ﭼﺮا ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در اﯾﺮان ﻣﺨﺎطﺮه آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻮﺷﺘﮫ ﮔﺮوه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻓﻨﺎوری ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
اﭘﻠﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺗﻠﮕﺮام در اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮری ﮐﮫ در آن ﺷﮭﺮوﻧﺪان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪودی ﺑﮫ اﺧﺒﺎر ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺸﺪه و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ دارﻧﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی دارد و اﯾﺮاﻧﯽھﺎ از آن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ھﺸﺪار ﻣﯽدھﻨﺪ  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻠﮕﺮام ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ
اﭘﻠﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻓﺎش ﺷﺪن اطﻼﻋﺎﺗﺸﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻠﮕﺮام ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺗﻮﺳﻂ دو ﺑﺮادر روس ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای اﭘﻠﮑﯿﺸﻦھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﺗﺲاپ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻠﮕﺮام ،واﺗﺲ اپ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮ از
رﻣﺰﮔﺰاری ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﻣﻮرد اﻣﻦ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﻣﺰﮔﺰاری وﯾﮋهای ﮐﮫ ﺗﻠﮕﺮام از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺪ طﺮاﺣﯽ و اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﺮان— ﮐﺸﻮری ﮐﮫ رﺗﺒﮫ ھﻔﺘﻢ را در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از » ١٠ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« دارد— ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی و ﺷﺒﮑﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮده و از ﺑﺎزداﺷﺖھﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﺖ
ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺑﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ زﻧﺪان ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .دﺳﺖ ﮐﻢ دو ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
وﺣﯿﺪ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﻼﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ،اﭘﻠﮑﯿﺸﻦھﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن در اﯾﺮان در ﺣﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮدم اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ در
ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﻓﯿﺴﺒﻮک وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﻧﻨﺪ« .وﺣﯿﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  ۴۴ھﺰار ﻓﺎﻟﻮﺋﺮ در ﺗﻠﮕﺮام دارد و از
ﺷﺒﮑﮫ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻼﺻﮫ اﺧﺒﺎر ﻣﮭﻢ روز و واﮐﻨﺶھﺎ ﺑﮫ اﺧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ھﺎ ،ﺗﻮﯾﯿﺖھﺎ،
ﭘﺴﺖھﺎی ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و ﯾﺎ ﺑﻼگھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وﺣﯿﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﺗﻠﮕﺮام— زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﮫھﺎی ﯾﮏ طﺮﻓﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﭘﺴﺖھﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ— ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ» .ﻣﺮدم زﯾﺎدی در ﺷﮭﺮھﺎ و
روﺳﺘﺎھﺎ ھﺮﮔﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ھﻨﻮز آدرس اﯾﻤﯿﻞ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ «.وﺣﯿﺪ
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﮫ وﯾﺪﯾﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﯾﻮﺗﯿﻮب و دﻧﯿﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪه دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ دوﺑﺎره دارﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽھﺎ در اﯾﺮان اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮھﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ «.ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان ،در ﯾﮏ ﭘﯿﺎم وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﺮدم را ﺑﮫ رای ﺑﮫ
ﻓﮭﺮﺳﺖ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .ﺧﺎﺗﻤﯽ در اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ و ﯾﻮﺗﻮب ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ ﺧﺒﺮی اﯾﺮان و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺧﻮد از ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از ﺷﺒﮑﮫھﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی رﺳﻤﯽ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب اطﻼع رﺳﺎﻧﯽھﺎی ﻣﺠﺎز ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻠﮕﺮام
ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﻠﮕﺮام را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﻧﺘﺸﺎر

ﻋﮑﺲھﺎی آزادی آﺗﻨﺎ ﻓﺮﻗﺪاﻧﯽ ،ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﯾﺴﺖ ،در روز  ١۴اردﯾﺒﮭﺸﺖ دﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﮑﺲ ﻓﺮﻗﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻼﮔﺮھﺎ و ﺷﮭﺮوﻧﺪ-ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺮ روی ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،رﺳﺎﻧﮫھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮐﺎﻧﺎلھﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﻠﮕﺮام از
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﺎری ﺗﻠﮕﺮام ﻓﻀﺎی ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﺮان ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ھﺸﺪار
ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻘﺺھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ اﭘﻠﮑﯿﺸﻦ آن را ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺎطﻤﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﺘﻮای ﭼﺖھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﮐﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳﺖ رﻣﺰﮔﺰاری ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻠﮕﺮام و ھﺮ ﻧﮭﺎد دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺗﻠﮕﺮام اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺎ آن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﺖھﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ،
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در آن دﺳﺖ ﺑﺒﺮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ«.
