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برجام کمی دورتر؛ تروئیکای اروپایی همراه با آمریکا، در اقدامی تحکمی شورای حکام را به تقابل با ایران نزدیک تر کرد 

گره بر صلح پادمانی

در بهارستان سخن از در دست بررسی بودن طرحی جدید برای ادامه محدودیت های فعلی اینترنت است
صیانت از فیلترینگ با جرم انگاری!

شــرق: پس از کش و قوس های فراوان و تحرکات جمهوری اسالمی ایران در هفته های اخیر برای حل اختالفات با آژانس بین المللی انرژی اتمی و ازسرگیری گفت وگوها، در نهایت نه تنها 
هیچ کدام به نتیجه نرســید، بلکه اکنون صدور قطع نامه ای جدید علیه ایران در شــورای حکام محتمل به نظر می رسد. پیرو اخبار واصله، آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام از شورای 
حکام درخواســت کردند با تصویب قطع نامه ای در رابطه با ایران، این کشور را به سمت همکاری، تعامل و حل اختالفات با آژانس بین المللی انرژی اتمی ملزم کند. در این رابطه رویترز 
اعالم کرد مطابق متنی که به رصد این خبرگزاری رسیده است، آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس با درخواست از شورای دیده بان هسته ای سازمان ملل برای صدور قطع نامه، مدعی شدند 
ارائه توضیحات از سوی ایران درباره ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت اعالم  نشده، «الزامی و اضطراری» است. پیش نویس این قطع نامه روز جمعه به ۳۵ کشور عضو شورای حکام 
آژانس بین المللی ارســال شده است. در متن این درخواست آمده اســت: «الزامی و اضطراری است که ایران در جهت تحقق وظایف قانونی اش عمل کند و بدون تأخیر اقداماتی انجام 
دهد». ارائه توضیح معتبر در زمینه ذرات اورانیوم، ارائه اطالعات، اسناد و پاسخ های مورد نیاز آژانس انرژی اتمی، اجازه دسترسی به اماکن و مواد مورد نیاز آژانس و اجازه نمونه برداری 
از ســوی آژانس انرژی اتمی ازجمله اقداماتی اســت که ایران مطابق با این متن باید به آنها عمل کند. در متن این پیش نویس چنین آمده که این شورا «نگرانی هایی جدی درباره مسائل 

پادمانی مرتبط با سه سایت اعالم نشده دارد که به دلیل ناکافی بودن همکاری اساسی از سوی ایران حل نشده باقی مانده است».

  چرا سیاســت خارجی دولت رئیسی در مســیر صدور سلسله 
قطع نامه ها پیش رفت؟

اما چه شــد که ایران در مســیر صدور قطع نامه پیش رفت؟ 
سؤالی اســت که جالل میرزایی در پاسخ به آن عوامل متعددی 
را بر می شــمارد و بر این باور اســت که مجموعه ای از شرایط و 
پارامترهــای داخلــی، منطقه ای و خارجی باعث شــده اســت 
دولت ســید ابراهیم رئیسی در یک سال و ســه ماهی که از عمر 
کابینه اش می گذرد، سیاست خارجی را به این نقطه بکشاند. این 
نماینده پیشــین مجلس با تمرکز بر قطع نامه پیش روی شورای 
حــکام، اعتقاد دارد در وهلــه اول مهم تریــن عاملی که باعث 
شــد اروپا و آمریکا به ســمت صدور قطع نامــه علیه جمهوری 
اسالمی ایران پیش روند، به ارزیابی ناصحیح هیئت دیپلماتیک، 
تیم مذاکره کننده دولت رئیســی و برخی جریان های سیاســی و 
رســانه ای تندرو در کشــور باز می گردد که با مانور سیاسی روی 
توهمی به نام «پاییز و زمســتان ســرد»، ســعی کردند مذاکرات 
مرداد ماه را به بن بست بکشانند. این استاد دانشگاه برای ارزیابی 
دقیق تــر گفته خود، بــر این نکته تأکید دارد که متأســفانه تکیه 
دولت رئیســی بر افسانه ای به نام پاییز و زمستان سرد باعث شد 
فرصت ها و امیدها برای مذاکره و توافق از دســت برود و اکنون 
شــرایط به جایی رسیده اســت که ایران ناچار شد هم به سمت 
حل اختالفات با آژانس پیش برود و هم از آن سو پیشنهادهایی 
را بــرای مذاکره با اروپــا و آمریکا به اتحادیه اروپا ارســال کند. 
بــه اعتقاد میرزایــی همین تحرکات اخیر تهران نشــان می دهد 

