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!WeChat مان اب  یتینما  هژورپ  کی  یاه  هدرپ تشپ 

همدقم * 

زا یجوم  دش ، رتلیف  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف ترازو  گنیرتلیف  یاروش  طسوت  تچ » یو  » یوگتفگ سیورس  یراج ، لاس  هامرذآ  رخاوا  رد  هک  یماگنه 
.دوب دصر  لباق  یعامتجا  یاه  هکبش رد  رتشیب  هک  تفرگ  لکش  دندرک  یم هدافتسا  سیورس  نیا  زا  هک  یناوج  لسن  رد  تاضارتعا 

لماع ریدم  هنومن ، ناونعب  .دنزاس  دعاقتم  ار  سیورس  نیا  ناربراک  بسانم ، خساپ  اب  دنتسناوتن  هطوبرم ، نیلوئسم  هک  دش  رت  هدرتسگ تاضارتعا  مجح  ینامز  اما 
تفایرد عوضوم  نیا  اب  هطبار  رد  گنیرتلیف  هتیمک  یاضعا  زا  یکی  زا  هک  یشرازگ  قبط  : » داد خساپ  هدش  رتلیف  تچ  یو ارچ  هکنیا  هب  خساپ  رد  تخاسریز  تکرش 

ساسا رب  دندرک و  هئارا  یعامتجا  یگنهرف _  لیلحت  نآ  یور  سانشراک  ود  هک  هدش  هئارا  گنیرتلیف  هتیمک  رد  یشرازگ  هک  تسا  رارق  نیا  زا  عوضوم  ما ، هدرک
١« .تسا هدش  هتفرگ  سیورس  نیا  ندش  دودسم  رب  میمصت  اهنآ  شرازگ 

زوین سراف  اب  تخاسریز  تکرش  لماع  ریدم  هبحاصم 

تادیدهت ینعی  تارطخ  لصا  دنریگ و  یم رظن  رد  یلم  ربیاس  یاضف  رد  گنیرتلیف  تامادقا  رایعم  ناونعب  ار  یعامتجا  یگنهرف –  یاه  تریاغم اهنت  نیلوئسم  عقاو  رد 
.تسین راک  روتسد  رد  دراد ، ار  یماظن  گنج  حیرص  قادصم  هک  یتاعالطا  یتینما –  یالاب  حطس 

میدقت یمارگ  نیبطاخم  هب  هدوب  ایسآ  قرش  برغ و  بونج  هقطنم  هب  تچ  یو ناگیار ! هئارا  زا  یلصا  فده  هک  هچنآ  هلاقم ، نیا  رد  ات  دش  نآ  رب  میمصت  ور  نیا  زا 
.ددرگ

تچ یو ناگدنزاس  یفرعم  * 

(، Ebay  ) یب یا نوزامآ و  لگوگ ، زا  سپ  یناهج ، زکارم  یمسر  رامآ  ربانب  هک  تسا  هدش  هضرع  دیلوت و   Tencent ینیچ تکرش  طسوت  تچ  یو سیورس 
٢ .تسا تاعالطا  یروانف هزوح  رد  ناهج  گرزب  تکرش  نیمراهچ 

یلاح رد  نیا  هدروخ و  مقر  لاس  کی  زا  رتمک  رد  شا  هبناج همه  هضرع  ات  نآ  هیلوا  یحارط  هلصاف  هک  تسنیا  سیورس ، نیا  هضرع  دیلوت و  رد  مهم  رایسب  هتکن 
، ییات ییایلاتیا ، یدنله ، یا ، هرک ینپاژ ، ییالام ، یکرت ، یلاغترپ ، ییایناپسا ، ییایزنودنا ، یسیلگنا ، ینیچ ، لماش  ایند  هدنز  نابز  زا ١۵  شیب  هب  تچ  یو هک  تسا 
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Tencent تکرش نامتخاس 

تفاسورکام و نوف  زودنیو  یرب ، کلب لپا ، نوفیآ  لگوگ ، دیوردنآ  زا  معا  یلیابوم  لماع  متسیس  یارب ۵  نابز  ره  رد  هدش و  همجرت  یسور  یدنه و  یمانتیو ،
٣ .تسا هدش  دیلوت  نایبمیس 

