شرکتهای
بیتی ،18تالکتالک ،19ویرجین 20و اسکای 21برارداد بسته است که توا پایوا سوال  2013تموام
کاربرا بادر شوند به اختیار از فیلترهای حامی خانواده استفاده کنند .یکوی از فیلترینوگهوای
گسترده داوطلبانه در بریتانیا ،برنامه ای است کوه بوارگتورین توأمینکننوده خودمات اینترنوت
بریتانیا ،بیتی ،در ژوئن  2004اجرا کرد .به این نحو کوه اگور کسوی درخواسوت دسترسوی بوه
محتوای غیربانونی می کرد ،پیغام خطا دریافت می کرد .عالوه بر این ،بوانو بریتانیوا بوه پلوید
اجازه میدهد تا مشخصات فرد درخواستکننده محتوای غیربانونی (محتواهای علیه کودکا ) را
استخرا کند ) .(Lumby, 2010با استفاده از این فیلترهای خانگی ،خانوادههوا دیگور نیوازی بوه
دانلود و نص نرمافاارهای فیلترینگ برای کنترل اینترنت خود ندارند و فقم بوا راهانودازی ایون
سیستم بادر خواهند بود فعالیت فرزندا خود را در اینترنت تحت نظارت خود درآورند .در حال

17. Voluntary Filtering
18. BT
19. TalkTalk
20. Virgin
21. Sky
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حاضر  19میلیو خانوار در انگلستا به این بابلیت دسترسی دارنود و بورار اسوت کوه از بقیوه
کاربرا نیا نظرسنجی شود که آیا میخواهد از امکانات فیلترینگ خانگی استفاده کنند یا خیور.
تمام خانوادههایی که به اینترنت دسترسی دارند ،موظف هستند که بوه ایون نظرسونجی جوواب
دهند .عالوه بر این اپراتور اصلی موبایل بریتانیا ،فیلترهای اینترنتی را هم اکنو روی سرورهای
خود فعال کرده است .تمام کاربرا این اپراتور مشمول این فیلترینگ خواهند شود مگور اینکوه
ثابت کرده باشند که سن بانونی دارند .دولت انگلید همچنین با بارگترین توأمینکننودههوای
اینترنت وایفای 22دولتی برارداد بسته است که این فیلترهای حامی امنیت خوانواده را توا آخور
سال  2013در دسترس همه کاربرا برار دهد (شریف .)1392 ،همچنین واحود مخفوی پلوید
شهر لند وظیفه پایش و ثبت رکوردها و فعالیتهوای مربووط بوه  9000طرفودار حقووب بشور
سیاسی را بر عهده دارد .بر اساس پرونده درخواست آزادی اطالعوات کوه گواردین آ را آشوکار
کرد ،واحد افراطیگرایی ملی ،23پرونده  8931نفری را با برچس «افراطیگر محلی» نگهوداری
میکند که ببالً حتوی هویس سوابقه و جرموی نداشوتهانود .واحود افراطویگرایوی ملوی ،بوا تویم
نظارتکننده  17نفره و با بهکارگیری شیوهای به نام «سواکمینت »24طرفودارا حقووب بشور را
پایش میکند .این شیوه با به کارگیری اباارهای تحلیل حساسیت و ردیابی جغرافیایی به پوایش
و تحلیل دادههای عمومی ،توییتر و پروفایلهای فیدبو

میپوردازد توا جورائم احتموالی را از

طریق تعیین حالتهای هدفگذاریشده پیشبینی کند کوه البتوه ایون عمول ،بورخالف بوانو
نظارت پلید در اینترنت بنوا بور بانونمنودی تفحوص 25اسوت کوه در سوال  2000در مجلود
انگلستا تصوی شده اسوت ) (Kopstein, 2013) ،(Lewis, 2013و ) .(Sanghani, 2014دولوت
بریتانیا ،عالوه بر چنین راهبردهای تدافعی ،راهبردهای استفاده هدفمند را نیا بهکار مویگیورد؛
نظیر اینکه تعهد کرده است تا همه اطالعات و خدمات تراکنشی خوود را دیجیتوالسوازی کنود.
بنابر مستند «خدمات عمومی بواز »26در جووزی  ،2011اسوتفاده از انجمونهوای دیجیتوالی و
رسانههای اجتماعی در دستور کار این دولت برار گرفته است .از نظر دولت برای دسترسی مردم

22. Wifi
)23. National Domestic Extremism Unit (NDEU
)24. Socmint (Social Media Intelligence
)25. Regulatory Investigation Power Act (RIPA
26. Open public service
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به خدمات عمومی باکیفیت ،بهکارگیری رسانههای اجتماعی توسم دولت و دیگر شرکای دولوت
الاامی است ) (Government Digital Service, n.d.و ).(Kopstein, 2013
استرالیا .دو کشور چین و استرالیا ،از این رو که نه تنها توانوایی فنوی کوافی بورای ارائوه
خدمات جایگاین ب را دارند ،بلکوه سورویددهنودههوای اینترنتوی در ایون دو کشوور فعازنوه،
سروید های جایگاین را با کیفیت مناس عرضه می کننود ،دسوت بوه ابودامات فعازنوه و گواه
متفاوت زدهاند .پژوهشهای کارگروه های متفاوت استرالیایی درباره اینترنت ،شبکههای مجوازی
و فیلترینگ که سالیانه بر وبسایتهای دولتی این کشور گذاشته مویشوود ،حواکی از رویکورد
متعادزنه این کشور در ببال موضوعات طر شده در فضای مجازی است .درمجمو راهبردهوای
استرالیا در فضای مجازی برای پاسوخگویی بوه مخواطرات ،بوه هفوت دسوته تقسویم مویشوود:
فناوری های فیلترینگ ،برچس

