
 های اجتماعیرسانضرورت ساماندهی پیام
 عاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازیم

 اشاره 
هـا و اقـدامات سـاماندهی سیاسـت»اجرای مصـوبه شـورای عـالی فضـای مجـازی بـا عنـوان 

سازی زمینه اجتماعی و ایجاد آمادگی از طریـق در کشور، نیازمند فراهم« ای اجتماعیهرسانپیام
های میتـوایی بـر ای و تبلیغی است؛ این گزارش در این راستا تهیه شده است. پیامفعالیت رسانه

رسان رسان خارجی تلگرام( و ایجابی )تشویق به استفاده از پیاماسا، دو رویکرد سلبی )نقد پیام
 ی( به شرح زیر طبقه بندی می شود.بوم

 رسان غیربومی معایب پیام -الف

 سیاسی و امنیتی

 های کاربران ایرانی. اشراف بیگانگان بر داده1

  تبادالت اطالعات حدود نیمی از جمعیت کشور در بستر تلگرام، امکـان تیلیـ  موضـوعات
 کند. وی فراهم میکامختلف در کشور، نظیر نگرش و رفتار مردم را از طریق داده

 سـازی کـاربران توسـ  کشـورهای معانـد بـر سنجی و ذائقهها، ذائقهسوءاستفاده از کالن داده
 های خدمات خارجی فراهم می شود.اسا، سرویس

 . از بین رفتن حاکمیت ملی و تسلط استعمار نوین2

 یـک سـرزمین  مقصود از استعمار تسل  قدرت بیگانه بر تمام یـا بخشـی از شـنون حـاکمیتی
 است. 

 اسـت « اطالعات»شود امروزه در عصر اطالعات، آنچه مایه ثروت و قدرت ملی میسوب می
هـای اجتمـاعی رسـانشود و پیـام، تولید، پردازش و... استفاده می«های عظیمداده»که در قالب 

 یکی از بهترین بسترهای آن است. 
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 هـای رسـان تلگـرام، عمـال دادهم جامعه در پیامبه واسطه تعامالت اطالعاتی میان نیمی از مرد
هـای مـردم در اختیـار شـرکت تلگـرام قـرار عظیمی از اطالعات مورد عالقه و  نیز انـواع سـلیقه

تواند کارشناسی و نظرسنجی بـه عمـ  آورد. برخـورداری از چنـین گیرد که با پردازش آن میمی
های سیاسـی، فکار عمومی در بزنگاهاطالعاتی توس  یک قدرت خارجی امکان مدیریت کالن ا

تواند جامعه نـاامنی و اغتشـاش ایجـاد کند، مثال این قدرت میاقتصادی و اجتماعی را فراهم می
کند. قرار دادن چنین امکانی در دست یک قدرت خارجی که تاب  قوانین کشـور نیسـت، بـدتر از 

یه در دوره قاجاریـه اسـت کـه واگذاری امتیاز بانک شاهی و بانک استقراضی به انگلـیس و روسـ
 منجر به کنترل تمام تعامالت مالی دولتی و شرکتی در ایران شد.

 اقتصادی

 اندازی پول مجازی . راه1

  مبادالت ارز مجازی رمزنگاری شده در بسیاری از کشورهای دنیا بـا میـدودیت و ممنوعیـت
 مواجه هستند. 

 ند و سازمان بـین المللـی مبـارزه بـا پولشـویی کارز مجازی شرای  را برای پولشویی فراهم می
(FATF) هـایی را مطـرح کـرده اسـت. تقریبـا هـیچ یـک از درباره ارزهای رمزنگاری شده نگرانی

کنند و هیچ بستر حقوقی باری حمایت از های کشورهای دیگر ارز دیجیتال را پشتیبانی نمیبانک
 مردم در استفاده از ارز دیجیتال نیست!

