
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ؟ کنندبا اطالعات آنالین مضر و خبرهای جعلی مقابله میها چگونه دولت 

 ( 2)  جهان نحوه مدیریت فضای مجازی در کشورهای مختلفبررسی 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 محمدحسین آزادیپژوهشگر:  
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 ی تعالسمهبا 

 بیان مسئله

 .اجتماعی فرآیند ارتباط افراد با یکدیگر را تا حدود زیادی تسهیل کرده استهای  های اخیر، گسترش رسانهطی سال

گیرند و در خصوص رویدادهای  گذارند، با سایرین ارتباط میهای اجتماعی اطالعات را به اشتراک میکاربران رسانه

یراً در این فضا منتشر شده،  کنند. با این حال، بسیاری از اطالعاتی که اخترند شده در این فضا بحث و تبادل نظر می

شوند، این محتواها غالباً »اخبار جعلی«  ها به قصد فریب سایرین تولید میرسند و حتی برخی از آنمشکوک به نظر می

شوند. گسترش این پدیده ظرفیت ایجاد مشکالت جدی و مهمی را برای جوامع دارد و اثر آن بر رویدادهایی  نامیده می

جهانی ب  مختلف  مقابلهمنجر  رویکردهای  اتخاذ  جهان  ایه  سراسر  است.  در  انقالب    شده  معظم  رهبر  که  موضوعی 

  تیریاِعمال مد  ی مجاز  ی برفضا  ا، ی دن  ی کشورها  یهمه»اسالمی نیز در سخنان نوروزی خود بر آن تأکید فرمودند:  

افتخار    وجهچیبه ه  وهیش   نیا  که یدرحال   کنند یافتخار م   یمجاز  ی به رها بودن فضا  یاما در کشور ما، برخ  کنند یم

به بررسی چگونگی مدیریت فضای در کشورهای مختلف جهان و به طور خاص در مقابله    یپژوهش  اثر  در این «.  ندارد

.  مرور کنیمخطرناک    ی این کشورها را در مواجهه با این پدیده  های مدیریتیمدلپردازیم تا  با خبرهای جعلی می

 های آنالیناقدام به وضع قوانین و مقررات و پاسخگو ساختن پلتفرم  ی مختلف هادهد دولتنشان می  ی ما هابررسی

های  اقدام به تعبیه الگوریتم  نیز   های اجتماعیهای رسانهاند، پلتفرمکرده  همچنین ارتقای سطح سواد خبری شهروندان

های  ها و حساباها، شناسایی و حذف رباتتشخیص خودکار، فیلتر محتوای مضر، تشخیص شبکه انتشار این محتو

ای شهروندان  های برودکست نیز با توجه به جایگاه مناسبشان در سبد مصرف رسانهسازمان  .اندکاربری جعلی کرده

از  (  2اعتماد و  از طریق ارائه اخبار صحیح، دقیق و قابل  ( 1  :جهان به دو روش، امکان مقابله با اخبار جعلی را دارند

 .هاسازی عموم نسبت به آنخبر جعلی و آگاه طریق رد

 

  مختلف جهان یدر کشورها یمقابله با اخبار جعل یچگونگ یبررس

های فناوری را در قبال انتشار اخبار جعلی مسئول دانسته و خواهان حذف هر چه  شرکت  ،چندین قانون پیشنهادی

سنگین مالی و حتی حبس را برای منتشرکنندگان و همین  های  شوند. این قوانین جریمهمی  مضرتر محتوای  سریع

اند. به عنوان مثال طبق قوانین مربوط  های فناوری در صورت عدم تمکین به دستور قانونی در نظر گرفتهطور شرکت

  «محتوای »مشخصاً غیرقانونی ،ساعت پس از دریافت شکایت 24طی  یا نخواهند ها نتوانندبه کشور آلمان اگر پلتفرم

 ی نیز به طور همزمان آورفن  یهاشرکت  شوند.میلیون یورو می  50ای به میزان  را حذف کنند مشمول پرداخت جریمه

