اماانفعالهمنبایدباشد.مثالًیکیازاتفاقاتدرفضایمجازی،
کالهبرداریهــایاینترنتیاســتیاباهکموبایــل،بهتصاویر
شــخصی و خانوادگی دســت پیدا کرده و آن را منتشر میکنند.
ازایــنمواردفراوانهســت؛آیامردمبابتایــنموضوعاتبه
دستگاههایقضایی،انتظامییااطالعاتیشکایتنمیکنند؟
دربرخیازاینکانالهاساختنکوکتلمولوتفوموادمنفجره،
نقــلوانتقالیااســتفادهســاحآمــوزشدادهمیشــودیامواد
مخدرومشــروبمیفروشــند،درصورتعــدمبرخورد،گفته
نمیشودکهمسئوالنبیعرضهاند؟
اینموضوعاتخیلیبدیهیاست...
ماهمدنبالبدیهیاتهستیم.
ســؤال ایــن اســت آیــا در حوزههــای فرهنگــی و
اجتماعــیفضــارابــرایورودونقشآفرینــیمــردمو
نهادهایمدنیمهیاکردید؟
بایــدهدایتکنیــم؛دولــتونظام،وظیفهفرهنگســازی
دارد.اگرشمافضایمجازیراباهمینشرایطدراختیارفرزند
 12ســالهتانبگذارید،قطعاًاشتباهکردید؛چوننمیدانیدچه
اســتفادهایمیکند.فرهنگســازیبهعهدهحاکمیتاســت.
تعیینسیاستهابهعهدهحاکمیتاست.البتهبدوندخالت
ورودبــهحوزهشــخصیافــرادوتحمیلالگوها.اینهامســائل
ســادهایاست.البتهنگاههایتندیهمهســت؛امامهماراده
نظامومتوسطتصمیماتاست.حتماًکسیهستکهتریبون
دســتشافتــادهومیگویدهمهعالمهســتیاشــکالدارد.اگر
اینهاراکناربگذاریم،ارادهنظامبرمدیریت،هدایت،صیانت
واستفادهازظرفیتهایاینعرصهاست.
ارادهنظــامومتوســطتصمیماتبهجایخــود،اما
نمیتوانچشــمخودرابهنهادهایاجتماعیوفرهنگی
پرتعــدادیبســتکــهگاهدیدگاههــایمتضــادوحتــی
متناقــضدارند.ایننهادهــانقشوتأثیــریفراترازیک
تریبــونعادیدارنــد.مثــاًدریکیدودههقبلماشــاهد
پدیــدهایبهنام«لباسشــخصیها»بودیــم.نهادهای
متعدد،بــهاینپدیــدهواکنشهــایمتعددیداشــتند؛
برخیحمایتمیکردندبرخیخواستارمهارآنهابودند.
البتــهدردولتآقــایروحانیفعالیتاینگــروهبهاقل
ممکنرسیدکهقابلقدردانیاســت.سؤالاینجاست
باوجودنهادهــایمتکثرکهگاهنظــراتمتناقضدارند،
چگونهمیشودیکسیاستراپیشبرد؟
ما معتقدیم در عالم هستی وحدت در عین کثرت و کثرت
درعینوحدت اســت.یعنییک خداوند داریموتجلی اســما
وصفاتخداوندمیشــودتکثریاکثرت.اینکثرتحولمحور
خدابهوحدتمیرسد.درجامعههمهمینطوراست.عامل
وحدتبخشدریکجامعهباهمهکثرتهایش،قانوناست.
همــهبایدبهقانونتنبدهیم.اگرکســیبخواهدفرایقانونیا
خــافقانــونحرکتکندیــاقانــونرادوربزنــد،جامعهدچار
مشــکل میشــود .برخی جاها میبینیم ســایق فــردی وارد و
تصمیماتیگرفتهمیشودکهموجبزحمتواذیتمیشود.
صالحومشــورتهمهمــادرجامعه،تندادنبهقانوناســت
والغیر.خبدربحث«لباسشخصیها»ماسابقهبههمزدن
جلساتســخنرانییاحضورغیرقانونیافراددربرخیجاهارا
داشتیمواوایلدولتآقایروحانیهمباآنمواجهبودیم.تنها
کارمااینبودکهدرشــورایامنیت،همهدستگاههایمتولیبه
این جمعبندی برســند که قانون ،مالک عمل باشد .یعنی اگر
یکجاوزارتفرهنگوارشاداسالمیمجوزمیدهدومسئول
حفظ امنیت هم نیروی انتظامی اســت ،هیچ کس دیگر نباید
دخالتکند.حتیاگرنیرویانتظامیاینمجوزرامحلاشکال
میدانــد،میتواندقبــلازاعطایمجوزبهوزارتارشــاداعالم
کند.یــااگــریکمراســمیدرداخلدانشــگاهدرحــالبرگزاری
است،نیرویانتظامیوهیچغیریحقورودبهدانشگاهندارد؛
امــارئیسوشــورایفرهنگیآندانشــگاه،بایدمســئولیتآن
مراســم و ســخنرانی را بپذیرند .بعد از این توافق ،با 3-2مورد
از جمله قضیه شیراز و لرستان برخورد کردیم .در این برخورد،
همه همــکاری کردند .مثالً در برخی جاها افرادی منتســب به
برخی دســتگاهها خودســرانه اقداماتی کرده بودند؛ مسئوالن
آندســتگاهاعالمکردنداقداماتبــدوناطالعمابودهوحتماً
برخــورد کنید .در همین راســتا عــدهای هم بــه دادگاه معرفی
شــدند.شماانتخاباتریاســتجمهوریامســالرانگاهکنید؛
مردم و گروهها در عین کثرت ،جلوه بســیار زیبایــی از وحدت را
نشــاندادند.دربعضیازتجمعاتباالیصدهزارنفرحضور
داشتند؛انتخاباتریاستجمهوریاوجهیجاناتاست؛چون
رادیو وتلویزیون هم وارد میشود غلط یا درست ،آنتن زندهای
درخدمتنامزدهامیگذاریمودوستانغلطیادرستهرچه
میخواهنــد میگویند .در ایــن انتخابات ،فضــای مجازی هم
بشدتفعالبود.برخیاصرارداشتنددرایامانتخاباتفضای

