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جنــاب وزیر! تجربههای قبلی در مناســبتهای خاص
نشــان داده کــه فضــای مجــازی میتواند دســتخوش
مسدودســازی شــود در عین حــال در مــورد انتخابات
مجلس نیز شــاید موقعیــت یک طیف خــاص باعث
شــده طیف مقابل چنــدان از باز بودن فضــای مجازی
و شــبکههای اجتماعــی در دوران انتخابــات راضــی
نباشند؟
همــه جناحهــای کشــور باید به رأی مــردم احتــرام بگذارند و
این حق را برای مردم قائل باشــند کــه بتوانند اخبار را از منبع
دلخــواه خود کســب کننــد و اینطور نباشــد که به مــردم دیکته
کنیــم کــه مثالً حــقداری از این رســانه اســتفاده کنی یــا نه ،از
آنجا که دسترســی آزاد مــردم به اطالعات جــزو اولویتهای
دولــت بــه شــمار مــیرود بنابرایــن مــردم بایــد بتواننــد بــه
روشهــای مختلــف بــه اطالعات دسترســی داشــته باشــند و
مــا نمیتوانیــم جای مــردم تصمیــم بگیریم .بــه اعتقاد من
تفکــری که احســاس کند با محدودیت مشــکل حل میشــود
یک تفکر محکوم شــده است.
در خصــوص برگــزاری انتخابات به صــورت الکترونیک
شــما گفتهایــد تجهیــزات انتخابــات هنــگ نمیکنــد و
این زیر ســاخت و سیســتمها در چارچوب و بســتر شبکه
ملــی اطالعات انجام میشــود یعنی انتخابات در بســتر
اینترنت بینالملل نیســت با وجود این تدابیر و امنیت
آیا امــکان دارد انتخابات پیش رو بــه صورت الکترونیک
برگزار شود؟
آن چیــزی که مربــوط بــه وزارت ارتباطــات و هماهنگی نزدیک
آن با بخش  ITوزارت کشــور اســت باید بگویم مــا یک همکاری
خوبــی را بــا هــم انجــام دادهایــم و حتــی آمادگــی داشــتیم کــه
انتخابــات مجلس را نیز به صــورت الکترونیک برگزار کنیم ولی
تصمیمگیر نهایی برای اینکه انتخابات الکترونیک برگزار شــود
یــا نه ما نیســتیم و ارکان دیگــری باید در ایــن خصوص تصمیم
بگیرنــد در مجموع باید گفت زیر ســاخت انتخابات الکترونیک
روی شــبکه ملــی اطالعات آماده اســت اما مرجــع تصمیم گیر
چه زمانی اطمینان پیدا میکند مســألهای است که پاسخ آن در
دست ما نیست.
شــما در بیشــتر گفتوگوهای خودتان بر این نکته اشاره
داشــتهاید که حوزه فاوا بایــد جوالنگاه بخش خصوصی
باشد در پایان عمر چهارساله دولت یازدهم به چه میزان
این حضور پررنگ شده است؟
قبــل از اینکــه تصدیگــری وزارت ارتباطــات را نیــز بــر عهــده
بگیــرم همیشــه ذهنیتــم این بوده کــه دولت بایــد یک دولت
چابــک باشــد و ایــن مهــم ،تحقــق پیــدا نمیکنــد جــز اینکــه
امــور را به بخــش خصوصی واگــذار کنیم و نقش دولــت تنها
سیاســتگذار و ایجادکننــده بــازار رقابــت باشــد .چــون تنهــا با
رقابت ســالم میشــود خدمات با کیفیت بــه مردم ارائه کرد.
