
  آكٌبیی ثب هتضاّلتغیي كیٍْ ُبی ُک ّ ًفْط
 

 

الػهَ اعتکبة، عؿیضگی ّ تؼمیت لبًًْی آى ثبكض عا تملت عایبًَ ای  ُغ ػول غیغ لبًًْی کَ صاًق في آّعی عایبًَ ای

  .هی گْیٌض

ثَ کبع ثغصٍ اًض. تؼضاصی اػ  طی ؿبلیبى هتوبصی، اكشبم هتملت كیٍْ ُبی ػیبصی عا ثغای اعتکبة تملت عایبًَ ای
 .صاصٍ هی كًْض هتضاّلتغیي عّكِب ثَ كغح ػیغ تْضیخ

عایبًَ ای غیغهجبػ صع یک ثغًبهَ هٌبؿت ّ هجبػ اؿت. صؿتْعُبی غیغ هجبػ  هجوْػَ ای اػ صؿتْعُبی :اسب ترَا
هی  ػهبى اػ لجل هلشن كضٍ یب صع كغایط لؼ پیق تؼییي كضٍ ای، اػوبل غیغ لبًًْی عا اًجبم هؼثْع صع یک

ثغًبهَ ُبی ًغم افؼاع ػوْهی  كْص کَ ثَ هْعت اثؼاع کوکی صع صٌُض.اؿت تغّا غبلجب صع ًغم افؼاعی لغاع صاصٍ هی

آهغیکبیی پیبهِبیی دبّی ُضیَ یک ًغم افؼاع عایگبى اعؿبل  ػول هی کٌض. ثغای هثبل ثغای ُؼاعاى هلتغک هـتمین
 شفی ّپیبم عا ثبػ هی کٌٌض ًبآگبُبًَ اؿت تغّا عا عُب هیکٌٌض ّ اؿت تغّا ثَ هْعت ه هیلْص. کبعثغاًی کَ ضوبین

 .کٌض ؿغی ًبم دـبة ّ کلوَ ػجْع هلتغک عا کپی کغصٍ ّآى عا ثغای فغؿتٌضٍ پیبم اعؿبل هی
کبعثغ ّ اعؿبل آى ثَ ّؿیلَ  ًْع صیگغی اػ اؿت تغّا، ًوبیق كوبعٍ کبعت ُبی اػتجبعی ٌُگبم فلغصى کلیض تْؿط

 ................ پـت الکتغًّیکی ثغای ؿبػًضٍ ًغم افؼاع اؿت. ّ
تْؿط هْؿـبت هبلی پغصاست کٌٌضٍ ثِغٍ اؿتفبصٍ هی كْص. ثغًبهَ  ثَ طْع هکغع :رد کردن بً پاییهتکىیک گ

 ثِغٍ عا ثَ كکلی طغادی هی کٌض کَ هذبؿجبت ثِغٍ عا تب صّ علن اػلبع ثَ پبییي گغص هی ًْیؾ، ثغًبهَ هذبؿجَ

دـبة ثغًبهَ ًْیؾ یل  ٍ کـغ ّ ثَکٌض. هجبلغ کوتغ اػ یک ؿٌت، ثَ صلیل گغص گغصى ثَ پبییي، اػ هذبؿجبت ثِغ
کـی هتْجَ ایي هْضْع ًوی كْص ػیغا کلیَ  .كشوی کَ هـئْلیت کٌتغل دـبثِب عا ثغ ػِضٍ صاعص ّاعیؼ هی كْص

 .صفبتغ تغاػ ُـتٌض
یک صّعٍ ػهبًی استالؽ هی كْص. ثغای هثبل عییؾ دـبثضاعی ًبعاضی  پْلِبی سغص ّ ًبچیؼ طی :تکىیک ساالمی

عایبًَ  دبل عكض صع کبلیفغًیب ثب کوک کبعهٌض سْص اػ تکٌیک ؿبالهی اؿتفبصٍ کغص. اّ ؿیـتن صع یک كغکت تْلیضی