مجــازیرامحدودکنیمیاببندیم؛چونمعتقدبودنددرگیری
میشــود .موضوع را در شــورای امنیت مطرح و عنــوان کردیم
ممکناســتفضایمجازیهزینههاییهمداشتهباشد،ولی
برایمشــارکتباالالزماســت.حدود 73درصــددرانتخابات
مشــارکت داشــتند که بدون فضای مجازی حاصل نمیشــد.
حتــیازبینیکســیخوننیامــد.آخرینروزدرایــامتبلیغات،
هم آقای روحانی در مشــهد جلسه عظیمی داشت هم رقیب
ایشــان؛همهنگــرانبودندومیگفتندچونآخرینروزاســت،
حتماًدرگیریمیشــودچونتخلفهمشدهبودودرجاییکه
نبایدجلسهمیگذاشــتند،زورماننرسیدجلسهگذاشتندولی
تخلف را گزارش دادیم .شاید در هر دو تجمع بیش از صد هزار
نفر حضور داشــتند ،اما هیچ اتفاقی نیفتاد .هم شعور و آگاهی
مــردم،همرعایتقانــون،همهمکاریســتادهاوهمحضور
فعالنیرویانتظامیوامنیتیباعثشدجلساتخوبیداشته
باشیم.پسمیشوددرعینکثرت،وحدتایجادکرد.
بعدازجلسهشــماباادمینهااینگونهمطرحشد
کهقراراستبرایتلگراممحدودیتهاییایجادشود.
درجلســهمورداشارهادمینبرخیکانالهاکهازدومیلیون
تاهشــتمیلیونممبرداشتند،حضورداشتند.تلقیشاناین
بــود که نظــام ،مخالف اینهاســت .در آن جلســه چند شــاهد
مثــالآوردموگفتــمرهبرمعظمانقالبســال 81کــهبندهدر
صدا وسیما بودم دســتور داده و همه را مکلف کردند ،اینترنت
ملــیراراهبیندازیــد 16.ســالگذشــتهمــاهنــوزاینترنــتملی
نداریم.شورایعالیفضایمجازی6سالپیشبهدستوررهبر
معظمانقالبتشــکیلشــد.اگــررهبریونظاممیخواســت
فضــایمجــازیراببنــدد،بــهشــورااحتیــاجداشــت؟دســتور
میداد که ببندید .اما نخواستند بسته شود ،خواستند مدیریت
وســاماندهیشــود.درآخریــنجلســهشــورایعالــیفضــای
مجــازی ایشــان 50دقیقه صحبــت کردند؛ صحبتهایشــان