حطس رد  یرازفا  مرن راک  زا  یمیظع  مجح  نینچ 
چیه نودب  نآ  هرابکی  تیقفوم  سپس  یللملا و  نیب

یاه تکرش هبناج  همه  یراکمه  و  یتسکش !
نیا اب  لپا  تفاسورکام و  لگوگ ، ریظن  رگید 

یابقر دوخ  هک  یلاح  رد  یللملا  نیب هژورپ 
تسین یعیبط  اهنت  هن  دنتسه  حرط  نیا  یراجت 

یحرط : » دراد رب  رد  ار  تیعقاو  کی  اهنت  هکلب 
یراجت ًافرص  حرط  کی  زا  رتارف  هک  عماج 

یمامت تسد  یالاب  یتسد  هک  یتیریدم  تسا و 
« تسا ایند  رترب  تاعالطا  یروانف یاه  تکرش

یوس زا  اهنت  یا  هدرتسگ یگنهامه  نینچ  عقاو  رد 
نامرف هرتسگ  ذوفن و  یاراد  هک  قوفام  ماقم  کی 
دیدش تباقر  هنرگو  تسا  رسیم  تسا  یناهج 

یناهج و گرزب  یابقر  نیا  یراجت 
اهراب اهراب و  رگیدکی ، هیلع  اهنآ  یاه  ینکشراک

ریدم نآ  تسا و  هدش  رشتنم  ناهج  رابخا  رد 
.دنتسه یو  نامرف  تحن  ناهج  تاعالطا  یروانف هزوح  رد  یلصا  یاه  تکرش یمامت  هک  تسا  اکیرمآ » یلم  تینما  سناژآ  »

اکیرمآ یمسر  تاماقم  یوس  زا  ربیاس  یاضف  رد  یتینما  هاگن  تیمها  نازیم  یسررب  * 

، تعاس تدم ۴٨  هب  هک  دوب  هدش  رشتنم  نابز  یسیلگنا  یاه  هناسر رد  یربخ  ربماسد ٢٠١٣  رد ۵  ناریا ، رد  تچ  یو گنیرتلیف  ربخ  راشتنا  زا  شیپ  یدنچ  تسرد 
ناعذا هب  ارچ ؟ اما  .دنک  یمن هدافتسا  لپا  یشوگ  زا  امابوا  هکنیا  ربخ  .دروخ  یم مشچ  هب  اکیرمآ  ًاصوصخ  اپورا و  اه  یرازگربخ رثکا  رد  نآ  زا  یشان  تهب  کوش و 

 ! ۴« یتینما لیالد  هب  : » شدوخ

ربیاس یاضف  رد  امابوا  یتینما  یاه  هیصوت 

دونش مه  رگا  تسا و  روشک  نیمه  روهمج  سیئر  صخش ، نیا  تسا و  اکیرمآ  یلم  تینما  سناژآ  یربیاس ، طابترا  لیاسو  هیلک  دونش  یلصا  عبنم  تسنیا : لاوس  لاح 
.تسا یدوخ  یتینما  متسیس  طسوت  دوش 

هکنآ لاح  تسا  یتینما  تاکن  تیاعر  هب  مزلم  دح  نیا  هب  ات  دراد  تسد  رد  زین  ار  اکیرمآ  یماظن » یاوق  لک  یهدنامرف   » هک امابوا  صخش  دوجو  نیا  اب  ارچ  سپ 
نآ دننک و  یم ضرف  هئطوت » مهوت   » ار لئاسم  تسد  نیا  دنتسه  هدحتم  تالایا  یتینما  زکارم  فده » هعماج  نیتسخن  « ؛ اکیرمآ حیرص  فارتعا  هب  هک  ام  روشک  مدرم 

»؟ دراد اهنآ  یارب  یعفن  هچ  نم  صخش  تاعالطا   » دنیوگ یم دنراد ، رواب  هک  مه  هتسد 