 های بانکی از سیستم حسابداری بانک مرکزی کشورها است تـا م استقالل تراکنشهد  تلگرا
 های مالی شهروندان میدود سازد.حاکمیت مالی دولت را بر تراکنش

 . برهم زدن امنیت اقتصادی2

 رسـان خـارجی بـه علـت مسـائ  مختلـف همیشه احتمال مسدود شدن موقـت یـا دائـم پیام
گذاری بـرای اسـتفاده از آن را دارد و این موضوع ریسک سـرمایه فرهنگی، سیاسی و امنیتی وجود

طور ها و تجارب داخلی )مانند اسنپ، آپارات، کافه بازار و...( اینکند؛ اما در مورد نمونهزیاد می
نیست و تعامالت دوسویه قاب  تعریف اسـت. همچنـین امکـان عـدم ارائـه سـرویس از سـوی 

هـای ضـدایرانی ممکـن اسـت ایـن ارد. بـا توجـه بـه تیریمهای خارجی نیز وجـود درسانپیام
های دیگر از ارائه خدمات به کاربران ایرانی خودداری کننـد. ها نیز مانند بسیاری از شرکتشرکت

های اینترنتـی های جدیدی علیـه ایـران آغـاز شـد، بسـیاری از سـایتکه تیریم 6096در سال 
 یریمی خود قرار دادند. ازجمله گوگ ، ایران را در فهرست کشورهای ت
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 شـود، ها انجـام میهایی که در آنبرداریگونه تعهدی در قبال کالههای خارجی هیچرسانپیام
 ندارند. 

 های خارجی بسیار کمتر از داخلی است.رسانامنیت اقتصادی در پیام 

 . مشکالت کسب و کار و توسعه3

 ها و خدماتی اسـت کـه کند، کمترین سرویسه میرسان تلگرام به کاربران ارائخدماتی که پیام
توانند ارائه کنند، لذا اشتغالی که ایجاد کرده است، حداقلی است. ایـن در های ملی میرسانپیام

 تواند به مراتب اشتغالی بیشتر ایجاد کند. رسان بومی میحالی است که یک پیام

 وسیله تولیـد بارکـد، ها بهاز فروشگاه ها خدمت ارائه می کند از خریدشرکت ویچت بیش از ده
ارسال پول برای افراد، پرداخت قبو ، دادن عیدی و گرفتن تاکسی اینترنتی ازجمله این خـدمات 

 است که هیچ یک در بستر تلگرام امکان ارائه ندارند. 

 مسائل خاص تلگرام 

 سازی ساختار سهامداری، فناوری، مدیرتی، منابع مالی . پنهان1

 ات مربوط به هویت مالکان، سرمایه گذاران و حتی ثبت شرکت تلگرام مشخص نیسـت اطالع
هـای هـای بزرگـی کـه شـبکهو مدیر عام  جوان آن تابعیت نامشـخص دارد. بـرخال  شـرکت

اجتماعی راه اندازی کرده و مراکز داده )دیتاسنتر(های خود را تبلیغ و معمـاری خـویش را میـ  
تلگرام درباره تیم فنی؛ مراکز داده؛ و سایر موارد خـود هـیچ مطلـب دانند؛ چرا قوت و نمایش می

 کند؟جدی و کاملی منتشر نمی

 ای. نصب فیلترشکن درون برنامه2

  چرا تغییرات کلیدی در تلگرام مانند دور زدن فیلتر و ایجاد واحد پولی همزمان با تهدیـد دولـت
ای خـود را ارد فیلترشـکن درون برنامـهشـود؟ چـرا تلگـرام قصـد دایران اقدام شـده و اعـالم می

بوک و توییتر و غیره دسـت بـه تر مانند فیسهای اجتماعی بزرگاندازی کند در حالی که شبکهراه
 اند؟این اقدام نزده

 . انتقال ساختار اداری به کشور امارات متحده عربی 3

   شده است چرا کـه در ایـن پاول دورو  اعالم کرده است که مرکز اداری تلگرام به دوبی منتق
کشور قوانین حمایتی خوبی برای تلگرام وجود دارد. در کشوری مانند امارات متیـده عربـی کـه 