طی ســه ســال ونیــم از فعالیتم در این وزارتخانه ســعی شــده
بــرای حضــور پررنگ بخــش خصوصی کارهــای زیــادی انجام
شــود از جمله شکســتن انحصار ،صدور پروانههای جدید برای
فعالیــت بخش خصوصی ،کاهــش تعرفه و دهها مــورد دیگر و
در این مدت بیش از  120هزار اپلیکیشــن نوشــته شده که به نوبه
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خــود یک کار بزرگ محســوب
میشــود و در کنــار آن دههــا
استارتاپ نیز شکل گرفتهاند و
در حال حاضــر کمتر فعالیتی
در دنیــا وجــود دارد کــه نمونه
ایرانــی آن در کشــور شــکل
نگرفته باشــد .نگاه ما به حوزه
 ICTبســیار متفــاوت شــده
اســت چرا که مــا اعتقاد داریم
بســیاری از خدمــات قابلیــت
اجــرا در همیــن بســتر را دارد
و در یــک کالم بــازار  ICTبایــد
بازار بخش خصوصی باشد.
شـــما صــــحبت از
خــــدمات بـــر بســتر
اینترنــت و حمایــت
از ایــن مــدل کســب و
کارها میکنید در حالی که امروز شــاهد هستیم بعضی از
این نوع کســب و کارها برای فعالیت خود دچار مشــکل
شدهاند.
مــن قبول دارم همه قوانین کســب و کارها متعلق به کســب و
کارهای ســنتی اســت و کســب و کارهای نوپا بر بســتر اینترنت
بــا خــأ قانونــی مواجــه هســتند بــه همین علــت هــر روز یک
مزاحمــت بــرای فعالیت آنهــا ایجاد میشــود و ایــن وظیفه
ماســت بهعنــوان دولــت ،شــرایط ایجــاد قوانین کســب و کار
آنها را بســرعت مهیا کنیم.
شــما اعتقــاد داریــد حــوزه فــاوا بایــد جوالنــگاه بخش
خصوصی باشــد آیــا ایــن نــگاه در کل وزارتخانــه حاکم
است؟
در تمــام وزارتخانههــا وقتی یــک وزیر و معاونانــش تصمیمی
میگیرنــد ،بدنــه بــرای اجــرای آن کمــی مقاومــت دارد چرا که
بدنــه دوســت دارد امــور همچنــان در دســت خــودش باشــد و
تمایــل نــدارد تنهــا نقش سیاســتگذار را اجــرا کنــد و عالقه دارد
مراجعهکننده داشــته باشــد  ،مجوز بدهد و هر روز به یکی بگوید
ایــن کار را انجام بده یا نه ،به هرحال خوشــبختانه آرام آرام این
فرهنــگ دارد بیــن مدیران جــا میافتد کــه امور بایــد به بخش
خصوصی سپرده بشود در همین راستا برای شرکت ملی پست
نیــز دو پروانه بــرای فعالیت بخــش خصوصی صــادر کردهایم
کــه در آینده نزدیک ،تبدیل به رقیب جدی شــرکت ملی پســت
خواهند شد.
ارزیابــی شــما از عملکردتان بهعنــوان وزیــر ارتباطات و
فناوری اطالعات در دولت تدبیر و امید چیست؟
طی این ســه ســال و نیم از فعالیتم تمام تالش خــودم را انجام
دادهام همــه آن برنامههایــی کــه در مجلــس بــرای گرفتــن
رأی اعتمــاد ارائــه داده بــودم را پیــاده کنــم و بــا وجــود تمامــی
محدودیتهای مالی و فشــارهایی که بوده و جوســازیهایی که
صورت گرفته ســعی کــردم با مردم عزیز صادق و وفادار باشــم
حاال تا چه میزان موفق عمل کردهام؛ این مردم هســتند که باید
به من و وزارتم نمره بدهند.

در حالی وارد چهارمین ســال فعالیت دولــت تدبیر و امید
میشــویم که امروز شــاهد تحوالتی بزرگ در حوزه فناوری
اطالعــات هســتیم و معتقــدم ،نــگاه ویــژه رهبــر معظــم
انقــاب و حمایــت کلیدی رئیــس جمهوری به ایــن حوزه
موجب تبدیل شــدن موضوع فناوری اطالعات به موضوع
روز کشور شد.
فرصتیکهبایدزودترازسویمقامهایمسئولاجراییکشور
درک میشــد امــا در ابتدای دولت یازدهم و با هوشــمندی
جناب آقای دکتر روحانی ریاســت محترم جمهور و جناب
آقــای دکتر واعظی وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات این
مهــم و نگاه ویــژه مــورد توجه قرار گرفت و ســعی شــد تا با
موافقت و پذیرش نقدها توســعه کشــور در این بستر شکل
و قوام پیدا کند.