یلم تینما  سناژآ  مسیرپ  هژورپ 

خساپ دوش  یم هدیسرپ  اهنآ  زا  هک  یتالاؤس  هب  رت  یملع رت و  طاتحم رایسب  ناریا ، یمالسا  یروهمج رد  ربیاس  یاضف  هزوح  هب  طوبرم  نیلوئسم  دیابن  ایآ  دوجو  نیا  اب 
!؟ دنهد رارق  دوخ  راک  روتسد  تیولوا  رد  ار  یلم  یتینما  یزاس  گنهرف یمومع و  یهاگآ  هک  تسین  ربیاس  هزوح  نیلوئسم  هفیظو  نیا  ایآ  دنیوگ !؟

مشچ جنپ  یاضعا  رگید  یلم و  تینما  سناژآ  طسوت  ناهج  رسارس  تاعالطا  یربیاس  دونش  * 

یعقاو ریغ  یاهدروخرب  اب  لباقم  رد  یلو  دننک  یم دونش  ار  ناهج  یربیاس  تاعالطا  یمامت  نامزاس  نیا ۵  هک  میدوب  نیا  یعدم  لبق ، هب  هتشذگ  لاس  ود  دودح  زا  رگا 
یربخ دنور  عورش  زا  سپ  ًاصوصخ  دش و  حرطم  نیماضم  نیا  اب  یبرغ  یاه  هناسر رد  یقیداصم  هک  وس  نیا  هب  هتشذگ  لاس  ود  زا  میدوب ، وربور  دارفا  یوس  زا 

.دراد تقیقح  یناهج ، دونش  نیا  هک  هدش  تابثا  ناگمه  رب  نونکا  ندونسا ،» دراودا  »

ندونسا دراودا 

، وهای لگوگ ، تفاسورکام ، کوب ، سیف هلمج  زا  ناهج  یربیاس  یلصا  تکرش  نیدنچ  نآ  یط  دش و  حرطم  صخش  نیا  طسوت  هک   ۵« مسیرپ هژورپ  ، » هنومن ناونعب 
یاضف یناهج  یهدنامزاس  زا  ناشن  دنهد ، یم رارق  یلم  تینما  سناژآ  رایتخا  رد  ار  ناشناربراک  هیلک  تاعالطا  هک  عوضوم  نیا  اب  دندش  یفرعم  لپا  لا و  وا  یا 

.دراد برغ  یتاعالطا  یتینما –  فادها  نیمأت  یاتسار  رد  سناژآ  نیا  طسوت  ربیاس 

، همدقم ناونعب  قوف  بلاطم  هیلک  رکذ  اب  نونکا 
نآ شقن  یتینما WeChat و  یسررب  هب  ناوت  یم

.تخادرپ مشچ  جنپ  یاه  نامزاس لزاپ  رد 

هرامش قیرط  زا  بلطم  همادا  هعلاطم  یارب  »
« دییامن مادقا  ریز ، تاحفص 
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ناربراک تاعالطا  یصوصخ و  میرح  ژد  هب  تچ  یو ذوفن  هویش  اورت ، بسا  کیتکات  * 

مه دنتسه و  رظن  تحت  دنشابن  هجوتم  مه  ناربراک  هک  دننک  داجیا  ییاضف  دنناوتب  هنوگچ  هک  هدوب  نیا  مشچ  جنپ  یربیاس  تاعالطا  یاه  متسیس یلصا  هغدغد  هراومه 
.دنهد رارق  نآ  رد  یصخش  لیم  اب  ار  ناشتاعالطا  یمامت 

.ددرگ بوبحم  دنک و  دشر  ناهج  رد  دناوتب  ات  تفرگ  رارق  اه  نامزاس نیا  ینوناق  یلام و  یاه  تیامح تحت  تعرس  هب  دمآ و  دیدپ  یعامتجا  یاه  هکبش زور  نیا  زا 

