واﮐﻨﺶ دوروف ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام در روﺳﯿﻪ:
ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺗﻠﮕﺮام در روﺳﯿﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﮔﺰارش
داده اﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺧﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
ﺣﺎل ﭘﺎول دوروف ﻣﻮﺳﺲ ﺗﻠﮕﺮام در ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ در

اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

ﻃﯽ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻠﮕﺮام از ﺳﻮی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در روﺳﯿﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﻧﯿﺰ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺎ از اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻮد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن وﻋﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻﺪ درﺻﺪی از
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎن را داده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوج از روﺳﯿﻪ رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ وﻋﺪه ﻣﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان روﺳﯿﻪ از ﺗﻠﮕﺮام رخ
ﻧﺪاده ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ
ﺗﻠﮕﺮام را دور زده اﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺑﺮی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
از ﺣﻤﺎﯾﺖ و وﻓﺎداری ﮐﺎرﺑﺮان روﺳﯿﻪ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را دارم.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۷درﺻﺪ از ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﮕﺮام در روﺳﯿﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزار را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ رﺷﺪ اورﮔﺎﻧﯿﮏ ﺗﻠﮕﺮام در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻇﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﺎه اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان دارﯾﻢ را
ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ روﺳﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در روﺳﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮاﮐﺴﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯾﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽ
دﻫﻢ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﻃﻼع دﻫﻢ اﻣﺴﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر را ﺻﺮف اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﺮده ام و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ :روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻠﮕﺮام اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ
ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن وﻻﯾﯽ :ﺗﻠﮕﺮام اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

