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نکته مهم در نســخه ۹ بهمن این است که ماحصل کار مشترک تندروهای مجلس، 
متن پیشــنهادی دولــت و انتقادات مرکز پژوهش های مجلــس و البته با نیم نگاهی به 

اعتراض های گسترده افکار عمومی بود.
هرچنــد در آن زمــان، همــه اعتراض هــا و کمپین هــای فعــاالن و صاحبان 
کســب وکارهای مجازی و انتقادات گسترده کارشناســان و افکار  عمومی به رفتار 
تندروهای مجلس ســبب بی اثرشــدن طرح مملو از ایراد و  خالف قانون اساسی 
بهارستان نشینان شده بود، اما اکنون توسط شورای عالی فضای مجازی پوچ شد و 

قرار به ابالغ و اجرای بخش مهمی از آن مواد توسط دولت است.
در اوج انتقــادات بــه طــرح صیانت در مجلــس، خبر ورود دولــت با متنی 
پیشنهادی منتشر شــد که می توانست نوید تدوین الیحه ای کارشناسی را بدهد اما 
زمانی که متن کامل نســخه پیشــنهادی وزارت ارتباطات که طبق شنیده ها مورد 
تأیید مرکز ملی فضای مجازی نیز بوده، منتشر شد، نشانگر مواضع دولت سیزدهم 
در قبال مسئله ساماندهی فضای مجازی و طرح صیانت کاربران از فضای مجازی 

بود. متنی که همچنان انتقادات بسیاری بر آن وارد بود.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی و نگرانی هایی درباره احتمال آغاز  رسمی محدودسازی اینترنت

نت دور خورد؟ 
قالیباف جا خالی داد،  صیانت به نام رئیسی شد

 وحیده کریمی: شــورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور بخشــی مهم از طرح صیانت را تصویب کرد. همان طرح صیانت یا بهتر بگوییم 
طرح محدود سازی اینترنت که با تالش تندروهای مجلس نوشته شد تا با کاهش دسترسی ها، کاربران فضای مجازی از حق دسترسی به جامعه آزاد 
اطالعات محروم شوند و با جیره بندی اینترنت کم کم کاربرد آن را به فراموشی بسپارند تا دیگر افشای فساد مدیران و مسئوالن در فضای مجازی مانع 
آرامش خدمتگزاران مردم نشــود. زیرا هنوز فراموش نکرده ایم که اولین طرح نمایندگان مجلس بعد از انتشــار تصاویر ماجرای برخورد یک نماینده 
مجلس با ســرباز راهور نوشته شد و در همان متن ابتدایی ضبط و انتشــار ویدئو هایی از این دست جرم انگاری و مستوجب مجازات تشخیص داده 
شــده بود .حال گویا طرحی که حداقل چهار بار تغییر شکل کلی داد تا به نسخه بهمن سال گذشته برسد بدون دردسر در شورای عالی فضای مجازی 
تصویب شــده است. انتخاب در گزارشی به نقل از توییتر محمد کشوری، کارشــناس فناوری اطالعات که در صفحه شخصی خود خبر تصویب طرح 
صیانت را داده، نوشته است: «در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیم گری) که شامل اعضا و اختیارات 
کمیســیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شــورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا 
ابالغ شــد. به این ترتیب کمیســیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کامال متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم گر تنظیم گران» 
فضای مجازی ایفای نقش می کند». صحبت از اختیارات تام و  تمامی است که هر آنچه این شورا بخواهد می تواند در صیانت اجباری مردم در فضای 

مجازی به منصه ظهور برساند.

 به باور شما با کناررفتن بوریس جانسون و روی کار آمدن لیز تراس   .
به عنوان نخست وزیر انگلستان روابط تهران - لندن چه اقتضائاتی پیدا 
خواهد کرد؟ چون این گزاره تحلیلی وجــود دارد که نباید و نمی توان 
شاهد تحول خاص و شگرفی در روابط دو کشور بود؛ به خصوص آنکه 

هم جانسون و هم تراس اساسا از حزب محافظه کار هستند.
بی گمان این گزاره تحلیلی کامال درست است که با روی کار آمدن 
لیز تراس هم تحول چندان گســترده و عمیقی در روابط انگلستان و 

جمهوری اسالمی ایران شکل نخواهد گرفت.
 دلیل یا دالیل این سکون و روابطه نیمه سرد چیست؟ چرا با تغییر   .

