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یادداشت
 سعید    طباطبایی

روباتهای تلگرام جاسوس نیستند

بیشـتر کاربـران فضـای مجـازی همیشـه بـا موضوعاتـی نظیر شـنود اطالعات شـخصی 
کاربـران، جاسوسـی پیام هـا و دسترسـی به موقعیت مکانیشـان درگیر هسـتند و بـه تازگی 
با گسـترش تعـداد کاربران شـبکه اجتماعی تلگرام، شـایعاتی مبنی بر جاسوسـی روبات های 
تلگـرام شـنیده می شـود. این کـه روبات هـا تا چـه انـدازه می تواننـد فعالیت مخرب داشـته 
باشـند، مورد بحث اسـت. روبات هـای تلگرامی یکی از قابلیت های این پیام رسـان هسـتند 
کـه امـکان تعامـل کاربر با آن ها از طریق ارسـال پیـام و فرمان های متفاوت وجـود دارد. این 
برنامـه روی یـک سـرور اجرا می شـود و تلگرام هم یک واسـط ایمن برای تبـادل بین کاربر 
و برنامـه موجـود در آن سـرور اسـت. از همان ابتـدا با معرفـی روبات های تلگـرام بحث ها و 
شـایعه های مختلفـی در فضـای مجازی بر سـر خطرنـاک بودن ایـن روبات ها مطرح شـد، 
امـا پاسـخ بـه ایـن سـوال را در صورتـی می تـوان داد که ابتـدا بدانیـم منظورمـان از فعالیت 
مخـرب چیسـت و روبـات تلگرام چـه توانایی هایی بـرای انجـام فعالیت مخـرب دارد. یکی 
از کارشناسـان فضـای مجـازی دربـاره روبات هـای تلگرامـی می گویـد: بـا بررسـی روبات 
تلگرام متوجـه می شـویم روبـات ماننـد دیگر کاربـران تلگرام یک حسـاب کاربری اسـت و 
طبیعتـا بیشـترین دسترسـی که می تواند داشـته باشـد بـه اندازه دسترسـی های یـک کاربر 
عـادی در تلگـرام اسـت. بنابرایـن هنگامی که از یـک روبات تلگـرام اسـتفاده می کنیم، آن 
روبـات همـان اطالعاتـی را از ما مشـاهده می کنـد که یک کاربـر دیگر می بیند که شـامل 
نـام و نـام خانوادگی، شناسـه کاربری یـا آی دی و عکس پروفایـل خواهد بود. بـرای این که 
بدانیـم یـک روبات تلگرام بـه چه اطالعاتی می تواند دسـت یابـد، باید میزان دسترسـی آن 
روبـات را در نظـر بگیریـم. بنابراین یک روبات تلگرام نمی تواند در گوشـی شـما جاسوسـی 
کنـد، بـه رمز های شـما یا موقعیـت مکانی شـما دسترسـی نـدارد و نمی توانـد عکس های 
گالریتان را برای کسـی بفرسـتد. خصوصا بسـیاری از روبات های تلگرام که سطح دسترسی 
محدودتـری هـم دارنـد. همچنیـن اگـر روبات مـورد نظـر در یک گـروه به کار گرفته شـود 
می توانـد همیـن اطالعـات را در مـورد همـه کاربـران ببیند یا اصطالحـا به موارد ذکرشـده 
دسترسـی دارد. بنابرایـن روبات هـا بـه اطالعاتی خـارج از این هـا از جمله داده های گوشـی، 
مکالمـات و تماس هـا، موقعیـت مکانـی و... دسترسـی ندارنـد و نمی تواننـد فعالیت مخربی 
داشـته باشـند و حداکثـر کاری کـه می توانند انجـام دهند جمـع آوری شناسـه ها و پیام های 
کاربـران یـک گـروه و ارسـال بـه سـرور خـود روبـات اسـت.یکی از شـایعاتی کـه در مورد 
روبات هـای تلگرام گفته می شـود این اسـت کـه به اطالعات شـخصی کاربران دسترسـی 
دارند و ممکن اسـت برای شـنود اطالعات کاربران و جاسوسـی به کار گرفته شـوند. بیشـتر 
نگرانـی کاربـران هـم از قابـل اطمینان بـودن ایـن روبات هـا از نظـر امنیت اطالعـات و یا 
جاسوسـی اطالعـات اسـت اما باید گفت کـه روبات توان جاسوسـی چندانی بـه خودی خود 
نـدارد. یکـی دیگر از نگرانی ها این اسـت که روبـات پیام های خصوصی را جمـع آوری کرده 
و عمـال در اختیـار طـراح بگذارد. کارشناسـان ایـن موضوع را بـا چند دلیل منتفـی می دانند. 
دلیـل اول همـان محدودیـت حافظه روبات ها اسـت، این کـه تمامی پیام هایی کـه پردازش 
شـوند، بعـد از مدتـی از حافظـه Cloud در سـرور پـاک خواهند شـد و تلگـرام این طـور ادعا 
می کنـد کـه این پیام هـا هرگز در سـرور نمی مانـد. دلیـل دوم آن که عمال حتـی در صورت 
جمـع آوری اطالعاتـی نظیـر پیام ها و شـماره تلفن هـا، طراح روبات دسترسـی مسـتقیم به 
آن هـا ندارد و همه این اطالعات از طریق پروتکل رمزنگاری شـده تلگرام به سـرور واسـطه 
منتقـل و در آنجـا پـردازش و ذخیـره می شـوند. بنابراین به نظر می رسـد آن طـور که بعضی 
ادعـا می کننـد، روبات هـای تلگرام راهی برای جاسوسـی هسـتند، صحت نـدارد و روبات ها 
هم مانند سـایر کاربران سـطح دسترسـی محدودی بـه اطالعات افراد دارنـد که البته همین 