كغکت ثَ هیؼاًی کوتغ اػ یک  کلیَ هذوْالت ای كغکت عا ثغاؽ صؿتکبعی ّ افؼایق ؿیـتوبتیک ثِبی توبم كضٍ
ط دـبثضاع كغکت استالؽ جؼلی هٌظْع ّ ؿپؾ تْؿ صعهض، ثَ کبع گغفت. افؼایق ُبی هؼثْع ثَ دـبثیک هلتغی

هْعت تملت آهیؼ ثَ هیؼاى کوتغ اػ یک صعهض افؼایق پیضا کغص. ثَ صلیل  هی كض. طی چٌض هبٍ ُؼیٌَ ُبی كغکت ثَ
کـی عا  ُؼیٌَ ُبی كغکت ثب ُن ّ ثَ یک ًـجت افؼایق پیضا هی کغصًض دـبة یب ُؼیٌَ سبهی تْجَ ایٌکَ کلیَ

 .ثَ تملت جلت ًوی کغص
ّعّص ثَ ؿیـتن ّ صّع ػصى کٌتغلِبی اهٌیتی ؿیـتن اؿت. ثغًبهَ  عاُی ثغای :ً پشتیدر پشتی یا دریچ

 پلتی عا ثغای اهالح ثغًبهَ ُب ّ عفغ اكکبالت ؿیـتن صع دیي طغادی صع ؿیـتن لغاع ًْیـبى غبلجب صعُبی

کٌض هی تْاًض ّاعص  هیضٌُض ّ هؼوْال آًِب عا لجل اػ اجغای ؿیـتن دظف هی کٌٌض. ُغکـی ایي صع عا كٌبؿبیی
اػ پبیبى کبع، صعُبی پلتی عا صع ثغًبهَ سْص  ثغًبهَ كضٍ ّ هغتکت تملت كْص. ُوچٌیي ثغًبهَ ًْیـبى هیتْاًٌض لجل

 .صُض ثؼض اػ تغک كغکت ثَ ؿیـتن هؼثْع صؿتغؿی صاكتَ ثبكض جبؿبػی کٌٌض. ایي ػول ثَ آًِب اجبػٍ هی



بم ؿیـتن ثغای صّع ػصى کٌتغلِبی ؿیـتن ّ اًجبم اػوبل سالف ُبی س اؿتفبصٍ غیغ هجبػ اػ ثغًبهَ :سُپر زپ

اؿتفبصٍ  تکٌیک اػ یک ًغم افؼاع کوکی ثَ ًبم ؿْپغ ػپ گغفتَ كضٍ اؿت. ًغم افؼاع هغثْط ثغای لبًْى اؿت. ًبم ایي
 .ثی ام طغادی كض صع كغایط اضطغاعی هبًٌض ثبػؿبػی صّثبعٍ یک ؿیـتن هتالكی كضٍ تْؿط كغکت آی

 ثَ یک سط اعتجبط اػ عاٍ صّع ّ جفت كضى ثب یک کبعثغ هجبػ ّ لبًًْی لجل اػ ّعّص کبعثغ ّهل كضى :تهکُلی گرف
  .هی کٌض هؼثْع ثَ ؿیـتن اؿت. کبعثغ هجبػ ّ لبًًْی ًبآگبُبًَ یک هتملت عا ثب سْص ّاعص ؿیـتن

تغؿی ثَ ؿیـتن عا ثَ ثبػی کغصى ًمق یک کبعثغ هجبػ، اهکبى صؿ فغص هتملت ثب :تظاٌر یا وقش بازی کردن

هـتلؼم ایي اؿت کَ هتملت كوبعٍ كٌبؿبیی ّ کلوَ ػجْع کبعثغ هجبػ عا ثضاًض. فغص  صؿت هی آّعصّ ایي عّف
 .ػهبًی کَ ّاعص ؿیـتن هیلْص اػ توبم هؼایبی یک کبعثغ هجبػ ثغسْعصاع هی كْص هتملت

ص ًیبػ ثغای ّعّص ثَ ؿیـتن فغیت هی عا ثغای صعیبفت اطالػبت هْع فغص هتملت یک کبعهٌض :مٍىدسی اجتماعی
عا ّاصاع  هوکي اؿت ػٌْاى کٌٌض کَ هـئْلیت اًجبم یک تذمیك اهٌیتی عا ثغ ػِضٍ صاعًض ّ کبعهٌضاى صُض. افغاص هتملت