زد  27و ارزیابی محتوا ،نرم افاارهای امنیت کام یوتر ،تقویوت و

تشویق والدین ،آموزش و آگاهسازی و چارچوبهای بانونی.
کارگروه رسانه و ارتباطات اسوترالیا ،28مسوئول هودایت و ایجواد فنواوریهوای فیلترینوگ
اینترنتی و دیگر ابتکارات بهمنظور حفاظت از مشتریا است .این کارگروه که هر ساله گاارشوی
در این خصوص منتشر می کند ،در حال تحقیوق بورای دسوتیابی بوه فنواوری شوبکه اجتمواعی
دولت 292است تا پاسخگویی و مشوارکت ذینفعوا را در دولوت افواایش دهود .ایون کوارگروه،
سازوکاری به نام هاتالین 30طراحی کرده اسوت کوه طوی آ مویتووا محتووای ممنوو را بوه
نمایندگی های بانونی گاارش کرد .اولین محتوای غیربانونی که هاتالین بر آ تأکیود مویکنود،
موارد مربوط به کودکا و پورنوگرافی است .جا استرالیا ،نظامهای مشابهی با نامهای هواتالین و
شبکه اینهو  31در فرانسه ،آلما  ،اتریش و بریتانیا و هلند فعال است .در حال حاضور ،اینهوو ،
 30عضو از کشورهای اروپایی ،امریکایی و آسویایی دارد .از نظور دولوت اسوترالیا ،نظوام بضوایی
مسئول تعیین محتوای غیربانونی است که این محتوا میتواند عکدهای جنسیتی از کودکا یا
خردساز  ،محتوای آشکارسازی روابم جنسی ،تصاویر مربوط به خشونتهای جنسی ،خشونت،
نژادپرستی و محتواهای سیاسی باشد .از آنجا که موارد غیربوانونی از کشووری بوه کشوور دیگور

27. Labeling
)28. Australian Communications and Media Authority (ACMA
29. Gov2
30. Hotline
31. INHOPE

شماره هفتاد و سوم  /سال بیست و سوم  /زمستا 1393

55

متفاوت است ،کاربرا می توانند به این نو محتووا بوا میابوانی کشوور دیگور دسترسوی داشوته
باشند(منظور این است که بوانین فقم برای سایت هایی است که میابوانی آ در اسوترالیا بورار
دارد .کمی غیر منطقی به نظر میرسد که کشوری برای فضای مجازی این چنوین بوانو وضوع
کند) .مصادیق بلدری اینترنتی نیا در استرالیا به رفتارهایی نظیر اذیت ،ارعاب ،تعقیو و ایجواد
مااحمت ،تهدید و سوء استفاده اطالب می شود .موارد دیگر تسهیم اطالعات ،ارتباطات و تصاویر،
ارعاب فردی ،جعل هویت وغیره است .متمیک داتکام 32سوایتی اسوت کوه آکوادمی کودکوا
استرالیا پیشنهاد و ارائه کرده است و در وابع ،سایتی است که توسم کودکوا و بورای کودکوا
ایجواد شوده اسوت (Development in Internet Filterig Technologies and Other Meatures

).for Promoting online Safety, 2009
پ) چین

چینیها  18ماه زودتر از کاربرا توییتر میتوانسوتند محتووای چندرسوانهای را در شوبکههوای
اجتماعی خود برار دهند .چینیها از سال  ،1994در انجمنها 33و جوامع 34خود میتوانستند از
امکانات چندرسانهای استفاده کنند که در سال  1999به پیغوامهوا نیوا تسوری یافوت .کواربرا
چینی میتوانستند در سال  2003از سایتهایی نظیر دیا پینگ 35بازدید کنند .بوالگنویسوی
در سال  2004آغاز شد و یک سال بعد ( )2005به ظهور سایتهوای شوبکههوای اجتمواعی بوا
بابلیت چت کرد نظیر ر ر  36انجامید .سیناوبو 37در سال  2009بارگذاری شود کوه امکانوات
میکروبالگینگ و چندرسانه ای داشت .شبکه اجتماعی جی انگ 38در سال  2009پدید آمود کوه
خدماتی نظیر فوراسکویر 39را پیشنهاد میکورد .چوین بوارگتورین و فعوالتورین فضوا را بورای
شبکههای اجتماعی دارد .به دلیل مسدود بوود دسترسوی بوه فویدبوو

و تووییتر در چوین،

شبکه های اجتماعی چینی با استقبال چشمگیر کاربرا روبهرو شدهاند و در حال حاضر نادیوک
به  100شبکه اجتماعی در چین فعالیت میکند؛  300میلیو نفر نیا کاربر بالگها ،سایتهای
32. WWW.matmice.com
33. Forums
34. Communities
35. Diane ping
36. RenRen
37. Sina Weibo
38. Jiepang
39. Foursquare

 56مرور و دستهبندی راهبرد کشورهای جها در مواجهه با شبکههای اجتماعی مجازی
شبکههای اجتماعی ،میکروبالگها و دیگر جوامع برخم هستند .کاربرا برخم چینی بیشوتر از
 40درصد وبت خود را صرف شبکههای اجتماعی موی کننود و ایون زموا سویر صوعودی دارد.
وبسایت ر ر (با  117میلیو کاربر) که شباهت بسیار زیادی به شبکه اجتماعی فویدبوو
دارد ،حتی دارای دکمه زیک 40نیا است .خبرهایی نیا درباره تصمیم وب سایت شبکه اجتماعی
چینی بازار آمریکوا

چینی برای عرضه عمومی در بازارهای جهانی منتشر شده است (فید بو

را به چالش میکشد .)1392 ،در حالی که ر ر به میواا زیوادی موورد توجوه برنودها اسوت،
دوبا  ،شبکه دیگری نظیر فیدبو

است که غالباً میابا تعداد زیادی از بازنگریهای کتابها،

موزیک و فیلمها است .تنسنت ویبوو 41و یوکوو 42و کیاکسوینگوا  43نیوا از دیگور شوبکههوای
اجتماعی محبوب در چین هستند .عالوه بر اینکه شبکههای اجتماعی خارجی در چین مسودود
است ،محتوای شبکههای محلی نیا مسدود میشود که دولت آنها را نامشورو تلقوی مویکنود
) .(Internet_Censorship in China, 2013یکووی دیگوور از روشهووایی کووه در چووین ،بوورای
ضابطهمندکرد شبکههای اجتماعی از آ استفاده میشود ،پیادهسوازی سیاسوت نوام وابعوی

