
t oseei r ani . i r
5 جهان

 جدال هواداران برگزیت 
در آستانه انتخابات

نایجل فاراژ رئیس حزب برگزیت، رویکرد 
بوریس جانســون رئیس حزب محافظه کار و 
متحد دیرین خود را در ضدیت با اتحادیه اروپا به 
کوتاه آمدن در برابر خواسته های این اتحادیه 
متهم کرد و رویکرد سختگیرانه تر در برابر این 

اتحادیه را خواستار شد.
فاراژ که به همراه جانســون متحدترین و 
شــناخته شــده ترین چهره های ضد اتحادیه 
اروپا در انگلیس محسوب می شوند در آستانه 
انتخابات پارلمانی این کشــور بــه جدال رو 

آوردند.
فاراژ که نزدیک ترین سیاستمدار انگلیسی 
به ترامپ نیــز توصیف می شــود، حرف های 
ترامپ را بر ضــد اقدام بوریس جانســون در 
پذیرش توافق با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی 
جدایی از این اتحادیه تکرار کرد و گفت: توافق 
جانسون نمی تواند هواداران برگزیت را راضی 
کند و توافق بدست آمده آن چیزی نیست که 
هواداران جدایــی از اتحادیه اروپــا در پی آن 

بوده اند.
فاراژ با جانســون از زمان کارزار همه پرسی 
خروج انگلیــس از اتحادیه اروپــا در مخالفت 
با اتحادیه اروپا در یک جبهه قرار داشــتند اما 
اکنون و در پی توافق بدست آمده میان انگلیس 
و اتحادیه اروپا میان شــان اختالف ایجاد شده 
است و نخستین بار و به شکل جدی تر و با تهدید 

مطرح این رویارویی رسانه ای شده است.
موضع گیری فاراژ پس از آن مطرح شد که 
دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا با انتقاد از 
توافق بدست آمده انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر 
نحوه جدایی گفت: این توافق نمی تواند شرایط 
مطلوبی برای برقراری روابــط ویژه بازرگانی 
انگلیس با آمریکا پس از جدایی از اتحادیه اروپا 

فراهم کند.
انگلیس پس از جدایــی از اتحادیه اروپا به 
برقراری رابطه ویژه با آمریکا دل بسته است که 
بتواند خالء ناشی از جدایی از اتحادیه اروپا را پر 
کند، اوباما مخالفت خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا بود و در این باره چندین بار به لندن هشدار 
داد اما ترامپ ضمن تشویق مکرر انگلیس برای 
خروج از اتحادیه اروپا بر ضرورت خروج سخت 
یا خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا تاکید کرده 
که به عقیده کارشناســان خســارت بارترین 

گزینه برای انگلیس است.

فاراژ گفت: چنانچه جانسون به اتحاد با حزب 
برگزیت تن ندهد، حــزب برگزیت برای همه 
حوزه های انتخابیه نامزد معرفی خواهد کرد تا 
کار حزب محافظه کار برای بدست گرفتن اکثر 

کرسی های مجلس سخت تر شود. 
پیشــنهاد فاراژ بالفاصله موجی از انتقادها 
را در حزب حاکم محافظــه کار ایجاد کرد و به 

مخالفت با آن برخاستند.
حزب برگزیت که شعار اصلیش مخالفت با 
اتحادیه اروپا و اجرای برگزیت سخت یا بدون 
توافق از اتحادیه اروپا اســت با همین شــعار 
توانســت در انتخابات برای تعیین نمایندگان 
انگلیــس در شــورای اروپا در میــان ناباوری 
محافظه کاران 31 درصد آراء را بدست آورد و 
حزب محافظه کار را که از گذشــته تاکنون به 
طور سنتی بیشترین کرسی های انگلیس را در 
پارلمان اروپا در دست داشت به چالش کشید 
و فقط چهار کرسی از 18 کرسی بدست آورده 