های موبایلی مختلف با میدودیت روبرو هستند و انتشار یک جلد کتاب؛ بـه هاست شبکهسال
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از شـده دلی  سانسور شدید مطالب؛ رویکردی بسیار سخت دارد؛ چگونه بـرای تلگـرام فضـا بـ
  خورد.است؟ همچنین ردپای مرکز کنترل فضای مجازی عربستان هم در این رابطه به چشم می

 . تمرکز سیاسی تلگرام بر کشورهایی خاص )اوکراین، روسیه، ایران، برزیل( 4

  بررسی فنی عملکرد تلگرام، نشانگر آن است که ارائه خدمات تلگرام به منظور مقابله سیاسی با
ای خاص تنظیم شده است. مثال زمان پاسخ درخواست از سـرور تلگـرام در ایـران برخی کشوره

نسبت به سایر کشورهای دیگر از کمترین زمان ممکن برخوردار است و یا کیفیت سرویسـی کـه 
 گردد بسیار بهتر از کاربران اروپایی است.به کاربران ایرانی ارائه می

 طرفهرسانی یک. تمرکز بر مدل اطالع5

 شترین کارکرد تلگرام در بین کاربران ایرانی استفاده از کانال برای انتشار یکسویه میتوا اسـت. بی
توانند ذیـ  آن نظـری داده و تعامـ  رسانی یک سویه است، کاربران نمیو چون این روش اطالع

 های اجتماعی پیشرفته و بزرگ دنیا منسوخ شده است .داشته باشند. این امکان در شبکه

 های تروریستیایت از اغتشاشات و عدم برخورد مناسب با گروه. حم6

  انفجارهای داعش در پاریس، لندن، مترو مسکو و حمله تروریستی به مجلس شورای اسـالمی
 در بستر تلگرام ساماندهی شده است. 

  هـای تلگرامـی های شرق اوکراین، کانـالنیز در درگیری 6093در آشوب های اوکراین در سال
های بـزرگ اجتمـاعی رویکـرد زدند. در حالی که شبکهمهمی داشتند و به آشوب دامن می نقش

های خود دارند؛ تلگرام رویکرد بسـیار سختی درباره مطالب خشونت آمیز و تروریستی در سایت
هـای مربـوط بـه هایی بود که کانـالانگارانه ای در این باره دارد؟ و تلگرام جزو آخرین شبکهسه 

 بست.  داعش را

 شود.خرید و فروش مواد مخدر، اسلیه و... به سادگی و سهولت در تلگرام انجام می 

 آمیـز را نادیـده هـای آمـوزش بمـب و حملـه خشـونتتلگرام تقاضای ایران را برای بستن کانال
ای که دارد برای طراحی عملیات روانی، ضدامنیتی دادهگیرد و این خطر وجود دارد که از کالنمی

 و ایجاد آشوب نیز سوء استفاده کند.

 هـای موارد مربوط به تروریسم، پرنوگرافی کودکان و... شیوع بیشتری در تلگرام نسبت به شـبکه
وزیر انگلیس نیز واق  شـده نخست« ترزا می»اجتماعی دیگر دارد که مورد تذکر و اعترا  خانم 

 است. 
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 . گمنامی هویت کاربران7

 ام به جـای اشـتراک بیشـتر بـا جامعـه مجـازی بزرگتـر؛ تمرکـز بـر روی چرا رویکرد کلی تلگر
 های کوچکتر و تاثیرپذیرتر است؟ گروه

 هـای هـا و سـوپرگروهکند، اما با گـروهنفر نظارت می 4000های بیش از چرا بر عملکرد کانال
کـه  کوچک کاری ندارد؟ آیا این تشویق به مخفی کاری نیست؟ به خال  فیس بوک و واتس اپ

تعصب خاصی بر احراز هویت کـاربران دارنـد، تلگـرام اتفاقـا پنهـان سـازی هویـت کـاربران و 
 کند. ها را تسهی  میها و کانالخصوصی سازی گروه

 38های مالی، هتک حیثیت و... در بسـتر تلگـرام )های گذشته بسیاری از کالهبرداریدر سال 
، و نهادهای قضـایی و انتظـامی بـرای پیگیـری و شوددرصد( انجام می 60درصد( و اینستاگرام )

 برخورد با این افراد با مشک  مواجه هستند. 

