آﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت واﺗﺲاپ
ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان واﺗﺲاپ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از  ۲۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﮑﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﻓﯿﺴﺒﻮک از اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن را ﺑﮕﯿﺮد.
»ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ ﮐﺴﭙﺮ« ،ﮐﻤﯿﺴﺮ اﻃﻼﻋﺎت رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻫﺎﻣﺒﻮرگ اﻣﺮوز در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮔﻔﺖ» :واﺗﺲاپ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪود  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ از ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ از ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم ﺟﺬاب ﮐﺮده ،ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﻮد«.

ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ اﻇﻬﺎرات رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻫﺎﻣﺒﻮرگ
اﺳﺖ و اﺑﻬﺎم آنﻫﺎ درﺑﺎره ﻫﺪف و اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮﻃﺮف
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻤﻦ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

واﺗﺲاپ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ واﺗﺲاپ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای

اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺠﻮز اﺿﺎﻓﻪای ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ روی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن اﺛﺮی ﻧﻤﯽﮔﺬارد «.رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻫﺎﻣﺒﻮرگ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ ﮐﺴﭙﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﯿﺎن
واﺗﺲاپ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﯿﭻ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.او ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ
ﺑﺎز ﺷﺪه ﺗﺎ از ﮔﺮدآوری ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺢ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی

ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد.

واﺗﺲاپ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎدات ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮔﺮدآوری
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺣﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان
در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ واﺗﺲاپ را ﺗﺮک و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻠﮕﺮام و
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