وحــقراحمایــتکنیــم،اعتمــادایجــادمیشــود.امــروزبهآن
کانالهایــی که شــما اشــاره کردید بســیار کمتر از ســه مــاه پیش
اعتمادوجــوددارد؛چوندروغگفتنــدومردمفهمیدند.یکیاز
اینکانالهاخبرفوریدادکهدرخیابانهایتهرانتانکمستقر
کردهوبهمردمشلیکمیکنند.خبمردممیدیدندکهتانکی
وجودندارد.گفتندخوابگاهدانشــجوییدانشــگاهتهــرانرازیرو
روکردهانــد.خبمعلومشــددروغگفتهاند.منمعتقدمبااین
کانالهــا مطلقاًنبایــد کاری داشــت؛ هیچ نگرانــیای هم بابت
فعالیــتاینهانــدارم؛مابایدخودمانباصــدقبرخوردکنیم.
ببینیداگرهمینفضایمجازینبود،مادرانتخاباتمشــارکت
 73درصدی نداشــتیم .در موضوع اســتقالل کردســتان عراق،
عــدهاینگــرانبودندکــههمزمــانبــاآنرفراندومچندکشــور
دیگر ازجمله کشور ما شلوغ میشــود .اما به سه دلیل این اتفاق
نیفتاد؛اولاینکهشعوروآگاهیمردمباالست؛دوماینکهاعتماد
بهنظام زیاد است و ســوم اینکه فضای مجازی همراهی کرد .در
قضیــه روز کوروش ،تعــداد زیادی بــ ه ســایتهای معاند و ضد
انقــابمراجعهکردهبودند.عدهایمیگفتنداینروز،بهتنش
و درگیری منجر میشــود و میخواســتند با روشهــای نظامی،
انتظامیوامنیتیآنراکنترلکنند؛میخواستندببندندوبگیرند
و...بازهمبحثدرشــورایامنیتمطرحوپیشنهادشدبهجای
اینکــه آنها بروند مــا برویم .کــوروش هم مــال ما اســت .او نه در
دوراناسالمونهدورانانقالبحضورنداشتکهمخالفتیکرده
باشــد.دردنیااورابهعنوانیکانســانعادل،آزادیخواهوشجاع
تصویرمیکنندوچرامااینتصویرراخرابکنیم؟گفتیماردوی
دانشآموزیبهآنجابردند.بعدطرحیبهدولتارائهدادیمکه
سالبعداینروزرامفصلبرگزارکنیم.چرابایدمنفعلباشیم؟
خوشبختانهرسانههاهمباماهمراهیکردندوهیچاتفاقیهم
نیفتاد .موضــوع بعدی که نقش فضای مجــازی غیرقابل انکار
بود ،زلزله کرمانشاه بود .در زلزله کرمانشاه اطالعرسانی رسمی