 . باال بودن میزان جرائم و مفاسد 8

 دهد که اطالعات افـراد را حتـی در اختیـار هـیچ مرجـ  تلگرام این اطمینان را مرتباا به افراد می
 دهد. قضایی و بین المللی ای قرار نمی

 فروشندگان مواد مخدر، مشروبات الکلی، کسب و کارهای نامشروع و حتی توزیـ   بسیاری از
کنند کنندگان کتاب ها... بدون رعایت حقوق مولف و کپی رایت به سادگی در تلگرام فعالیت می

 و تلگرام میی  امنی برای فعالیت قانون گریزانه شده است. 

 . ضعف حریم خصوصی در تلگرام 9

 بنی بر نفوذ انتشار اخباری مZero-day Exploit رسـان تلگـرام نشـانگر نقـاط ضـعف و ... در پیام
 های کاربران را به مخاطره اندازدتواند دادهامنیتی است که می

 امکان هک اکانت کاربران تلگرام با بازکردن یک تصویرآلوده بر اسا، گزارش وبگاهCheck Point  

 مکان هک و دسترسی به اکانت تلگرام افراد مختلففراوانی نرم افزارهای ایرانی مدعی ا 

 قانون گریزی 

  اگرچه فضای مجازی به ظاهر مدیریت پذیر نیسـت، امـا همـه کشـورها سـعی در مـدیریت و
کنترل فضای مجازی را دارند و حتی قوانین مشخص برای فیلترینگ میتوا دارند و شدیداا نظارت 

 کنند. می

 های کاربران از داده. عدم تعهد در برابر حفاظت 1

  لزوم حفاظت داده اشخاص در برابر سوء استفاده غیر یا خـود صـاحب سـرویس حـق مسـلم
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 کاربران است.

  طبق قانون اتیادیه اروپا به منظور حفظ حریم خصوصی کاربران، اپراتورها حـق ندارنـد بـدون
 زی شده تیلی  نمایند.اجازه کاربران، رفتار وبی آنها را به منظور ارسال تبلیغات شخصی سا

  کـاری نتـایج جسـتجو بـه نفـ  گوگـ  را بـه علـت دسـت 6098اتیادیه اروپا در آوری  سال
 های تجارت الکترونیکی خود، جریمه کرد.سرویس

  به تصویب رسانده که بر اسا، آن، اپراتورهای موتـور جسـتجو 6094مجلس روسیه در سال ،
باشـد، طالعات شخصي ایشان را که نادرسـت میباید در صورت درخواست اشخاص، سابقه ا

کنـد از نتـایج منسوخ شده است و یا شـام  اطالعـاتی اسـت کـه قـوانین روسـیه را نقـض مـی
 جستجوهایشان حذ  کنند. 

  هایی را برای گوگـ  بـه جهـت نقـض ، جریمه6094دولت سوئد و نیز دولت انگلیس در سال
 حریم خصوصی کاربرانش درنظر گرفته اند.

 رغم وجود و اعمال قوانین میافظـت از داده در سایرکشـورها خصوصـا آمریکـا و اروپـا و علی
رسانهای اجتماعی، تلگرام هیچ تعهدی در این خصوص به ایـران پذیرش این قوانین از طر  پیام

 نداده است. 

 های شهروندان بر اساس استانداردهای جهانی و اروپا . ضرورت حفظ اطالعات و داده2

 انون من  خروج اطالعات از اروپا یک موضوع جهانی است و همـه کشـورهای دنیـا بـر ایـن ق
 مسنله حساسیت دارند

  طبق اصالحیه قانون فدرال فدراسیون روسیه، کلیه اپراتورهایی که داده های شخصی شهروندان
انـد ثثبـت، سیسـتماتیک نمـودن، جمـ  آوری، ذخیـره، کننـد، موظفآوری می روسیه را جمـ 

ها را با استفاده از پایگاه داده هایی انجام دهند که به صورت ویرایش، به روزرسانی و بازیابیث داده
، دادگـاهی در روسـیه 6091در ژانویه سال  فیزیکی در میدوده مرزهای روسیه قرار داشته باشند.