ﻣﺎرﮐﻮس را ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺗﻠﮕﺮام ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ادﻋﺎھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮی ﻧﺒﻮدن رﻣﺰﮔﺰاری ﺗﻠﮕﺮام
ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﺖھﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺗﻠﮕﺮام ﺗﺤﺖ رﻣﺰﮔﺰاری ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﮫ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ﭼﺖھﺎی
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺎرﮐﻮس را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺎ ﻣﺘﻦﺑﺎز اﺳﺖ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ «.او ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺖھﺎی  Cloudﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮور ﺑﺎز ﺷﻮد »اﻣﺎ از اوت ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﯾﻌﻨﯽ روزی
ﮐﮫ آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻠﮕﺮام در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺺ ﺳﻮم ﻗﺮار داده ﺻﻔﺮ اﺳﺖ«.
اﻟﺒﺘﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺗﻠﮕﺮام در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﮏ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اواﺳﻂ اردﯾﺒﮭﺸﺖ روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻮﺳﮑﻮ ﮔﺰارش داد ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎبھﺎی ﺗﻠﮕﺮام دو ﻓﻌﺎل
روﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻻن ،امﺗﯽاس ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روﺳﯿﮫ اﺳﺖ را ﺑﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
امﺗﯽاس ﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد »ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ« اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه اﯾﻦ دو ﻓﻌﺎل دﺳﺖ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﮫ
ﮔﺰارش ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻮﺳﮑﻮ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺲ ھﺮ ﻧﻮع دﺳﺘﮑﺎری ﻋﻤﺪی را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد.
»اﮔﺮ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮورھﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﻧﻔﻮذ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺎش ﻣﯽﺷﻮد «.ﻓﺎطﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از زﻣﺎن اﻓﺸﺎﮔﺮیھﺎی
اﺳﻨﻮدن و ﺗﻤﺎم ھﮏھﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺗﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ ھﮑﺮھﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ طﻌﻤﮫ ﺟﺬاﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﺎرﮐﻮس را در ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﻣﻦ ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺮزھﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺳﺎل  ٢٠١۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﺗﻠﮕﺮام اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭼﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺗﻠﮕﺮام در اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺪ ﻧﺼﺎب اﻣﺘﯿﺎز را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺮزھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ھﺸﺪار داده اﺳﺖ ﮐﮫ
اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزھﺎ »ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ«.
ﻧﯿﺖ ﮐﺎردوزو وﮐﯿﻞ ارﺷﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺮزھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻧﻤﺮه دھﯽ
دوﺑﺎره ھﺴﺘﯿﻢ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫای ﮐﮫ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮫ روز ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﮔﺰارش ھﯿﭻﮔﺎه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ« .ﮐﺎردوزو ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ »اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ در ﻣﻮرد رﻣﺰﮔﺰاری
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻨﺪ«.
ﮐﺎردوزو ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﻧﻘﺺھﺎی ﺟﺪی دارد از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻨﮑﮫ از رﻣﺰﮔﺰاری ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و از
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  MTProtoاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن رﻣﺰﮔﺰاری ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺘﯿﻮ ﮔﺮﯾﻦ ،دﺳﺘﯿﺎر اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در
ﺑﯿﻨﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎنھﺎﭘﮑﯿﻨﺰ و از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﮫ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ  MTProtoرا ﻣﻮرد اﻧﺘﻔﺎد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﻣﺰﮔﺰاری ﯾﮏ اﭘﻠﮑﯿﺸﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎل آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از واﺗﺲاپ و ﺳﯿﻨﮕﺎل
ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﯿﺖ ﮐﺎردوزو ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ھﺮ دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﻣﺰﮔﺰاری ﺳﯿﮕﻨﺎل
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻣﺘﻦﺑﺎز ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه دارﻧﺪ .ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

