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تلگرام محبوبترین پیامرســان اینترنتــی کاربران
ایرانــی،درزمســتانســالجاریروزهــایپــرفــرازو
نشیبیراپشتسرگذاشت.بعدازمقاومتدولت
یازدهمودررأسآنوزیرارتباطاتایندولتیعنی
محمود واعظی در برابر فشارهای نهادهای مختلف
برای فیلتــر شــدن آن ،در نهایــت این پیام رســان و
همچنیــن شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بهدلیــل
ناآرامیهــایصورتگرفتهدردیماهســال۹۶فیلتر
شدند.هرچندکهچندروزبعداینستاگرامازبندفیلتر
آزاد شــد .اما فیلتر تلگرام تــا نزدیک بــه 14روز ادامه
داشت .این فیلترینگ درست در زمانی اتفاق افتاد
کهحســنروحانــیرئیسجمهورییــکهفتهقبل
در نخســتین همایش حقوق شــهروندی رو بــه وزیر
ارتباطاتجوانشکردهوازجهرمیقولگرفتهبودکه
دستاورویدکمهفیلترینگنخواهدرفت،امااین
بارنهدستجهرمیکهدستخودرئیسجمهوری
روی دکمه فیلترینگ رفته بود .تلگرام و اینســتاگرام
براســاس مصوبه شــورای امنیــت ملی به شــورای
امنیــتکشــورفیلتــرشــدند.تصمیــمروحانــیبه
بــاور بســیاری از کارشناســان تیــر خالصی بــه تمام
سیاســتگذاریها و شــعارهایش برای دسترسی آزاد
کاربران به اطالعات بود .در زمان فیلتر بودن تلگرام
درکشــورکهبهیکماههمنرسیدبسیاری،روحانیو
وزیرارتباطــاتاویعنیمحمدجــوادآذریجهرمی
رامــوردانتقــادقــراردادندامایــکچیزشــایدازدید
بســیاری پنهان ماند و آن اینکه این نخستین بار بود
که یک رئیس جمهوری و همچنین وزیر ارتباطاتش
در مقایســه با دولتهای گذشــته بهصورت شفاف و
صریحدرخصوصدلیلفیلترشــدنیکســرویس
پاســخگوبودند.ازروزهایاولیهفیلترشــدنتلگرام
رئیسجمهوریدرحاشــیهچندبرنامهخبریاعالم
کردکهمعتقدبهدسترسیآزادبهاطالعاتاستوبه
هیچوجهنمیتوانبافیلترکردنجلویانتشاراخبار
واطالعاتراگرفــت.درکناراینصحبتهامحمد
جوادآذریجهرمینیزدرپاسخبهانتقادهاوسؤاالت
خبرنگاراناعالمکردکــهوزارتخانهتحترهبریاو
نقشیدرفیلترشدناینسرویسنداشتهامادرکشور
اتفاقــاتامنیتیرخدادهکــهاتخاذچنینتصمیمی
به صورت موقت از ســوی رئیس جمهوری ضروری
بودهاست.درنهایتنیزتلگرامبعدازنزدیکبهدو
هفتهازفیلترینگخارجشد.

پس از  14روز فیلتر و با وجود مخالفان سرسخت

تلگرام چگونه رفع فیلتر شد
سرنوشتتاریخیتلگرامدرایران
تلگراماززمانیکهبعدازکندشدنپیامرسانوایبرمقصد
بعدیکاربرانایرانیبرایارســالپیام،فیلم،عکسو...شــد،
یعنی ســال ۹۴تاکنون بارها از سوی مقامات مختلف از جمله
برخی نمایندگان مجلس نهم و دبیر کمیته تعیین مصادیق
مجرمانه مورد تهدید و درخواست برای فیلترینگ قرار گرفته
است.تلگرامنخستینبارودرتابستان،زمانیکهامکانساخت
اســتیکررابــهکاربرانشدادموردتهدیدبرایفیلترشــدنقرار
گرفت .در همــان زمان محمــود واعظی ،برعکــس وزیران دو
دولــتگذشــتهبهجــایفیلترکردنســریعاینشــبکه،تیمی
رابــرایمذاکــرهبامدیــرانتلگــرامواردمیدانکردتــاازطریق

نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال  ۹۶و
کند شدن چند باره تلگرام این شایعه را در جامعه به
وجود آورد که دولت در تالش برای محدود کرد دسترسی
کاربران به این سرویس پیام رسان است .اما محمود
واعظی گفت :ما در این دولت با جدیت ایستادهایم تا
هیچ دستگاهی نتواند برای دسترسی مردم به فضای
مجازی مشکلسازی کند
توگــوبــامدیراناینشــبکهجلویســاختاســتیکربرای
گف 
کاربــران ایرانی گرفته شــود .در نهایت نیز محمــود واعظی در
یکیازنشستهایخبریخوددرپاسخبهسؤالیدرخصوص
نتیجهاینمذاکراتاعالمکرد:مدیریتاینشــبکهمجازیدر
ایمیلیکهبرایوزارتارتباطاتفناوریاطالعاتارسالکرده
است،متعهدشدهبراساسقوانینجمهوریاسالمیفعالیت
داشتهباشدوایناستیکرهایغیراخالقیراازشبکهخودبرای
کاربــران ایرانی حــذفکنــد .درگام دوموقتی تلگــرام در پاییز
ســال ۹۴امکانســاختکانالرافراهمکردمجدداًبرایفیلتر
شــدندردستورکارکمیتهفیلترینگکشــورقرارگرفت.دراین
خصوصحتیجلســههایاضطرارینیزبرگزارشــد.هرچند
اکثراینجلســاتبهخاطرغیبتبرخیازاعضایآنازجمله

نمایندهوزیرارتباطاتوبهحدنصابنرسیدناعضایکمیته
بــرایرأیگیری،بدوننتیجهباقیماند.درحالیکهبهفاصله
دوهفتهیکبارکمیتهفیلترینگجلساتیبرایتصمیمگیری
درخصوصتلگرامبرگزارمیکرد،ازسویدیگرواعظیخبراز
بهنتیجهرسیدنمذاکراتوزارتارتباطاتبامسئوالنتلگرام
برای مسدودشــدن کانالهای غیراخالقی مــیداد .در همین
زمینهمحمــود واعظی در خصوص واکنش تلگــرام به اخطار
ایران گفته بــود :بهدنبال آخرین مکاتبه و اخطاری که از ســوی
وزارتارتباطاتبهمسئوالنتلگرامدرخصوصمسدودکردن
کانالهــایغیــراخالقیصورتگرفت،مســئوالناینشــبکه
اقدام به مسدود کردن کانالهای غیر اخالقی کردهاند ،اما این
تالشهــایوزارتارتباطــاتبــههیچوجهمــوردقبولکمیته
تعییــنمصادیقمجرمانهقــرارنمیگرفت.بــرایمثالدبیر
توگــوباخبرگزاریمهراعــامکردکهتنها5
ایــنکمیتهدرگف 
درصدازکانالهایغیراخالقیتلگرامبســتهشدهو95درصد
اینکانالهاهنوزبازاست.همچنینویازبرگزارییکجلسه
فوریدیگربرایتصمیمگیــریدرخصوصتلگرامخبرداده
بود،امادرنهایتدراواســطدیماهســال ۹۴اینجلسهبرگزار
شدکهاکثریتاعضابهفیلترینگتلگرامرأیندادند.درادامه
نیزاجراشدنفازهایفیلترینگهوشمندتاحدودیاصراربر
فیلترشدنتلگرامرابهفراموشیسپرد.
وعدهایکهشکست
نزدیکشــدنبهانتخاباتریاستجمهوریســال ۹۶وکند
شــدنچندبارهتلگراماینشــایعهرادرجامعهبهوجودآوردکه
دولــت در تالش بــرای محدود کردن دسترســی کاربــران به این
ســرویس پیام رســان و ســرویسهای دیگــر اینترنتی اســت .اما
محمود واعظی در حاشــی ه یکی از برنامههــای وزارت ارتباطات
دولــتیازدهمدرپاســخبهســؤالخبرنــگارانکهآیاقراراســت
تلگــرامفیلتریااینترنتقطعشــود،گفــت«:مادرایــندولتبا
جدیتایستادهایمتاهیچدستگاهینتواندبرایدسترسیمردم
بهفضایمجازیمشکلسازیکند».امادرنهایتبعدازتقریباً۸
ماهازایناظهــاراتدولتیکهدرکارنام هکاریاشموفقیتهای
زیــادی در حوزه جلوگیــری از فیلترینگ بیضابطه و دسترســی
آزادبــهاطالعاتثبتشــدهبودتلگــرامواینســتاگرامرابهدلیل
ناآرامیهــایخیابانیفیلترکرد.درابتدانســبتبهفیلترشــدن
اینسرویسدولتسکوتچندروزهایراپیشهکردامابعدازباال
گرفتن انتقادات و شــایعاتی در خصوص فیلتر بودن همیشگی
تلگــرام،آذریجهرمــیوزیرارتباطاتدرتوئیتــی،دائمیبودن
فیلترینگتلگرامراردوتأکیدکردایجادچنینشایعاتیبرایباال
بردننارضایتیاجتماعیوبدبینیعمومیاست.

