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رکورد شکنی کانالهای فارسی زبان «تلگرام»
با یک میلیارد مطلب

خبر

اعالم آمادگی وزیر پیشنهادی ارتباطات با مجلس

«آماده برگزاری جلســـه حضوری با کســـانی هستم که گفتهاند از آنها
بازجوییکردهام».بهگزارش«ایران»،اینتوئیتمحمودصادقییکی
از نمایندگان مجلس و رئیس فراکســـیون شفافسازی و سالمسازی
اقتصاد و انضباط مالی مجلس اســـت .صادقی در قالب یک توئیت
که در فضای مجازی منتشر کرده ،خبر داد که آذری جهرمی در جلسه
دیروز هیأت رئیســـه فراکسیون شـــفاف ســـازی ،آمادگی خود را برای
برگزاری جلسه حضوری با کســـانی که گفتهاند از آنها بازجویی کرده،
اعالم کرده اســـت .گفتنی است وقتی نام محمد جواد آذری جهرمی
بهعنوان گزینه احتمالی وزارت ارتباطات دولت دوازدهم مطرح شد
هجمههایی گســـترده به این مدیر جوان شرکت ارتباطات زیرساخت
صورت گرفت و بسیاری ،حضور جهرمی در وزارت اطالعات را یکی از
نقاط ضعف بزرگ وی ،بهعنوان کســـی دانستند که میخواهد سکان
وزارت ارتباطات را در دست بگیرد .دامنه این هجمهها گسترده شد و
حتی گروهی اعالم کردند که آذری جهرمی از آنها بازجویی کرده است
و در نهایت ،دامنه این موضوع به مجلس کشیده شد.

دریافت نماد الکترونیکی از سوی  28هزار فروشگاه اینترنتی

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت گفت ۲۸ :هزار فروشگاه
اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند .به گزارش مهر ،فرانک اسکویی
ارائهنماداعتمادالکترونیکیبهفروشگاههایاینترنتیوکسبوکارهایآنالینرادر
راستای ساماندهی این کسب و کارها و نیز اطمینان از درگاه پرداخت این سایتها
بـــرای فروش آنالین عنوان کرد .وی با تأکید براینکه هماکنون نزدیک به  ۲۸هزار
فروشگاه اینترنتی نماد الکترونیکی دارند افزود :درگاه و وبسایت سرویسدهی این
کسب و کارها امکان پرداخت را دارد .اسکویی خاطرنشان کرد :عالوه بر این حدود
 ۱۰هزار تقاضا نیز در سیستم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای دریافت نماد
الکترونیکی ،به ثبت رسیده است که البته برخی فقط اطالعاتشان را وارد کردهاند و
پروندهشان فعال نیست .معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت
معـــدن و تجارت همچنین از تـــاش برای مقررات زدایـــی دریافت نماد اعتماد
الکترونیکی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ خبر داد.

استفاده  80درصد جوانان ایرانی از اینترنت

بیش از  80درصد از جمعیت جوان ایران با میانگین ســـنی  15تا 24
ســـال از شبکه اینترنت اســـتفاده میکنند .به گزارش ایلنا ،طبق آمار
منتشر شده از سوی مرکز افکار سنجی ایران (ایسپا) بیش از  80درصد
جمعیت جوان ایران با میانگین سنی 15تا  24سال از شبکه اینترنت
استفاده میکنند .این در حالی است که میانگین استفاده از اینترنت
در جعیت جوان سایر کشورهای در حال توسعه دنیا  67درصد است.
آمارهای منتشر شده از دسترسی بســـیار باالی جامعه جوان با سنی
حســـاس در ایران حاکی از گسترده بودن و راحتی اتصال به اینترنت
در ایران در مقایســـه با کشـــورهای در حال توســـعه دنیا است که این
وضعیت را به یک چالش فرصت و تهدید تبدیل کرده است.