که آن افســانه، نه تنها باعث پیش آمدن این شــرایط و تضعیف 
توان دیپلماتیک ایران شــد، بلکه جمهوری اســالمی ایران را با 

مجموعه ای از بحران ها مواجه کرده است.
این تحلیلگر مسائل بین الملل در گفت وگو با «شرق» به عامل 
دیگری که باعث شده است شــرایط کنونی برای صدور قطع نامه 
پیش آید، اشاره می کند. میرزایی مجموعه ای از پرونده های متعدد 
از مرگ مهسا امینی، تداوم اعتراضات و پررنگ ترشدن مقوله ای به 
نام «حقوق بشر» گرفته تا ارسال پهپاد به روسیه و اخیرا سرفصل 
دیگری به نام دستیابی ایران به دانش تولید و ساخت موشک های 
بالستیک هایپرسونیک را از عوامل بستر ساز صدور قطع نامه علیه 
ایران در شــورای حکام می داند. میرزایی برای تبیین این عوامل به 
«شــرق» می گوید: «اروپایی ها و آمریکا اعتقاد دارند باید از فضای 
تحریمــی و اجماع جهانی کنونی علیه جمهوری اســالمی ایران 
نهایت اســتفاده را برد؛ یعنی همان گونه که با آغاز اعتراضات به 
واســطه مرگ مهسا امینی و پررنگ شــدن مقوله ای به نام حقوق 
بشــر و نیز در ادامه طرح موضوع ارسال پهپادها به روسیه، اکنون 
کشورها به ســمت تحریم و اجماع علیه ایران پیش  رفته اند، باید 
از اهرم شــورای حکام و صدور قطع نامه نیز در این راستا استفاده 
کــرد». چرا که میرزایی باور دارد مجموعه این تحرکات، اقدامات و 
رفتارهای ضدایرانی، در نهایت با هدف فشار سیاسی و دیپلماتیک 
به تهران برای پذیرش توافق مدنظر غرب با پیش شــرط های آنان 
در دســتور کار قرار گرفته اســت؛ بنابراین صدور قطع نامه هم در 

چارچوب فشار بر ایران ارزیابی می شود.

نماینــده مجلس دهم در ادامه تحلیل خود به عامل بســیار 
مهم تری یعنی «نگرانی شــخص رئیســی از هزینه سیاسی برای 
حمایت از مذاکره و توافق» اشــاره دارد و معتقد اســت: «چون 
رئیســی مانند حســن روحانی با صراحت، حمایتی جدی از تیم 
سیاســت خارجی و مذاکره کننده هسته ای ندارد و سعی می کند 
احیای برجام و تداوم مذاکرات به هزینه سیاسی برای وی منجر 
نشود، عمال وزارت امور خارجه را بدون پشتوانه رها کرده است». 
میرزایی دعوت چهارشنبه گذشته امیرعبداللهیان از وزرای امور 
خارجه پیشــین جمهوری اسالمی ایران را دال بر آن می داند که 
دســتگاه دیپلماسی دولت سیزدهم به یک بن بست و خأل جدی 
برخورد کرده است. این تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل، اقتضائات 
سیاســت خارجی در یک سال و سه ماه گذشته را پارامتر مهمی 
در واقع بین کردن امیرعبداللهیان و باقری کنی به حوزه دیپلماسی 
و پرونده های متعدد سیاســت خارجی ایران قلمداد می کند، اما 
شخص رئیس جمهور و برخی از ورزای کابینه و جریان های فشار 
بیرون از دولت کماکان اعتقــاد دارند که می توانند بدون مذاکره 
و احیای برجام و صرفا با تکیه بر مناســبات منطقه ای و تقویت 
روابط با شرق، همه مشکالت تجاری، اقتصادی و معیشتی کشور 
را حل کنند. این در حالی اســت که این اســتاد دانشــگاه اذعان 
دارد: «دولت رئیســی برخالف موضع گیری رسمی و اعالمی، در 
خفا به این واقعیت رســیده اســت که بدون احیای برجام و لغو 
تحریم ها، هیچ اتفاقی برای کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی 
روی نخواهــد داد». میرزایــی با برشــمردن این نــکات تصریح 