ها  تالش  ش یو افزا  ی نیماش   یریادگی   یبوک عالوه بر ارتقا سیاند. فکرده  د یرا تشد  یجعل  خبرهایمبارزه با    یها براتالش

 . خود اضافه کند یجهان غات یتبل  ین یبازب ی هامیر را به تنف  صدها تا   ه، متعهد شدی مشکوکهاحذف حساب یبرا

  پلتفرم همچنین   نیدهد. ا  شیمبارزه با اطالعات دروغ را افزا  یبرا  یتم یالگور  یدقت ابزارها  تا   متعهد شده  توییتر نیز

قادر خواهند بود    توییترکاربران    د،ی اقدامات جد  نیخود را به روز کند. تحت ا  ی اجتماع  ی هادستورالعمل  تا قول داده  

جز انو  یات ییتا  مدت  یها یآگه  اعمانند  تبلهدف،  آمار جمع سازمان  تیهو  غات،یتبل  نهیهز  غات،یزمان  و  که    ی تیها 

را در مواجهه با اطالعات  جهان در جدول زیر اقدامات کشورهای مختلف . نندی را بب رندیگ یمورد هدف قرار م  غات یتبل

 بینید. غلط و اخبار جعلی می
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 کشور
 قوانین 

 متصدی اقدامات دستوری وضعیت 

 آلمان

تصویب 

 شده

  ی ، محتوا تیشکا  افت ی ساعت پس از در  24در مدت    ها پلتفرم  اگر

قانون جر  ی«رقانونیکامالً غ »  50را تا    یی هامهیرا حذف نکنند، 

 نیمطالب آنال  یداند. برایدالر( مجاز م   ون یلیم  53)  وروی  ونیلیم

در مدت هفت  د یبا دارند، یشتری ب ی ابیبه ارز ازیکه ن زیآمنیتوه

 ،اجرای قانون  به مسدود کردن آن کنند، در صورت عدم  امروز اقد

قانون    نیرسد که ای. به نظر نم شوندمی   مه یپرداخت جر  مشمول

 .داشته باشد  ین یکاربرد فراسرزم

 های فناوری شرکت

دست  در

 اجرا 

سه   ی دادگستر  رانیتوسط وز  «آنتی بوتنت»  ی با نام ی ایالت قانون

زاکسن   التیا  ، )هسن  با- آلمان  و  برارنیآنهالت  با    ی(  مقابله 

رسانه  ی هاحساب جعل  یاجتماع   ی هاخودکار  اخبار  را   ی که 

 کنند، ارائه شده است.یمنتشر م 

 نامشخص

 ایتالیا 
دست  در

 اجرا 

  ی ایتالیادر مجلس سنا  201۷  هی فور  ۷در    یقانون  شنهادیپ  ک ی

ا اساس  بر  شد.  افراد  ن یارائه  برا  ی قانون    گرانید  بیفر  یکه 

-ی م  مه یجر  ورویهزار    5کنند تا سقف  یمنتشر م   ی جعل  یخبرها

 وند. ش

 اشخاص 

 افت یساعت پس از در 48تا  نیآنال هایپلتفرم ها در همه ادمین

 مطلب که از    ی اصالحات ارسال شده توسط هر کس  ا یاظهارات  

آس شده  م   ا ی  ده ید  ب یمنتشر  کهیادعا  حاوی  کند  مطلب    آن 

  باشد  ی اظهارات قانون  آن که    یبه شرط  ، اطالعات نادرست است

کنند.  حذف  را  محتوا  رعا  مؤظفند  قانون  تیعدم   مه یجر  این 

 دارد.  به همراه وروی  هزار 2تا یورو  500 ن یب ینقد

های  ادمین

 اینترنتی 

و   نانیاطم  تیقابل  یابیارز  یبرا  ی نترنت یارائه دهندگان خدمات ا

  زانیکه میی آنها  ژهی، به ودبر محتوا نظارت کنن  دیصحت محتوا با

توجه ب  یقابل  در  را  عالقه  ا  نی از  اگر یم   جادیکاربران  کنند. 