امنیت
آنالین

مذاکره با هکرهای
سریال«بازی تاج و تخت»

هکرها ایمیلی را از مدیران شبکه اچ بیاو منتشر کردند
که نشـــان میدهد این شبکه تلویزیونی امیدوار است با
پرداخـــت ۲۵۰هـــزار دالر باج به هکرهای ســـریال بازی
تاج و تخت با آنها کنار بیاید .به گزارش ایبیســـی نیوز،
هفتهگذشتهاعالمشدکهعدهایهکرباحملهبهرایانههایشبکهتلویزیونیاچبیاو
بخشی از قسمتهای ســـریال بازی تاج و تخت که هنوز پخش نشده و همین طور
فیلمنامههـــای بخشهای بعدی این ســـریال و حتی ایمیلها ،تلفنهـــا و آدرس
محل سکونت بازیگران مشهور سریال یاد شده را به سرقت بردهاند .آنها بخشی از
این اطالعات را هم در فضای مجازی منتشر کردهاند .اچ بیاو که نگران افشای این
اطالعاتاست،تالشداردباباجدادنبههکرهارضایتآنهاراجلبکند.جانبیلر
مدیر اجرایی اچ بیاو با ارسال ایمیلی به هکرها در تاریخ  27جوالی از آنها به علت
آگاه کردن اچ بیاو از آسیبپذیریهای امنیتی خود تشکر کرده است .وی از هکرها
خواستهیکهفتهبیشترصبرکنندتااینشبکهباحسننیت 250هزاردالرپولمورد
درخواستآنهارابپردازد.مدیریادشدهپرداختاینمبلغراپاداشیبرایشناسایی
آسیبپذیری اچ بیاو توصیف کرده است .اچ بیاو اعالم نکرده که آیا ارسال چنین
ایمیلیرابرایهکرهاتأییدمیکندیاخیر.

سونیتا سراب پور

محمدجـــوادآذریجهرمـــی،کهتاکنونبهعنـــوانمعاونوزیـــرارتباطاتو
مدیرعاملشـــرکتارتباطاتزیرســـاختبرایفعاالنحوزه ICTنامیآشنا
بودحـــاالودریکماهاخیرنامشبهعنوانوزیرپیشـــنهادیوزارتارتباطاتو
البتهجوانترینوزیرمعرفیشـــدهبهمجلسبرایکابینـــهدولتدوازدهمبر
سرزبانهاســـت.بیراهنیستاگربگوییمخبرهاوحاشـــیههایمطرحشدهدر
خصوصاینگزینهپیشـــنهادیبرایتصدیدروزارتارتباطاتبیشترازدیگر
وزیران پیشـــنهادی حســـن روحانی به مجلس است .اگر در ســـه سال گذشته
نامجهرمیبهعنوانفردیمعتقدبهتوســـعهشـــبکهاینترنـــتوجلوگیری
ازمحدودیتهـــایدسترســـیآزادبهاطالعاتگـــرهخوردهبودحـــاالناماوبا
حاشیههایبسیاریهمراهاستکهبهسوابقاودروزارتاطالعاتبازمیگردد.
بههمینبهانهوبرایپاســـخبهسؤاالتیکهاکثرکاربراناینروزهادرشبکههای
اجتماعیازآذریجهرمیدارندبااومصاحبهایانجامدادیمکهمیخوانید.

