مینو مؤمنی
دبیر گروه فناوری

عکسها  :رضا معطریان ایران

دریکــیازروزهــایمنتهــیبــهپایانســالمیهمان
وزیــرجــوانبودیم.وزیــریکهوقتــیناماوازســوی
رئیسجمهــوریبهعنوانگزینــهوزارتارتباطاتو
فناوری اطالعات معرفی شــد ،از هر طیف و جناحی
مخالفان بســیاری صفآرایی کردنــد و در این میان
باالترین انتقــاد به ســابقه امنیتی او برمیگشــت تا
آنجاکهحســنروحانیدردفاعازوزیرپیشــنهادیبا
بیاناینکهایننخستینتجربهدراستفادهازجوانان
خواهد بــود ،گفــت« :من در شــورای عالــی فضای
مجــازی،جهرمیرایکبــارازطرفوزیــراطالعات
آقایعلویوباردیگرازطرفوزیرارتباطاتوفناوری
اطالعــات،آقــایواعظــیدیدهام.ایشــانهمیشــه
امنیــتوآزادیرابــاهــممیدیدنــد.ایــنحرفکه
اوآزادیرابــهمذبــحمیبرد،نادرســتاســت».به
هرحــالباتمــاماماواگرهــاعاقبــت«محمدجواد
آذری جهرمی»بــا ۱۵۲رأیموافق ۱۲۰،رأیمخالف
و  ۷رأی ممتنــع از مجمــوع  ۲۸۸رأی توانســت بــه
کرســی وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات دولت
دوازدهمدستیابدولقبجوانترینوزیرکابینهرا
ازآنخودکند.دراینگفتوگوسعیداشتیمعالوه
بــرموضوعاتمهــمروزحــوزهفــاوا،ازوزیــرجوان
سؤالهای شخصی نیز داشته باشیم؛ سؤالهایی که
وزیرباگشادهروییبههمهآنهاپاسخداد.

گفت و گوی «ایران» با محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

محدودسازی ارتباطات ،راه توسعه را میبندد
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بســیاری شــما را یک فرد امنیتــی میدانند
حتــی جنــاب آقــای روحانــی در دفــاع آخر از
کابینه درخصوص شــما گفتند وزیر ارتباطات
باید آزادی ،امنیت و فناوری اطالعات را بداند
تا بتوانــد از اطالعات و آزادی مــردم در فضای
مجازی حراســت کند .شــما تا چه حــد خود را
یک فــرد امنیتی میدانیــد و آیا واقعــاً امنیتی
بــودن امتیازی بــرای وزیــر ارتباطات به شــمار
میرود؟
الزاماً وزیر ارتباطات نباید امنیتی باشد .سابقه من
یک ســابقه روشنی اســت و مســأله این نیست که من
امنیتی بودم یا نه .باالخره من یک ســابقهای داشــتم
که در حــوزه فنی ،امنیت کار کــردهام در واقع در حوزه
امنیت بــا دیدگاه فنــی کار کردهام نه دیــدگاه امنیتی،
مــن مهندس بــودهام چه در یک دســتگاه امنیتی چه
در وزارت ارتباطــات .وظیفــه مهندس هم مشــخص
اســت .یک مــدت معــاون وزیــر و رئیس زیرســاخت
بودم که وظایف مشخص داشتم .حاال هم در جایگاه
وزیــر یک وظایــف مشــخص دارم .وزیــران ارتباطات
مختلفــی در دنیا وجود دارند که ســابقه امنیتی دارند
و این مســأله ای نیســت که تنها در ایــران اتفاق افتاده
باشد .بهعنوان مثال ،وزیر ارتباطات آفریقای جنوبی
ســابق بر ایــن وزیــر اطالعــات این کشــور بــوده و وزیر
ارتباطــات روســیه نیــز ســابقه امنیتــی دارد در ضمن
وزیــران دیگــر کشــورها هم هســتند که ســابقه امنیتی
دارند .بنابراین امنیتی بودن الزام ندارد که شــما نگاه
امنیتی به هر مســأله داشــته باشــید .اما اینکه بگوییم
ایــن اپیدمــی اســت و باید وجود داشــته باشــد ،حرف