می کند: «رئیســی سعی دارد از سیاســت خارجی ماهی خود را 
بگیرد، بدون آنکه خیس شــود و این نشدنی است. با همین نگاه 
ناصحیح رئیســی، در نهایت ما به این نقطه می رسیم که شورای 
حکام برای چندمین بــار به دنبال صــدور قطع نامه علیه ایران 
اســت». نماینده ادوار مجلس در پایان این بخش از گفت وگوی 
خود با «شــرق» ذیل یک صراحت کالمی تأکید می کند: «رئیسی 
یک بار برای همیشه باید تکلیفش را با جریان های سیاسی حامی 
خود روشــن کند؛ یا باید برای اداره و مدیریت کشور هزینه کند و 
به ســمت مذاکره، احیای برجام و لغو تحریم هــا برود و در این 
راســتا امتیازهایی را هم بدهد که ممکن است به همین واسطه 
رئیســی الجرم هزینه و گســلی سیاســی با برخی از جریان های 
اصولگرا به ویژه جبهــه پایداری پیدا کند که بــرای بهبود وضع 
کشــور این شکاف و عبور رئیسی از طیف رادیکال، کاسب تحریم 
و دلواپسان اجتناب ناپذیر است. یا اینکه اگر به دنبال راضی کردن 
همه جریان های حامی خود است و از هزینه کرد سیاسی واهمه 
دارد، باید از هم اکنون و پیش از پایان دوره چهارســاله اش آن را 

تمام شده دانست».
یوســف موالیی هم در خوانشــی مشــابه با میرزایی تصریح 
می کنــد که وضعیت پرونده فعالیت هســته ای ایــران از حالت 
«حقوقی» خارج شده و ماهیت و محتوایی «سیاسی» پیدا کرده 
اســت؛ به همین دلیل عوامل بسترســاز برای صــدور قطع نامه 
بی ارتباط با تحوالت سیاســی داخلی در کشــور در دو ماه اخیر 
نیست. این حقوق دان با اشاره به توان سیاست خارجی ایران در 
حوزه دیپلماســی عمومی برای اقناع افکار عمومی، خاطرنشان 
می کند: «شاید تا پیش از تحوالت دو ماه جاری که با مرگ مهسا 
امینی و اعتراضات کشور پیچیده و بغرنج شد، ایران می توانست 
از منطــق خود برای توجیه و تبییــن مواضعش در حوزه پرونده 
فعالیت های هســته ای نزد افکار عمومی و رســانه های جهانی 
اســتفاده کند، اما با تحوالتی که در دو ماه اخیر روی داده و ایران 
را در حوزه حقوق بشــر بــا چالش های متعــددی مواجه کرده 
اســت، دیگر آن پشــتیبانی افکار عمومی جهانی وجود ندارد». 
در نتیجه موالیی بر این باور اســت که اکنــون افکار عمومی در 
پشــت قدرت های جهانی یعنی آمریکا و سه کشور اروپایی برای 
مقابله با ایران قرار دارد و به همین دلیل هزینه فشار به تهران در 
حوزه فعالیت های هسته ای برای غرب به  مراتب کمتر از گذشته 
شده است؛ چرا که به اذعان این استاد دانشگاه، دیگر دیپلماسی 
عمومی ایران با بحران حقوق بشــر کارکرد خــود را برای اقناع 

