ایــن محدودیــت را اعــام نکــرد .آیــا امــکان
داشــت در ســالهای گذشــته از همیــن روش
جلوی فیلتر شــدن شــبکههای اجتماعی نظیر
فیسبوک و توئیتر را گرفت؟
چــون مــن در آن مقطــع زمانی نبــودم ،نمیدانم
چه تصمیمی میتوانســت اتخاذ شود تا جلوی فیلتر
ایــن شــبکهها گرفته شــود .هــر اتفاقی شــرایط خاص
خودش را دارد در شــرایط فعلی کســب و کار و زندگی
مردم وابستگی بسیاری به شبکههای اجتماعی دارد.
ممکــن اســت در آن مقطع زمانی مســئوالن چارهای
جز گرفتن این تصمیم نداشــتند امــا باید توضیحات
الزم بــرای ایــن تصمیم هم اعــام میشــد و درحال
حاضر هم کســانی که این ســرویسها را فیلتر کردند،
حضــور دارند و باید پاســخگو باشــند .به نظــر من نیاز
اســت کــه مــا در سیاســتهای رســانهای خودمــان
تجدید نظر کنیم .در زمینه اســتفاده از پیامرسانهای
داخلــی بایــد فرهنگســازی و اطالعرســانی صورت
بگیــرد کــه اســتفاده از ایــن پیامرســانها بــا توجــه
بــه زیرســاختهایی کــه در کشــور ایجــاد شــده ،چــه
مزیتهایــی بــرای کاربــران بهدنبــال دارد .اعتقــاد
شخصی بنده در موضوع رسانه این است که رسانهها
باید آزادی عمل بیشتری داشته باشند.
یکــی از نــکات منفــی تلگــرام هم همیــن موضوع
اســت .مــا همــه مــردم کشــور را جمــع کردهایــم در
فضــای بســته و همه کســانی را هــم کــه میخواهند با
مــردم صحبت کننــد به این فضــا آوردهایم امــا افکار
جهانــی تحت تأثیر تلگرام نیســت چــرا که محیطش
بســته اســت و همه مردم دنیــا هم عضو آن نیســتند.
امــا افکار جهانــی تحــت تأثیــر اتفاقاتی کــه در توئیتر
رخ میدهد ،هســتند .به اعتقاد من شــیوه و سیاســت
رســانهای مــا نیــاز بــه بازنگــری دارد .البتــه وزارت
ارتباطــات متولی سیاســتگذاری رســانهای نیســت به
همیــن خاطــر هــم میگویــم نظر شــخصی مــن این
است.
آیــا همین سیاســتگذاری رســانهای باعث
شــده که بــه این شــدت تلگــرام در کشــور مورد
استقبال قرار بگیرد و هر تصمیمی درخصوص
آن با حساسیتهای بسیاری همراه باشد؟
چــون محدودیــت رســانهای داریــم ،ایــن پلتفرم
پیامرســان تبدیل به پلتفرم رسانهای شده است .این
در حالی اســت که این دو مقوله از یکدیگر جدا هستند
و بــه همیــن علت در هیــچ جای دنیا به این شــدت به
یک پیامرسان توجه نمیشود.
در حــال حاضــر شــبکه اجتماعــی در
کشــور وجــود دارد کــه بتوانــد جایگزیــن
تلگــرام باشــد؟البته در این زمینه اعالم شــده
پیامرســانی به نام «ایتا» قرار است جایگزین
تلگرام شود.
بهعنــوان وزیــر ارتباطــات و همچنیــن فــردی کــه
در فضــای مجــازی حضور فعالــی دارم ،بایــد بگویم
تاکنون اسم این پیامرسان داخلی را نشنیدهام.
طبیعتاً ما خدمــات دولت الکترونیــک ،پرداخت
بانکــی و ...را نمیتوانیم روی یک پیامرســان خارجی
ببریــم .اما بحث رســانه کمی متفاوت اســت .اگر قرار
باشــد تنها پیامرسان کار رساندن پیام ســاده را انجام
بدهــد ،بایــد گفــت پیامرســانهای داخلــی مــا ایــن
ظرفیت را دارند و این کار خیلی پیچیدهای نیست .اما
وقتی انتظار دارید یک پیامرســان تبدیل به رسانهای
شــود کــه با گذاشــتن یک مطلــب در یــک لحظه ۵۰۰
هــزار نفــر آن را ببیننــد ،ایــن قطعــاً حــوزه کاریاش
رســانه اســت .توجه به این نکتــه بســیار اهمیت دارد
که حوزه پیامرســان و رســانه باید تفکیک و مشــخص
شــود به نوعی که عرصه پیامرســان باید داخلی باشد
و عرصــه رســانه بینالمللی کــه ما هــم در آن حضور
مؤثر داشــته باشیم که با توجه به این نکات میتوانیم