عکس :علی محمدی  /ایران

سرپرســـت پژوهشگاه فضای مجازی کشور از شکستن
رکورد انتشار یک میلیارد مطلب در کانالهای عمومی
فارســـی زبان تلگـــرام خبـــر داد .به گـــزارش «ایران»،
مســـعود اســـدپور با بیان این مطلب افزود :براساس
آمارهای مرکز ملی فضای مجازی تعداد کانالهای عمومی فارسی زبان تلگرام
امروز از مرز 555هزار کانال گذشته و مطالب منتشر شده در این کانالها نیز رکورد
انتشار یک میلیارد مطلب را شکسته و به عدد  1/1میلیارد نزدیک شده است .وی
گفت :با توجه به اینکه کل صفحات سایتهای فارسی زبان در اینترنت حدود 2/1
میلیارد تخمین زده میشود ،میتوان گفت از نظر شاخص تعداد مطالب منتشر
شده ،پیام رسان تلگرام به تنهایی و صرفاً در کانالهای عمومی آن از سال 1394
که امکان ایجاد کانال در تلگرام فراهم شده ،قابلیت رقابت با تمام محتوای تولید
شده در تمام ســـایتهای فارسی زبان در طول ســـالیان اخیر را پیدا کرده است.
اسدپور با اشاره به اینکه این پیام رسان براساس میزان انتشار روزانه  2تا  3میلیون
مطلب ،تا آخر مهر ماه امسال از سایتها نیز پیشی خواهد گرفت ،تأکید کرد :در
صورتی که حجم مطالب تولید شـــده در شبکههای اجتماعی و پیام رسانهای
دیگر نیز به آمار تلگرام اضافه شـــود میتوان گفت حجم تولید مطالب در طول
یک سال این شبکهها با کل مطالب تولید شده از ابتدای ایجاد وب فارسی تاکنون
فراتر خواهد رفت .وی با بیان اینکه از میان  555هزار کانال عمومی فارسی زبان
بیـــش از  20هزار کانـــال دارای حداقل  5000عضو هســـتند ،تصریح کرد :از میان
مطالب منتشر شده در کانالهای تلگرام  88درصد بصورت تولید مطلب جدید
و  12درصد آن بازنشـــر (فوروارد) مطالب کانالهای دیگر بوده است .البته حجم
قابل توجهی از این مطالب تولیدی ،کپی مطالب کانالهای دیگر بوده که در جای
خود قابل بررســـی اســـت .وی افزود :مجموع تعداد اعضای کانالها نزدیک به
 720میلیون عضو است که با توجه به اعالم تلگرام درخصوص وجود  40میلیون
اکانت از کاربران ایرانی نشـــان میدهد هر کاربر بهطور متوسط در  18کانال عضو
است که متوسط ســـن این کانالها  312روز بوده و به طور متوسط  129روز یعنی
41درصد این روزها را فعال بودهاند.

زیرساخت ســـبب مطرح شـــدن چنین
دیدگاههـــا و حاشـــیههایی در خصـــوص
انتخاب شـــما بهعنوان وزیـــر ارتباطات و
فناوریاطالعاتشدهاست.
مگر هر فردی که در وزارت اطالعات
بوده اســـت باید بیاید توضیـــح دهد که
مشـــغول بـــه چـــه کار و مأموریتـــی بوده
است .خود وزارت اطالعات اگر مصلحت
ببینـــد همه چیز را توضیـــح میدهد .در
خصوص فعالیت من در این وزارتخانه
این بحث مطرح میشـــود کـــه فالنی در
ســـال  88در ایـــن وزارتخانه فـــان کار و
فـــان کار را کـــرده اســـت .مجموعه فنی
وزارت اطالعات که من در آن مشـــغول
به کار بودم یک مجموعه کامالً مهندسی
اســـت و اتفاقاً باالترین نگاه توســـعهای
کشور در این مجموعه فنی دیده میشود.
تکنولوژیهایـــی که در ایـــن وزارتخانه به
کار برده شده به تازگی به صورت پایلوت
درآمـــده تـــا در حوزههای تجـــاری مورد
اســـتفاده قـــرار بگیـــرد .وزارت اطالعات
مجموعهای اســـت که در لبـــه تکنولوژی
حرکـــت میکنـــد .امـــا اینکـــه مجموعه
فنی وزارت اطالعات کار سیاســـی انجام
میدهد یا کار دستگیری و سرکوب انجام
میدهد حرفهایی کامالً اشـــتباه است.
چنین مأموریتهایـــی در این مجموعه
اصالً تعریف نمیشود .کار معاونت فنی
وزارت اطالعـــات کاری کامالً توســـعهای

نامزد پیشــنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در گفت و گو با «ایران»:

با دیدگاه امنیتی محدودساز مخالفم

 ëëشـــایدبهترباشـــدنخستینســـؤالرابا
فعالیـــتپررنـــگایـــنروزهایشـــمادر
شبکههایاجتماعیشروعکنیم.چندهفته
قبـــل از اینکه بهعنوان گزینـــه اصلی برای
وزارتارتباطـــاتازطرفرئیسجمهوری
معرفی شـــوید ،شـــاهد فعالیـــت پررنگ
شما در اینســـتاگرام و توئیتر بودیم آیا این
فعالیتبامعرفیکردننامشمابهمجلس
بهعنوانوزیردرارتباطاست؟
حضـــور مـــن در ایـــن شـــبکههای
اجتماعی ربطی به موضوع وزیر شـــدنم
نـــدارد ،چرا که روابط عمومـــی وزارتخانه
حدود یک ســـال قبل برنامههایی را برای
اطالعرســـانی شـــفاف به مردم در دستور
کار قـــرار دادند ،از جمله اینکه در برخی از
موضوعات و اطالعرســـانی در خصوص
آنهـــا خوب اســـت که خود ما بـــه صورت
مستقیم و با کمک شبکههای اجتماعی
با مردم صحبت کنیم .از آنجا که شخصاً
دوست نداشتم این دستورالعمل را تنها
به صورت ســـطحی انجام دهم و ارتباط
به صورتی باشـــد که برای مثال حســـاب
من توســـط فردی مشـــخص اداره شود،
بهدنبالفرصتیبودمتادراینسرویسها
فعالیت رســـمی و مستقیم داشته باشم.
در نهایت در دوماه گذشته با توجه به قرار
گرفتـــن در فرآیند تغییر و تحوالت دولت
با فشـــار کاری کمتری روبـــه رو بودیم .به
همین خاطر حسابهای کاربری که قبالً
در اینســـتاگرام داشـــتم را فعالتر و بعد
هـــم در توئیتر یک حســـاب کاربری با نام
خودم ایجـــاد کردم .بنابراین به هیچوجه
حضور من در این شـــبکهها به این خاطر
نبوده که از ســـوی آقای روحانی بهعنوان
وزیر ارتباطات معرفی شـــوم ،چرا که من
شانسی برای خود بهعنوان وزیر ارتباطات
متصورنمیشدم.
ëëاگربهعنوانوزیرارتباطاتانتخابشوید
با توجه بـــه افزایش حجـــم کاری ،همین
ارتباط مســـتقیم با کاربران در شـــبکههای
اجتماعـــی را ادامه خواهید داد و حســـاب
کاربریتان در این ســـرویسها توسط خود
شماادارهخواهدشد؟
صفحـــات در شـــبکههای اجتماعـــی
گاهی تنهـــا کارکرد رســـانهای دارند که در
این مقطع این صفحات میتواند توسط
روابط عمومـــی آن مجموعه اداره شـــود
امـــا گاهی نیاز اســـت کـــه به کمـــک این
سرویسها رابطه مستقیم و دوسویهای با
کاربران داشت .بنابراین ترجیح میدهم
حساب کاربریام در شبکههای اجتماعی
مختلف پیش خودم بماند و توسط خودم
بهروزرسانیشود.حتیاگربهدلیلمشغله
کاری هم امکان بهروزرسانی منظمی این
صفحاترانداشتهباشم.
ëëچرااینستاگراموتوئیترفیلترشدهرابرای
ارتباط مســـتقیم خود با کاربـــران انتخاب
کردید؟ در واقع چرا با توجه به شـــعار آقای
واعظـــی (وزیـــر ارتباطـــات) در خصوص
تشویق به استفاده از شبکههای اجتماعی
داخلی ،سرویسهای مشابه ایرانی در این
زمینهراانتخابنکردید؟
یک زمانـــی کاری به صـــورت نمادین
و در راســـتای حمایـــت انجـــام میشـــود.
مانند همین موضـــوع که برای حمایت از

