ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ :رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺑﺮﺳﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ]ﺑﻪروز
رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
»ﺟﻮاد ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ« ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﺪ و وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ او اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ زودی

اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪن
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎﮐﻨﻮن ،دﻓﺎع رﺲ ﺟﻤﻬﻮر از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺮﻣﯽ و
روﺣﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﻼت در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ
ﮔﻔﺖ» :آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﻪ زودی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﯿﻠﺘﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ و وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ زودی اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽدﻫﻢ«.

ﻗﺪوﺳﯽ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪن ﻓﯿﻠﺘﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤﯽدﻫﺪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزﯾﺮش در ﺑﺤﺚ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮ روزی ﮐﻪ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﺷﻮد» ،از ﺳﯿﺌﺎت اﺳﺖ«.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺼﻮص ﺳﺨﻨﺎن آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻘﺸﯽ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ:

»اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻨﺪ ،از اﻟﻔﺒﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ زﯾﺮ
ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد و اﺧﺘﯿﺎراﺗﺶ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ و
ﻫﺎﺗﮕﺮام ﺧﺎرج از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ«.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻃﻼﮔﺮام و ﻫﺎﺗﮕﺮام
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﻫﺎﺗﮕﺮام و ﻃﻼﮔﺮام اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
»وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺰﺋﯽ از ﭘﯿﮑﺮه وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در آﻧﺠﺎ داﺷﺘﻪ و از ﻫﺎﺗﮕﺮام و ﺗﻠﮕﺮام
ﻃﻼﯾﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﮐﻨﻮن در

ﻫﺎﺗﮕﺮام و ﻃﻼﮔﺮام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﭼﺎرﭼﻮب وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺰء دوﻟﺖ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖ  : ۱۲:۲۵در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ »ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ
در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ داد و ﻧﻮﺷﺖ:

»ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ،ﻧﻈﺮ »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ »اﻣﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ« ﺑﺮ اﻧﺴﺪاد اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ دوﻟﺖ
اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ آﻗﺎی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ را ﻃﺮح و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

