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3 ژانو�ه 2018 - 13 دی 1396

شرط ایران برای رفع فیلتر تلگرام: 'حذف موارد ترور�ستی'

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران شرط رفع فیلتر تلگرام را "حذف موارد ترور�ستی" خوانده و گفته

هم زمان در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای باز شدن این شبکه در نقاطی است که "آرامش در آن حاکم شده است".

آقای آذری جهرمی گفت مستندات ز�ادی وجود دارد که نشان می دهد تلگرام به مقررات خود درباره منع خشونت �ا�بند نیست و

"کانال های متعددی مردم را به آتش زدن منازل مردم و مسئوالن، حمله به تکا�ا و اماکن مذهبی و دولتی و مراکز نظامی تشویق

می کنند".

وزیر ارتباطات ایران گفت در مکاتبه ابتدایی با �اول دوروف، مدیر تلگرام، از او درخواست شد که سه کانال تلگرامی را مسدود

کند. به گفته آقای آذری جهرمی بعد از قبول این درخواست، صاحبان آن کانال ها مجددا در کانال های د�گر فعال شدند و "با توجه

به ضعف مراجع خبری در کشور ما و هجوم مردم برای این که ببینند چه خبر است، مراجعات به این کانال های جد�د ز�اد شد و

مدیر تلگرام علی رغم تعهدات خود، اقدامی نکرد."

اشاره وزیر ارتباطات به کانال های مربوط به آمدنیوز است که در ابتدا مسدود شد اما مدیر تلگرام درخواست ایران را برای بستن

کانالی که به عنوان جا�گزین ا�جاد شده بود، رد کرد.

تازه ترین اخبار را در ا�ستگاه خبر دنبال کنید

دوروف: ایران دسترسی به تلگرام را مسدود می کند
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فیلتر�نگ چقدر به کسب وکارهای ا�نترنتی در ایران ضربه زد؟

اعتراضات ایران؛ تهران آرام تر اما اوضاع شهرهای د�گر متشنج

آمر�کا خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت در مورد ایران شد

مقام های ایران کانال آمدنیوز را به تشویق مردم به شورش و خشونت و تخر�ب اموال عمومی در جر�ان اعتراض های اخیر متهم

می کنند.

آقای دورورف روز �کشنبه ۱۰ دی در تو�تتر خود اعالم کرد که مقام های ایران به خاطر رد درخواست مسدود کردن کانال مورد

نظرشان، در حال فیلتر کردن تلگرام هستند.

اندکی بعد ایران تأیید کرد که با تصمیم شورای امنیت کشور و به دلیل شرا�ط موجود تلگرام و ا�نستاگرام "به صورت موقت" مسدود

شده اند.

وزیر ارتباطات ایران امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت "بیشتر کاربران و بیشترین حجم استفاده از تلگرام در ایران است و

طبیعتا اگر احترام متقابل وجود نداشته باشد، شرا�ط برای همکاری دشوار می شود."

آقای آذری جهرمی رفع فیلتر ا�نستاگرام را "کار راحت تری" دانست و گفت در مورد تلگرام هم "ما پیگیر هستیم چرا که کسب و

کار مردم درگیر آن است."

وزیر ارتباطات ایران گفت که اکنون آرامش در حال بازگشت به کشور است و "بحث بعدی بعد از بازگشت آرامش این است که

پیگیری کرد�م تا شورای امنیت اجازه دهد در نقاطی که این آرامش حاکم شده، فعالیت بعضی از این شبکه ها از سرگرفته شود."

بعد از حدود �ک هفته اعتراض و ناآرامی در نقاط مختلف ایران دست کم بیست نفر کشته و بیش از هزار نفر در شهرها و مناطق

مختلف بازداشت شده اند.

موضوعات مرتبط
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شبکه های اجتماعیا�نستاگرامجامعه ایرانایرانتلگرام

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید

باال

مهمترین خبرها

انتقاد احمدی نژاد از 'خودکشی در زندان' و '�اسخگو نبودن' رهبر در قبال قوه قضاییه

رئیس جمهور سابق ایران که از حضور در دادگاه معاون خود منع شده بود، مقابل دادگاه از قوه قضاییه و 'خودکشی در زندان'

انتقاد کرد و گفت هیچ نهادی حتی رهبر جمهوری اسالمی �اسخگوی شکا�ت ها از قوه قضاییه نیست. محمود احمدی نژاد

هشدار داده که با 'همت مردم' این شرا�ط به زودی به نفع ملت تغییر خواهد کرد و 'ظلم باقی نخواهد ماند.'
14 فور�ه 2018 - 25 بهمن 1396

گروه مخالف اسرائیلی خواهان کناره گیری نتانیاهو شد

14 فور�ه 2018 - 25 بهمن 1396

مکرون: استفاده سور�ه از سالح شیمیایی خط قرمز ماست

14 فور�ه 2018 - 25 بهمن 1396

گزارش و تحلیل

حرکت بدون توپ #علی_کر�می؛ 'قضاوت با مردم'
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فعاالن بازداشت شده محیط ز�ست در ایران چه کسانی هستند؟

باال رفتن قیمت دالر چگونه روی زندگی روزمره مردم تأثیر می گذارد
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