فاقد صحت و   یخاص   یدهد که محتوا  صیتشخ  خدمات دهنده

در غیر مورد نظر را حذف کند    ی محتوا  عاًیسر  دیبا  اعتبار است

 شود.می مهیجر این صورت 

خدمات دهندگان  

 اینترنتی 

برا از   یمدارس  جعل   آموزاندانش  محافظت  اخبار  برابر    یدر 

آموزش  ؤم به  ا»ظف  رسانه  نگار »و    «یسواد    یروزنامه 

بوک و گوگل به سی ف   یبا همکار  ا یتال ی دولت ا  هستند.  ی«شهروند

 مدارس
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آموزان   خود    8دانش  دبیرستان  اطالعات    ییشناسا  یبراهزار 

 دهد. یآموزش م  یجعل

 فیلیپین 
دست  در

 اجرا 

شماره    یشنهادی پ  حهیال  یبرا  یقانون»عنوان    با  1492سنا 

  «تخلفات مرتبط   ریاخبار نادرست و سا  کنندگان  عیمجازات توز

با    شود که افرادی شامل می  را  ین ی اطالعات دروغ  ا جعلی یاخبار  

 ا ی  منتشرخشونت و نفرت    ،هراس، تفرقه، هرج و مرج  جادیقصد ا

. هر کنندسایر افراد توزیع میکردن    راعتبا  یب  و  یینما  اهیس  یبرا

  یاخبار جعل  ع یتوز ای  جاد یکه به جرم دست داشتن در ا  یشخص

م محکوم  حبس  و  مجازات  به  شود،  شناخته  اگر  یمقصر  شود. 

 ی نقد  مهیجردیگران  دو برابر    دی باشد، با  یمقام دولت   کیمجرم  

کند.   جمعیرسانهپرداخت   یهارسانه  هایپلتفرم  ای   های 

  نشوند جعلی موفق به حذف اخبار به هر دلیلی که   ی نیزاجتماع 

 و زندان روبرو خواهند شد.  ینقد مهیبا جر

-اشخاص و شرکت 

 های فناوری 

 روسیه
دست  در

 اجرا 

متحد،   هیروس یدولت  یدوما تیاز حزب اکثر یدو قانونگذار روس

برا  یاحهیال از را  جلوگیری  نادرست»انتشار    ی  در    «اطالعات 

به  کرده  شنهادیپ  یاجتماع  یهاشبکه تا  ک  ک یاند    ی فر ی جرم 

اباشد  نیسنگ   یهامهی مجازات آن جر  و  شود  لیتبد قانون    نی. 

 شود.  یبزرگ اعمال م  یها افراد و شرکت یبرا

  یارسک یبو ی سرگئ

  سندگانیاز نو ی کی

قانون به   نیا

  نانیمنتقدان اطم

قانون    نیداد که ا

که   ن یاز ا شتریب

را   عادی کاربران 

هدف قرار دهد،  

-رسانه هایپلتفرم

را   یاجتماع  یها

هدف قرار خواهد  

 .داد

 آمریکا 
دست  در

 اجرا 

  یها شرکت  است که   ی دو حزب  حهی ال  کی ،  تبلیغات صادقانهقانون  

م  فناوری ملزم  که    یاس یس   غاتیتبل  اتیجزئ  تا   کندی را   بررا 

برای   یشنهادی قانون پ  نیقرار دارد فاش کنند. ا  هایشانپلتفرم

اثرگذاری از  انتخابات  جلوگیری  روند  بر  خارجی  احتمالی  های 

 است.

 های فناوری شرکت
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 شدهاجرا 

-کی کرده است که از تکن  یبان یپشت  ییهاعلوم از پروژه  ی مل  اد یبن

در متن استفاده    ی واقع  یادعاها   ییشناسا  یپردازش زبان برا  یها

 کند.یم
 

 بریتانیا 
دست  در

 اجرا 

پد   یبرا جعل  دهیدرک  تأث  ی اخبار  جعل   ریو  جامعه،    یاخبار  بر 

 2015در سال    پژوهش  کی،  ک یدموکرات   یندهای و فرا  ی مل  تیامن

کم  عوام    تهیتوسط  مجلس  حاضر   انجاممنتخب  حال  در  شد. 