نخســت وزیرها و دولت ها در لندن، روابط با تهران از ســکون خارج 
نمی شود؟ آیا صرفا مسئله به عدم احیای برجام باز می گردد؟

برجام هم یکــی از چالش های تهران و لندن اســت. به هر حال 
انگلســتان نیز یکی از اعضای برجام اســت که گاه و بیگاه فشــارهای 
سیاسی و دیپلماتیک جدی را به تهران در حوزه برجام و حصول توافق 
وارد می کند. اما به نظر من مســئله عمیق تر از برجام اســت. یعنی با 
حصول توافق و احیای برجام هم این روابط به قول شما نیمه سرد بین 

ایران و انگلستان به سمت گرم شدن پیش نخواهد رفت.
 اما این عوامل ناظر بر چه مسائلی است؟  .

نخســتین عامل به خاســتگاه های تاریخی و حافظه منفی افکار 
عمومی جامعه داخل کشــور از عملکرد بریتانیا در ایران، هم در دوره 
قاجار و هم در دوره پهلوی بازمی گردد. لذا از ابتدای انقالب اســالمی 
نوعی بدبینی بین تهران و لندن نسبت به همدیگر در روابط دو طرف 
حاکم بوده اســت. در ضمن اگر شما به برخی اتفاقات چند سال اخیر 
نگاه کنید می بینید که مســئله ارتباطی به برجام ندارد؛ از دستگیری 
برخی افراد دوتابعیتی ایرانی - انگلیســی توســط ایران گرفته تا اقدام 
بریتانیا برای توقیف نفتکش ایران و دیگر مســائل. پس اساســا تغییر 
نخست وزیر در انگلستان نمی تواند به عنوان نقطه عطفی در روابط دو 
طرف عمل کند؛ به ویژه که لیز تراس هم از حزب محافظه کار اســت. 
پس روابط تهران – لندن در دوران وی نیز با همین شرایط پیش خواهد 
رفت؛ کما اینکه در دوران بوریس جانســون و پیــش از او ترزا می نیز 

روابط با ایران به صورت کج دار و مریز پیش رفته است.
 روی مقوله برجام و تأثیر آن بر مناسبات ایران و انگلستان در دوره   .

تراس تمرکز کنیم. به باور شما حصول یا عدم حصول توافق چه تأثیری 
بر روابط دو طرف دارد؟

همان گونــه که قبال گفتم و دوباره هم تأکید می کنم احیای برجام 
نمی تواند به صورت چشمگیری روابط تهران و لندن را در دوره خانم 
تراس متحول کند؛ البته با فرض اینکه اگر برجام در زمان نخست وزیری 
وی و تا قبل از پایان کار تراس به سرانجام برسد. اما برعکس آن کامال 
صدق می کند؛ یعنی اگر در نهایت مذاکرات به نتیجه نرســد یا شاهد 
شکســت گفت وگوها بر سر احیای برجام باشــیم، بدون شک روابط 
تهران و لندن، چه در دوره خانم لیز تراس یا هر فرد دیگری به شــدت 

تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
 پیرو نکته شما آیا شدت تأثیر شکســت مذاکرات بر روابط ایران و   .

انگلستان بیشــتر از سایر کشــورهای اروپایی و حتی آلمان و فرانسه 
به عنوان دو عضو دیگر اروپایی حاضر در برجام خواهد بود؟

بدون شــک شــدت تأثیرات مخرب شکســت مذاکرات هسته ای 
در وین روی آینده روابط ایران و انگلســتان به مراتب بیشــتر از دیگر 
کشــورهای اروپایی یا دو عضو دیگر اروپایی حاضــر در برجام یعنی 

آلمان و فرانسه است.
 علت آن چیســت؟ آیا آن گونه که بســیاری معتقدنــد به دلیل   .

همراهی و همسویی پررنگ تر انگلستان با سیاست های ایاالت متحده 
آمریکاســت که به خصوص بعد از خــروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا 

دوچندان شده است؟
بلــه. خروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپا که توســط همین حزب 
محافظه کار نهایی شــد، شــرایطی را رقم زد که لندن برای پرکردن 
خأل مناســبات سیاســی، اقتصادی، دیپلماتیک و حتی امنیتی خود 
با اتحادیه اروپا به شــکل بســیار پررنگ تری به ایاالت متحده آمریکا 
تکیه کند. بنابراین اگر دقت کرده باشید انگلستان، هم در دوره دونالد 
ترامپ و هم در دوران ریاست جمهوری جو بایدن همراهی، همسویی 