یصخش تاعالطا  اهنت  هن  دنراد و  ناربراک  تاعالطا  یروآ  عمج رد  ار  شقن  نیرت  مهم نیرتالاب و  رتییوت  کوب و  سیف تیاس  ود  یعامتجا ، یاه  هکبش نیا  ردص  رد 
.دشک یم ریوصت  هب  ار  نارگید  اب  درف  طباور  هکبش  هکلب 

ناریا هک  یلاح  رد  دنا  هدومن عطق  یعامتجا  یاه  هکبش نیا  هب  ار  ناش  یلم ناربراک  یسرتسد  هدرک و  رتلیف  ار  اه  تیاس نیا  ناریا  هیسور و  نیچ ، روشک  هس  اما 
.دنشاب یبرغ  یاهروشک  موادم  رظن  تحت  دیاب  یناهج  تیمها  لیلد  هب  زین  هیسور  نیچ و  تسا و  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس فده  هعماج  نیتسخن 

دنچ ره  .دروخ  مقر  یصوصخ  داصتقا  یاضف  رد  ایسآ  برغ  بونج  قرش و  یاهروشک  ششوپ  فده  اب   Tencent ینیچ تکرش  طسوت  تچ  یو هژورپ  ور  نیا  زا 
زرم زا  شدوخ  ناربراک  هک  تسا  هدرتسگ  یدح  هب   Tencent تکرش اما  دنا  هدادن ار  سیورس  نیا  هب  یسرتسد  هزاجا  هارمه  نفلت  یاهروتارپا  هیلک  نیچ  دوخ  رد 

.تسا هدومن  بذج  تچ  یو سیورس  یارب  ربراک  نویلیم  دودح ۴٠٠  رد  یمسر ، رامآ  نیرخآ  ساسا  رب  هتشذگ و  نیچ  رد  نویلیم   ١٠٠

زاین دروم  تاعالطا  زا  یشخب  دش و  ناربج  تچ  یو طسوت  یبسانم  دح  ات  تیاس ، ود  نیا  هدننکدودسم  یاهروشک  رد  رتییوت  کوب و  سیف یتاعالطا  ألخ  عقاو  رد 
.دیدرگ نیمأت  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس

هراومه رازفا  مرن نیا  رالد ) نویلیم  نیدنچ  رب  غلاب   ) تچ یو هضرع  دیلوت و  هسورپ  رد  هدش  هدافتسا  نیگنس  رایسب  یاه  هنیزه مغر  یلع  ارچ   » هک لاؤس  نیا  هب  خساپ 
نینچ تکرش  کی  دیاب  ارچ  ًاعقاو  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  ریذپ  هیجوت یتاعالطا  یاه  نامزاس اب  رازفا  مرن نیا  یراکمه  هلیسوب  اهنت  تسا »؟ هدش  رشتنم  ناگیار 

!؟ دیامن دراو  دوخ  هب  یتراسخ 

یماغیپ اب  ًامتح  دنا  هدرک لاعف  ار  سیورس  نیا  هک  یناربراک  هیلک  .تسا  هدهاشم  لباق  یتح  هداس و  رایسب  دیابر  یم ار  ناربراک  تاعالطا  هنوگچ  تچ  یو هکنیا  اما 
ات نیبطاخم  تسیل  رد  سانش  دارفا  یمامت  زا  هک  دنا  هدید نآ  زا  دعب  دنا و  هدش هجاوم  درک » دهاوخ  ادیپ  یسرتسد  امش  نیبطاخم  تسیل  هب  سیورس  نیا   » هکنیا رب  ینبم 

.دنتسه  تچ  یو رد  یگمه  هک  یناسک  .دنوش  یم هضرع  ربراک  هب  داهنشیپ  ناونع  هب  سانشان  یدارفا 

تنرتنیا قیرط  زا  هک  ییاه  تیاس یریوصت ، یتوص و  یاه  سامت اه ، مایپ ات  هتفرگ  نیبطاخم  تسیل  زا  امش  تاطابترا  یمامت  ادتبا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  درکلمع 
اب .تسامش  مشچ  زا  رود  هک  دوش  یم هیهت  نآ  فارگ  دریگ و  یم رارق  تچ  یو زیلانآ  دروم  یشوگ  یاف  یاو  هکبش  قیرط  زا  امش  تاطابترا  یتح  دیا و  هدز رس  یشوگ 

