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ﺗﻠﮕﺮام

وﺳﯿﻠﻪ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ در ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﻮده
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
رواﺑﻂ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام روز ﺑﻪ روز ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﮐﻪ روس ﻫﺎ در روز ﺷﻨﺒﻪ
ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﺮای ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺪودﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻣﻨﯿﺘﯽ

روﺳﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ  FSBﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ای
ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  15ﻧﻔﺮ در ﻣﺘﺮوی ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
) FSBﺳﺮوﯾﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺪرال روﺳﯿﻪ( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ  ،Akbarzhon Jailovﺑﻤﺐ ﮔﺬار اﻧﺘﺤﺎری ﺣﺎدﺛﻪ

ﻣﺘﺮوی ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﭘﺎول دورف ،ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻨﻮز ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﮐﺸﻮر زادﮔﺎﻫﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ روﺳﯿﻪ ،ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ روی ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺧﺎک
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮ ﺑﺎز ﺑﺰﻧﻨﺪ در ﻟﯿﺴﺖ

ﺳﯿﺎه  ،Roskomnadzorﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دورف ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ روﺳﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﻠﮕﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر
آﻧﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ .دورف ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺳﯿﻪ ﺑﻮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد.
ﺗﻠﮕﺮام در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﯿﺎم ﻫﺎ در
آن ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮوراﻧﻪ ﺧﻮد را در
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﺎول دورف در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ
روﯾﺘﺮز اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ

ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﯿﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