انـدازه اطالعـات هم با هوشـمندی کاربـران قابل کنترل اسـت.

حدود یک سال از زمان ارائه مکالمات نامحدود موبایلی 
توسط اپراتور های تلفن همراه می گذرد و در این مدت به 
واسطه شرایط در نظر گرفته شده از سوی رگوالتور دیگر 
امکان بهره مندی مشترکان از مکالمات رایگان حداقل 
به مانند آن دوره فراهم نیست. طرح های تشویقی تلفن 
پرداخت  با  مشترکان  تا  می کردند  فراهم  امکانی  همراه 
درون شبکه ای  نامحدود  مکالمه  مدتی  بتوانند  مبلغی 
داشته باشند، اما در حالی که اجرای این طرح از سوی 
اقبال  با  زمان  از  مقطعی  در  همراه  تلفن  اپراتور  سه  هر 
عمومی مواجه شده بود، از زمستان سال قبل این طرح 
از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مورد 
بررسی قرار گرفته و دستور توقف آن صادر شد، چرا که به 
اعالم رگوالتور، اجرای این طرح تاثیرات منفی متعددی 
روند  این  ادامه  در  بود.  گذاشته  برجای  شبکه  بر کیفیت 
نوین  فناوری های  و  ارتباطات  مطالعات  دفتر  قبل  سال 
این  به  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
موضوع واکنش نشان داده و اعالم کرد که طرح مکالمه 
و  جهان  کشور های  سایر  در  شبکه ای  درون  نامحدود 
در اکثر قریب به اتفاق اپراتور ها اجرا می شود و از منظر 
محسوب  رقابتی  کنشی  و  موجه  اقدامی  رگوالتوری 
می شود اما مسئوالن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
این  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  و  رادیویی 
مقررات  تنظیم  سازمان  و  داشته  متفاوت  نظری  زمینه 
رقابتی  ضد  را  اپراتور ها  طرح  این  رادیویی  ارتباطات  و 
تشخیص داده و دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون 
کرد. صادر  را  کشور  همراه  اپراتور های  همه  شبکه ای 

 استقبال اپراتور ها از حذف
مکالمات نامحدود

پس از ایجاد مشکل در استمرار این طرح، وزیر ارتباطات 
اپراتور ها  تشویقی  طرح های  اجرای  بر این که  تاکید  با 
را  موضوع  این  اپراتورها شده،  شبکه  در  اختالل  موجب 
عنوان کرد  برشمرده و  سرویس  این  دلیل اصلی توقف 
کردند،  اقدام  تشویقی  طرح های  به  وقتی  اپراتور ها  که 
آنها  شبکه  که  شود  طوری  رقابت  این  نمی کردند  فکر 
با مشکل روبه رو شود. محمود واعظی همچنین در آن 
اپراتور های  توسط  طرح  این  اجرای  به  اشاره  با  دوره 
دو  که  کرد  عنوان  ایرانسل،  و  اول  همراه  یعنی  غالب 
اپراتور طرح های تشویقی را ترویج کردند و اپراتور دیگر 
اعالم  را  دیگری  طرح  رقابت  این  در  شرکت  برای  هم 
کرد که منجر به ایجاد مشکل در شبکه اپراتورها شد و 
در آن زمان اختالالت باال رفته و قطعی تماس ها زیاد 
شد. وی با بیان این که ما به عنوان نماینده مردم عمل 
می کنیم، اظهار کرد که رگوالتوری طرح های تشویقی 
را بررسی کرد و طی صحبت هایی که با اپراتور ها انجام 
شد آن ها نیز قبول کردند که انتظار مشکالت پیش آمده 

را نداشتند.