و حمایت جدی تری از سیاســت های ضدایرانی واشــنگتن داشــته 
است. اکنون هم انگلســتان در دوره خانم لیز تراس همین سیاست 
همراهی و تکیه به آمریکا را به شکل پررنگ تری، چه در قبال ایران، 
چه در قبال روســیه، چه در قبال چین و چه در هر مســئله دیگری 
پی خواهد گرفت؛ چون لندن به واشنگتن برای پرکردن خأل اتحادیه 
اروپا نیاز دارد. مؤید آن هم به ســخنان لیز تراس پس از رســیدن به 
پست نخست وزیری انگلستان بازمی گردد. تراس نخست وزیر جدید 
بریتانیا در ســخنرانی پیروزی خود از بوریس جانســون تقدیر کرد و 
گفت که بوریس تو برگزیت را به سرانجام رساندی، تو جرمی کوربین 
(رهبر ســابق حزب کارگر) را نابود کردی، مردم را واکسینه کردی و 
در برابر والدیمیر پوتین ایســتادی؛ حاال هم از کی یف تا کارالیل تو را 
تحســین می کنند. همه این گفته ها حکایت از آن دارد که لیز تراس 
هم با همان فرمان بوریس جانســون در حوزه سیاست خارجی در 
قبال تهران، برجام، مسکو، جنگ اوکراین، چین و ... عمل خواهد کرد. 
خاصه آنکه لیز تراس، وزیر امور خارجه دولت بوریس جانسون هم 
بوده اســت؛ یعنی عمال سیاست خارجی دولت جانسون توسط وی 

درخصوص برجام و ایران اعمال شده است.
 به تأثیر تداوم و تشدید چالش ها و مشکالت داخلی در انگلستان بر   .

سیاســت خارجی لندن هم بپردازیم. اکنون که دولت تراس با تورمی 
که بعد از ۴۱ ســال دوباره دو رقمی شــده است و دیگر بحران ها نظیر 
بحران انرژی و... دست و پنجه نرم می کند تا چه اندازه سیاست خارجی 

انگلستان به خصوص در قبال ایران را درگیر خواهد کرد؟
به ســؤال بســیار مهمی اشــاره کردیــد. ببینید به هــر میزان که 
چالش هــای داخلی در انگلســتان به خصوص در حــوزه اقتصادی 
و معیشــتی بــرای دولت لیز تراس پررنگ تر شــود، به همــان اندازه 
لندن ســعی خواهد کرد به ســمت همراهی، همسویی و حمایت از 
سیاســت های آمریکا در حوزه سیاســت خارجی پیش برود تا بتواند 
از ســالح تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری خود با واشنگتن قدری 

بــه وضعیت داخلی سر و ســامان دهد. بنابراین لندن چــاره ای ندارد 
جز اینکه در مسیر ریل گذاری شــده کاخ سفید گام بردارد. این نگاهی 
بود که در دوره بوریس جانســون به شکل پررنگی محور کار سیاست 
خارجی بریتانیا قرار گرفت؛ تا جایی که اکنون درخصوص جنگ اوکراین 
نیز شــاهد دو جبهه کامال متضاد هســتیم که در یک طرف آن ائتالف 
«واشــنگتن – لندن» قرار دارد که به دنباله تداوم و تشدید و به نوعی 
فرسایشــی کردن جنگ اوکراین با هدف زمین گیرکردن روسیه است و 
در مقابل سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و ایتالیا در یک جبهه واحد 
در مقابل نگاه انگلســتان و ایاالت متحده آمریکا قرار دارند و ســعی 
می کنند به هر نحوی که شده، شرایط را برای تعدیل و فروکش کردن 
جنــگ در اوکراین هموار کنند تا عواقب و تأثیرات مخرب کمتری روی 
اروپا داشــته باشد. همین رویه هم درباره برجام صدق می کند؛ یعنی 
انگلســتان به شــکل پررنگ تری از آلمان و فرانســه در سیاست های 
ضدایرانی با آمریکا همراهی خواهــد کرد؛ کمااینکه درباره چین هم 
دیدیم همین انگلستان با پیمان «آکواس» در کنار آمریکا ایستاد و پروژه 
فروش زیردریایی هسته ای به استرالیا با هدف مهار چین را کلید زد؛ تا 
جایی که روابط پاریس و لندن در برهه ای به شدت تیره و تار شد و حتی 
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه سابق فرانسه، این اقدام انگلستان را 
در تصویب پیمان آکواس نوعی خنجر از پشــت و خیانت انگلیسی ها 

به فرانسه تعبیر کرد.
تحلیل را قدری عمیق تر و وسیع تر از روابط ایران و انگلستان کنیم.   .