حزب محافظه کار عقب بود.
ســه و نیم ســال از همه پرســی برگزیت 
گذشــت و بی نتیجه بودن تالش هــای برای 
کســب توافق قابل قبول احزاب برای اجرای 
برگزیت موجب شد احزاب با انحالل مجلس و 
برگزاری انتخابات زود هنگام موافقت کنند تا 
بلکه ترکیب جدید مجلس بتواند این کشور را از 

بحران برگزیت خارج سازد.
انتخابات سراســری پارلمانی انگلیس قرار 
است پنجشــنبه 21 آذر در سراسر انگلستان 
شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز وایرلند شمالی 
برگزار شــود. بروز برگزیت به خــودی خود 
می تواند عواقب بسیار شدیدی را برای بریتانیا به 
همراه داشته باشد؛ با این حال دامن زدن احزاب 
سیاسی به حواشــی این ماجرا شرایط را برای 
شــهروندان بریتانیایی بدتر از قبل کرده است 
و بحران در چند قدمی این کشور به سر می برد.

جهاننما
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روز جمعه قانونی بحث برانگیز در 
روسیه اجرایی شد: قانون اینترنت 
مستقل که ایجاد یک بستر اینترنتی 
مســتقل از شــبکه جهانی را برای 
روســیه الزامی می کنــد. در عمل، 
مسکو به واســطه این قانون، مسیر 
را برای کشــیدن یک پرده آهنین 
دیجیتال در اطراف شبکه وب خود 
هموار می کند. اما آیا چنین اقدامی 
به معنای اعمال اجبــاری اینترنت 
صرفاً روســی به جای شــبکه آزاد 

اینترنت جهانی است؟
خبرگــزاری ســی ان ان با طرح 
این ســوال به این موضوع پرداخته 
و نوشته اســت: این ســوال همان 
چیزی است که با اجرایی شدن قانون 
جدید، با دقت در حال رصد هستند 
تا ببینند چه نتیجه ای به دنبال دارد.

آنچه در مورد جزئیات این اقدام 
مســکو باید بدانیم این است که در 
اوایل سال جاری میالدی، والدیمیر 
پوتین، مجموعه ای از قوانین جدید 
را به امضا رساند که ایجاد یک شبکه 

ملی که بتواند به صورت مســتقل از 
باقی دنیا عمل کند را الزامی می کرد. 
جدا از پیامد های چنین اقدامی، این 
قانون به شــرکت روسکومنازور که 
یک آژانس مخابراتی اســت اجازه 
می دهد تبادل ترافیک این کشور را 
از جهان قطع کند و یک شبکه وب 

صرفاً روسی ایجاد کند.
دولت روسیه عنوان می کند که 
این قوانین بخشی از اقدامات برای 
محافظت از روسیه به واسطه ایجاد 
توانایی حفاظت از شــبکه ملی در 
مقابل مداخله احتمالی یک قدرت 
خارجی در فضای ســایبر روســیه 
است. روزنامه رسمی رویسکایا گزتا 
روسیه گفته است که اجرایی شدن 
این قانون نبایــد اینترنت کاربران 
را متأثر کنــد، بلکه دسترســی به 
خدمات ارتباطی در روســیه را در 
صورت بروز تهدید، تضمین می کند.

این اقدام در تئوری بسیار شفاف 
است، اما اینکه اقدامات جدید چگونه 
به کار گرفته می شــوند، در هاله ای 
از ابهام قرار دارد. منتقدان هشــدار 
داده اند که این قوانین می تواند مسیر 
را برای سانســور اینترنــت، تغییر 
مسیر جســتجوهای اینترنتی و یا 