شبکههای اجتماعی داخلی در آنها عضو
و فعال باشـــیم .اما یک زمانی قرار اســـت
توگـــو انجام دهید نه یک کار نمادین.
گف 
طبیعتـــاً در حـــال حاضـــر در شـــبکههای
اجتماعی داخلـــی کاربران زیـــادی وجود
توگو باز
ندارد تا فضا و فرصـــت برای گف 
باشـــد .شـــما باید جایی صحبت کنید که
حضور و جمعیت قابل توجه وجود داشته
یتوان تعامل
باشـــد .در چنین فضایی م 
کرد،نظرهاراشنیدوپاسخداد.البتهمندر
شبکههای داخلی ایرانی هم عضو هستم
اما طبیعتاً به اقتضای موضوع بازخوردی
دراینشبکههاازکاربراندریافتنمیکنم.
البته در حال حاضـــر آقای واعظی هم در
اینستاگرامفعالهستند.
 ëëبله ایشـــان هـــم ابتـــدا در شـــبکههای
اجتماعی داخلـــی عضو بودنـــد و بعد به
اینستاگرامآمدندهرچنددرتوئیترفعالیتی
ندارند.
فضای توئیتـــر فضایی نیســـت که در
اختیـــار روابط عمومی قرار بگیرد .به نظر
من توئیتر دارای فضای بســـیار دوطرفه،
ً
کامـــا شـــفاف و صریح اســـت .به همین
خاطر شـــاید از آنجا که ایشـــان خودشان
مستقیمحسابکاربریشاندرشبکههای
اجتماعی را اداره نمیکنند ترجیح دادند
که ســـراغ فضای توئیتر نروند .اما به طور
کلی اگر قرار است حرفی بزنیم و ارتباطی
بگیریم و کاری انجام دهیم باید به جایی
برویم کـــه در آن تجمـــع وجـــود دارد .به
همین خاطر حضور من در این شبکههای
اجتماعـــی یک کار نمادین نبـــود و هدف
توگویمستقیمباکاربرانبود.
گف 
 ëëاز زمان گمانهزنی در خصوص انتخاب
وزیرارتباطاتنـــامافرادمختلفیازجمله
آقایان جهانگرد ،فیروزآبادی ،فرجی دانا،
احمـــد معتمـــدی ،محمد فروزنـــده برای
این ســـمت شنیده میشـــد اما در آخرین
هفتههای نهایی شـــدن فهرســـت وزیران
دولت دوازدهم نام شـــما بهعنوان گزینه
نهاییوزارتمطرحشد.علتاینانتخاب
دربرابراینگزینههاباتوجهبهتجربهوسن
کمشماچهبود؟
آقای روحانی در  4ســـال گذشته توجه
ویـــژهای به فضای مجـــازی داشـــتهاند و
وزارت ارتباطـــات یکـــی از مجموعههای
مهم بـــرای ایشـــان بوده اســـت .ایشـــان
چند بـــار بـــرای در جریان قـــرار گرفتن از
امـــور ،از این وزارتخانه بازدید داشـــتهاند.
بجز این مـــوارد آقـــای روحانـــی را ماهی
یک بار در جلسات شـــورای عالی فضای
مجـــازی نیز مالقات میکنیـــم و دانش و
اطالعات کافـــی از فعالیـــت در این فضا
دارند .بنابراین ایشان به کار و وزنه تمامی
معاونـــان در ایـــن وزارتخانـــه شـــناخت
کامـــل داشـــتهاند .فهرســـتهای وزیران
پیشنهادی ،از گروههای مختلف به رئیس
جمهوری ارائه شـــده بود کـــه از مجموعه
فهرستهای مشـــهور ( 6فهرست) برای
وزیران پیشنهادی ،نام من در دو فهرست
دیده میشـــد .اما در نهایت ایشـــان بعد
از بررســـیهای مختلـــف بـــه جمعبندی
خودشان برای انتخاب وزیران رسیدند.
 ëëدر نهایت فکـــر میکنید علت انتخاب
شما از بین افراد مختلف در فهرستهای

ëëخبرهای زیادی در خصوص اینکه من در بخش شنود وزارت اطالعات کار کردهام در شبکههای مجازی
دید ه میشـــود .یک بار هم اعالم کردم که اصال وزارت اطالعات بخشی به نام شنود ندارد .در سال  84هم
بنده در وزارت اطالعات مدیر کل نبودم.

