ﭘﺎﺳﺦ آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﺶ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﺎﺳﺦ
داد.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﺳﻮاﻻت و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﯾﺎدی را در ﺧﺼﻮص ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آن اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم دﯾﺪم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ.
 .1وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺎﻻﯾﺶ)ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ( ﯾﺎ رﻓﻊ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه و اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ
اﺳﺖ.
 .2ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺻﻔﺤﺎت ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ و ﻧﯿﺰ ﺿﺪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ رواج دارد و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﻼن دادهﻫﺎ و ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
 .3اﻧﺴﺪاد ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪﻫﺪف
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
 .4ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دو
ﻗﻄﺒﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 .5ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺼﻮب ﮐﺸﻮر در ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﻬﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﯽ آﻧﻬﺎ ،رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﻬﺎت و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺘﻮای راﻫﺒﺮدی ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﻧﯿﺰ اﺻﻼح ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﻧﺤﻮه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی
ﻣﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﮐﺮده ام و اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم را ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ
ﺗﻼش ﻻزم را ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻈﺎم رای ﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺴﺪاد ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ رﺷﺪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
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