قطع ترافیک اینترنت به منظور قطع 
دسترسی به یک محتوای حساس 

سیاسی، تسهیل کند.
 فراهم شدن بستر برای
 سانسور و نظارت بیشتر

برای کنترل ترافیــک اینترنت 
و تشــخیص محتوی، ایــن قانون 
ز تمامــی تأمیــن کننــدگان  ا
اینترنت روســیه می خواهد که یک 
سخت افزار ویژه که از سوی شرکت 
روسکونازور ارائه شــده را در مسیر 

اینترنت کاربران نصب کنند.
این طــرح اســتفاده از فناوری 
DPI )بازرســی عمیق بسته ها( را 
عملی می کند، فناوری که پردازش 
داده ها و بررســی جزئیات محتوی 
داده های ارسالی را شامل می شود. 
 DPI به طور مثال چیــن از فناوری
در  دیواره آتشــین معروف خود به 
نام گریت فایــروال به منظور فیلتر 
کــردن محتوایی کــه از دید دولت 
برای شــهروندانش مضر هستند، 

بهره می برد.
بســیاری از فعــاالن حقوقی و 
کارشناسان سایبری نگرانی خود را 
از قوانین جدید روسیه ابراز داشته و 
گفته اند که این قوانین بستر را برای 

سانســور و نظارت روســیه فراهم 
می کند.

ریچل دیبر، معاون اروپا و  آسیای 
میانه، ریاست گروه وکالت دیده بان 
حقوق بشر، در بیانیه ای گفت: حاال 
دولت می تواند مستقیماً محتوی را 
سانســور یا حتی اینترنت را به یک 
سیستم بســته تبدیل کند، بدون 
آنکه به عموم مردم در مورد نحوه و یا 

دلیل آن توضیح دهد.
او ادامــه داد: ایــن موضوع حق 
آزادی بیان و آزادی اطالعات برخط 

را از مردم روسیه سلب می کند.
البته هنوز مشــخص نیست که 
مقامات روسیه تصمیم دارند چگونه 

این قانون را اجرایی کنند.

مقامات در کشــور اجــرای این 
قانــون را فرآیندی در حــال اجرا 
توصیــف کرده انــد کــه نیازمند 
آزمون ها و تصویب قوانین بیشــتر 
است؛ اما آزمون ســخت  افزارهای 

مربوطه در حال اجرا است.
روف، رئیــس  ندر ژا لکســا ا
روســکومنازور، گفتــه اســت که 
تأمین کنندگان اینترنت روســیه 
موافقت کرده اند که برای اجرای این 
قانون همکاری و ســخت افزار های 
مربوطــه را نصب کننــد و در حال 
حاضر در یکی از مناطق روسیه این 

تجهیزات در حال آزمون هستند.
آخرین تغییرات قانــون اعمال 
شــده که روز جمعه اجرایی شــد، 
اجازه آزمون این تجهیزات را در کل 
کشور می دهد. دیمیتری مدودف، 
نخســت وزیر روســیه، ماه گذشته 
میالدی قانونی را امضــا کرد که در 
آن به تشریح مانورهایی می پرداخت 
که روسیه قرار است هر ساله برگزار 
کند تا سناریوهای تهدیدات مختلف 
بــرای اینترنت کشــور را به منظور 
حفظ حاکمیت کشــور بر اینترنت 

بررسی کند.
بر اساس اسناد این قانون، روسیه 
کمتر از یک بار در ســال این مانور را 
اجرا نمی کند، بلکه این احتیاط در 
نظر گرفته شــده که شاید با اجرای 
آزمون های فوری، تعــداد مانورها 
افزایش یابد. وزیر ارتباطات روسیه 
مســئول تصمیم گیــری در مورد 
 FSB اجرای این مانورها است که با
)ســرویس امنیت روسیه( و وزارت 
دفاع و دیگر نهادهای کشور در این 

زمینه همکاری خواهد داشت.
ســال های ســال، روســیه در 
مقایســه با چین، اینترنت بســیار 
آزادتری داشــت؛ اما در سال های 
اخیر دولت به منظور  کنترل بیشتر 