نیم نگاه

ëëعنوان شفاف بنده هم در سال  88مدیر کل امنیت سیستمهای ارتباطی در سازمان تنظیم
مقررات بود .تمام خبرهایی که در این چند هفته در خصوص فعالیتهای بنده با به کار بردن
عبارات خاص منتشر شده هدف کامال رسانهای و در راستای تخریب دارد.
ëëمن در وزارت اطالعات کار کردهام اما متاســـفانه رویکردی ایجاد شـــده که هر فردی در این
وزارتخانـــه کار میکند بد اســـت .اگر این وزارتخانه بد اســـت پس برای چه بـــه وجود آمده
است؟ وزارت اطالعات یکی از نهادهای مهم برای برقراری امنیت در جامعه است.
ëëآن چیزی که بد است و من هم قبول دارم این است که کسی با دیدگاه امنیتی محدود ساز
در یک مجموعه توسعهای مشغول به کار شود .اما در سه سالی که من در مجموعه زیرساخت
فعالیت کردهام آیا رویکردی امنیتی و محدود کننده برای حوزه داشتهام؟

گوناگونچهبود؟
چنـــد نکتـــه در ایـــن انتخـــاب دیـــده
میشـــود .نکته اول اینکـــه مدیران موفق
در عرضه فنـــاوری اطالعات امروز را افراد
جوانتشکیلمیدهند.البتهبهاینمعنی
نیست که هر جوانی میتواند موفق باشد.
شما شرکتهای بزرگ فناوری اطالعات
را که نگاه کنید میبینیـــد که در رأس آنها
مدیران جوان نشســـتهاند .نکته دوم این
است که ایشان یک تعهدی به مردم داده
بودند مبنی برای جوانگرایی و استفاده از
نسل سوم انقالب در کابینه .نکته سوم این
بود که آقای رئیس جمهوری با ارزیابی که
نسبتبهشرایطفناوریاطالعاتداشتند
برداشتشـــان این بـــود که ایـــن وزارتخانه
بیشترین ســـرو کار را با جوانان دارد و الزم
اســـت فهم بیشـــتری بین گروه جوانان و
وزارت ارتباطات شـــکل بگیرد تا شـــرایط
بـــرای رشـــد و پیشـــرفت در این صنعت
فراهم شود .بنابراین شاید مجموعه این
نکات باعث شـــد آقای روحانی تصمیم
بگیرند مـــن را بهعنـــوان وزیـــر ارتباطات
دولت دوازدهم به مجلس معرفی کنند.
 ëëمعرفی شـــما بهعنوان وزیر ارتباطات
دولت دوازدهم به مجلس با حاشیههای
زیادی همراه بوده اســـت .این حاشیهها
هم به ســـوابق شـــغلی گذشته شـــما باز
میگردد .قطعاً بازخورد این حاشیهها را
در توئیتر هم دریافـــت کردهاید .در حال
حاضر خواسته اکثر کاربران شفافیت در
خصوص سابقه کاری شما قبل از ورود به
وزارت ارتباطات اســـت .اینکه آیا شما در
وزارت اطالعات و در بین سالهای  84تا
 88کار شنود انجام میدادید؟
خبرهای زیـــادی در خصـــوص اینکه
مـــن در بخـــش شـــنود وزارت اطالعـــات
کار کردهام در شـــبکههای مجـــازی دیده
میشود .یک بار هم اعالم کردم که اصالً
وزارت اطالعات بخشی به نام شنود ندارد.
در ســـال  84هم بنده در وزارت اطالعات
مدیر کل نبودم.
 ëëپس عنوان شـــما در ســـال 84در وزارت
اطالعاتچهبود؟
کارشناسحوزهفنی.
 ëëو در ســـال 88در ایـــن وزارتخانه در چه
پستیقرارداشتید؟
عنوان شـــفاف بنده هم در ســـال 88
مدیـــر کل امنیت سیســـتمهای ارتباطی
در ســـازمان تنظیـــم مقررات بـــود .تمام
خبرهایـــی کـــه در ایـــن چنـــد هفتـــه در
خصـــوص فعالیتهـــای بنده بـــا به کار