بر همین اساس امروز شاهد آن هستیم که برخالف 10سال
گذشته که روند توسعه صنعت و کاربری فناوری اطالعات
و فضــای مجــازی ،برخــاف روندهــای جهانــی و نیازهای
عمومی کشــور حرکت میکــرد در جایی قــرار گرفتهایم که
همگام با تحوالت تکنولوژیک جهانی ،بتوانیم پاســخگوی
نیازهایبومیوایجادکنندهاقتدارملیباشیم.
تحقق این مهم بواسطه زیرساختهای مهیا شده موجب
شــد تــا گونــه دیگــری از تحــوالت اجتماعــی بــرای تحقــق
آرمانهــای انقــاب کــه همــان ایجــاد عدالــت اجتماعی،
مقابله با فســاد و پاســخگو شــدن دولت و مســئوالن است،
رقمبخورد.
امروز دیگــر نمیتوان در همه بخشهــا خصوصاً در عمل
به وظایف مسئوالن ،چیزی را از چشمان جامعه اطالعاتی
کشورپنهانکرد.
هوشــیاری مــردم و توانمند شــدن آنها برای نقــد عملکرد
دولتها و مســئوالن و قوای ســه گانه آنهــا را وادار میکند تا
در جهــت منفعت عمومی و اجــرای صحیح و کامل قانون
اساسیگامبردارند.
در ایــن میان رویکرد دولت در تســهیل دسترســی مردم
به اطالعات و خدمات از یکســو و بهرهگیری از ظرفیتها
و توانمندیهــای داخلــی و بومــی برای عرضــه خدمات
موجــب شــده تــا انتظاراتــی کــه مــردم از پدیدههایی به
نــام فضــای مجــازی دارنــد از نمونههــای خارجــی بــه
انــواع ایرانــی آنها تبدیــل شــده و هماکنون امــکان ارائه
ســرویسهای الکترونیکی در بستر شــبکه ملی اطالعات
با کاربران چند  10میلیونی داشــته باشیم ،سرویسهایی
که از نظر کیفی و کمی قابلیت رقابت و حتی بهتر از انواع
خارجی آن باشد.
در ســه ســال اخیر فــارغ از هیاهوهــا ،متخصصــان ایرانی و
فرزنــدان انقالب بویژه جوانان نســل دوم و ســوم ،فرصت
بروز یافته و با حمایت ویژه دولت توانســتند ضمن ایجاد و
افزایشظرفیتشبکهملیاطالعاتبههفتبرابرابتدای
دولــت یازدهــم ،دسترســی بــه خدمات شــبکه را بر بســتر
همراه و ثابت ،هشت برابر توسعه دهند.
ابزارهایــی نظیر تلفن همــراه در ابتدای دولت ،به واســطه
فقــدان خدمــات داخلــی بیشــتر از ســرویسهای خارجی
بهــره میبــرد و بر همین اســاس ،نســبت ترافیــک داخلی
بــه خارجــی 10درصــد بــه  90درصد بود امــا امــروز بیش از
 40درصــد ایــن ترافیک داخلی شــده اســت و بدون شــک،
بــا زیرســاخت فراهــم شــده در کنارتغییر مــدل اقتصادی
فعالیت در شــبکه ملی اطالعات ،این نســبت به نفع ایران
تغییر خواهد کرد و به واســطه آن ،افزایش سرمایه و دارایی
مجازیکشورمحققخواهدشد.
امــروز ،شــاهد افزایــش دو برابری رضایت مــردم از فضای
مجازی و خدمات ارائه شــده بر بستر آن هستیم و این مهم
مسئولیت مســئوالن و دست اندرکاران این حوزه در جهت
سالمسازی و افزایش دسترســی را بیش از پیش میکند که
امیدواریم بــا ادامه این روند ،شــاهد تحقــق نیازهای افکار
عمومیباویژگیهایمدنظررهبرمعظمانقالبباشیم.