درســتی نیســت و در عیــن حــال بــودن آن هــم چیــز
عجیب و غریبی نیست.
چــرا ســابقه امنیتــی شــما با حاشــیههای
بسیاری همراه شد؟
در کشــور برای کســی کــه در نهــاد امنیتــی کار کرده
همیشــه یک نــکات منفــی در نظــر میگیرند یــا مثالً
میگوینــد کابینــه امنیتــی تشــکیل دادهانــد .بــه نظر
مــن اینکــه فــردی بــا ســابقه امنیتــی میخواهــد در
هــر حــوزه دیگــری کار کنــد ،نباید ایــن ســابقه برایش
یــک امتیــاز منفی باشــد .یــک فــرد را باید بــا توجه به
تواناییهایــش دیــد .وقتــی از مجموعه جدا شــده که
دیگــر بــه آن مجموعــه تعلــق نــدارد .آن چیــزی کــه
خطرناک اســت ،این اســت کــه یک فرد نــگاه امنیتی
همــراه با محدودیت ســاز نســبت به مســائل داشــته
باشد .عرصه ارتباطات عرصه توسعه است نه عرصه

الزمه مدیریت هوشمند استفاده از ظرفیتهایی
است که شبکههای اجتماعی به وجود آوردهاند مثالً
درخصوص طرح رجیستری ،تغییر تعرفه اینترنت
و ...تصمیماتی برای مردم گرفته میشود پس باید
همراهی افکار عمومی را هم با خودت داشته باشی
چرا که نمیتوان به افکار عمومی بیتفاوت بود

محدودیت .اگر گســی دیدگاه محدودیتســاز داشته
باشد ،الزاماً نیاز نیســت که امنیتی باشد .سابق بر این
وزیــران ارتباطاتی داشــتیم که میگفتنــد پهنای باند
 ۱۲۸کیلــو بیــت بر ثانیــه برای کل کشــور کافی اســت.
ایــن افــراد هیچ ســابقه امنیتــی هم نداشــتند .چیزی
که مذموم اســت ،این اســت که نگاه محدودساز خود
را بــه عرصه توســعهای وارد کنیم .پاســخ مــن هم در
زمانی که عدهای شــبهاتی نســبت به سابقه کاری من
داشتند ،این بود که اگر کسی باور دارد که نگاه من نگاه
محدودســاز اســت ،بــرود و عقبه آشــکار فعالیت من
را ببینــد .باالخره جهرمــی در رایتل ،ســازمان تنظیم
مقررات و زیرساخت بوده نگاهش آیا در این مشاغل
توســعهای بوده یا محدودســاز؟ زمانی که یک مسأله
امنیتی در کشــور صورت میگیرد و فردی با نام سرباز
گمنــام امام زمان(عــج) فعالیت میکنــد ،همه چیز
خــوب اســت اما اگر همیــن فردی کــه در مجموعهای
اســتخوان خرد کرده میخواهد پســتی بگیرد ،ســریع
میگویند این فرد امنیتی اســت .به هرحال از نگاه من
باید ظرفیت و ســابقه فرد دیده شود نه اینکه چون در
یــک نهاد امنیتی کار کرده پس نــگاه مذموم و بدی به
مسائل دارد.
در زمــان فیلتــر شــدن «تلگــرام» و
«اینســتاگرام» شــما بــه صــورت مشــخص در
شــبکههای اجتماعی خود اعالم کردید که این
فیلترینــگ موقــت اســت و حتی از کســب و
کارهایی که ضرر هم دیدند ،عذرخواهی کردید
که به نوبه خود این کار تحســین برانگیزی بود.
چرا که در زمان فیلتر شــدن شــبکههایی مانند
«توئیتــر» و «فیسبوک» هیچ مســئولی دلیل