افکار عمومی در حوزه هسته ای از دست داده است.
  واکنش تهران چه خواهد بود؟

بــا توجه به مفاد و محتوای مربوط به پیشــنهاد پیش نویس 
قطع نامه احتمالی علیه ایران در شــورای حکام به نظر می رسد 
تهــران باید درخصوص اختالفات باقی مانده و ســؤاالت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به این نهاد پاســخ گو باشد، چراکه لحن 
پیش نویس قطع نامه یک لحن الزام آور را به ذهن متبادر می کند. 
در همین بــاره پیش نویس قطع نامه پیرامــون ارائه توضیحات 
توســط ایران درخصوص ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت 
اعالم نشده از دو لفظ «الزامی و اضطراری» استفاده می کند. حال 
با درنظرگرفتن این نکات، سؤال مهم تر اینجاست که واکنش تهران 
چه خواهد بود؛ آیا مانند ادوار پیشــین به سمت اقدامات متقابل 
پیش خواهد رفت یا اینکه با مماشــات، پاسخ گویی و همکاری با 
آژانس را برخواهد گزید؟ بدون شــک برگزیدن «تعامل یا تقابل» 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی در ســایه صــدور قطع نامه از 
ســوی ایران می تواند در «تعمیق یا تعدیل» بحران کنونی مؤثر 
باشــد؛ این نکته ای بود که جالل میرزایــی در ادامه گفت وگوی 
خود به «شــرق» بر آن تأکید دارد و در این راستا بر این باور است 
که با درنظرگرفتن مجموعه ای از شرایط، مشکالت و پرونده های 
متعددی که در حوزه سیاست خارجی برای ایران باز شده است، 
تهران دیگر مانند گذشــته از پتانســیل سیاسی و دیپلماتیک الزم 
برای تقابل بــا آژانس بین المللی انرژی اتمی و شــورای حکام 
برخوردار نیست. به  ویژه که با تشدید شرایط در سیاست داخلی، 
عمال پشــتوانه مردمی از دولت و سیاست خارجی کم رنگ شده 
اســت. به همین واســطه نماینده ادوار مجلس اذعان دارد که 
موتور محرکه الزم در زمینه تقابل با قطع نامه شورای حکام برای 
دولت رئیسی ایجاد نشده است. تحلیلگر مسائل بین الملل یادآور 
می شود که دولت رئیســی هم با درنظرگرفتن وضعیت خطیر و 
حســاس کنونی باید منطقی ترین سناریو یعنی تعامل را برگزیند، 
چراکه میرزایی معتقد است این دولت به تبعات مخرب هرگونه 
اقدام تقابلی از سوی سازمان انرژی اتمی و دولت رئیسی در برابر 
قطع نامه شــورای حکام واقف است که می تواند بحران را از این 
هم عمیق تر کند. این استاد دانشگاه در زمینه تبیین عمیق ترشدن 
بحران به «شرق» می گوید: «اکنون بستر و زمینه الزم برای ارسال 
پرونده فعالیت های هســته ای ایران از شــورای حکام به شورای 
امنیت و از طرف دیگر آغاز ســازوکار فعال شدن مکانیسم ماشه 
توسط سه کشور اروپایی عضو برجام فراهم است؛ بنابراین نباید 

ایران بعد از صدور قطع نامه شــورای حکام دســت به واکنش 
متقابل بزند و تعهدات هســته ای خود را با آژانس بیش از پیش 
کاهش دهد یا به ســمت افزایش ســطح غنی سازی، به کاربردن 
سانتریفیوژهای پیشرفته تر و نظایر آن برود. چون هرگونه اقدامی 
در این راستا به عنوان کاتالیزوری در تشدید بحران هسته ای ایران 

عمل خواهد کرد».
در مقابل این نگاه و ارزیابی سیاســی توســط جالل میرزایی، 
یوســف موالیی خوانش و تبیین حقوقی تری درباره پیش نویس 
قطع نامــه مدنظر ســه کشــور اروپایــی و آمریکا داشــت. این 
حقوق دان اعتقاد دارد پیش از آنکه به واکنش ایران برسیم، باید 
ماهیت و محتوای قطع نامه را براســاس پیش نویس ارائه شــده 
کالبدشــکافی کرد. دراین باره این اســتاد دانشــگاه به «شــرق» 
می گوید: «قطع نامه های شورای حکام همواره رویکردی الزام آور 
برای کشورها در زمینه همکاری با این شورا و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی دارند، اما قطع نامه ها با لحن های متفاوتی که دارند 