 پیش شرط های از سرگیری
مکالمات رایگان

اما در آن مقطع به دنبال انتقادات متعدد مطرح شده، مدیر 
وقت بررسی های فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
در خصوص امکان از سرگیری این نوع طرح ها تاکید کرد 
که طبق پروانه، امکان ارائه طرح های تشویقی تعرفه ای 
که  جوشقانی  فالح  حسین  دارد.  وجود  اپراتور ها  برای 
در  مقررات  اعمال  و  نظارت  معاون  عنوان  به  روز ها  این 
بر این که  تاکید  با  مقطع  آن  در  دارد  فعالیت  رگوالتوری 
تشویقی،  طرح های  اجرای  از  پیش  است  الزم  قطعا 
اپراتور ها جزئیات آن را به رگوالتور اطالع دهند، گفت که 
البته طبق پروانه اپراتور ها این گونه نیست که الزم باشد 
اپراتور برای ارائه هر طرح تعرفه ای، از ما تاییدیه داشته 
باشند. وی ادامه داد: قطعا اپراتور ها می توانند همین حاال 
مختلف  طرح های  ارائه  به  خود  پروانه  چارچوب  در  هم 
بپردازند، چرا که ما در این زمینه تعیین تکلیف نمی کنیم و 
این امکان وجود دارد که اپراتور های مختلف تخفیف های 
متنوعی را برای مشترکان در نظر گیرند. به گفته او این 
موضوع نیز به بازاریابی و مارکتینگ آن ها بستگی دارد 
که  گرفته ایم  نظر  در  را  شرط  این  آن ها  برای  تنها  ما  و 
کیفیت خود را کاهش نداده و اطالع رسانی دقیق و شفافی 
برای مشترکان داشته باشند و چارچوب های پروانه خود 
توقف  بحث  شد:  یادآور  همچنین  فالح  کنند.  رعایت  را 
به  که  شد  اعالم  زمانی  نامحدود هم  مکالمات  سرویس 
دلیل افزایش ترافیک و کاهش کیفیت خدمات اعتراضاتی 

به سازمان منعکس شد. وی عنوان کرد: به دنبال طرح 
این گالیه ها سازمان تنظیم مقررات از اپراتور ها خواست 
اطالعات مربوط به تاثیر این طرح در شبکه خود را اعالم 
کنند تا ما بدانیم که به عنوان مثال چه تعداد از مشترکان 
از این طرح استفاده کرده اند و اجرای چنین طرح هایی چه 
اندازه در کیفیت شبکه تاثیر گذاشته و چه درآمدی برای 
اپراتور به همراه داشته است. نکته دیگر آنکه، در خصوص 
این گونه  دنیا  در  کشوری  هیچ  هم،  تشویقی  طرح های 
نیست که این طرح ها را به طور تمام مدت ارائه کند. به 
زمانی  دوره  یک  به  مربوط  تشویقی  طرح های  حال  هر 
به  مشترک  باید  آن ها  ارائه  زمان  در  و  می شوند  خاص 
طور شفاف بداند که تفاوت این سرویس با شرایط عادی 
از چه قرار است. صادق عباسی شاهکوه نیز در آن دوره 
در ارتباط با این موضوع عدم اطالع رسانی شفاف و ایجاد 
مشکل برای برخی مشترکان را از جمله دالیل مخالفت 
با استمرار اجرای این طرح دانسته و گفته بود که در این 
خصوص تذکراتی به اپراتور ها داده شده و همواره هم در 
تمام مصوبات این مسئله مورد توجه جدی قرار داشته که 
هر امکانی برای مردم در نظر گرفته می شود باید به شکل 
واضح و شفاف و بدون هرگونه ابهامی اطالع رسانی شود. 
حال حدود یک سال از توقف این طرح می گذرد و در این 
مدت کم و بیش اپراتور ها طرح هایی را برای ارائه مکالمات 
نامحدود به مشترکان خود امتحان کرده اند اما با این حال 
همچنان از اجرای این طرح با شرایط سابق که استقبال به 

نسبت خوب مشترکان را به همراه داشت خبری نیست.

طرح های مکالمه رایگان اپراتور ها بیش از یک سال است که دیگر 
اجرا نشده اند.

 دیگر خبری از طرح های تشویقی
 اپراتور ها نیست