  کننـد. های خود حذ Appstoreرا از  LinkedInشرکت های گوگ  و اپ  را موظف کرد اپلیکیشین 
علت این حکم دادگاه عدم استقرار سرورهای حاوی اطالعـات کـاربران روسـی ایـن شـرکت در 

 داخ  مرز روسیه بوده است. 
 های زیرسـاختی اطالعـاتی کلیـدی مطابق قانون امنیت سایبری چین، ارائه دهندگان سـرویس

کشور قرار دهند. در باید سرورهای حاوی اطالعات شخصی کاربران چینی را در را در داخ  این 
هـای های اجتماعی بزرگی مانند توییتر حاضر شدند در ایران مسـتقر شـده و دادهحالی که شبکه

ایرانیان را در ایران مستقر کنند؛ چرا تلگرام از هرگونه به رسمیت شناختن حفظ داده هـا در حـریم 
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 رود؟خاکی یک کشور طفره می

 لی جمهوری اسالمی ایران. عدم پایبندی به تعهدات و قوانین داخ3

  هاي راه دور مطابق قانون رسانه(Telemedia)  در کشور آلمان، اپراتورهای ارائه دهنـده خـدمات
اینترنت و پلتفرم، در مقاب  میتوای ارائه شده بر بستر آنها، مسنولند. البته این مسنولیت بـه معنـی 

هـا ISPندگان را دارند. بر ایـن اسـا، گیراین نیست که وظیفه نظارت فعاالنه بر میتوای سرویس
چنانچه از انتشار میتوای غیرقانونی بر روی بستر خود آگاهی یابنـد، بـه طـور قـانونی در مقابـ  

 باشند.انتشار آن مسنول می

   های فیسبوک، گوگ  و توئیتر توافق کرد تا سـخنانی را کـه با شرکت 6094دولت آلمان در سال
هایشان حذ  سایتساعت پس از گزارش از وب 63ظر  مدت  شوندپراکنی میموجب نفرت

 کنند. 

   های گوگ  و مایکروسافت بر اثر فشار دیوید کامرون، نخسـت ، شرکت6094در جوالی سال
وزیر این کشور، متعهد شدند که با دولت بریتانیا بـرای سـرکوب پورنـوگرافی کودکـان همکـاری 

 کنند.

 فرهنگی و اجتماعی

 یراخالقی. محتواهای غ1

  کند. های فرهنگی لیبرال بسترسازی میتلگرام برای ترویج ارزش 

  هـا های بزرگ؛ رویکرد حذ  خودکار میتوای ناسـالم را بـا وجـود دهتلگرام بر خال  شبکه
 سازد.امکان دیگر در بستر خود فراهم نمی

  نگـاری نون، تنهـا هـرزهتلگرام، علی رغم ایجاد امکان ارسال گزارش موارد خال  اخالق و قـا
نفر )و نـه حتـی  4000صری  و آشکار )میتوای مستهجن( را آن هم صرفا در کانال های باالی 

کند و دیگر موارد را حتی اگر در سط  مقامات درخواست شود ها( حذ  میها و سوپرگروهگروه
 دهد. پاسخ نمی

 . ایجاد مشکالت برای خانواده، همسران و فرزندان2

  های فضای مجازی برای کودکان آسیب 
  نگرانی والدین از به خطر افتادن فرزندانشان 
  ای دارند عموم کشورها برای ح  این دغدغه قوانین جدی 
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 رسان داخلیمحاسن بهره مندی از پیام -ب

 سیاسی و امنیتی

 . عدم مخالفت با آزادی بیان1

 توانـد باعـث افـزایش زرگ است که مـیتبادل آزاد اطالعات میان مردم یک فرصت اجتماعی ب
شفافیت و آگاهی شود، مشروط بر آنکه قواعد و ضوابطی مراعات شـود، تـا اطالعـات جعلـی و 

 کذب افکار عمومی را مشوش نکند. 