آیا تهران در مقطع فعلی به شناخت و همراهی سیاسی و دیپلماتیکی از 
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به خصوص آلمان، فرانسه و انگلستان 
جدا شده رسیده اســت؛ این نکته از آن جهت اهمیت دارد که عالوه 
بر برلین، پاریس و لندن به عنوان اعضای دائمی برجام، اتحادیه اروپا 
هم بازیگری مستقل و دائمی در جریان مذاکرات هسته ای بوده است. 
ابتدا به ساکن آیا شما قائل به این همراهی نکردن دیپلماتیک اروپایی از 

جانب تهران هستید؟

ابتدا به ساکن چند کلیدواژه وجود دارد که هر کدام باید به صورت 
مجزا بحث شود؛ ما اتحادیه اروپا داریم، قاره اروپا، کشورهای اروپایی 
و اتحادیــه اروپــای منهای بریتانیا؛ در این زمینه شــرایط سیاســی و 
دیپلماتیک هر کدام از این گزاره ها متفاوت از دیگری اســت؛ خصوصا 

اتحادیه اروپای منهای بریتانیا.
چرا اتحادیه اروپای منهای بریتانیا برای ایران اهمیت بیشتری دارد؟  .

چون پیرو نکات قبلی که عنوان کردم، اکنون سیاست خارجی لندن 
در نهایت هماهنگی با واشنگتن قرار گرفته است؛ بنابراین به اعتقاد من 
باید یک میز جداگانه با عنوان میز سیاســت های انگلیس و آمریکا در 

وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه ها تعریف کنیم.
 یعنی تا به این حــد قائل به اهمیت اتحادیه اروپای منهای بریتانیا   .

هستید؟
بله.

 دلیل این اندازه از اهمیت چیست؟  .
قبال گفتم و دوباره هم می گویم که چون سیاســت، دیپلماســی، 
تجــارت، اقتصاد، فرهنگ و خالصه همه ابعاد این دو کشــور پس از 
برگزیت به شــدت در هم تنیده شده اســت، باید برای اتحادیه اروپای 
منهای بریتانیا اهمیت قائل بود. باید به این واقعیت انکارناپذیر اشاره 
کــرد که تحوالت پس از برگزیت و به خصوص شــرایط نوین حاکم بر 
نظام بین الملل بعد از جنگ اوکراین به روشــنی نشــان داد که اکنون 
انگلســتان جزیره ای در کنار قاره اروپاست، نه جزیره ای اروپایی. پس 
نباید فرض کنیم که انگلســتان، چه در دوره بوریس جانســون یا لیز 
تراس یا هر فرد دیگری یک کشــور اروپایی است. انگلستان جزیره ای 
در کنار اروپا، اما متحد آمریکاســت؛ تا جایی که لندن منافع قاره سبز 
را به راحتی فدای منافع واشــنگتن می کنــد که مؤید آن هم به جنگ 
اوکراین بازمی گردد. ضمنا بریتانیا بعد از جدایی از اتحادیه اروپا همواره 
منافع خود را در ایجاد، تداوم و تشــدید بحــران در اروپا می بیند؛ چه 
بحران درون اروپایی، چه بحران اروپا با دیگر کشــورها از روسیه گرفته 
تا چین، آمریکا و... در این صورت است که اروپا با چالش ها، مشکالت 
و بحران های متعدد مواجه خواهد شد که می تواند فرصت الزم را در 
اختیار لندن قرار دهد. از این منظر قطعا با تداوم جنگ اوکراین تحوالت 
به ســمتی پیش خواهد رفت که با موج ســواری سیاسی، رسانه ای، 
اقتصــادی، تجــاری و دیپلماتیک لندن همراه خواهد شــد. در چنین 
شــرایط پیچیده و در هم تنیده ای قطعا اتخاذ یک سیاست واقع بینانه، 
هوشــمند، منعطف و مبتنی بر واقعیت از ســوی دولت سیزدهم در 
قبال اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا منهای بریتانیا، قاره اروپا و کشورهای 
اروپایــی که هر کــدام چارچوب خــاص خود را می طلبد، کار بســیار 
زمان بری اســت. به  همین  دلیل در راســتای سؤال قبلی شما من هم 
معتقدم تهران هنوز به یک معرفت دیپلماتیک در قبال اتحادیه اروپا 
و اعضای آن نرسیده است، اگرچه در سال های گذشته، هم کشورهای 
اروپایی، هم اعضــای اتحادیه اروپا و هم خــود اتحادیه اروپا به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم در مذاکرات هسته ای و دیگر تحوالت جمهوری 

اسالمی ایران نقش آفرین بوده اند.
 با این حال مــرز مبهم اثرگــذاری اتحادیه اروپا به عنــوان بازیگر   .