44

است .بر اساس این سیاست کاربرا باید با نام وابعی 45خود از صفحات کواربری خوود اسوتفاده
کننود ) .(China Real Name Rule, 2011در مطالعوه راهبردهوای چوین در ببوال شوبکههوای
اجتماعی ،موضع پلید اینترنت چین را نمی توا نادیده گرفت که نقوش بسواایی در هودایت و
نظارت بر فعالیتهای مجازی دارد ).(Internet_censorship in china, 2013
ت) اندونزی

بنا به گاارش سایت خبری زدنت ، ،46بازار بارگ فید بو
ترتی دومین و چهارمین بازار بارگ فیدبو

در آسیا ،هند و اندونای است که بوه

در جها محسوب میشود (فیدبو

به دنبوال

سهم بیشتر از بازار هند .)1392 ،در میا تمام کاربرا فعال در شبکههای اجتمواعی ،انودونای،
کشور رسانههای اجتماعی نام گرفته است .طبق آمارهوای رسومی ،انودونایاییهوا ،بوارگتورین
کاربرا رسانههای اجتماعی محلی (محلی یا بینالمللی) هسوتند و بوا  42/5میلیوو مشوتر ،
40. Like
41. Tencent Weibo
42. Youku
43. Kaixin001
44 Real time policy
45. Real Name
46. ZDNet
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به شمار میرود .در جوزی  2012تعداد اعضوای

شبکه اجتماعی توییتر در اندونای به بیش از  19/5میلیو نفر رسید و این کشوور را در ردیوف
پنجمین کشور دارای جمعیت کاربری بازی شبکههای اجتمواعی در جهوا بورار داد .در حوال
حاضر از  55میلیو کاربر (به سرعت در حال افاایش اینترنت) در اندونای ،بیش از  46میلیوو
نفر از راننده سهچرخه گرفته تا رانندگا حرفهای ،از طبقه کارگر گرفته تا سیاسوتمدارا و وزرا
تا هنرمندا و رهبرا مذهبی از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند .این آمار نشا دهنده این
وابعیت است که اندونای به کشور رسانههای اجتماعی تبودیل شوده اسوت .بوا وجوود ایون  ،در
بسیاری از موارد ،نهادهای جامعه اندونای ،تدبیر ززم برای بهورهگیوری راهبوردی از اینترنوت و
رسانههای اجتماعی را ندارند .در عوض ،استفاده از ایون فنواوریهوای آنالیون ،اغلو واکنشوی،
غیرهدفمند و در پاسخ به تحوزت فوری در این زمینه صورت گرفته و تأثیری عینوی در دنیوای
وابعی استفادهکنندگا از این رسانهها نداشته است.
نکته تأمل برانگیا برای انتخاب کشور اندونای در این مطالعه ،وبایعی از این کشور است که
شبکه های اجتماعی در آ دخیل بودند .وبایعی نظیر )1( :واکنش عمومی در فضای مجازی بوه
فاجعه نشئتگرفته از حفاریهای نفتی در ماه می سوال  )2( ،2006تظواهراتی کوه بوه صوورت
محلی در جاکارتا سازماندهی شد )3( ،حرکت موسوم به اندونای متحد کوه در  16ژوئیوه سوال
 2009برای تشویق مردم به نترسید از تروریسم روی داد )4( ،حرکت اجتمواعی اینترنتوی بوا
سمبل اندونای بدو گروههای افراطی ،و در نهایت ( )5کم وین کووه آتشفشوا کوه نموادی از
اهمیت پیوند حرکتهای مجازی با ابدامات وابعی از طریوق رسوانههوای اجتمواعی در انودونای
است .این موفقیتها در شبکههای اجتماعی نشا میدهد زمانی که به ایون شوبکه بوه صوورت
راهبردی نگریسته شود ،شبکههای مجازی در تقویت نهادهای جامعه مدنی نقشی تعیینکننوده
خواهند داشت (کلیکتیویسم و دنیای وابعی :نگاهی به نقش رسانههوای اجتمواعی در انودونای،
.)1392
ث) هند

حضور گسترده هندیها در شبکههای اجتماعی ،به رغم سانسور اینترنوت در هنود اسوت کوه از
طرف دولت محلی و دولت فدرال به صوورت گاینشوی اعموال مویشوود .بوه ایون نوو راهبورد
سانسورینگ ،اعم از فیلتیرینگ مطلق و فیلترینگ موضوعی ،از این نظر گاینشی گفته میشوود

 58مرور و دستهبندی راهبرد کشورهای جها در مواجهه با شبکههای اجتماعی مجازی
که هیس راهبرد یا سیاست پایدار دولتی برای آ وجود ندارد که مسودودکرد دسترسوی 47بوه
محتوای اینترنتی در حجم وسیع را بوا سونجههوایی بورای حوذف محتووا بیوا کنود .براسواس
دستورالعمل مصوب سازما فناوری اطالعات 48دولت هند ،شوبکههوای اجتمواعی و موتورهوای
جستوجو باید محتوایی را تا  36ساعت بعد از اخطار حذف کنند که براساس شکایت شخصوی،
رنجاننده و تجاوز به حقووب شخصوی محسووب مویشوود .در  5دسوامبر  2011دولوت هنود از
وبسایتها و شرکتهای اینترنتی متعوددی از جملوه گوگول ،فویدبوو

و یواهو خواسوت توا

محتواهای بی اعتبارکننده ،فتنهانگیا و افتراآمیا را ببل از اشاعه حذف کنند .دولت هند از پایش
شبکههای اجتماعی بهمثابه اباار استفاده می کند؛ به طوری که وزارت دفا دولت هند ،سیسوتم
پایش اینترنت جاسوسی را به نام «نترا »49راه اندازی کرد که بادر اسوت کلمواتی ماننود حملوه،
بم  ،کشتن و از این ببیل را در شبکههای اجتماعی ،ایمیلها ،خدمات پیامرسوانی ،بوالگهوا و
گاارشها شناسایی کند ) .(Robotics, 2012از طورف دیگور ،وزارت ارتباطوات هنود بور اسواس
تقاضای وزات داخلی ،وبسایت شبکههای اجتماعی مانند توییتر و فیدبو

را پایش مویکنود؛

زیرا احتمال میدهد که تروریستها برای برنامهریوای حملوه از آنهوا اسوتفاده کننود (Ribeiro,