 هـای اجتمـاعی اند که رسـانهکشورهای غربی، از جمله آلمان، قوانین و مقرراتی را وض  کرده
آمریکـا،  6098خگو شـوند. در جریـان انتخابـات سـال نسبت به اخبار جعلـی و مخـرب پاسـ

هواداران ترامپ با حمایت یک کشور خارجی )روسیه( توانستند با ایجاد کاربران سـاختگی و نیـز 
 تولید اطالعات کذب، با تهییج و تشویش افکار عمومی درانتخابات برنده شوند. 

 هـای اطالعـاتی وی سـرویس، چند کانـال کـه از سـ9418ماه سال در جریان اغتشاشات دی
نمـایی اعتراضـات، سـعی در ایجـاد های ساختگی یا بزرگشد، با تولید کلیپبیگانه هدایت می

رسان داخلی کـه تیـت قـوانین و مقـررات کشـور فعالیـت آشوب عمومی در کشور داشت. پیام
 کند، برخال  تلگرام، به قوانین جمهوری اسالمی ایران پاسخگو است می

 اقتصادی

 اندازی پول مجازی ملیامکان راه. 1

 هـایی هـای مثبـت فنـاوریها و فرصتامکان راه اندازی پول مجازی ملی و استفاده از ظرفیت
 مند و تیت نظارت بانک مرکزی چون زنجیره بلوکی البته به صورت ضابطه

  .جلوگیری از خروج ارز از کشور برای تهیه گرام 

 . اشتغال زایی2

  گیری از امکـان تـراکنش بـانکی و دیگـر رسان داخلی با بهرهشود، پیامتبلیغ میبه خال  آنچه
های مالی و تجاری، بستر مناسب تری بـرای توسـعه کسـب و کارهـای داخلـی و در زیرساخت

 نتیجه افزایش اشتغال است. 

 اننـد کننـد مرسـان کـار مـیرسان: شام  کسانی که در رابطه بـا پیـامایجاد اشتغال مستقیم پیام
توانـد نویسان، کارمندان اداری و دفتری، و... که اگر همین سرویس در ایران ارائه شود، مـیبرنامه

 همین اشتغال را ایجاد کند
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 شـوند؛ ماننـد فعـاالن رسان: کسانی که به واسطه یک صنعت، فعال میاشتغال غیرمستقیم پیام
که، بخش بانکی متص  به ایـن در بخش زیرساخت، تهیه کنندگان سرور، متخصصان امنیت شب

 ها رسانپیام

 . توسعه کسب و کار 3

 تـرین مزیـت امکان پرداخت به صورت تراکنش بانکی یا اعتبار از طریق کیف پـول؛ کـه مهـم
درصـد  40های داخلـی اسـت کـه هـم امـن اسـت و هـم سـاده. )هـم اکنـون رسانرقابتی پیام

 یرد(گچت صورت میهای مالی چین بر روی ویتراکنش

 های تولید کننده و توزی  کننده رسمی داخلـی... و مبـارزه بـا فـروش اجنـا، تقویت مجموعه
 قاچاق

 های انجام شده به صورت رسمی و قانونیامکان پیگیری عدم پرداخت 

 . حفظ ذخیره ارزی4

حجم زیادی از ترافیک کشور به خاطر خریداری پهنای باند خارجی است که باعـث خـروج ارز 
 رسان داخلی در مصر  ارز صرفه جویی خواهد شد. شود. با استفاده از پیامشور میاز ک

 جانبه از سوی تلگرام. رفع تهدید خطر قطع یک5

 ای توانـد ارائـه مسـتمر سـرویس آن را بـه شـیوهرسان داخلی باشد، حاکمیت مـیچنانچه پیام
 تضمین کند، تا در بلند مدت مردم متضرر نشوند. 