مســئولیت پذیر به خصوص در حوزه برجام تا کجا به همراهی نکردن 
ایران از قاره سبز دامن زده است؟

گنگ بودن و مشخص نبودن حیطه مســئولیت ها و حوزه اجرائی 
اتحادیه اروپــا در روند مذاکــرات به خصوص مذاکرات هســته ای و 
مناســبات با جمهوری اســالمی ایران به سهم خود نقش آفرین بوده 
اســت. این امر سبب شــده که تهران به معرفت دیپلماتیک روشن و 
ملموســی در قبال اتحادیه اروپا، حتی ذیل توافقات و مناسبات با این 

اتحادیه دست پیدا نکند.
 چطور؟  .

اگر ایران به دنبال مذاکره با طرف مقابل اســت باید بازیگری 
را انتخاب کند که به شــدت مسئولیت پذیر باشد و حوزه اجرائی 
آن برای ما کامال روشــن باشــد. در این بین قطعا اتحادیه اروپا 
به  عنــوان یکی از بازیگــران دائمی در مذاکرات هســته ای، نه 
قــدرت اجرائی آن چنانی دارد و نه در صورت بروز تخلف، توان 
پاســخ گویی و مســئولیت پذیری دارد. برای مثــال اگر تخلفی 
از جانــب اتحادیــه اروپا در توافقات شــکل بگیــرد، ایران باید 
چه کشــوری را در این اتحادیه مســئول بداند؟ مثال آقای بورل 
به عنوان مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که این روزها 
خواهان پیش بردن متن پیش نویس توافق مدنظرش اســت، در 
صورت بروز تخلف فرانســه، آلمان، ایتالیا، اســپانیا یا هر کشور 
عضو می تواند آن کشــور را در قبال ایران پاســخ گو کند؟ خیر. 
اما در عین حال همین اتحادیه اروپا نقش پیشــران دیپلماتیک 
در مذاکرات هســته ای به عنــوان هماهنگ کننده اعضای ۱+۴ و 

آمریکا را بر عهده دارد.

آیا قائل به دوطرفه بودن مناسبات لندن – واشنگتن هستید یا اینکه   .
فقط انگلستان تابعی از ایاالت متحده در قبال ایران و ... عمل می کند؟

این سؤال شــما اهمیت بســیار زیادی دارد، چون پاسخ به آن به 
نوعی مکمل و مؤید گفته های من درخصوص اهمیت اروپای منهای 
بریتانیا برای جمهوری اســالمی ایران است. همان گونه که لندن برای 
پرکردن خأل اتحادیه اروپا سعی می کند همراهی و همسویی بیشتری 
با واشنگتن داشــته باشد، در آن ســو آمریکا هم گوش شنوایی برای 
سیاســت های انگلســتان دارد. از این رو بدون شک بریتانیا نفوذ بسیار 
باالیی در تصمیم گیری سیاست خارجی ایاالت متحده دارد؛ کما اینکه 
لندن نقشی جدی و کلیدی در انعقاد پیمان آکواس و تنش بین پاریس 
و واشــنگتن داشــت. از آن طرف لندن علی رغم تنش های موجود با 
کرملین می تواند پوتین را به یک انعطاف در مواضع خود درباره بحران 
اوکراین بکشــاند، اما چرا این کار را نمی کند؟ چون از یک طرف تداوم 
تشدید جنگ در اوکراین می تواند اروپا را به یک بحران تمام عیار بکشاند 
که بی شــک بخشی از منافع بریتانیای بعد از خروج از اتحادیه اروپا را 
تأمین خواهد کرد. دوم اینکه در صورت تداوم فرسایشی شــدن جنگ 
در اوکرایــن، نقش و نفوذ ناتو برای تأمین امنیت اروپا پررنگ تر خواهد 
شــد. در این بستر قطعا سایه ســنگین انگلستان بر اقتضائات امنیتی، 
دیپلماتیک، نظامی و دفاعی اتحادیه اروپا بیشتر می شود؛ چون اگرچه 
انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شده است، اما بازیگری کلیدی در ناتو 
به شمار می رود و لندن از طریق ناتو می تواند بر تحوالت اتحادیه اروپا 
نیز اثرگذار باشد و آن را در مسیر منافع و اهداف خود پی بگیرد. در این 
صورت نگاه آنگلوساکسونی مشترک انگلیس و آمریکا بر کل اتحادیه 
اروپا حاکم خواهد شــد و از این طریق نظم جدید مدنظر واشــنگتن و 
لندن در کنار مرز روسیه در کل اروپا پیاده خواهد شد. پیرو این نکته من 
معتقدم احتماال آمریکا و انگلســتان حتی حاضرند با تحریک روسیه 
بــرای ادامه جنگ، نصف خاک اوکراین را هــم به پوتین بدهند تا این 
نقشه پیاده شود. همین روند برای ایران هم در خصوص برجام صادق 
اســت که در دوره بوریس جانسون پی گرفته شد و در دوره لیز تراس 