بردن عبارات خاص منتشـــر شده هدف
ً
کامـــا رســـانهای و در راســـتای تخریـــب
دارد .چارچوب و ضوابط شـــنود در کشور
براســـاس قانون مشـــخص شـــده است.
باید نـــگاه کنید ببینیـــد در چارچوب این
قانـــون جایگاه و سلســـله مراتب شـــنود
چیست و کجاســـت؟ آیا در شـــنود ،خود
وزارت اطالعات نقشی دارد؟ البته وزارت
اطالعات و دیگر نهادهای امنیتی ،پلیس
و بخشهایی که برای امنیت مردم تالش
میکنند قطعـــاً نیاز به کنترل براســـاس
قانون دارند تا ســـرنخهای الزم را کشـــف
کنند .امـــا در خصـــوص موضوعی ،خود
این نهادها هم رأســـاً اقدام نمیکنند .هر
فعالیتـــی در این زمینه طبـــق آیین نامه
در قوه قضائیه و اداره کل دادگســـتری کل
استانها و براساس قانون انجام میشود.
بنابراین انتســـاب این حرفها به صورت
کلی به من کامالً غلط است.
 ëëپس فعالیت خود در وزارت اطالعات را
تأیید میکنید چون در یک پست توئیتری
خود نوشتهبودید «اگر در مجموعهای هم
حضور داشتم برای خدمت به مردم بوده
است».
بله ،من در وزارت اطالعات کار کردهام
اما متأســـفانه رویکردی ایجاد شده که هر
فـــردی در ایـــن وزارتخانـــه کار میکند بد
اســـت .اگر ایـــن وزارتخانه بد اســـت پس
برای چـــه به وجـــود آمده اســـت؟ وزارت
اطالعـــات یکـــی از نهادهای مهـــم برای
برقراری امنیت در جامعه اســـت .وزارت
اطالعات بر اساس مأموریتهایش برای
حفظامنیتمردمگامبرمیدارد.کارکنان
ایـــن وزارتخانه برای حفـــظ امنیت مردم
جـــان خودشـــان را آن هـــم در گمنامی از
دست میدهند .البته ممکن است در هر
دستگاهی عدهای اشتباه کنند این شرایط
دلیل نمیشـــود که کل یـــک مجموع ه را
زیر ســـؤال ببریـــم .به جـــای تخریب یک
عده خاص و یک مجموعه باید اقدامات
اشـــتباه در آن مجموعه را زیر ســـؤال برد.
آن چیـــزی که بد اســـت و من هـــم قبول
دارم این اســـت که کسی با دیدگاه امنیتی
محدودســـاز در یک مجموعه توسعهای
مشغول به کار شود .اما در سه سالی که من
درمجموعهزیرساختفعالیتکردهامآیا
رویکردیامنیتیومحدودکنندهبرایحوزه
داشتهام؟
 ëëشـــفافنبـــودنفعالیتشـــماتاپیش
از حضـــور دروزارتارتباطـــاتوفعالیت
بهعنـــوان مدیرعامل شـــرکت ارتباطات

وزارت اطالعات
مجموعهای
است که در لبه
تکنولوژی حرکت
میکند .اما اینکه
مجموعه فنی
وزارت اطالعات
کار سیاسی
انجام میدهد
یا کار دستگیری
و سرکوب
انجام میدهد
حرفهایی
کامالً اشتباه
است .چنین
مأموریتهایی
در این مجموعه
اصالً تعریف
نمیشود

