ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺺ ﻫﺎی »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
راﯾﮕﺎن« ﻓﯿﺴﺒﻮک را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﺳﺮوﯾﺲ  Free Basicsﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و دردﺳﺮﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺬﮐﻮر را در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  2016ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﻘﺾ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ )اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک( در ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺪود
ﮐﺮد ،و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺼﺮی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻗﺪام ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺴﺪود ﺷﺪن  Free Basicsدر اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻓﯿﺴﺒﻮک را از ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاﻓﺶ ﺑﺎز
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻏﻮل ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ 63
ﮐﺸﻮر در ﻗﺎره ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش داده و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی آن را ﺑﻪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺎورد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد وﺑﺴﺎﯾﺖ  Global Voicesﺑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﺳﺮوﯾﺲ  Free Basicsرا
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده و ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ آن ﺑﺮای ﺻﺪور دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.

 Free Basicsدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻗﯿﺐ ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ  Global Voicesﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ  36ﺻﻔﺤﻪ ای ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
اﻧﺘﻘﺎد ﺟﺪی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ وار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ  Free Basicsزﺑﺎن
ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ )ﻣﺜﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ( را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .از
ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺧﺪﻣﺎت آن ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺸﮑﻼت و

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ  Free Basicsﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاد ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻗﯿﺐ ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﮐﺎر در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش Global
 Voicesﮐﺎرﺑﺮان  Free Basicsداﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺘﺮ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮان  Free Basicsداﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ  Global Voicesاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ در ﻣﻮرد  Free Basicsﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ روی  8000ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان  Free Basicsاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  12درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ 35 ،درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﻠﯽ  Free Basicsاز آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻤﮑﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮوﯾﺲ  Free Basicsﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮک
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ “ﻫﺪف ﻣﺎ از اراﺋﻪ  Free Basicsاﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارزش و
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط را در ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎز و راﯾﮕﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ”.
وی در اداﻣﻪ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  Global Voicesو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎردﯾﻦ
دارای اﺷﮑﺎﻻت و ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ
در ﺑﯿﺸﺘﺮ از  65ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