) .2011دولت هند برای نظارت بیشتر بر شبکههای اجتمواعی و جلووگیری از زیور پوا گذاشوتن
بانو در فضای مجازی ،راهبرد همکاری تأمینکنندگا را نیا پیش گرفت و بوه ارائوهکننودگا
خدمات اینترنتی پیشنهاد کرد که فعالیتهای خود را با بوانین هند منطبوق کننود .بوه نقول از
آصف ابراهیم ،رئید دفتر اطالعات هند« ،اگر با این پیشنهاد موافقت شوود هموه وبسوایتهوا
نظیر فیدبو

و توییتر در مقابل بوانین هند پاسخگو خواهنود بوود» (هنود خواسوتار فعالیوت

شبکههای اجتماعی تحت بوانین این کشور شد .)1392 ،بهکارگیری راهبردهای پایش اینترنوت
و نیا راهبردهای همکاری و تشریک مساعی از طریق تأمین کنندگا مختص دولت هند نیسوت.
عالوه بر هند ،اتحادیه اروپا ،استرالیا ،چند کشور آفریقایی از جمله اوگانودا و بوه نووعی کانوادا از
جمله دولتهای بهکارگیرنده راهبرد همکاری و تشریک مساعی هسوتند .در ضومن ،بجوا هنود،
کنیا ،بریتانیا ،روسیه ،امریکا ،چین و به نوعی سنگاپور و اوگاندا نیا هر کدام به نوعی ،اینترنت را
پایش میکنند.

47. Block access
)48. Information Technology Act (ITA
49. Netra
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ج) سنگاپور

سنگاپور و کانادا از جمله کشورهایی هستند که استفاده از شبکه های اجتماعی برای ارتبواط بوا
شهروندا را در دستور کار دولتهای خود برار دادهاند .از دیگر کشورهایی که نفوذ شوبکههوای
اجتماعی در آ زیاد است ،سنگاپور است .سنگاپور ،یکی از پیشروا بهکارگیری فناوری در دنیا
است 80 .درصد مردم سنگاپور به اینترنت دسترسی دارند .همچنین ،آنها جمعیت بارگوی را در
میا کاربرا فیدبو

تشکیل می دهند .یک پنجم از کواربرا اینترنتوی در سونگاپور ،وبوالگ

شخصی دارند و از هر چهار سنگاپوری ،سه نفر در فیدبو

عضویت دارند .دولت نیا به صورتی

کامالً فعال از شبکههای اجتماعی استفاده میکند .برای مثال )1( :دولت سنگاپور برای شوناخت
بهتر نظر مردم سنگاپور درباره سیاستهای خود ،از نرمافااری بهره میگیرد که آیبیام 50آ را
ایجاد کرده است و با جستوجوی کلمات کلیدی و اصطالحات در شبکههوای اجتمواعی ،رونود
کنونی و در حال ظهور بین مردم را تعیین میکند )(Hicks, 2012؛ ( )2سازما بوازخوردگیری
دولت« ،سنگاپور ریس ،»51در فید بو

حضور دارد و شبکه جدیدی به نام «دسوتیابی همگوانی

برای مشارکت شهروندی فعال »52را نیا در اکتبر  2006ایجاد کرده است تا ارتباط دولوت را بوا
شهروندا افاایش دهد؛ ( )3در اوایل سال  ،2007دولت سنگاپور با بهکوارگیری فنواوری وب،2
 IDAرا ایجاد کرد که به نظر آنها ،جایره کوچکی در دنیای مجازی بود؛ بازی ویدیویی اینترنوت
محوری با  10میلیو ساکن )(Kok, 2008؛ ( .)4در انتخابات سوال  ،2011دولوت سونگاپور بوا
بررسی تعداد زیکها در اینترنت به نظرسنجی در انتخابات ابودام کورد و در آخور )5( ،انجمون
سواد رسانهای در کنار صنایع ،دولت و انجمنها بوه دنبوال بواز بورد برناموههوا و آگواهیهوای
عمومی در حوزه رسانه است.
چ) کانادا

استفاده دولت از شبکه های اجتماعی برای ارتباط با شهروندا  ،راهبردی است که دولوت کانوادا
یکی از طرفدارا پیشگام آ است .دولت کانادا در خصووص اجورای سیاسوت «دیوالوگ بواز»53
خود ،از شبکههای اجتماعی بهمثابه اباار استفاده میکند« .دیالوگ باز» سیاستی است که طوی
آ  ،کاناداییها به گفتما درباره اولویتها ،برنامهها و سیاستهای دولتی تشویق میشوند .ایون
50. IBM
51. REACH Singapore
52. Reaching Everyone for Active Citizenry@ Home
53. Open Dialogue
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سیاست از طریق فناوری وب 2اجرا میشود .توا ببول از فوریوه سوال  ،2012دولوت کانوادا10 ،
بالگ 59 ،صفحه کاربری در فیدبو  66 ،صفحه کاربری در یوتیوب و  178صفحه کاربری در
توییتر داشت (Clarke, 2012) .دولت کانوادا ضومن اسوتفاده از ماایوای شوبکههوای اجتمواعی،
تهدیدات آ را نادیده نمیگیرد .کارگروه «اجرای مستندات الکترونیکی و حفاظوت از اطالعوات
شخصی ،»54کارگروهی است که در دولت کانادا ایجاد شده است تا کلیه عملیاتهای محرمانگی
کشور را در فعالیتهای تجاری و سایت های شبکه اجتماعی غیرکانادایی که تعداد زیادی کواربر
کانادایی دارند ،تحت کنترل و بررسی برار دهد .در ایون زمینوه ،کوارگروهی بوه نوام «کلینیوک
عالیق جمعی و سیاستهوای اینترنتوی کانوادا »55کوه تحوت نظور کوارگروه اجورای مسوتندات
الکترونیکی فعالیت میکند ،پد از بررسی سیاسوتهوا و روشهوای اجرایوی فویدبوو  ،علیوه
محرمانگی فید بو

شکایتی تنظیم کرد .از نظور آنهوا فویدبوو

تهدیودی بورای محرموانگی

کاناداییها محسوب می شود .این در حالی است کوه فویدبوو  ،محبووبتورین سوایت شوبکه
اجتماعی در کانادا است ) (Feinberg, 2012که بالغ بر  13میلیو مخاط دارد .مایاسو ید