این همکاری را با شدت و ضعف همراه می کنند».
موالیــی در ادامــه تحلیــل حقوقــی خــود تأکیــد دارد که 
قطع نامه ها گاهی حالت «توصیه ای» پیدا می کنند، گاهی حالت 
«بازدارندگــی» به خود می گیرند؛ گاهی هم نــگاه «ترغیبی» در 
قطع نامه ها مدنظر است و گاهی رویکرد «تشویقی»، «تهدیدی» 
و «تمکینی» در دستور کار صدور قطع نامه ها ست. این حقوق دان 
تصریح می کند که هرکدام از این لحن ها در قطع نامه های شورای 
حکام نهایتا کشور هدف را ملزم به همکاری می کند، اما شدت و 
ضعف این همکاری ها، ذیل هرکدام از این لحن هاست که باعث 
می شود کشــوری مانند ایران خود را ملزم به همکاری با آژانس 

بداند یا نه.
با این ارزیابی حقوقی موالیی از متن پیش نویس قطع نامه های 
شــورای حکام، وی بر این باور است که اختالفات پادمانی تهران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه عدم همکاری سازمان 
انرژی اتمی ایران پیرامون ســؤال های آژانس و روشنگری درباره 
کشف مواد رادیواکتیو در برخی مراکز هسته ای اعالم نشده، عمال 
به یک «چالش حقوقی با رویکرد سیاســی» تبدیل شــده است؛ 
درنتیجه این استاد دانشگاه معتقد است که چالش کنونی ایران 
و آژانس که یک چالش حقوقی با رویکرد سیاســی است هر بار 
لحــن قطع نامه های شــورای حکام علیه تهــران را «الزام آورتر، 
تحکمی تر و تمکینی تر می کند». با این استدالل حقوقی موالیی، 
او تأکید دارد که ایران رفته رفته باید به سمت همکاری با آژانس 
پیش برود و اگر در مقابل، ایران به دنبال واکنش متقابل در برابر 
صدور قطع نامه باشد، بی شــک ایران «بحران هسته ای» را برای 
خود به «ابربحــران» بدل خواهد کرد که بــا توجه به وضعیت 
دولت رئیســی در همــه ابعاد، ایران از پــس اداره و عبور از این 

ابربحران برنخواهد آمد.
در ادامــه موالیی هم مانند میرزایی در تبیین بحران حقوقی، 
سیاســی و دیپلماتیک فعالیت های هسته ای به دو گزینه ارجاع 
پرونده فعالیت های هســته ای ایران از شــورای حکام به شورای 
امنیت ســازمان ملل و همچنین آغاز روند فعال کردن مکانیسم 
ماشه توسط ســه کشــور اروپایی عضو برجام در صورت صدور 
قطع نامــه و واکنش متقابل ایران اشــاره دارد. اما دراین باره این 
استاد دانشگاه اعتقاد دارد که منطقی ترین و کم هزینه ترین مسیر 
بــرای اروپایی ها و آمریکا فعال کردن مکانیســم ماشــه به جای 
ارجاع پرونده از شــورای حکام به شــورای امنیت است، چراکه 
در ســایه این مکانیســم دیگر خبری از حق وتوی روسیه و چین 
وجود ندارد و اهرم فشــار بر ایران به معنای واقعی کلمه بیشتر 

