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شماره روزنامه ۴۲۴۳
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

16 January 2018 | ۱۴۳۹ ۲۸ ربیع الثانی

! شماره خبر: ۳۳۳۹۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۱:۵۵  سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد 

∠ سایت خوان

خبر آنالین : برنامه این هفته دستخط با حضور رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری
اطالعات به روی آنتن رفت.

او در این برنامه ناگفتههایی از دوران وزارت خود در دولت محمود احمدی نژاد و شیوه ای که برای برکناری او بکار گرفته شد را

مطرح کرد.

بخشی از این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

 

چه شد که برکنار شدید؟

مجازی مشکل داشتیم و یکی از بحث های حاال در آن صحبت های کلی اشاره ای شد که ما در دوره دهم در مدیریت فضای 

جدی بنده هم همین ها بود که خیلی ها هم توصیه می کردند که شما وزیر دولت هستید و علی القاعده نباید به این صورت با

برخی مباحثی که مطرح می شود، مخالفت کنید منتها من احساس می کردم وظیفه است و یک رسالت دیگری داریم.

بحث دوم این بود که در سال  ۹۰ به بعد و اتفاقی که در بحث ادغام رخ داد، احساسم این بود که جایگاه این وزارت خانه در آن

#بزرگنمایی متن خبر
$

وزیر احمدی نژاد: وقتی برکنار شدم ۵۰ سجده شکر بجا آوردم %
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جایگاهی که باید قرار گیرد، نیست؛ از این منظر با آقای رئیس جمهور اختالف نظر جدی داشتیم. ایشان بحث داشتند که ما از

شما که  بود  این  هم  من  عرض  دهد.  رخ  اتفاق  این  باید  بنابراین  کنیم  ادغام  می خواهیم  چون  ولی  هستیم  راضی  شما  کار 

می دانید با ادغام از نظر تخصصی و هم از نظر منافع کشور مخالف هستم و بنابراین راه و تفکرات ما از هم جداست.

ادغام هم نشد؛ ادغام با وزارت راه شد و دوباره مجلس تصویب کرد و جدا شد.

بله. خوشبختانه مجلس تصمیم درست و مناسبی در آن مقطع گرفت و اگر آن تصمیم اولیه اجرایی می شد و تداوم می یافت،

امروز کشور آسیب های زیادی را متحمل می شد.

از برکناری تان با پیامک مطلع شدید؟

با تلفن بود.

چطور بود؟ از دفتر رئیس جمهور یا از جای دیگر بود؟

از دفتر رئیس جمهور بود. جلسه شورای عالی فضای مجازی بود، البته تا جایی که به یاد دارم این جلسه خیلی تاثیرگذار نبود،

جلسه از  یعنی  بیفتد.  اتفاق  این  جلسات  آن  از  بعد  داشتند  توقع  دوستان  از  برخی  بود.  چالشی  خیلی  که  بود  قبلی  جلسات 

بیرون می امدیم دوستان می گفتند خودتان از این امر (برکناری) استقبال کردید ولی در آن جلسه بحثی مطرح شد و من نظرات

خداحافظی برای  دوستان  منتظر  جمهوری  ریاست  مقابل  میدان  همان  در  تقریباً  و  بود  هم  چالش  قدری  کردم.  بیان  را  خود 

بودیم که تماس گرفتند و برکناری ما را اعالم کردند.

کاری هر  در  را  ما  خروج  و  ورود  می کنیم،  دعا  همیشه  اینکه  از  آوردم،  جا  به  شب  همان  شکر  سجده   ۵۰ باالی  رفتم  منزل  به 

"صدق" قرار دهد الحمدالله چنین بود. آن چیزی که احساس می کردیم وظیفه ما بود انجام دادیم.

 االن از آقای احمدی نژاد خبری دارید؟

ارتباطی نداریم. البته آن ارتباط اخالقی در فوت اخوی ایشان داشتیم و رفتیم و به ایشان تسلیت گفتیم ولی به هر صورت، نه

گروه گروه  دوستان  و  وزرا  معموالً  ایشان  خانه نشینی  موضوع  در  نیستیم،  موافق  می دهد  رخ  االن  که  اتفاقاتی  این  با  تنها 

می رفتند و با ایشان صحبت هایی داشتند. صحبتی که من آن روز با ایشان داشتم این بود که شما با یکسری شعار وارد شدید و

احساس ما هم این بود که اینها درست است. شما با شعار شهید رجایی آمدید و ما هم به این ارزش ها قائل هستیم و تا زمانی

که پای این ارزش ها باشید، با شما هستیم.

جمالت بعدی من این بود که به هر صورت دارایی معنوی مان در سایه انقالبی ماندن و پای حرف والیت فقیه بودن است. اگر
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اینگونه است شما به محل خدمت برگردید و ادامه بدهید، ولی بدانید اگر غیر از این باشد ما همراه شما نیستیم. شاید اینها

هم موثر بود، اردیبهشت این اتفاق افتاد و ما آذرماه خداحافظی کردیم.

سال ۸۸ مقطع سختی بود که وزیر شدید.

بله.