ثَ اپغاتْع تلفي ػصٍ ّ اصػب کٌٌض کبعهٌض  هی کٌٌض تب اطالػبت هذغهبًَ عا صع استیبع آًِب لغاع ثضٌُض. آًِب هوکي اؿت
 .اًض ُـتٌض ّ کلوَ ػجْع سْص عا فغاهْف کغصٍكغکت 

تذت كغایط سبم ػول هیکٌض یب یک ػهبى سبهی هْجت کلیضى  ثغًبهَ ای اؿت کَ :بمب ساعتی سیستمی

ٌُگبهی کَ هبكَ ثوت کلیضٍ كض، اًفجبع ثوت هْجت سغاثی ؿیـتن،  .هبكَ آى هی كْص ّ ػول هی کٌض
 .ی كْصصاصٍ ُب ّ اطالػبت ه آؿیت صیضگی ثغًبهَ ُب،

هجبػ ّ اؿتفبصٍ اػ ؿیـتن عایبًَ ای ثَ ّؿیلَ عایبًَ ُبی كشوی ّ  صؿتغؿی غیغ :وفُذ کردن یا تجاَز کردن
 صّع اؿت. عسٌَ گغاى لوض آؿیت عؿبًضى ثَ ثَ ؿیـتن عا ًضاعًض. آًِب ثیلتغ ثَ لوض هطغح كجکَ اعتجبط اػ عاٍ

ثغای ًـشَ ثغصاعی ّ  ٌظْع پیضا کغصى ثغًبهَ ُبییكضى ّ کٌجکبّی ّاعص ؿیـتوِب هی كًْض ّ ؿیـتوِب عا ثَ ه

 .ًگِضاعی هْعص ثغعؿی لغاع هی صٌُض
ثَ اطالػبت هذغهبًَ اػ طغیك جـتجْ صع ثجتِب، اؿٌبص ّ هضاعک كغکت  صؿتیبثی :رفتگری یا جستجُی زبالً دان

 صٍ یب ًـشَ ُبیعفتگغی اػ جـتجْی ظغّف ػثبلَ كغکت ثغای ثَ صؿت آّعصى گؼاعكِبی ؿتب اؿت. صاهٌَ كیٍْ
 .کپی كضٍ اػ اطالػبت هذغهبًَ تب پْكق دبفظَ عایبًَ اؿت

هیـبػص تب ثَ عّاثط سوْهی یب هؼبهالت ّ عّیضاصُبی صیگغاى پی ثجغًض. یک عاٍ  افغاص هتملت عا لبصع :استراق سمع
کبع یک سط  ایيثغصى ثَ هبُیت ؿیگٌبلِبی اعؿبلی اؿتغاق ؿوغ تلفٌی اؿت. تجِیؼات هْعص ًیبػ ثغای  ثغای پی

 .اؿت اعتجبطی ثضّى دفبظ اؿت. کَ صع توبم فغّكگبٍ ُبی الکتغًّیکی هذلی هْجْص

پیبم تِضیض آهیؼ ثغای ثَ ؿتٍْ صعآّعصى صعیبفت کٌٌضٍ پیبم ّ ّاصاع کغصى اّ  اعؿبل یک :تٍدید ٌای پست الکترَویکی
 .الضاهبتی کَ ثؼضا ّؿیلَ ای ثغای کالٍ ثغصاعی سْاُض كض ثَ اًجبم

کٌٌضٍ ثوت ُبی پـت الکتغًّیکی اعؿبل هی کٌض. ثضیي طغیك تؼضاص  ػهبًی عر هی صُض کَ دولَ :ملً سرکاریح
صع یک ثبًیَ( ثب آصعؿِبی جؼلی اعؿبل هی كْص ثَ طْعی کَ ظغفیت ؿغّیؾ صٌُضٍ سضهبت  ػیبصی پیبم )هضُب پیبم

ػیبصی صاصٍ  غکبعی صیگغ، اعؿبل دجنالکتغًّیکی ایٌتغًتی تکویل كضٍ ّ ؿیـتن سبهْف هی كْص. دولَ ؿ پـت