کند  یم   یبررس نیز  را    نیقوان  قیتحق  ن یا  ا یکه آ  ستی مشخص ن

قانونی در پارلمان بریتانیا به  2019با این وجود در سال  .ریخ ای

به خصوص  از شهروندان  تصویب رسید که هدف آن محافظت 

م آنالین  مطالب  مقابل  در  جعلی  جوانان  خبرهای  جمله  از  ضر 

 است.

 های فناوری شرکت

 استرالیا 

 در جریان 

استرال  ا  ا یپارلمان  حال  بررسی   ته یکم»  جاد ی در  برای    منتخبی 

  جهت سنجش  ی«منافع عموم  تأکید بر  با  یروزنامه نگار   ندهیآ

کمیته به بررسی    نیو اقدامات متقابل است. ا  ی اخبار جعل  ریتأث

 کند.ضد اخبار جعلی نیز ورود می  قوانین

  یهاشرکت

-غی، تبل یفناور 

و   نیکنندگان آنال

که از    هاییگروه

اطالعات غلط بهره  

 شوند.یمند م 

تصویب 

 شده

است    ها پلتفرم آمرموا»الزم  انگ  و  زید خشونت  به   «زینفرت  را 

ب از  این صورتببرند    نیسرعت  غیر   ن ی سنگ  یهامهیبا جر  در 

درصد   10های سنگین مالی تا مجازات حبس یا جریمههمچون 

 روبرو شوند.از گردش مالی جهانی آن پلتفرم 

 های فناوری شرکت

 هند
تصویب 

 شده

دستور مشترک اظهار    ک ی با صدور  یکی از مناطق هند دادستان 

  یهارسانه  های در گروه  ی داشت که در صورت مشاهده اخبار جعل

 کرد.  قیق تح   درخواست  ، هاگروهآن    ر یمد  ه یتوان عل ی، میاجتماع 

-های گروهادمین

های . صفحات  

های  رسانه

 اجتماعی 

 ترکیه
تصویب 

 شده

  هایگری پلتفرممجلس ترکیه ماه گذشته قانونی را برای تنظیم

انند هایی م ی تصویب کرد. بر این اساس پلتفرماجتماع  یهارسانه

خود را به دولت   یرسم  یمحل  ندگانینما  دیبا  ترییو تو  بوکسیف 

همچن  ی معرف  و  حذف   ن یکنند  مورد  در  را  دادگاه  دستورات 

رعا  یمحتوا شده  غ  تی درخواست  در  با   نیا  ریکنند  صورت 

 روبرو خواهند شد.  ن یسنگ یهامهیجر

 های فناوری شرکت
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 اتیوپی
تصویب 