56

نیا با  4میلیو مخاط در رتبه بعدی برار دارد ) .(Clarke, 2012مووارد محرموانگی کوه علیوه
فیدبو

طر شد ،درباره دیگر شبکههای اجتماعی نیا طر مویشوود (بورای مطالعوه بیشوتر

درباره این موارد به مرجع این مطل مراجعه کنید) .در سال  ،2004دولت ایالت آنتواریو کانوادا
طرحی را بهعنوا راهبرد ایالتی خود تصووی کورد کوه طوی آ از کودکوا در مقابول جورائم
اینترنتی محافظت به عمل میآمد .یکی از بسومتهوای ایون طور  ،نصو برناموههوای پلوید
سایبری برای کودکا دانش آموز در مدارس آنتاریو بود که از کودکا در مقابل سوءاستفادههای
اینترنتی ،دزدید هویت سایبری و جاسوسی اینترنتی محافظت میکرد .همچنوین بسوتههوای
آموزشی و اطال رسانی به همین منظور در دسترس دانش آمووزا مودارس بورار گرفوت .طبوق
راهبرد دولت ،برنامه های منسجم و کاملی در حیطه آموزش امنیت سایبری جاو برناموه درسوی
اصلی کودکا کانادایی

برار گرفته است (شریف.)1392 ،

ح) امریکا

در مقایسووه راهبردهووای کشووورها در ببووال شووبکههووای اجتموواعی رویکوورد روسوویه و امریکووا از
کشورهای دیگر متفاوت است؛ زیرا این دوکشور (عالوه بر راهبردهای مورد اسوتفاده کشوورهای
)54. Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPPEDA
)55. Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC
56. My space
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دیگر) از راهبردهای صرفاً فعازنه نیا فراتر رفته اند و سیاستهای دولتی خود را درو شبکههای
اجتماعی تجویا و در مواردی به مرزهای مجوازی کشوورهای دیگور حملوه مویکننود .از جملوه
سیاستهای تجویای میتوا به طر «اینترنت در چمدا  »57ایازت متحده اشاره کرد که برای
برای ایجاد جربههای انقالب در ایرا استفاده شده است .یا اینکه دولت ایازت متحده در تواریخ
 24اکتبر  ،2001بانونى تحت عنوا  Patriot Actرا تصوی کرد کوه بوه موجو آ  ،کنتورل و
نظارت بر تبادل دادههاى برخم کاربرا  ،رنگ بانونى به خود گرفوت .ایون بوانو کوه در بالو
مبارزه با تروریسم به تصوی

رسیده بود ،موجى از مخالفت و اعتراض را میا جمهورىخواهوا

و نیا بین دموکراتها برانگیخت ) .(Neubauer, 2013بسیاری از سازما های دولتوی در ایوازت
متحده از اباارهایی مانند فیدبو

استفاده میکنند تا به مردم اطال رسانی کنند و فعالیتهای

سازما خود را به اطوال موردم برسوانند .همچنوین ،دولوت بوا کموک شوبکههوای اجتمواعی،
بابلیتهای توسعهای خود را ارتقا داده و توانایی تعامول بوا افوراد را ارتقوا مویبخشود .دولوت بوا
استفاده از شبکههایی مانند لینکد  ،58برای سازما های خودکاریوابی مویکنود یوا بوه سوثازت
مربوط به پستهای شغلی در ادارات دولوت فودرال از طریوق سوایت دولتوی 59پاسوخ مویدهود
) .(Neubauer, 2013همچنین ،دولت ایازت متحده امریکا بورای ارائوه خودمات خوود از طریوق
شبکههای اجتماعی با برخی از تأمینکنندگا خدمات شبکههای اجتماعی از جمله فیدبوو ،
توییتر و یوتیوب تفاهمنامه همکاری منعقد کرده است .این تفاهمنامه به نام مدل تویاواس 60بوه
ثبت رسیده است که موارد و نکات نگرا کننده برای دولت در آ بید شده است .پلوید ایالوت
متحده امریکا نیا از شبکههای اجتماعی برای شناسایی جرایم استفاده میکند .عالوه بور کشوف
جرایم و خشونت با پایش شبکههای اجتماعی ،فعالیوتهوای معترضوا را نیوا رصود و ردیوابی
میکند و سریعاً به آنها عکدالعمل نشا میدهود ) .(Taylor, 2011طوی بوانو  S097هیئوت
سنای امریکا که در تاریخ  15دسامبر  2000به تصوی رسید ،تمامی کتابخانهها و مدرسههوای
ابتدایی و راهنمایی ایازت متحده امریکا باید از فناوری نظاممند فیلترینوگ روی کوام یوترهوای
مورد استفاده دانشآموزا استفاده کنند (شوریف .)1392 ،بنوابر مسوتند دولوت ایالوت متحوده

”57. Internet in a Suitcase
58. Linkden
59. USAjobs Gov
60. Model TOS Template
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امریکا ،بازنگری موافقت محرمانگی( 61نوامبر  ،)2011سوازما امنیوت هووملنود ،62شوبکههوای
اجتماعی نظیر توییتر را از اواخر سال  2010به بعد پایش میکرد .هودف ایون پوایش در ابتودا،
«جمع آوری اطالعات برای ایجاد دیدگاه از فعالیتهای اجرایی» ذکر شد .بعدها ،خدمات امنیوت
ایازت متحده پاسخگویی سریع به وبایعی نظیر زمینلرزه سوال 2010هواییتی را نیوا از اهوداف
پایش برشمرد .بنا بر گاارش «برررسی احترام به حوریم خصوصوی» کوه  DHSدر نووامبر سوال
گذشته منتشر کرده است ،دست کم از ژوئن  ،2010مرکا عملیوات ملوی  DHSطور «بابلیوت
شبکه ها/رسانههای اجتماعی» را به اجرا درآورده است که شامل نظوارت مونظم بور انجمونهوا،
وبالگها ،وبسایتها و صفحات پیام است ).(Taylor, 2011
خ) روسیه

