ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﻨﺎوری ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ« ﭼﯿﺴﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺪهای از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﯾﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ دارﻧﺪ
اﻣﺮوز  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ  ۹۸در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از اﯾﺪهﻫﺎی

ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺷﺎن در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻊ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﻮد.

رﺳﻮل ﺟﻠﯿﻠﯽ :ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ

»رﺳﻮل ﺟﻠﯿﻠﯽ« ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن »اﯾﺮاﻧﺖ« ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ
ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ۳۶ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺣﻮزه  ICTﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ  ۴ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد :ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮی در ﺻﻨﻌﺖ آیﺗﯽ،
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﭙﯽراﯾﺖ در ﮐﺸﻮر ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و آیﺗﯽ.

ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﺟﺎزه آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﺎن  ۹۸رخ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﺪ» :ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد«.
ﺟﻠﯿﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻊ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺟﺰﺎت ﺗﻼش ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ  VPNﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ:

»ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﺳﺎل  ۸۶وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎری ﻣﺎ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﺸﻮری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﺮار دارﯾﻢ و
دﺷﻤﻦ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ »ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار« رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ روی

ﻣﺪل ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺪل داﺧﻠﯽ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﮐﻼس ﭘﻬﻨﺎی
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻮدک ﺗﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و ﺳﻔﯿﺮ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در آﺧﺮ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  VPNﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ VPN» :ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺳﻪ
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .از ﺳﺎل  ۹۱ﻗﺮار ﺑﻮده  VPNﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داده ﺷﻮد و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ
ﻧﺸﻮد ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ ،واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
ﺟﻠﯿﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روزی
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻠﻪ ،ﺣﺘﯽ آن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داتﮐﺎم را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺳﺎﻧﺴﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺳﺖ .ﺳﺎﻧﺴﻮر در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ و در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل
اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺎک ]ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر[ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ آن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ«.

رﺿﺎ ﺗﻘﯽ ﭘﻮر :ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
»رﺿﺎ ﺗﻘﯽﭘﻮر« وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دادهﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »دﯾﺘﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد« و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺷﻮد.
ﺗﻘﯽ ﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ارزان ﺷﺪن ]اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ[ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر و
اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻧﺴﻮر در آن وﻗﺘﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ .از روز اول ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮑﯽ ﺷﺪه وﻟﯽ اﺻﻼ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺟﻮ ﻧﯿﺰ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻨﺒﺪ آﻫﻨﯿﻦ دور اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﮕﺬارد و آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ درﺑﺎره ﻗﻄﻌﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﺗﻘﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .او ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺮای ﻧﺎم ﺑﺮدن از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻧﺪاد.

رﺿﺎ ﺷﺮﯾﻔﯽ :ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺪور اﺟﺎزه ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

»رﺿﺎ ﺷﺮﯾﻔﯽ« ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ  ۵۹و  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ را
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
او درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺧﺎص اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوژه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪ.
اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮای ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ

ﺑﺪﻫﺪ.

ﻣﻬﺮداد ﺧﺪاوردﯾﺎن :ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را درﯾﺎﺑﯿﻢ

»ﻣﻬﺮداد ﺧﺪاوردﯾﺎن« ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺳﻮﯾﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋهای دارد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺤﺚ اﺻﻼح و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺗﺤﻘﻖ
واﻗﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻪ دور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﺎر و ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرﺗﯽ روی آن از
دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ آن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
او درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدش درﺑﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اﻗﺸﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺗﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺎوای ﮐﺸﻮر ﻣﯽرود اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد
ﻧﮑﻨﻨﺪ«.

ﺧﻠﯿﻞ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ :ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

»ﺧﻠﯿﻞ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ« از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ  ICTرا
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد .او ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮدش درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ
دارد:

»ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ دﻓﺘﺮ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از ﺧﻮدﺷﺎن در ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ .اﮔﺮ ﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻻاﻗﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪی و دﻗﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
»ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺸﺎورز :ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ

»ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺸﺎورز« دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﺗﺮ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد؛ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﯾﮏ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺠﺰا اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی آن ﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮیﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ» :ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ اﺳﻢ و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد«.
ﮐﺸﺎورز ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﻮده اﺳﺖ» :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻠﮕﺮام در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﭼﻪ
ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺸﻮر روی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﯿﭻ دردی را
دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ آن اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ را ﻧﺪارد .ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮد«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