منطقی به نتیجه برسیم .توجه داشته باشید در ایران
بهدلیــل محدودیــت ،برخــی شــبکههای اجتماعــی
مفهــوم پیامرســان و رســانه یکــی شــده اســت .حــاال
شــما میپرســید آیا میشــود جایگزینی برای تلگرام
داشــت؟ بنــده میگویــم در بخــش پیامرســان بلــه
امــا درخصوص رســانه بایــد گفت در صورتــی امکان
جایگزینــی یــک پیامرســان داخلــی به جــای تلگرام
امــکان پذیــر اســت کــه در الیــه رســانه بــه جنبههای
بینالمللی آن هم نگاه شود.
یعنــی میتوانیم یــک پیامرســان داخلی
داشــته باشــیم که مانند تلگرام به بستری برای
کسب وکارهای مجازی هم تبدیل شود؟
چنیــن پیامرســانی پیــش نیازهایــی دارد از جملــه
اینکه بستر پرداخت داشته باشد ،خدمات الکترونیکی
دولــت روی آن قرار گرفته باشــد و ...کــه درحال حاضر
پیامرســانهای داخلی مــا ظرفیتهــای خوبی ایجاد
کردهانــد که کســب و کارهای داخلی مــا میتوانند روی
این پیامرسانهای بومی براحتی کار کنند.

اعتقاد بود که مســئولینی کــه توئیت میکنند،
بیــکار هســتند چــرا کــه مســئولی کــه دغدغــه
کار بــرای مــردم داشــته باشــد ،حتــی فرصت
تماشــای تلویزیون ندارد چه رسد به حضور در
شــبکههای اجتماعــی؛ از آنجا که شــما حضور
فعالی در شــبکههای اجتماعی دارید ،نظرتان
در این خصوص چیست؟
در ایــن خصــوص دو دیــدگاه وجــود دارد .یکــی
دیدگاه ســنتی مدیریتی است .یعنی شما تمام انرژی
و وقتت را برای انجام مجموعــه اقداماتی میگذارید
و تمام .یک دیدگاه مدرن مدیریتی هم وجود دارد که
براساس آن شما از جامعه برای انجام اقدامات خود
بازخورد دریافت میکنید .شما مجموعه اقداماتی را
برای مردم انجام میدهید پس باید ببینید اثرات آن
در ســطح جامعه به چه صورت اســت .در بســیاری از
مواقــع ما کاری را در وزارت ارتباطات انجام میدهیم
و در نهایــت خالصــهای از گــزارش کار را از طریــق
شبکههای اجتماعی با مردم در میان میگذاریم.