هٌفجغ هی كْص .ایي دوالت ثب  ّ اطالػبت ثَ كجکَ یب ؿغّیؾ صٌُضٍ ّة اؿت ثَ طْعی کَ كجکَ یب ّة هؼثْع
 .اًجبم هی كْص..... ًبهِبی ؿبستگی اػ لجیل "ثًْک، ثْیٌک، ؿیي فلْص ّ

پیضا  تجبّػگغاى ثب ثغًبهَ ًْیـی عایبًَ ای سْص ثغای كوبعٍ گیغی ُؼاعاى سط تلفي ثَ صًجبل :شماري گیری جىگی
كشن هتول ثَ ایي هضل عا تـشیغ  کغصى هْصم ُبی ثیکبع هی گغصًض. تجبّػ گغاى ّاعص هْصم ُبی ثیکبع كضٍ ّعایبًَ

  .صؿت هی آّعًض آى هتول اؿت عا ثَ کغصٍ ّ ؿپؾ اهکبى صؿتغؿی ثَ كجکَ ای کَ ایي عایبًَ ثَ

یک هؼادن ثَ پضافٌض ّ ؿیـتن صفبػی ًفْط کغصٍ ّ فبیلِبی دبّی  ٌُگبهی عر هیضُض کَ :شکسته کلمً عبُر
 ثَ ؿغلت هی ثغص، آًِب عا کض گلبیی کغصٍ ّ ثغای صؿتغؿی ثَ هٌبثغ ؿیـتوی اػ لجیل کلوَ ُبی ػجْع هؼتجغ عا

 .ٌضفبیلِب،ثغًبهَ ُب ّ اطالػبت اػ آًِب اؿتفبصٍ هی ک
لبثل اجغاؿت کَ سْص عا ثَ ًغم افؼاع هتول هی کٌض. ثیلتغ ّیغّؿِب  ثشلی اػ یک کض :َیرَسٍای رایاوً ای

تکثیغ  صع فبػ اّل، ّیغّؽ سْصعا تکثیغ کغصٍ ّ صع ؿبیغ ؿیـتن ُب یبفبیل ُب ثشق هی کٌض. فبػ .صاعای صّفبػ ُـتٌض
سغّج اػ ًغم افؼاع، ایجبص کغصى ثبػ کغصى  غصى عایبًَ، اؿتفبصٍ یبهؼوْال ثب عّیضاصُبی اػ لجل تؼغیف كضٍ ای هبًٌض عّكٌک

دولَ،  یب تؼضاص صفؼبت هؼیي اؿتفبصٍ اػ یک ًغهبفؼاع عر هیضُض. صع فبػ یب ثـتي یک ؿٌض، فغا عؿیضى یک تبعیز هؼیي

 .صُض دْاصث ّ عّیضاص ُبی اػ لجل تؼغیف كضٍ ای فؼبل هی كْص ّ هبهْعیت سْص عا اًجبم هی ّیغّؽ تْؿط
عا ثَ صؿت ثگیغًض، دبفظَ  کٌتغل عایبًَ ّیغّؿِب هیتْاًٌض هْجت تشغیت یب تغییغ ثغًبهَ ُب، صاصٍ ُب ّاطالػبت كًْض،

ُبی عاٌُوب عا دظف یب تغییغ ًبم صٌُض، صیـک ؿشت عایبًَ عا صّثتغٍ  اهلی عایبًَ عا اػ ثیي ثغصٍ، فبیلِب ّ فِغؿت
گغصًض  ْؿط کبعثغاى یب هبًغ صؿتغؿی آًبى ثَ صاصٍ ُبی عّی صیـک ؿشتهبًغ عاٍ اًضاػی ؿیـتن ت فغهت صٌُض، یب

ّ ............ 

کَ ثشلی اػ یک کض پٌِبى كضٍ صع یک ثغًبهَ فؼبل ًیـت ثلکَ سْص یک  كجیَ یک ّیغّؽ اؿت ثب ایي تفبّت :کرم
 ض. غبلجب ػیبص ػوغیک کغم ، تکثیغ هیلْص ّ ثَ هْعت فؼبل صع صیگغؿیـتوِب دغکت هی کٌ ثغًبهَ اؿت. ُوچٌیي

 .ًوی کٌض ّلی تبػهبًی کَ فؼبل اؿت ثـیبع هشغة اؿت
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