 رسان خارجی به دلی  فشار سیاسی امریکا یا تیریم یـا منـاف  کسـب و کـار خـودش، اگر پیام
بخواهد به یک کشور سرویس ندهد، استفاده از آن برای عموم مردم دشوار خواهد شـد؛ مـثال در 

، مشخص شد که تلگرام به علت تیریم های ایـاالت متیـده «گرام»خصوص ارائه پول مجازی 
 ه صورت مستقیم( ارائه نمی دهد. این سرویس را به ایران )ب

 قانونمندی 

 . ایجاد فضای تعهد متقابل 1

  از ضروریات تعامالت اجتماعی رعایت حقوق متقاب  میان افراد است. در مییطی که حقـوق
افراد مشخص و سازوکارهایی برای حفاظت از آن تعبیه نشده باشد، عمال هر کس شرورتر باشد، 

 کند. از دیگران کالهبرداری می

 رسان اجتماعی تعیین حقوق و شرای  استفاده قانونمنـد از سـوی نیاز فعالیت مفید یک پیامپیش
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 کاربران، خدمات دهندگان و تولیدکنندگان میتوا است.

 رسان داخلی امکان پیگیری شکایات مردم در خصوص جرایم ایجاد شـده خصوصـا در در پیام
 حوزه حریم خصوصی وجود دارد. 

 رسان یا افراد فعـال در آن، امکـان تعقیـب قضـایی و میاکمـه رت طرح شکایت از پیامدر صو
 وجود دارد. 

 رسان های داخلی . امنیت فنی پیام2

 ای در برابـر های امنیتی و احکـام قـانون جـرایم رایانـههای داخلی با رعایت الگوریتمرسانپیام
 رها و کالهبرداران به آن، پاسخگو هستند.افشای اطالعات کاربران توس  خودشان و یا نفوذ هک

 کنند که به لیا  امنیت بسیار باالست.های داخلی از پروتک  استفاده میرسانبیشتر پیام 

 تواننـد از های مختلفی برای نفوذ و هک دارند که در صورت لزوم مـیهای امنیتی روشدستگاه
 آن استفاده کنند. 

 صی. اعتماد مردم و حفظ حریم خصو3

 تـرین عامـ  در اسـتفاده از یـک سـرویس شـود کـه اصـلیبسیار روی این عام  تبلیغات مـی
تـرین عامـ  در دهـد کـه مهـمرسان امنیت و اعتماد است، اما تیقیقات خارجی نشـان مـیپیام

 استفاده از سرویس کارایی و ارتباط پذیری است.

 مخابرات و تلفن همراه، پیامک کشـور دانند امکان شنود و رصد در شبکه در حالی که مردم می
وجود دارد، اما به دلی  اینکه این کار نیاز به حکم قاضی دارد، تقریبا همه افراد جامعه برای حوائج 

کنند و مزاحمتی برای مردم به وجـود نیامـده اسـت. لـذا روزمره و ارتباطی از این فضا استفاده می
 یرانی جلب کرد.های ارسانتوان اعتماد مردم را به پیاممی

  طبق قانون هرگونه دسترسی به میتوای ارتباطی مردم، نیازمند حکم قاضی است که در رابطه بـا
شـود و عمـوم مـردم از ایـن مسـنله جاسوسان، اغتشاشگران ، مجرمان و کالهبرداران صادر مـی

 مستثنی هستند. 

 ر  به امنیت و حـریم مـردم عالوه بر من  قانونی، فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت تع
 های داخلی نیز ضمانت دینی اجرای قوانین است.رساندر پیام

 خدماتی و رفاهی

 . افزایش کیفیت و مخالف با انحصار1

  در حال حاضر، تلگرام با عضویت حدود نیمی از جمعیت کشور و در اختیـار داشـتن بـیش از
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رین پلـت فـرم اطـالع رسـانی اجتمـاعی در نیمی از ترافیک بین المللی کشور، تبدی  به اصلی ت
 کشور شده است. 

