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»دارک وب« ﯾﺎ »دارک ﻧﺖ« ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ »دﯾﭗ وب« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﺷﺒﮑﻪای رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺰرگ اﺳﺖ و از ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﮔﻮﮔﻞ و آﻣﺎزون در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ

ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،از ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮی از
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺤﺒﻮب دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻋﺎدی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺮﻣﻮز و ﻧﻪ آﻧﻘﺪرﻫﺎ در دﺳﺘﺮس» ،دﯾﭗ وب« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »دارک ﻧﺖ«
را ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺧﻮد در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

دارک وب در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﭗ وب

دو ﻋﺒﺎرت »دارک ﻧﺖ« و »دﯾﭗ وب« ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .دارک ﻧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﭗ وب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و
دﯾﭗ وب در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ ،ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
و ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﭗ وب ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺷﺮوراﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .در اﮐﺜﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت از آن ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﻮورد ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﺪاری
آﻧﻼﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از »دﯾﭗ وب« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

دارک ﻧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﭗ وب اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮوراﻧﻪ و
ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دارک ﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ از ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻋﺎدی دور ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﺮای اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﺒﺎدل
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدن در دارک وب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪای اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و آدﻣﮑﺶﻫﺎی ﻣﺰدور ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻣﮑﺎنﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
دارک ﻧﺖ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻮﯾﺖﺷﺎن را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻨﻮد ﺷﺪن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ
دارک ﻧﺖ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دارک ﻧﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و

ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻫﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺑﯿﺎﯾﺪ.

دارک وب و رﻣﺰﻧﮕﺎری

ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﺮدن وبﺳﺎﯾﺖ دارک ﻧﺖ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،رﻣﺰﻧﮕﺎری آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دارک ﻧﺖ از اﺑﺰار رﻣﺰﻧﮕﺎری  Torاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖﺷﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ Tor .ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده و
ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  Torرﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ از

ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد  Torدر دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آیﭘﯽ
آدرسﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری

ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری درﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی دارک ﻧﺖ

ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﻼن وبﺳﺎﯾﺖ را
ﺳﺎﺧﺘﻪ در دارک وب دﺷﻮار اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻮﯾﺖﺗﺎن در دارک ﻧﺖ ﻟﻮ ﺑﺮود ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی

ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﺰار رﻣﺰﻧﮕﺎری  Torاز ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪای

از رﻟﻪﻫﺎی اﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار  Torاﻟﺒﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺿﻤﻨﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از زﯾﺮ دﺳﺖ  Torرد ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن  Torﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳.۴درﺻﺪ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دارک وب را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

ﻣﺜﺎلﻫﺎی دارک ﻧﺖ

وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ دارک ﻧﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﻌﺪودی ﺑﻪ ذﻫﻦﺷﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دارک ﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در دارک ﻧﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ،ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ دارک ﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎزار »ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ – «Silk Road
اﺳﺖ .ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺳﻠﺤﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزار دارک ﻧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ،اﻣﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ﻋﺼﺮی ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪا اﻧﺒﻮﻫﯽ از

ورژنﻫﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪی از آن ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎزارﻫﺎی دارک ﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ،اﺗﮑﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺒﺎدﻻت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در ﺑﺴﺘﺮ رﻣﺰارزﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪار و ﻫﻢ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در
اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از دارک ﻧﺖ

ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوشﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،دﻻﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دارک ﻧﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ از ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪﯾﺪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دارک وب ،ﺑﺎ
ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ آزاد ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻧﮕﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دوﻟﺖ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﻣﺮدم و ﺟﻤﻊآوری داده ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ( ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﻪ ﺳﺮاغ دارک وب ﺑﺮوﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دارک ﻧﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده

ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد و آن ﺳﻄﺤﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آن را
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ .دارک ﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﭼﺸﻢ

ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .از زﻣﺎن ﻇﻬﻮرش ،دارک وب ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻫﮏﻫﺎ و رﺧﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ را رﻗﻢ زدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دارک وب
ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺣﺎﻻ رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﻬﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارک وب ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻨﺴﺖ :ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ دارک وب

در آﯾﻨﺪه ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺳﺖ و
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻢ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