چطور کنترل می کردید؟

همانطور که عرض کردم، این تصمیمات در حوزه وزارت ارتباطات نبود. بیشتر تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی گرفته

می شد و اینکه ارتباطاتی که برای آسایش مردم است، در اختیار اغتشاش و آشوب و فتنه قرار بگیرد، هیچ ایرانی قبول نداشت

و برنمی تابید.

 

کلمات کلیدی:     شکرالقاعدهارتباطات و فناوری اطالعاتاحمدی نژاد&

فضای مجازی
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ایران در  نایکی  رسمی  نماینده  از  خرید  بده!!  انجامش  ایرانفقط  در  نایکی  رسمی  نماینده  از  خرید  بده!!  انجامش  فقط 

ببینید گشت  الی  سایت  از  است؟  چقدر  ترکیه  به  هواپیما  بلیط  ببینیدقیمت  گشت  الی  سایت  از  است؟  چقدر  ترکیه  به  هواپیما  بلیط  قیمت 

ببینید گشت  الی  سایت  در  است؟  چقدر  دبی  در  هتل  ببینیدقیمت  گشت  الی  سایت  در  است؟  چقدر  دبی  در  هتل  قیمت 
ببینید گشت  الی  سایت  از  است؟  چقدر  چین  تور  ببینیدقیمت  گشت  الی  سایت  از  است؟  چقدر  چین  تور  قیمت 
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الیبرری مدرن  برتر  رمان  صد  الیبرریمعرفی  مدرن  برتر  رمان  صد  معرفی 

نشد! شنیده  که  نشد!هایی  شنیده  که  حرف  هایی  حرفها...  تحریم  ها...  تحریمالسحر  باطلباطل  السحر 

وب سراسر  از  پیشنهادی  وبمطالب  سراسر  از  پیشنهادی  پیشنهاد توسطمطالب 

نویسان برنامه  برای  استثنائی  نویسانفرصت  برنامه  برای  استثنائی  فرصت 

تخفیف درصد  تخفیف  درصد  تا ۲۵۲۵  تا کاال  دیجی  کاال  دیجیهای  صندلی  های  ترین  صندلیپرفروش  ترین  پرفروش 
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محدود مدت  به  مردانه  محدودهای  مدت  به  مردانه  کفش  های  برای  استایل  دیجی  یژه  و کفش  برای  استایل  دیجی  یژه  و  offoff

چیست؟ بانوان  برای  پروبیوتیک  مثبت  چیست؟اثرات  بانوان  برای  پروبیوتیک  مثبت  اثرات 

دهید قرار  الگو  را  پیامبر(ص)  رفتار  ها:  تکفیری  به  اسالم  تاریخ  برجسته  استاد  دهیدتوصیه  قرار  الگو  را  پیامبر(ص)  رفتار  ها:  تکفیری  به  اسالم  تاریخ  برجسته  استاد  توصیه 

تایوان های  قطار  در  شنا  تایواناستخر  های  قطار  در  شنا  استخر 
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این کتاب که جلد دوم از
مجموعه «نقد سرمایه داری از
درون» است، روایتی انتقادی
درباره فشار بنگاه های بزرگ بر

بازار آزاد و رقابت است. مولف با
تحلیل نابرابری ها، قدرت

شرکت ها و فقر ساختاری، نشان

می دهد که مدیران بنگاه ها و
صاحبان منافع خاص، چگونه راه

بازار آزاد را سد می کنند.

مشاهده و خرید آنالین

این کتاب که جلد سوم از
مجموعه «نقد سرمایه داری از
درون» است، در پی توضیح

دادن مطلبی بسیار ظریف است:
کسانی می گویند پس از

فروپاشی شوروی و فرو ریختن
آرمان شهر سوسیالیستی، تمام
آینده ها و آرمان شهرهای ممکن
از جمله جامعه مطلوب لیبرالی

هم به همراه آن به گور رفته اند.
اما اینگونه نیست، زیرا...

اقتصاد و آرمانشهر

مشاهده و خرید آنالین

جلد اول این کتاب چگونگی
فروپاشی امپراتوری عثمانی و
برآمدن خاورمیانه جدید و جلد

دوم آن چگونگی یورش های
استعماری به خاورمیانه و
دائمی شدن جنگ را توضیح
می دهد: داستان چگونگی و

چرايي تصميم ها، بيم و امید ها،
عشق ها يا نفرتها، اشتباه ها یا

سوتفاهم هايي که نتیجه اش
خاورمیانه امروز است.

صلح کردند که جنگ بماند

مشاهده و خرید آنالین

این کتاب گزارش متفاوتی
است درباره اندیشه های

اقتصادی متفاوت که پنجره ای

به افق های جدید باز می کند و
برای پژوهشگرانی که

نمی خواهند تخته بند روایت های
رسمی و رایج بمانند انگیزه ای نو

فراهم می آورد. مباحث کتاب
طیف گسترده ای از اندیشه های

دینی گرفته تا ارزش های ذهنی
و قیمت های عینی را در بر

می گیرد.

اقتصاد به روایت دیگر

پیشنهاد کتاب روز
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