 شده

را ملزم کرده است  ی اجتماع یهارسانه های پلتفرم ، قانون فدرال

روز حذف   ک ی اطالعات غلط را ظرف    ای   زیسخنان نفرت انگ  تا

 کنند.  
 های فناوری شرکت

 اجرا شده قطر
را   یدی جد  تیوب سا  ی«اخبار جعل»مقابله با    یدولت قطر برا

 -  کرده است.   یراه انداز «رفع محاصره» تحت عنوان 

 مالزی

دست  در

 اجرا 

مالز )با    نیآنال  یهاتیکرده است که وب سا  شنهادی پ  یدولت 

باال تراف   ییحجم  کم  ک ی از  در  و    ونیسی وب(  چند  ارتباطات 

 نام کنند. ثبت ایرسانه
 - 

 اجرا شده

مقابله با اخبار    یبرامالزی    ایچند رسانهارتباطات و    ونیسی کم

سا  یجعل ا  جادیای  تی وب  است.  سا  نیکرده  مخاطبان   ت یوب 

م  یی ماال قرار  توجه  مورد  را  آن  یزبان  هدف  و  سازی  آگاهدهد 

  یاجتماع   یهااست که در شبکه  یاخبار نادرست   بیفرنسبت به  

 د.نشویم  منتشر

 - 

جمهوری 

 چک 
 اجرا شده

  یرقانونیمقابله با اطالعات غ  ی، وزارت کشور برا  201۷  هیدر ژانو

به نام مرکز   ی واحد تخصص  ک یکند،  یم   دیرا تهد   یمل   تیکه امن

با ترور  های پلتفرمکرد.    جادی ا  یبیترک  ی دهای و تهد  سمیمبارزه 

-ی آن استفاده م  ی هاتیدر فعال   تریی مانند تو  ی اجتماع  یهارسانه

جد بخش  سا  ی دیشود.  وب  ن  تیاز  کشور  اطالع   زیوزارت  به 

خواهد    یها دگاهی د  ی رسان اختصاص  اافتی دولت  مرکز   نی. 

  یبه کارمندان دولت آموزش خواهد داد تا از باج خواه ن یهمچن

 مقاومت کنند.  یخارج یهایکرده و در برابر الب یریجلوگ

 - 

 اجرا شده اندونزی

 تیریمد  یبرا  ای رابخشنامه  یاندونز  ی مل   سی ، پل2015در سال  

پل  زیسخنان نفرت آم برا  ی ن واحدیهمچن  سیصادر کرد.    یرا 

رسانه نادرست  اطالعات  بر  داده   لیتشک  ی اجتماع  یهانظارت 

و   ی آن شامل انتشار اطالعات مربوط به نظم عموم  فهیاست. وظ

زم  ن یهمچن در  کاربران  رسانه  نهی آموزش  از    ی ها استفاده 

را    یی هاتیوب سا  نیز  یاست. وزارت ارتباطات اندونز  یاجتماع 

را   زیانگ  شود سخنان نفرت یمسدود کرده است که مشخص م 

 کنند.  یمنتشر م 

 - 

 تایوان
دست  در

 اجرا 

اعالم کرد که   ی تایوانارتباطات مل   ونیس ی، کم201۷  ل یدر آور

  های پلتفرم  گریبوک و دس یبا ف   یرابطه همکار   ک ی   جاد ی به دنبال ا

هستند.   راستی آزمایی  یهازمیمکان  جادیا  یبرا  ی رسانه اجتماع

 - 
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تا آنال  کی از    ن یهمچن  وانیدولت  ن  یبرا  نیابزار   ظرتبادل 

خصوص شهروندان   استفاده   در  دروغ  اطالعات  با  مبارزه  نحوه 

 .کندیم

 اجرا شده سوئد 

برا تالش  ،  ی چاپ  ایرسانه  مؤسسات  ی رقابت  تیمز  ن یتأم  یدر 

ها روزنامه  یبر درآمد آگه   اتیکرده است مال  شنهادی دولت سوئد پ

  یبعد، برنامه درس به    2018  یرا حذف کند. از جوال  مجالتو  

همچن سوئد  م  نیمدارس  آموزان  دانش  چگونه یبه  که  آموزد 

 دهند. ص یرا تشخای رسانه اعتمادقابل   ریمنابع قابل اعتماد و غ

 - 

 اجرا شده فنالند

را استخدام کرده است تا مقامات    یی کایدولت فنالند مشاوران آمر

آموزش دهند.   یشناخت و پاسخ به اخبار جعل  یرا برا  یفنالند

آموزان    ن یهمچن دانش  انتقادی به  مدارس   خوانش  در  اخبار 

 شود.یآموزش داده م 

 - 

 اجرا شده چین

عموم مردم راه   یرا برا  یت یوب سا  201۷در نوامبر    نیارتش چ

  ی رقانون یغ  یهاتیو فعال  یاخبار جعل   انتشارکرد تا گزارش    یانداز

 گزارش دهند. را  نیآنال
 - 

 اجرا شده کانادا
ای را برای ارتقای سواد خبری دانش آموزان  دولت کانادا برنامه

 -  به اجرا گذاشته است.