راهبرد کلی مسکو ایجاد تعادل بین اصول دموکراتیوک بوا چوالش هوای رسوانه هوای اجتمواعی،
ارزیابی ظرفیتها و موانع تشریک مساعی جها با روسیه با در نظر گرفتن افراطیگریها اسوت.
روسیه دارای  61/5میلیو کاربر اینترنتی در سال  2012بوده است که رتبه هفتم بهکوارگیری
اینترنت را در جها داراست .بنا به تخمین روسها ،ایون ربوم توا سوال  2013بوه  90میلیوو
خواهد رسید .در سال  ،2011دامنه روسی  .Ruاز رتبه ششم بیشترین دامنهها بوه رتبوه پونجم
صعود کرد .دومین دامنه ملی روسیه P ،بین  20دامنوه پراسوتفاده در اتحادیوه اروپوا در سوال
 2012بود .محبوب ترین منابع بین کاربرا

روسوی Rambler.ru ،Yandex.ru ،و Wikipedia.ru

هسووتند .انجموونهووا و شووبکههووای اجتموواعی محبوووب در روسوویه ویکنتووا

،63

فوویدبووو ،

اودنا زسنیکی ،64لینکد  ،65مایاس ید ،گوگل ،توییتر ،اوشاهیدی 66و  ...است .راهبرد دولوت
روسیه در فضای مجازی ،ایجاد فضایی با اطالعات ملی است؛ به طوری که طرفداری از دولت در
آ نمایا باشد .وزارت امورخارجه روسیه در سال  ،2012صفحه کاربری را در فیدبو

ایجواد

کرد و آغاز به مشارکت در توییتر کرد تا بتواند پاسخگوی نیاز ارتباط بوا جامعوه باشود

(Sharyl,

) .2013دولت روسیه از روش مسدود کرد شبکههای اجتماعی نیا استفاده مویکنود .مطوالبی

61. Privacy Compliance Review
62. Home Land
63. Vkontakte
64. Odnoklassniki
65. Linkedin
66. Ushahidi
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نظیر پورنوگرافی کودکا  ،موارد مربوط به مواد مخدر ،افراطیگرایی و دیگر مطالبی کوه از نظور
دولت یا مجلد به صورت گاینشی غیربانونی تلقوی مویشوود ،در ایون لیسوت بورار دارد )3(.در
ضمن ،بنا بر راهبرد سیویای 67که در آگوست  2011تصوی شود ،دولوت روسویه اینترنوت و
سایت های شبکه اجتماعی را پایش میکند .استدزل آنها این است که آندرس بریویوک 68بورای
حمله تروریستی به نروژ در سال  2011از شوبکه اجتمواعی فویدبوو

اسوتفاده کورده اسوت

) .(Sharyl, 2013در سال  ،2012روزنامه روسی «کامرسانت» افشا کرد که «خودمات اطالعوات
خارجی روسیه» سه سیستم به ارزش یک میلیو دزر سفارش داده اسوت .نخسوتین سیسوتم،
«دیس یوت» نام دارد و مسئول نظارت کلی بر وبالگنویسوی و شوبکههوای اجتمواعی اسوت توا
مراکا پخش اطالعات و راههای انتشار آنها در جوامع را مشخص کنود .همچنوین ،ایون سیسوتم
عواملی را بررسی می کند که موج محبوبیت گواارشهوای مختلوف میوا کواربرا اینترنتوی
میشود .سیستم دوم که «مانیتور  »3نام دارد ،کنترل و نظوارت بور فعالیوتهوا و گواارشهوای
متداول درباره موضوعات منتخ را برعهده دارد .سومین و مهمترین سیستم نیا که «استورم»3
نامیده میشود ،وظیفه پخش خودکار اطالعات ضروری را برعهوده دارد ،بوهویوژه اطالعواتی کوه
برای نفوذ بر مخاطبا گسترده در شبکههای اجتماعی فراهم شده است (طر روسیه برای نفوذ
در شبکههای اجتماعی.)1391 ،
د) کنیا

همانطور که گفته شد ،از دیگر طرفدارا پایش اینترنت ،به ویوژه پوایش شوبکه هوای اجتمواعی،
دولت های آفریقایی کنیا و اوگاندا هستند کوه هور کودام بوا هودفی متفواوت ایون کوار را انجوام
میدهند .دولت کنیا براساس بخش دوم برناموه رئویدجمهوور یوهاروکنیاتوا و بوهمنظوور ارائوه
خدمات بهتر به شهروندا  ،رسانههای اجتماعی را پایش میکنود .رصود نظریوات موردم دربواره
دولت از طریق سایت های اجتماعی ،به سیاستمدارا اجازه خواهد داد تا نیازها و خواسوتههوای
آنها را برآورده کنند .برنامه ای که دولت کنیا برای پایش به کار میگیرد ،اسنپشا  69است کوه
فیلترکرد پیامهای رسانه های اجتماعی بنا بر محل ،کلمات کلیدی ،کواربرا  ،و پلوتفورمهوای
اجتماعی ،تعیین محل دبیق پیوامهوای رسوانههوای اجتمواعی ،مشواهده محول منشوأ پیوام در
نقشه های استاندارد ،نماهای خیابانی و ماهواره ای ،تعیین کرد الگوهای دائمی در گفتوگوها با
67. CVE
68. Anders Breivik
69. Snap shop
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بهکارگیری اباارهای تجسمی سوازی ،تعیوین کورد غالو روابوم فعوال در شوبکه رسوانههوای
اجتماعی کاربر و دریافت هشدارهای ایمیلی در زمانی که با الگوی ویوژه ای منطبوق مویشووند،
برخی از کارکردهای کلیدی آ است ).(Sambuli, 2013
ذ) اوگاندا

دولت اوگاندا نیا در  30ماه می سال  2013اعالم کرد که مرکا پایش رسوانههوای اجتمواعی را
ایجاد می کند تا افرادی را شناسایی کند که از این رسانهها برای تخریو وجهوه دولوت و ملوت
اوگاندا استفاده می کنند و نیا تهدیدات امنیتی برای کشور به شومار مویرونود .اوگانودا یکوی از
شش کشور آفریقایی بود که از فید بو

خواست تا جائیات و تفصیالت مربووط بوه کواربرا را

فاش کند .با وجود این ،ادارات اعمال بانو آفریقایی درخواستهای اندکی به فیدبو  ،گوگول
و توییتر برای شناسوایی هویوت کواربرا و مسودود کورد محتووای اینترنتوی ارائوه کوردهانود.
کشورهای مصر ،ساحل عا  ،آفریقای جنوبی و بوتسوانا و اوگاندا از فیدبو

