دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ از اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺣﺬف
ﺷﺪه در وی ﭼﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﭼﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺟﺰو ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﺧﯿﺮا »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻈﻢ ﺷﻬﺮی ﭼﺎوﭼﻮ« در ﺷﻬﺮ »ﻫﻔﺌﯽ« ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺣﺬف ﺷﺪه در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »وی ﭼﺖ« وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺮاد دﺧﯿﻞ در ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺸﮑﻮک دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر زده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪا آن را
ﺣﺬف ﮐﺮد اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر آن ،در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺖ ﭘﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﺮوم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ اﯾﺪه ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،Tencentﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر
ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﺖ ﻫﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در وی ﭼﺖ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ
واﺗﺲ اپ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ.
وزارت دﻓﺎع اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ وی ﭼﺖ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ روی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داده ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،ادﻋﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در
ﻣﻮر ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻏﺮاق ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮاﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
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