هم ادامه خواهد یافت.
 به همان نحوه شناخت دیپلماتیک تهران از اتحادیه اروپا و اعضای   .

آن بازگردیم. تا چه اندازه این عدم شناخت دیپلماتیک می تواند ناشی 
از سیاست، رفتار و نگاه آونگی ایران در حوزه دیپلماسی باشد؟ به هر 
حال در ابتدای پیروزی انقالب اســالمی شعار محوری «نه شرقی، نه 
غربی» مطرح شد که در سال های دهه ۶۰ به واسطه اقتضائات جنگ 
تحمیلی تا حدودی عملیاتی شــد، اما با آغاز دوران ریاست جمهوری 
هاشمی رفســنجانی و اقتصاد لیبرالی ذیل سیاست تنش زدایی، نگاه 
به غرب در دســتور کار قرار گرفت که با روی کار آمدن دولت خاتمی 
این سیاست ادامه پیدا کرد، ولی با دولت محمود احمدی نژاد ناگهان 
سیاســت خارجی به سمت شرق، روســیه، چین، آمریکای التین و ... 
رفت که با آغاز به کار دولت حسن روحانی این نگاه متوقف شد و عمال 
همه تخم مرغ های سیاست خارجی در سبد برجام و نگاه به غرب قرار 
گرفت. بیش از یک سال هم هست که دولت رئیسی ساز دیگری را در 

دیپلماسی کوک کرده است.
 این نکته شــما تا اندازه بسیار زیادی درست است. به هر حال ما 
باید مســئله را به صورت کامل و هم جانبه کالبدشکافی کنیم تا به 
درک درست برســیم. بنابراین اگر بخواهیم آسیب شناسی در طرف 
خودمان داشــته باشیم، باید اذعان کرد متأســفانه به دلیل افراط و 
تفریط در حوزه سیاســت خارجی، ما نتوانستیم نه شناخت درستی 
از شرق داشته باشیم و نه به معرفت دیپلماتیکی در خصوص غرب 
برسیم. به هر حال اکنون روابط بین الملل به نقطه ای رسیده است که 
دیگر دهکده جهانی تعریف نمی شود، بلکه آن را (la maison) خانه 
بــزرگ اطالق می کنند. در این خانه بزرگ نمی توان با یک فرد خاص 
ارتباط داشــت و کاری به دیگر افراد خانه نداشــت. در این بین من 
معتقدم ذیل این افراط و تفریط، مشکل عمیق تر از نفوذ ما در روسیه، 
چین، اتحادیه اروپا، آمریکا و ... است. علی رغم برخی از ادعاها اکنون 
ما نتوانستیم حتی در «اکو» به یک بهره برداری، خروجی و دستاورد 
ملموس برسیم. نکته مهم تری که باید به آن اشاره کرد این است که 
متأسفانه ما در سیاست خارجی خود بر اساس اقتضائات ژئوپلیتیک 
عمل می کنیم؛ در حالی که پیرو گفته قبلی ام اگرچه از نظر ژئوپلیتیک 
بریتانیا یک بازیگر جدا از آمریکاســت، اما سیاستی واحد و مشترک با 
واشــنگتن دارد؛ کما اینکه در یمن همین سیاست را به صورت واحد 
پیش بردند و پیش از آن برای آغاز جنگ عراق همین بریتانیا و آمریکا 
بودند که باعث کشیدن پای کشورهای جهانی به جنگ عراق شدند، 
آن هم برخالف نظر شــورای امنیت و رأی فرانســه، آلمان و روسیه. 
بنابرایــن اگر مــا نتوانیم این پیچیدگی ها را بشــکافیم و تبیین کنیم، 
احتمال ایجاد بن بست دیپلماتیک و عدم معرفت سیاسی از اتحادیه 

اروپا و کشورهای اروپایی وجود دارد.