و بیشتر خواهد شد.
موالیــی پایان بخــش تحلیــل خــود را به برخــی ادعاهای 
جریان های سیاسی و رســانه ای رادیکال در کشور برای فشار به 
دولــت در جهت خروج از ان پی تی و ایجاد وضعیتی مشــابه با 
اســرائیل اختصاص می دهــد و دراین باره به «شــرق» می گوید: 
«قطعا نمی توان وضعیت سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل 
را با ایــران یکی کرد. اگرچه اســرائیل عضو ان پی تی نیســت و 
به راحتی از پاســخ گویی به ســؤال های آژانس و شــورای حکام 
ســر باز می زند، اما ایــن وضعیت به دلیل حمایــت همه جانبه 
کشــورهای جهان به خصوص آمریکا، اروپا و حتی روسیه و چین 
از اســرائیل شگل گرفته اســت». با این مقایسه، موالیی تصریح 
می کند: «وضعیت اسرائیل دقیقا متضاد با اقتضائات ایران است؛ 
هیچ کشوری حمایتی از تهران ندارد، حتی پکن و مسکو؛ بنابراین 
اگر با صدور قطع نامه و واکنــش متقابل ایران، این گزینه مطرح 
شــود که ایران به سمت خروج از ان پی تی برود تا مانند اسرائیل 
خود را ملزم به پاســخ گویی به آژانس و شورای حکام نکند، نه 
شدنی اســت و نه عقالنی». این استاد دانشــگاه یادآور می شود 
کــه خروج از ان پی تی، نه تنها شــرایطی مانند اســرائیل را برای 
ایران به وجود نخواهد آرود، بلکه تهران با دســت خود چالش 
هسته ای اش را به «یک نقطه بدون بازگشت و غیرقابل مدیریت» 

خواهد کشاند.

یکشنبه
۲۲ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۱۹

هفته گذشــته خبری مبنی بر تالش کمیســیون مشــترک صیانت برای بررسی 
طرحی دربــاره فضای مجازی کــه در حمایت از فضای فیلترینــگ فعلی و قطع 
ارتباط ایرانیان با اینترنت بین المللی منتشــر شد. هنوز جزئیات طرح جدید صیانت 
منتشــر نشده اما یک منبع مطلع در مجلس به «شــرق» گفت «هر آنچه که برای 
محدودســازی اینترنت مد نظــر تندروهای مجلس بوده، عمــال رخ داده و اکنون 
تندروها به دنبال جرم انگاری فعالیت در فضای مجازی هستند»؛ بنابراین قرار است 
تا چند ماه آینده هم شاهد ادامه محدودیت های فعلی باشیم و هم برای آنچه باب 

میل تندروهای اصولگرا نیست به مجرمان بالقوه تبدیل شویم.
درحالی که نزدیک به دو ماه اســت با فیلترینگ شدید و کاهش چشمگیر پهنای 
باند و کیفیت پایین اینترنت دســت به گریبان هستیم، بهارستان نشینان حامی طرح 
جدید صیانت هستند که شرایط را برای کاربران فضای مجازی سخت تر از این روزها 
کنند. البته همین نمایندگان با ســلب مســئولیت از خود، به شــورای عالی فضای 
مجازی اختیار قانون گذاری در رابطه با فضای مجازی را دادند و در این شــورا هم 
طــرح صیانت با همه انتقادهایی که کارشناســان و مردم بــر آن وارد کرده  بودند 

تصویب کرد که هم زمان با اعتراضات اجرائی نیز شده است.
بهارستان نشــینان به همین امر هم بســنده نکــرده و به دنبــال ایجاد فضایی 
بیشــتر برای پیام رســان های داخلی با ایجــاد حمایت دولتی هســتند و در جهت 

به کرسی نشاندن خواســت خود مجددا قانون گذاری خواهند کرد. نماینده ورامین 
در ابتدای هفته گذشــته اعالم کرد تقویت پیام رســان های داخلی هدف کمیسیون 
مشــترک صیانت از فضای مجازی و در دستور کار است. حسین نوش آبادی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت، در این زمینه گفت: 
«دشمنان، خدمات مسئوالن و کارهای مهمی را که انجام گرفته است، با سیاه نمایی 
در فضــای مجازی و حقیقــی، وارونه جلوه می دهند و تولید محتواهای مناســب 
درباره عملکرد کارهــای بزرگ انجام گرفته اکنون یک وظیفه اســت و برای جنگ 
ترکیبی صورت گرفته توســط دشمن باید برنامه داشته باشیم». این عضو کمیسیون 
مشــترک طرح صیانت به ارتقای پیام رسان های داخلی اشــاره کرد و گفت: «بنده 
عضو کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی هستم و هدف این کمیسیون رشد 
و ارتقای پیام رسان های داخلی اســت که هم اکنون بعضی از نشانه های پیشرفت 