الزاماً وزیر ارتباطات نباید امنیتی باشد .سابقه من یک سابقه روشنی است و مسأله این
نیست که من امنیتی بودم یا نه .باالخره من یک سابقهای داشتم که در حوزه فنی ،امنیت
کار کردهام در واقع در حوزه امنیت با دیدگاه فنی کار کردهام نه دیدگاه امنیتی ،من مهندس
بودهام چه در یک دستگاه امنیتی چه در وزارت ارتباطات .وظیفه مهندس هم مشخص
است .یک مدت معاون وزیر و رئیس زیرساخت بودم که وظایف مشخص داشتم حاال هم
در جایگاه وزیر یک وظایف مشخص دارم

چــرا تاکنــون ایــن پیامرســانها مــورد
استقبال کاربران ایرانی قرار نگرفتهاند؟
شــما تلگرام را االن با این دید استفاده میکنید که
یــک خبــری را روی آن بخوانید ،خبــری را از طریق آن
منتشــر کنیــد و در کنار آن خریدی را هــم انجام دهید.
تلگرام امروز به یک رســانه تبدیل شده و به هیچ وجه
بحثهای پیامرســانی آن مورد توجه نیســت .کارکرد
تفــاوت را هم اگــر میخواهیــد ببینید واتــس اپ یک
پیامرســان اســت اما تلگرام در مقابل آن یک رســانه
است.
پــس شــما میگوییــد بخــش توســعه
پیامرســان داخلــی برعهــده وزارت ارتباطات
است اما بخش توسعه رسانه آن برعهده نهاد
دیگــر ماننــد وزارت فرهنــگ و ارشاداســامی
است.
خیــر .بخش توســعه پیامرســان و رســانه بــه هیچ
وجــه برعهــده وزارت ارتباطات نیســت .مــا تنها باید
زیرســاخت شــبکه را آماده کنیم که آماده شده است.
یکــی از وظایفــی کــه در مصوبه شــورای عالــی فضای
مجــازی برعهده وزارت ارتباطات گذاشــته شــده این
اســت که مــا باید تســهیالتی را بــرای پیامرســانهای
داخلــی به وجــود میآوردیم کــه ایجــاد کردهایم و در
مجمــوع وزارت ارتباطــات متولــی سیاســتگذاری در
فضای مجازی نیست.
از آنجــا کــه رفــع فیلتــر از توئیتــر دغدغــه
بســیاری از کاربــران اســت ،در همیــن راســتا
گفتوگویی بــا بعضی از نماینــدگان مجلس
داشــتیم که آیــا برای ایــن رفع فیلتــر برنامهای
در دســت دارنــد که یکــی از نماینــدگان بر این

از طریــق همیــن اطالعرســانی ،کامنتهایــی
دریافت میکنیم و متوجه میشــویم که نتوانستهایم
درخصــوص یــک موضــوع همــه جوانــب را در نظــر
بگیریــم .بــه اعتقــاد مــن الزمــه مدیریــت هوشــمند
اســتفاده از ظرفیتهایــی اســت کــه شــبکههای
اجتماعی به وجــود آوردهاند مثــاً درخصوص طرح
رجیســتری ،تغییــر تعرفــه اینترنــت و ...تصمیماتی
برای مــردم گرفته میشــود پس بایــد همراهی افکار
عمومی را هم با خودت داشته باشی چرا که نمیتوان
به افکار عمومی بیتفاوت بود.
تمام شــبکههای اجتماعی کــه در آن فعال
هستید را خودتان بهروزرسانی میکنید؟
بله.
چه مدت زمان برای فعالیت در شبکههای
اجتماعی اختصاص میدهید؟
معموالً شــبها یک ســاعت و تا یک ساعت و نیم
وقت بــرای خوانــدن مطالبی کــه الزم باشــد ،در نظر
میگیرم.
هــر نــوع کامنتــی پــای پســتهای شــما
دیده شــده آیــا اقــدام به پــاک کردن یا بســتن
کامنتهای خود در این شبکهها هم کردهاید؟
بلــه ،در بســیاری از مــوارد افــراد از الفــاظ رکیــک
اســتفاده کرده و من مجبور به پاک کردن آن شــدهام.
البتــه در بخشــی از موارد از آنها خواســتهام که رعایت
کننــد چرا کــه ما در محیطی هســتیم که همــه چیز آن
مشــخص است و خیلیها رعایت کردهاند و نسبت به
گذشته فضا بهتر شده است.
در بخشــی از کامنتها هم این کاربران هســتند که
به ســؤاالتی که از من پرسیده شــده ،جواب دادهاند که
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