که محبووبتورین

سایت در آفریقا است ،خواستند تا جائیات مربوط به کاربرا را در اختیار آنها برار دهد .از طرف
دیگر ،در سال  2012نیا کشورهای آفریقایی دیگری از گوگل خواستند تا برخوی از محتواهوا را
در حوزه آفریقا حذف کنند .در آوریل  ،2011سوازما ارتباطوات اوگانودا 70از توأمینکننودگا
خدمات اینترنتی خواست تا دسترسی به فیدبو

و توییتر را برای  24ساعت مسدود کند تا از

پخش شد اطالعات تظاهرات کنندگا در این سایت جلوگیری کند .در مجمو دولوت اوگانودا
از رویههایی نظیر حذف و مسدود کرد استفاده می کند و بوا تأییودات بوانونی ،کنتورل کورد
محتواهای اینترنتی ،مطال ضددولتی و مخالف دولوت را حوذف مویکنود

(Internet Rights in

) .Uganda: Challenges and Prospects, 2013تعداد کاربرا اینترنتی در اوگاندا 6.2 ،میلیوو
نفر است و بنا بر آمار سوایت الکسوا داتکوام ،71فویدبوو  ،یوتیووب ،تووییتر و بوالگاسو وت
محبوبترین سایتهای رسانه های اجتماعی در این کشور هستند .دولت اوگاندا با پی بورد بوه
اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه ابتصادی ،گامهای اولیهای را برای استفاده از این
فناوریها برداشته است .اولین گام بهبود زیرساخت فناوری اطالعات بوده اسوت توا هاینوههوای
ارتباطی را کاهش دهد .هیئت دولت در مه سال  ،2013وزارت اطالعات و ارتباطات 72را موظف

70. UCC
71. Alexa.com
72. MOICT
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کرد تا تمامی وزارتخانهها ،سازما ها و نهادهای دولتی ،73صفحه کاربری در توییتر و فیدبوو
باز کنند تا ارتباط آنها با عموم افاایش یابد ).(NITA-U, 2013

فرجام
تاکنو موضو مختلفی در حوزه فناوری اطالعوات طور شوده اسوت .از نگواه مودیریت کوال
جهانی ،اولین موضو  ،سلطه جهانی است که با مدیریت بودرتهوای سولطهگور و اداره جهوا ،
مبتنی بر جهانیسازی در ابعاد مختلف ابتصاد ،سیاست و فرهنگ طر میشود .دومین موضو ،
پرش است که به دنبال کاهش شکاف بین کشورهای توسعهیافته و جوامع در حال توسعه است.
سومین موضو  ،پاسخگویی اجتماعی است که توسم آ  ،دولوتهوا در توالش انود بوه نیازهوای
اجتماعی و افاایش سطح رفاه عمومی توجه کنند .به طوری که دولوتهوای هوشومند جهوا از
فناوری اطالعات برای تأمین خواستههای اجتماعی استفاده میکننود .چهوارمین موضوو  ،بوازار
جهانی است که عرصه ابتصاد جهانی را هدف برار داده است کوه توسوم آ برخوی کشوورها از
مو توسعه فناوری و گسترش بازارها و تنو محصوزت استفاده فراوا برده و مودیریت ربابوت
ابتصاد و بازار جهانی را برعهده گرفتهاند بهرغم موضوعات مختلفوی کوه در حووزه فنواوریهوای
اطالعات طر شده است ،دسته بندی از راهبردهوای دولوتهوا در ببوال شوبکههوای اجتمواعی
مجازی طر نشده است که بتوا در دسته بندی راهبردهای کشورهای مختلوف بوه آ اسوتناد
کرد .در عوض ،موضوعات راهبردی ،درمجمو  ،آ بدر غنی است که بتوا پژوهش را بر مبنوای
آ پایه ریای کرد .از جمله این راهبردها ،مجموعه راهبردهای هدایتکنندهای است که به دسته
راهبردهای رشد ،ثبات و کاهش تقسیم می شود .راهبردهای رشد که با روشهای ادغام ،خریود،
و ائتالف اجرا می شود ،خود به راهبردهای تمرکا (یک وارچگی افقوی و عموودی) و تنوو (تنوو
همگو و ناهمگو ) ؛ راهبردهای ثبات به راهبردهای توبف یا آغاز محتاطانه ،عدم تغییر و سود؛
و راهبردهای کاهش یا راهبردهای تدافعی به مشارکت ،تغییر جهت ،اسارت و واگوذاری تقسویم
میشود .راهبردهوای عموومی مایکول پوورتر ،راهبردهوای چهارگانوه ژاپنوی و در سوطح کوال ،
راهبردهووای برخووورد بووا دولووت و راهبردهووای دیوود مسووائل در سووطح ملووی نیووا از جملووه
دستهبندی های مهم در مطالعات راهبردی است که در این پژوهش برای استخرا و دستهبندی
راهبردها مد نظر برار گرفت .البته راهبردهای استخرا و س د دسوتهبنودیشوده ،هویس کودام
به طور کامل بر راهبردهای موجود مبتنی نبوده است؛ زیرا لاوماً راهبردهوای دولوتهوا در ببوال
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 66مرور و دستهبندی راهبرد کشورهای جها در مواجهه با شبکههای اجتماعی مجازی
شبکه های اجتماعی مجازی با آنچه تاکنو در مطالعات راهبردی طر شوده ،منطبوق نیسوت و
صرفاً مطالعات راهبردی در این کار مد نظور بورار گرفتوه اسوت .نگواره شوماره ( 1و  )2کوه در
صفحات گذشته به آ پرداخته شد ،راهبردهای استخرا شوده دولوتهوا در ببوال شوبکههوای
اجتماعی مجازی ،دستهبندی آنها و ارتباط آنها با دولتها را نشا میدهد .این ارتبواط بوه سوه
شکل بهکارگیری به طور فراگیر ،بهکارگیری به صورت جائی ،و احتمال بوه بوهکوارگیری نشوا
داده شده است .دستهبندی راهبردها نیوا درمجموو بوه پون دسوته )1( :راهبردهوای ایجواد و
تنو سازی )2( ،راهبردهای همکاری و تشریک مساعی )3( ،راهبردهای اسوتفاده هدفمنود)4( ،
راهبردهای ترویجی ،آموزش و آگاهسازی و ( )5راهبردهای تدافعی ،تقسیم شده است .در اداموه
به توضیح هر یک از این پن دسته راهبرد پرداخته شده است .1 :راهبرد ایجواد و تنوو سوازی.
این دسته از راهبردها با ایجاد شبکههای اجتماعی جایگاین و متنو  ،ابتکار عمول را بوه دسوت
میگیرند .این گروه ،جاو راهبردهای متنو سازی است که با تکیه بر توانمندیها و موارد مثبت
تالش می کنند موارد منفی را ضعیف کنند .هدف این گروه راهبوردی ایون اسوت کوه بوا ایجواد
راهحلهای جایگاین و شبکه هوای اجتمواعی مختلوف و نیوا تنوو خودمات در ایون شوبکههوا،
مخاطبا شبکههای اجتماعی را به صورتی هدفمنود هودایت کننود .2 .راهبردهوای همکواری و
تشریک مساعی .این گوروه از راهبوردهوا بوا تمرکوا بور توانمنودیهوای بوانونی و مشوارکت بوا
تأمینکنندگا داخلی و خارجی خدمات اینترنت و شوبکههوای اجتمواعی بور بودرت نظوارت و
هدایت تأکید میکنند .مشارکت و همکاریهای رو به جلو (با کاربرا ) ،مشارکت و همکاریهای
رو به عق (با تأمینکنندگا ) ،و مشارکت و همکاریهای افقی (با کشورهای منطقوه) از جملوه
این راهبردهاست .3 .راهبردهای استفاده هدفمند .این دسته از راهبردها ،شبکههای اجتماعی را
تکنولوژی بدرتمند و مفید میدانند که باید از آنها به خوبی اسوتفاده کورد .در وابوع ایون گوروه
راهبردی بر ماایا و بوتهای شبکههای اجتماعی تمرکا میکند .طرفدارا این گوروه راهبوردی،
شبکه های اجتماعی را ابااری برای اعمال سیاستها و اجرای فعالیوتهوای خوود مویداننود.4 .
راهبردهای ترویجی ،آموزش و آگاهسازی .تکیه بر بدرت آموزش و آگاهسازی و تروی رفتارهوای
صحیح و نهی از استفاده نادرست از شبکههای اجتماعی ،بین مردم و خصوصاً والدین کودکوا و
در یک کالم تروی و تبلیغات ،از روشهای اسوتفادهشوده در ایون دسوته اسوت .5 .راهبردهوای
تدافعی .کاهش داد موارد ضعف و منفی نشئتگرفته از شبکههای اجتماعی و به عبارتی اتخاذ
راهبردهای سلبی و انفعالی از اهداف این دسته از راهبردها است .این گروه راهبوردی بوه دنبوال
حذف ،کنترل و مرزبندی فعالیتها و حضور در شبکههای اجتماعی است .با وجوود رونود رو بوه
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افاایش استقبال و محبوبیت شبکههای اجتمواعی در میوا جواموع مختلوف و از جملوه ایورا ،
همواره این سثال طر میشود که آیا استفاده از این شبکهها برای جوامع یک تهدیود اسوت یوا
میتواند فرصتهای مناسبی برای کاربرا خود ایجاد کند؟ ما در عصری زنودگی مویکنویم کوه
فناوریهای نوین از جمله ارتباطات به مهمترین عامل تغییر چهره بر  21و شیوه زندگی بشور
تبدیل شده است .هر یک از این فناوریها در دنیوای مودر اموروز ،متناسو بوا نیواز کواربرا ،
جذابیتهایی را برای آنها بهوجود آورده اسوت .بوا نگواهی بوه تعوداد کواربرا شوبکه اجتمواعی
پرطرفدار دنیا به آسانی میتوا میاا تأثیرگذاری این شبکههوا را در