آن مشاهده می شود و از هفته آینده جلسات تکمیلی آن ادامه پیدا خواهد کرد».
یــک روز بعــد از این ســخنان محمد باقــری، نماینده بناب و عضــو دیگری از 
کمیسیون مشترک صیانت تأکید کرد؛ «در شرایط کنونی کشور باز کردن مجدد چنین 

موضوعات حساسی به صالح نیست».
در تیرماه امسال هم نامه ای از محسن خاکی، مشاور وزیر کشور و رئیس قرارگاه 
عفــاف و حجاب، خطــاب به یکی از مقامات وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 

منتشر شــد که در آن گفته شده بود: «ایجاد سیســتم فیلترینگ هوشمند را تسریع 
کنید».

حال گویی کمیســیون مشترک احســاس کرده مجددا باید وارد گود شود، البته 
کمیســیون مشــترک با نظر اکثریت مجلس در حقیقت، دیگر نباید وجود خارجی 
داشــته باشد اما همچنان سخن از تشکیل این کمیسیون و تالش برای تدوین طرح 

صیانت جدید مطرح است.
زیرا چند ماه پیش معاون قوانین مجلس شــورای اســالمی در پاســخ به نامه 
هیئت رئیسه کمیسیون مشــترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی 
-موســوم به صیانت- اعالم کرده بود نمایندگان مجلس در رأی گیری انجام شــده 
در جلســه غیرعلنی، با ادامه کار کمیســیون مشــترک مخالفت کرده اند. عالوه بر 
اینکه با موافقت نمایندگان مجلس بر عدم هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت، عمال 
کمیسیون مشترک همان روز کارکرد خود را از دست داد. این کمیسیون که با اکثریت 
موافقان مسدودســازی اینترنت تشکیل شــده بود و عملکردش با نقدهایی جدی 

روبه رو بود، با بازگشت طرح به صحن دیگر کارایی نداشت.
حال عضو دیگر همان کمیســیون مشترک صیانت در مجلس تأکید کرده است: 
اکنون کمیســیون مشترک هیچ فعالیتی نداشته اما اگر بنا باشد تا اتفاق جدیدی در 
حوزه نظام بخشــی به فضای مجازی رخ دهد، باید در قالب یک طرح جدید و اخذ 

نظر از صحن مجلس باشــد. علی اصغر عنابســتانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به زمزمه ها پیرامون ازســرگیری برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح 
صیانت در مجلس، بیان کرد: آنچه در مجلس پیرامون طرح نظام  بخشی به فضای 
مجازی رخ داد این بوده که کمیسیون مشترک کلیات این طرح را به تصویب رساند 
اما هیئت رئیســه مجلس این فرایند تصویب را خالف قانــون تلقی کرد. اکنون دو 

بحث وجود دارد. آیا اکنون کمیسیون مشترک می تواند مجددا شروع به کار کند؟
وی در ادامه اظهار کرد: براساس آیین نامه از آنجا که سه ماه کمیسیون فرصت 
در اختیار داشته تا کلیات این طرح را تصویب کند و از این بازه زمانی گذشته است، 
دیگر کمیســیون نمی تواند کار خود را آغاز کند. اگر قرار باشد این کمیسیون مجددا 
شروع به کار کند باید مجددا از صحن مجلس مجوز گرفته شود و طرحی جدید در 

قالب اصل ۸۵ به این کمیسیون سپرده شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: اما یک بحث دیگر 
این اســت که علت عدم تصویب کلیات این طرح ظرف ســه ماه این بوده که مرکز 
پژوهش ها در ارائه گزارش تأخیر داشــته اســت؛ بنابراین کمیسیون مجوز دارد که 
مجددا تشکیل شود. اما فعال کمیسیون مشترک تعطیل است و اگر قرار باشد اتفاق 
جدیدی در حوزه نظام بخشــی به فضای مجازی رخ دهد حتما باید در قالب طرح 

جدیدی دنبال شود که صحن مجلس نیز باید درباره آن نظر بدهد.

آیا فعالیت کمیسیون مشترک صیانت قانونی است؟!

رویترز گزارش داد که پیش نویس قطع نامه علیه ایران به ۳۵ کشور ارسال شده است