 رسان در بازار باعث کاهش آزادی عم  بازیگران و افزایش قدرت تلگرام بـرای انیصار یک پیام
هـای اجتمـاعی متنـوع، وفـق مصـوبه رسـانتیمی  مواض  خود می شود. در مقاب ، وجود پیام

دهد که متناسب با نیاز و شـرای  مردم امکان میشورایعالی فضای مجازی، به فعاالن اقتصادی و 
خود دست به گزینش بدهند. بنابراین، در یک بازار آزاد، کاهش انیصـار و افـزایش رقابـت هـم 

شـود و هـم بـه نفـ  فعـاالن رسـان اجتمـاعی مـیباعث ارتقای کیفیت و هم کاهش هزینه پیـام
 اقتصادی و هم مصر  کنندگان است.

 فرم های خدماتی کشور . امکان اتصال به پلت2

 رسان خارجی که امنیت و همکـاری الزم را نـدارد، ارائه خدمات عمومی ملی بر بستر یک پیام
 عمال میسر نیست.

  ــراه ــت هم ــب دول ــر در قال ــال حاض ــت در ح ــوی دول ــومی از س ــدمات عم ــه خ -M)ارائ

GOVERNMENT) شـام   هـای اجتمـاعی عرضـه شـوند. خـدماتیرسـانتوانند بر بسـتر پیـاممی
خدمات دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، تأمین اجتماعی، پلـیس بـه 
اضافه ده، بهداشت و درمان عمومی و... عالوه بر آن بسیاری از خدمات که در بخش خصوصـی 

 های داخلی را دارند. رسانارائه می شوند، امکان اتصال به پیام
 . کارایی و کارآمدی6
 هـای کرد، طوری که کامنـتهای ابتدایی خود بسیار ضعیف عم  میگرام در سالسرویس تل

دهی این نرم افزار نشان اعتراضات مردم را به سرویس 13ذی  این اپلیکیشن در کافه بازار در سال 
دهد. اما حمایت های فنی، زیرساختی، کاربری و حتی سیاسی مسـنوالن و مـردم از تلگـرام، می

 کیفی، باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی شده است. در کنار ارتقای 

 . ارزانی و سرعت4

 ها خارجی است.رسانهای داخلی یک سوم پیامرسانهزینه نق  و انتقال داده در پیام 
 رسـان هـای داخلـی در سـرورهای مرکـزی، سـرعت پاسـخ دهـی ایـن به دلی  قرارگرفتن پیام

 یشتر است.های خارجی بها نیز از سرویسرسانپیام
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 فرهنگی و اجتماعی

 سازی فضاامکان سالم. 1

 رسان داخلی می تواند: یک پیام

 ای بـرای نظـارت بـر اسـتفاده فرزنـدان از میـی  در صورت درخواست والدین، خدمات ویژه
 رسان فراهم سازد. پیام
   .نوع میتواها را حسب رده سنی کاربر رده بندی کند 

  را با استفاده از ربات یا تگ گذاری اجتماعی گزارش یا حذ  کند. میتواهای خشن یا مبتذل 

 زا اعمـال طبق درخواست کاربران میدودیت هایی را بر نوع میتوا و خدمات احتمـاال آسـیب
 نماید. 

 حفظ و توسعه زبان فارسی . 2

 کـرده های تلگرامی، تولید میتوای وب فارسی به شدت کاهش پیـدا از زمان فراگیر شدن کانال
 پردازند. ها میاست، چرا که افراد به جای تولید میتوای فارسی در میی  وب، به تولید در کانال

  ،تاکنون پنج میلیارد صفیه فارسی در میی  وب شناسایی شده است که رشـد ایـن صـفیات
 نسبت به سنوات گذشته کاهش قاب  توجهی پیدا کرده است. 

 میلیـارد پسـت تلگرامـی منتشـر شـده اسـت کـه  6نون حدود ها تا کگیری کانالزمان شک  از
توانست تاثیر به سـزایی در توسـعه زبـان فارسـی در فضـای شک تولید این حجم از میتوا میبی

 مجازی داشته باشد