هدش هریخذ  امش  یشوگ  مر  رد  هک  یلاتیجید  تاعالطا  هیلک  هب  تچ  یو نیب  نیا  رد  .دنک  یم دیدج  دراوم  نداد  داهنشیپ  هب  عورش  رازفا  مرن یجنس ، هقئاذ  نیا  هب  هجوت 
.دنک  یم رورم  ار  اهنآ  هدرک و  ادیپ  یسرتسد  اه و …  ملیف امش ، فلتخم  یاهزمر  هرامش  لثم  ینتم  یاه  لیاف هنامرحم ، یگداوناخ و  یاه  سکع زا  معا 
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نآ نانکاس  تسد  هب  ژد  شیاشگ  اورت : بسا  کیتکات 

دیدج و یطابترا  نتشاد  لیلد  هب  امش  تسا و  تچ  یو اجنیا  رد  هک  اورت  بسا  بیرف  اب  یگداس  هب  دیتشاد ، نآ  ظفح  رد  یعس  هک  امش  یصخش  میرح  ژد  بیرت  نیدب 
ناتناگتسب دارفا و  نیرت  کیدزن هب  دیدوبن  رضاح  دیاش  هک  تاعالطا  زا  هچنآ  ره  دوش و  یم حتف  دیداد ، هار  دوخ  یتینما  ژد  نورد  هب  ار  نآ  ناتناتسود  اب  ناگیار ! هتبلا 

دهاوخ هدافتسا  تاعالطا  نیا  زا  امش  هیلع  یزور  هک  دیشاب  نئمطم  تسا و  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس همه ، زا  رت  مهم نیبطاخم و  یگمه  دید  ضرعم  رد  نونکا  دیهدب ،
.دش

.دومن هراشا  پآ » ستاو   » و وگنات »  » هب ناوت  یم دنتسه  تچ  یو هباشم  هک  یرگید  یاهرازفا  مرن هلمج  زا 

رخآ نخس  * 

: مینک یم حرطم  نامزیزع  روشک  رد  ربیاس  یاضف  ناربراک  نیلوئسم و  رتشیب  هچ  ره  یرایشوه  تهج  ار  شسرپ  کی  اهنت  اهتنا  رد 

یکدی تاعطق  ات  یتح  دنا و  هدرک میرحت  ناریا  یارب  ار  زور  یاه  یژولونکت هیلک  للم ، نامزاس  تینما  یاروش  اپورا و  هیداحتا  اکیرمآ ، هکنیا  مغر  یلع  ارچ 
دیدهت یتح  هکلب  میا ، هدشن میرحت  اهنت  هن  ربیاس ، یاضف  رد  یطابترا  طوطخ  رازفا و  مرن رازفا ، تخس هزوح  هس  رد  اما  دننک ، یم غیرد  ام  زا  ار  یربرفاسم  یامیپاوه 

فظوم یلم  تینما  سناژآ  یوس  زا  دندوب  هدرک  میرحت  ار  ناریا  ناشدوخ  یصخش  میمصت  اب  هک  ییاه  تکرش زا  هتسد  نآ  هک  تسیلاح  رد  نیا  میا ؟ هدشن مه  میرحت  هب 
.دومن هراشا  لگوگ  تاناکما  زا  ییاه  شخب تفاسورکام و  لپا ، هب  ناوت  یم هنومن  ناونعب  هک  دندش  میرحت  عفر  هب 

—————————————————————————————————————-

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920930000380 - ١

http://en.wikipedia.org/wiki/Tencent - ٢

http://en.wikipedia.org/wiki/WeChat - ٣

دیوگ یم ربیاس  یاضف  تارطخ  زا  اکیرمآ  روهمج  سیئر  یماظن و  یاوق  لک  هدنامرف  امابوا ، - ۴

(http://en.wikipedia.org/wiki/PRISM_(surveillance_program - ۵

http://nsainfo.ir/%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%82%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85/
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