ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ :آﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻨﯿﺪن ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دادهاﯾﺪ« و
»اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺘﻠﮕﺎه اﻋﺘﻘﺎدات ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ« ﮔﻮاه ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻮد؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﺟﻮاد ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ« ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در دادﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻪ »ﻻﯾﻮﻫﺎی ﻣﺘﻌﻔﻦ« و »ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﯽارزﺷﯽﻫﺎ« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن
اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .ﻻﯾﻮﻫﺎی ﻣﺘﻌﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ و دﯾﮕﺮان از آن
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ً
دﯾﺮوز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ» .ﻣﻮﺳﯽ ﻏﻀﻨﻔﺮآﺑﺎدی« درﺑﺎره ﺧﻮاﻧﻨﺪهای اﯾﺮاﻧﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﻟﻮور اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف ﻋﺮف اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد »ﻓﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز ،ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ،ﺑﯽ ﻏﯿﺮﺗﯽ ،ﻏﺮب ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد
دارد«.

ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺣﺪود  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در آﻳﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ
دوﺑﺎره ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻧﻪای داغ ﺷﻮد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام در اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎه ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۲۰

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در اﯾﺮان دارد اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ و از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﺑﻬﺮه
زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮاﺷﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺎﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ؛ آﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﺪ؟

در ﺷﺄن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺸﻮد

»ﺣﺴﯿﻦ رﺿﺎزاده« ﮐﻪ در دوره ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮد ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر را دور از ﺷﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .او در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺷﺄن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ورود ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺘﻮﻟﯽ دارد .درﺑﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ را دارﯾﻢ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ«.

رﺿﺎزاده :ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﭙﺮدازد
رﺿﺎزاده ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ورود ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آن را ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎور دارد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﺮدم ﺑﭙﺮدازد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ورود ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺴﺘﺎد و اﮔﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را درﺳﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎر
را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی دﻧﯿﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ
آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد«.
رﺿﺎزاده ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺮدم و
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺪارﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ داد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺑﺎور دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،آرزوی ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن آن زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن
ﺗﻔﺎوت دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾﯽ رﻧﮓ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد:

»زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی دورﺑﯿﻦدار ﻧﯿﺰ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ رﻓﻊ ﺷﺪه ،ﻣﺎ

ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد«.
او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﮔﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ و
ﻣﺮدم را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ«.

ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ؛ از ﺗﻠﮕﺮام ﺗﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

»رﺿﺎ اﯾﺎزی« ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی
دﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان در
ﺧﺼﻮص اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮده وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن آن
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
اﯾﺎزی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﯾﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮدش را وارد
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار را
دارد و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ» :ﻣﺴﺎﻟﻪ اول اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و در ﺣﺎل ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟«

ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و در ﺣﺎل ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

اﯾﺎزی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﭼﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﺗﻔﺎوت دارد ،اول ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﮕﺮام دارﻧﺪ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ روی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻨﻮز
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗﯿﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار آن را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺠﺎری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و راه ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن آن در ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮر و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺤﻞ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ» :ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮏ
ﺑﺎزﭘﺮس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺪود ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
را دارﯾﻢ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد«.
اﯾﺎزی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﮐﺜﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪه و ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ

ﺑﺎرز ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد«.

اﯾﻦ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺶ از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﻻزم را در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻗﻨﺎع
ﺳﺎزی ﺑﺮﺳﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﻀﺮات ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در آن آﻣﻮزش آﺷﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ «.اﯾﺎزی ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﯾﮏ ﺧﻄﺎ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻠﮑﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ویﭘﯽانﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ
دارد.

ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﯾﺪ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد

اﯾﺎزی ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد و ﺣﺘﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻈﺮات و ﮔﺰارشﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ورود ﺷﻮد» :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺄن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وارد
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮد«.

ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻨﺎوری ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻓﻨﺎوری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ
اﯾﺎزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﻧﻈﺎرت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام روی ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺠﻠﺲ و
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ از آن ﺳﻮ اذﻋﺎن
دارد ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﯿﺶ رود ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺎص اﺷﺎره
ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻨﺎوری ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺨﺘﺼﺎت
ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﯿﺎورد و ﺑﮕﻮﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺳﺮور آﻧﻬﺎ داﺧﻞ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﺸﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ دارد و در اﯾﻨﺠﺎ
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺸﻮد و ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﺎز و ﮐﺎر را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﻨﺪ«.

ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﺷﺪ

»ﭘﻮرﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ« وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن »وﯾﭽﺖ« در اﯾﺮان ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ» :در آن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
 People Nearbyویﭼﺖ ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ آن را ﻣﺨﺮب
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮق دادن اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن ویﭼﺖ در
آن زﻣﺎن ﺷﺪ ،ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۱۸۴۲روز ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺳﺎز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ زد«.

ﺟﺮم اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻨﻮز از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺠﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﻧﺘﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﻮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﺮم اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻨﻮز از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺎور دارﯾﻢ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺟﻮر دﯾﮕﺮی اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از اﻫﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺸﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺠﻠﺲ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ راﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه«.

ورود ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺷﺄن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺖ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻠﮕﺮام در روﺳﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در دﻧﯿﺎ و اﯾﺮان ﺑﺎرﻫﺎ رخ داده
و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاریﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﺎن ﻗﺎﻧﻮن و
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﭘﺎﻦ ﻣﯽآﯾﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻣﺮوزه ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدم ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻪ
ﻣﺴﺪودﺳﺎزی ﺑﺮﺳﺪ» :ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﮐﻪ روی ﻣﺮدم وارد ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺧﻮدش را دارد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮕﯽ و ﺗﺠﺎری و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺒﺮی ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و رﺷﺪ آن در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﻧﺸﺎن از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن آن
دارد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎزهی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ؛ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد ﻓﺮدای ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؟«
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