اولویت ما برای تأمین امنیت این است که بحران یا اعتراض نباشد؛ اما اگر جایی اعتراض
وبحرانیداشتهباشیم،بهتراستآناعتراضشناسنامهداشتهباشد.امااعتراضهای
دی ماه در 100شهر بود؛ معلوم نبود لیدرها چه کسانی هستند؛ موضوع اعتراض ،سیاسی
صرف نبود و در 40شهر به خشونت تبدیل شد .خیلی با سال 88فرق میکرد
واقعــاًراهبردیواســتراتژیکبــود؛بهگونهایتحلیــلکردندو
تذکــردادندکهتااالنهیچکسدرکشــور،صحبــتنکردهبود.
فرمودنــد این فناوریهــا حتماًباید بــهکار گرفته شــود؛ چرا که
بزودیهمــهابعادزندگیمانرافراخواهدگرفتواگربرخورد
ایجابــی و مثبــت نکنیم ،دچــار خســران میشــویم10.درصد
فرمایشاتشــان هم در حوزه رفع آســیب بود که کامالً بجاست.
اتفاقاًدر جمعبندی با ادمینها به توافق رسیدیم که این حوزه
آســیبهاوضعفهایــیداردکهبایدمدیریتشــود.ازجمله
اینکه قانون ندارد .اگر فکری به حال این ضعفها نشــود ،باید
منتظرخیلیازاتفاقاتباشیمکهمارابهصورتتاریخیعقب
میانــدازد.درآنجلســهبرخــیادمینهاعنوانکردنــدکهآیا
برایتلگراممحدودیتهاییایجادخواهدشدکهماهمجواب
دادیمچنینچیزینیست.ماتوضیحدادیمکهنظامبهدنبال
ساماندهی است و حکایت صفر یا صدی نیست .در آن جلسه
اینســؤالمطرحشــدکهاالنتلگرام 40میلیونمخاطبدارد
ومثــاً100هزارشــغلایجادکردهاســت؛اگرخــودتلگراماینها
رابســت،مــابایدچهکنیم؟قطعــاًبایدازاالنبــهفکربیفتیمو
بهدنبال جایگزیــن بگردیم .هر عقل ســالمی میگوید باید در
داخلپیامرسانهایامنایجادکنیم.
امــا مــردم بــه پیــام رســانهای داخلــی اعتمــاد
نکردهاند؟
قضیه را صفــر یا صدی در نظر نگیریــم .اعتماد یک دفعه
ایجاد نشده و یک دفعه از بین نمیرود.مامیگوییمکهما باید
ایــنزمینهراایجادکنیم.بعدهــممگرکاربرانچهکارمیکنند
که نگران شــوند .مگر میخواهند دزدی یــا کالهبرداری کنند؟
غیرازایناســتکهمیخواهندبهدوستانشانباادبیاتخاص
خودشانچندپیامبفرستند.
اماموضوعبههمینســادگینیست؛صداوسیما
ب اوجودفراگیــریورســمیتشدراعتراضهایاخیراز
رقابتبایکــیدوکانــالتلگرامیجاماندونشــانداد
متأسفانهمردمبهرسانهملیاعتمادندارند...
اعتمادبراســاسصدقاســتوحــق.اگرماصادقباشــیم

مامشــکلداشت.صداوسیمانتوانستخوبفضاراجمعکند
وخودشهماسیرتبلیغاتمنفیشد.امافضایمجازیخوب
عمــلکرد.پسکارمابایداینباشــدکهبســترهاراســالمکردهو
آســیبها را از بین ببریم و فضای مجازی را شناسنامه دار کنیم.
االنفضــایمجازیمانهقانونداردونهمصوبه.آنهمفضایی
کهچندمیلیوننفردرآنحضوردارندوکارهممیکنند.
یکــیازانتقاداتــیکهبــهمجموعــهدولتمطرح
میشــودایناســتکههمپایآقــایروحانیحرکت
نمیکنند؛بهاینمعناکهرئیــسجمهوریموضوعی
رامطرحمیکنداماوزیرانمربوطچنداناینمواضع
راپوشــشنمیدهنــدً .
مثــادر22بهمنآقــایرئیس
جمهــوری موضــوع رفرانــدوم را مطــرح کردنــد امــا
مجموعهدولتتوضیحاتتکمیلیندادند؛اینانتقاد
راقبولدارید؟
برداشــت من این نیســت .ضعف دولت ما ،ضعف نظام
اطالعرســانیاســت.بندهگاهیدههــاباردربــارهیکموضوع
موضعگیری میکنم؛ اما روزنامهها کار نمیکنند .شــما 4سال
گذشــتهروزنامهایرانرابررســیکنید؛شــماهمخبرهایمهم
مارانمیزنید.چرا؟چونطوریصحبتنمیکنمکهحاشــیه
بســازم،درگیرشــوموغیرازاینبرایرســانههاجذابیتندارد.
درقضیــهرفراندومهــمموافقومخالــف،صحبتهایآقای
روحانــیرااشــتباهبرداشــتکردنــد.رئیسجمهــوریتنهابه
یــکظرفیتقانونیاشــارهکردوگفتدرشــرایطخاصاگرما
در موضوعی به بنبســت برســیم ،مجلس ،شــورای نگهبان،
مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم .رهبر معظم انقالب
همهســتندامااگرباتماماینهادربنبستیگیرکردیم،قانون
اساســی راه گذاشته است .اینها مسائلی نیســت که ما بهخاطر
آندرگیــریواختــافایجادکنیم،چراکهایــنصحبتازیک
ظرفیتقانونیاست.آقایرئیسجمهورییکفردحقوقدان
هســتند و بخوبی به مختصــات و قواعــد قانونی اشــراف دارند
و مکانیــزم اجــرای رفرانــدم را میداننــد و ایشــان بــه رفراندم
بهعنوانظرفیتباالیقانوناساسیاشارهداشتند.

سیاسی

سالنامه 96

15