در گفت وگوی «شرق» با سید وحید کریمی بررسی شد
روابط تهران-لندن در دوران نخست وزیری 

لیز تراس به چه سمتی خواهد رفت؟
عبدالرحمن فتح الهی: لیز تراس، وزیر امور خارجه دولت بوریس جانســون دوشنبه هفته جاری و در پی اعالم 
نتایج انتخابات درون حزبی در حزب محافظه کار به عنوان رهبر این حزب و نخســت وزیر آینده بریتانیا انتخاب 
شد. او پنجاه وششمین نخست وزیر این کشور و سومین نخست وزیر زن تاریخ بریتانیا پس از مارگارت تاچر و ترزا 
می   است که از دیروز رسما کار خود را در ساختمان شــماره ۱۰ خیابان داونینگ (دفتر نخست وزیری) به عنوان 
نخســت وزیر انگلستان آغاز کرد. فارغ از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این تغییرات سیاسی بر اقتضائات اروپا 
و نظام بین المللی، آنچه برای جمهوری اسالمی حائز اهمیت است، روی کار آمدن نخست وزیر جدید انگلستان 
و به تبع آن آینده روابط دو کشــور است. اما اینکه آغاز نخســت وزیری لیز تراس چه تأثیر مثبت یا منفی ای بر 
روابط تهران و لندن خواهد گذاشت و مناسبات دو کشور در دوران نخست وزیر جدید انگلستان چه اقتضائاتی 
پیدا خواهد کرد، سؤالی است که «شــرق» پاسخش را در گفت وگو با سیدوحید کریمی پی گرفته است. آنچه در 
ادامه می خوانید ماحصل گپ وگفت با سفیر ایران در نامیبیا، عضو گروه اروپا-آمریکای دفتر مطالعات سیاسی 

و بین المللی وزارت امور خارجه و تحلیلگر ارشد مسائل اروپاست.

دی
محم

ن آقا
حس

س: 
  عک

متن وزارت ارتباطات در ۱۸ ماده و هفت فصل تنظیم شــده بود که تقریبا در فضای 
کلی گویی مانده و شبیه یک الیحه دقیق و کارشناسی نبود. هرچند در مقام  مقایسه از متن 
شــتاب زده و مملو از ایراد مجلس چیزی کم نداشت و دقیقا در همان  فضا نوشته شده 
بود و شاید قصد دولت یک طرح پیشنهادی بوده، اما این متن هم گره از طرح صیانت در 
مجلس باز نکرد و یکباره کار به سلب اختیار مجلس از خود کشید و اختیار قانون گذاری 
در این حوزه به شــورای عالی فضای مجازی سپرده شد. البته بهارستان نشینان غافل از 
تبعات تصمیم گیری های خلق الساعه خود، حتی مصوب کردند مصوبات این شورا قابل 
اعتراض در دیوان عدالت اداری کشور هم نباشد که خوشبختانه در این مورد نظر شورای 
نگهبان مخالفت مصوبه با قانون اساســی بــود و این بند از طرح اصالح صالحیت های 

دیوان عدالت اداری حذف شده است.
از زمــان کلیدخوردن طــرح صیانت در مجلس، یکــی از مهم ترین دغدغه ها بحث 
فیلترینگ هوشــمند و کاهش پهنای باند شــبکه های اجتماعی مجازی خارجی بود که 
بحث مسدود ســازی اینترنت و فیلتر اپلیکیشــن های خارجی در نهایت در کمیســیون 
مشترک مجلس حذف شد، اما ســبک حمایت از اپلیکیشن های داخلی و محدودکردن 
شرایط کار اپلیکیشن های خارجی همچنان رنگ و بوی مسدودسازی می دهد و  نگرانی ها 
پابرجاســت و بر اســاس توضیحات رئیس کمیســیون مشــترک، صالحیت اظهارنظر 
درخصوص مسدودسازی خدمات پایه کاربردی دارای کاربر زیاد به شورای  عالی فضای 
مجازی واگذار شــده اســت. بنابراین با توجه به مصوبه اخیر نگرانی ها مجددا در حال 
تشدید اســت. هرچند مدت هاست غیررسمی اما کامال مشهود اینترنت در حال صیانت 
بود و چندی پیش هم متن نامه ای از ســوی محســن خاکی، مشاور وزیر کشور و رئیس 
قــرارگاه عفاف و حجاب، خطاب به یکی از مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
منتشــر شــده که به گزارش اقتصادنیوز در بخشــی از آن نامه درخصوص اجرای طرح 