در حـــوزه تکنولـــوژی اســـت .در کل نـــه
هرچیزی کـــه مردم میگوینـــد را من به
دلیل محدودیتهـــای موجود میتوانم
اثبات کنم و نه هرچیـــزی که من بگویم
را دیگـــران قبـــول میکنند .یـــک فضای
مناســـب برای تخریب ایجاد شده و من
هم تا حد کفایت توضیحات الزم را ارائه
کردهام.
 ëëچه اتفاقی افتاد که از این مجموعه جدا
و بهعنوان مدیرعامل شـــرکت ارتباطات
زیرساختانتخابشدید؟
در ســـال  92و زمانـــی کـــه آقـــای
واعظی بهعنـــوان وزیر ارتباطـــات دولت
یازدهـــم انتخاب شـــدند با آقـــای علوی،
وزیراطالعات چندین بار صحبت کردند
و بـــا توجـــه به شـــناختی کـــه از مجموعه
فعالیتهای بنده داشـــتند درخواســـت
کردنـــد تـــا مأموریتهـــای خـــود در این
وزارتخانـــه را واگـــذار و بـــه فعالیتهـــای
توسعهای در وزارت ارتباطات کمک کنم.
در نهایت با اصرار آقای واعظی و موافقت
وزارت اطالعـــات بـــه مجموعـــه وزارت
ارتباطاتپیوستم.
 ëëبا توجه به حاشیههایی که در خصوص
ســـوابق کاری خـــود در وزارت اطالعـــات
داریدچقدرامیدواربهکسبرأیاعتماداز
مجلسهستید؟
مجلس ایـــن حـــق را دارد که تمامی
موضوعـــات را بررســـی و رســـیدگی کند.
خیلی با این دید به موضوع نگاه نمیکنم
کـــه آیا رأی مـــیآورم یا خیـــر .طبیعتاً در
بررســـی یک وزیـــر اصل چیـــزی که برای
نمایندهها مهم است و باید بررسی شود
برنامههایی است که ارائه شده است .اگر
توفیق این را داشتم که رأی الزم را کسب
و در مجموعـــه وزارت ارتباطات بهعنوان
وزیر کار کنم با جدیت برنامهها را پیگیری
و انجـــام خواهم داد .اگر هم این توفیق را
نداشتیم باز هم با جدیت به کارهای خود
در این مجموعه ادامه میدهیم .طبیعتاً
مسیری که ملت خواسته و دولت انتخاب
کرده باید ادامه پیدا کند.
 ëëاگر بهعنـــوان وزیـــر ارتباطـــات دولت
دوازدهـــم موفق به دریافـــت رأی اعتماد
شـــوید چه تغییـــری در معاونتهای این
مجموعهایجادخواهیدکرد؟آیابایدشاهد
حضور جوانها و زنان در پســـتهای این
وزارتخانهباشیم؟
طبیعتـــاً هـــر تغییر و تحولـــی نیاز به
تفکـــر دارد ،چـــرا کـــه مـــا با امـــور جاری
مردم مواجه هستیم و در این خصوص
نمیتـــوان تصمیمات فـــوری گرفت .با
توجـــه بـــه اینکـــه در این مـــدت در حال
تهیـــه برنامه و هدفگـــذاری برای حوزه
 ICTبودیم به این اولویت نرســـیدهایم
که معاونتها با چه کســـانی باشـــد .اما
آنچه مسلم است این موضوع است که
این تیم وزارت ارتباطات در چهار ســـال
گذشـــته خوب کار کرده اســـت .تغییری
هـــم اگـــر ایجاد شـــود بـــه قصـــد ترمیم
است تا شـــرایط بهتر شود .در این زمینه
ارزیابیهـــا و مشـــورتهای الزم گرفتـــه
خواهد شـــد .اما در حال حاضر و قبل از
کســـب رأی اعتماد از مجلـــس انتخاب
معاونان اولویت من نیست.