کورد .آنهوا در مجموو

بیش از یک میلیارد کاربر دارند و اگرچه تعامل زیادی بین کاربرا آنها وجوود دارد ،بوه هرحوال
ربم بسیار زیادی است .فیدبو

یکی از این شبکههاست که روز بوه روز بور شومار اعضوای آ

اضافه میشود .از طریق این شبکه اجتماعی مجازی که هم اکنو بوه رایگوا در اختیوار موردم
جها برار دارد ،می توا با دوستانی که حساب کاربری در این شوبکه دارنود ،عکود ،فویلم یوا
پیغام به اشترا

گذاشت .باید گفت هر اباار و فناوری براساس نو کوارکرد و چگوونگی کواربرد

آ میتواند برای هر جامعهای تهدید یا فرصت باشد و برخورد هوشیارانه و معقول با این پدیوده،
به بررسی رویکردهای متفاوت و توجه به جنبههای مثبت و منفی آ نیازمند است .بودین معنوا
که از فرصتها و تهدیدهای آ نباید غافل باشیم .فیلتر کورد شوبکههوای اجتمواعی ،تنهوا راه
مقابله با تهدیدات شبکههای اجتماعی مجازی نیست .با تعیوین راهبردهوای تلفیقوی (ایجوابی و
سلبی) و هوشمندانه در کنار هم میتوا از فرصتهای فناورانه این شبکهها نهایوت اسوتفاده را
کرد و تهدیدات آنها را بوه حودابل رسواند .در ایون مقالوه توالش شود توا بوا مقایسوه تطبیقوی،
راهبردهای کشورهای مختلف استخرا شود و با دسته بندی آنها ،مبنایی برای مقایسه راهبردها
با یکدیگر فراهم شود .از نتای این مقاله میتوا برای پژوهشهای آینوده در ایون حووزه و نیوا
تصمیمات راهبردی درباره شبکههای اجتماعی مجازی استفاده کرد.
پانوشتها
 .1در این مقاله ،هر کجا ،شبکههای اجتماعی به کار رفته ،منظور شبکههای اجتماعی مجازی است.
 .2برای اطالعات بیشتر به ) (Self-Regulation for a Better Internet for Kids, 2012مراجعه کنید)
 .3از جمله سایتهایی که در فهرست افراطیگریها برار دارد ،سایت حاباهلل لبنا است.
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