صیانت آمده است: «ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند را تسریع کنید».
ســرعت الک پشتی این روزهای اینترنت و اختالالت گسترده آن بر کسی پوشیده 
نیســت. البتــه اگر مجددا بــه متوقع بودن مــردم حواله داده نشــویم. در همین 
راســتا به گزارش خبرآنالین، رضا قربانی، عضو هیئت مدیره ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای اســتان تهران با تأکید بر اینکه در ســال گذشــته یــک روز بدون اختالل 
اینترنت نداشــتیم، از وضعیت نابســامان فعاالن این حوزه انتقــاد کرد و در عین 
حال هشــدارهایی درخصوص جدی گرفتن موج مهاجرت فعاالن صنعت آی تی 
و کارشناســان نیز داد. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: واقعیت این است که 
وقتی ما در مسیر توسعه هستیم و هر روز تقاضای کسب وکارها برای حضور در این 

فضا بیشتر می شــود، در نتیجه هر روز به پهنای باند بیشتری نیاز داریم و صحبت 
سر سرعت اینترنت نوعی مغالطه است.

همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشــگاه   های اینترنتی شهر 
تهران با ارائه آماری مبنی بر اینکه ۱۱ میلیون کاربر ایرانی به اینستاگرام وابستگی دارند، 
گفت: هر چقدر اختالل بیشتر شود آنالین و آفالین ها بیشتر ضربه می بینند. این اتفاقات 
در حالی رخ می دهد که در طول همه این ســال ها شــعار توسعه اقتصاد دیجیتال از 

سوی دولت ها شنیده می شود.
الفت نســب با گالیه از افزایش شــدید اختالالت در اینترنت تأکید کرد: متضرر اصلی 
در این وضعیت کســب وکارهای خرد هستند؛ کســانی که قدرت اقتصادی باال ندارند. او 
بــه ابهام موجود در فضا نیز اشــاره کرد و ادامه داد: مــا نمی دانیم دقیقا چه اتفاقی در 
حال رخ دادن اســت. از یک سو می گویند اینستاگرام فیلتر نیست اما از سوی دیگر وضع 
اختالالت در این شــبکه قابل کتمان نیست. با این وضعیت چگونه می شود امید داشت 
که استارت آپ ها رشد کنند. او به موج خروج فعاالن صنعت آی تی و برنامه نویسان اشاره 
کرد و گفت: در این فضا می بینیم بسیاری به دلیل نبود چشم انداز روشن، به پیشنهادات 

کاری آن سوی آب جواب مثبت می دهند.
هم زمــان با این خبر و گمانه زنی ها در رابطه بــا اینترنت ملی و تالش اصولگرایان 
برای کاهش دسترســی کاربران به فضای مجازی، به گزارش فارس سردار سالمی در 
رابطه با فضای مجازی گفته اســت: «ما دو هزار گردان ســایبری سازماندهی شــده و 
فعال داریم و وضعیت از نظر محتوا، عملیات و زیرســاخت بهتر شده است. اگر شبکه 
ملی اطالعات راه اندازی شــود مقدار زیادی از تأثیرات دشــمن کاسته خواهد شد». او 
همچنین گفته است: «متأسفانه دولت قبل اعتقادی به تولید محتوا در فضای مجازی 
نداشت و حتی یکی از مؤسسات ما را که در حال کار در حوزه فضای مجازی بود، ۵۰۰ 
میلیــارد تومان جریمه کــرد».  به هرحال قبل از مصوبه شــورای عالی فضای مجازی 
اجرای محدودســازی اینترنــت کلید خورده بود. اکنون هم جزئیــات مصوبه جدید تا 
زمان تنظیم این گزارش به طور دقیق منتشر نشده و هیچ یک از نمایندگان مجلس عضو 
کمیســیون مشــترک که کار تدوین طرح ابتدایی صیانت را بر عهده داشتند، نتوانستند 
کمکــی به این گــزارش کنند؛ زیرا یــا در جریان جزئیات مصوبه شــورای عالی فضای 
مجازی نبودند یا پاسخ تماس های مکرر ما را در «شرق» ندادند. بنابراین فقط بر اساس 
تصاویر مصوبه که در توییتر در حال دســت به دست شدن است، شورای عالی فضای 
مجازی رسما صیانت را با اختیار گسترده ای که برای خود مصوب کرده در اختیار دارد 

و این بار گالیه های مردمی ممکن است کارساز نباشد.