 ایران
تصویب 

 شده

سند الزامات » شورای عالی فضای مجازی سندی را تحت عنوان  

پیشگیری و مقابله با نشر اطالعات، اخبار و محتوای خالف واقع 

« تصویب کرده است. طبق این سند که هنوز به مجازی در فضای  

نشر  یها درگاه   ه زارت ارشاد مکلف شد مرحله اجرا نرسیده است و

عالوه   و احراز کند.  یی( را شناسا ها ت ی و سا   ی اطالعات  یها گاه ی )پا 

رصد   یبرا   ی مکلف شده که سازوکار جامع  ارشاد   وزارتخانه  ،بر این 

سند، قوه   نی مطابق ا .  کند   جادی اطالعات و اخبار ا  ییآزما   یو راست

وزارت   ی و همکار   ی مجاز  ی فضا  ی مرکز مل  یبا هماهنگ  د ی با  ه یقضائ 

مقابله با   ی مناسب برا   ی قضائ   حه یال   ک یارشاد و وزارت ارتباطات،  

 ه ی اخبار و اطالعات خالف واقع که همه ابعاد را پوشش دهد، ته

 ی برا  یاسالم  یمحاکم جمهور   ت یصالح  د یبا   گری د   ی از سو  کند. 

 ی خارج  یها ها و پلتفرم آن بخش از اخبار خالف واقع که درگاه 

از   یسر   ک ی  نکهی با توجه به ا   شود.   نیی تب   دهند،ی ما نشر م   هی عل 

 افته یشده به صورت سازمان    ف یو تحر  ی علاخبار خالف واقع، ج 

وزارت  شود، ی م ت یر ی مد   رون ی کشور در حال نشر است و از ب  هی عل 

های  شرکت

توزیع   ،فناوری

کنندگان اخبار  

 جعلی 
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 هی خود، عل   یو حقوق   ک یپلمات ی د   یها ت ی با ظرف   د یامور خارجه با 

اقدام به موقع   دی با   زی ن   مایسازمان صداوس  اقدام کند.  یمنشأ خارج

که در سطوح   ی معن  ن یدر مورد اخبار خالف واقع داشته باشد؛ به ا 

و خالف واقع را اطالع    یاخبار جعل  ی دانی به صورت م  یو محل   یمل 

 کند. ی رسان

 

 جمع بندی 

بر بستر رسانه انتشار اخبار جعلی  از  فراوان ناشی  افکار  تهدیدهای  بارها  های اجتماعی کشور طی چند سال گذشته که 

گیرنده در عرصه مجازی  عمومی را تحت تأثیر قرار دادند موجب شد تا شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی تصمیم

را به ایفای نقش در زمینه مقابله با خبرهای  از جمله سازمان صداوسیما  دستگاه    4سندی را تهیه و تصویب کند. این سند  

هایی چون بی توجهی به آموزش و ارتقای سطح  کند. گر چه این سند هنوز به مرحله اجرا نرسیده اما ضعفجعلی ملزم می 

شود. مجموعه تجارب کشورهای دیگر  ای و خبری شهروندان به خصوص نسل کودک و نوجوان در آن دیده می هسواد رسان

آنها در قبال فضای مجازی است. رویکردی که خیلی زودتر از کشور ما شروع شده و به   نشان دهنده رویکرد مسئوالنه 

ا هم رسیده است. امروزه این فضا به طور ملموسی با امنیت ملی کشورها عجین شده و بی توجهی به آن خطرات  مرحله اجر

  ای همچون منافقین با برنامه و به طور مستمر در های سازمان یافتهمتعددی را در پی خواهد داشت. به خصوص آنکه گروه

های هدایت  های گذشته به برنامهی این گروهک طی ماهپی آسیب رسانی به کشور از این طریق هستند و اعضای جدا شده

 .اندشده منافقین در فضای مجازی اشاره کرده

 

 