اینترنت وارد عمل شده است.
جیسون اوکس من، رئیس انجمن 
صنایع تجاری فنــاوری اطالعات 
گفت کــه چنین قانونــی می تواند 
جامعه روسیه و رشد اقتصادی کشور 
را متأثر کند؛ به گفته وی، اینترنت 
آزاد بــه افراد اجــازه می دهد، فارغ 

از موقعیت جغرافیایــی به دیگران 
برای ارتباطات اجتماعی، آموزش، 
ســالمت و بازار جهانی دسترسی 
داشــته باشــند و این قانون 100 
میلیــون کاربر اینترنت روســیه را 
محدود می کند که می تواند زندگی 
اجتماعی و اقتصادی افراد و دولت را 

متأثر کند.
اوایل سال جاری، دولت روسیه 
قانون جدیــدی را تصویب کرد که 
بر اساس آن مقامات می توانند افراد 
را به واسطه انتشــار اخبار جعلی یا 
بی احترامی به مقامــات دولتی در 
دنیای آنالین زندانــی و یا جریمه 
کنند. سال گذشــته روسیه حتی 
ممنوعیــت اســتفاده از نرم افــزار 
پیام رســان محبوب تلگــرام را نیز 

تصویب کرد.
لبتــه  م ا ممنوعیــت تلگــرا
محدودیت  اقدامات دولت روســیه 
برای اعمال قدرت در فضای سایبر 
را به رخ کشید. دادگاهی در مسکو 
حکم به ممنوعیت استفاده از تلگرام 
را پس از آن صادر کرد که این شرکت 
از ارائه کلیدهــای رمزگذاری این 

نرم افزار به FSB، سر باز زد. 
با این حال پاول دورف، بنیانگذار 
تلگرام عنوان کرد کــه این نرم افزار 
با اســتفاده از راهکارهــای درون 
نرم افــزاری، محدودیت های دولت 
روسیه را دور می زند تا مردم بتوانند 
از این نرم افزار اســتفاده کنند. تا به 
امروز که این گزارش نوشــته شده 
است، اســتفاده از نرم افزار تلگرام 
همچنان در روسیه بسیار گسترده 
است و نرم افزار قالب ارتباطی مبتنی 
بر اینترنت در این کشــور به شمار 

می رود.

اینترنت ملی روسیه رونمایی شد؛

مسکوپردهآهنیندیجیتالمیسازد؟
بسیاری از فعاالن حقوقی 

و کارشناسان سایبری 
نگرانی خود را از قوانین 

جدید روسیه ابراز داشته و 
گفته اند که این قوانین بستر 

را برای سانسور و نظارت 
روسیه فراهم می کند

اوایل سال جاری، دولت 
روسیه قانون جدیدی را 

تصویب کرد که بر اساس آن 
مقامات می توانند افراد را به 
واسطه انتشار اخبار جعلی 

یا بی احترامی به مقامات 
دولتی در دنیای آنالین 
زندانی و یا جریمه کنند

پس از باال گرفتن تنش ها در شیلی و انصراف این کشور از میزبانی اجالس اقلیمی کاپ 2۵، سازمان ملل اعالم کرد که پایتخت 
اسپانیا جایگزین سانتیاگو برای میزبانی این اجالس شد. خبرگزاری رویترز به نقل از الکساندر سایر سخنگوی سازمان ملل در 
کنوانسیون تغییرات اقلیمی خبر داد که اجالس تغییرات اقلیمی کاپ 2۵ از 2 تا 13 دسامبر )11 تا 22 آذر( در مادرید اسپانیا 
برگزار خواهد شد. به نوشته رویترز، خبر تغییر میزبانی اجالس اقلیمی مزبور در شرایطی منتشر می شود که اسپانیا نیز با تظاهرات 
طرفداران استقالل منطقه کاتالونیا مواجه بوده و دومین انتخابات پارلمانی این کشور هشت روز دیگر )نوزدهم آبان ماه( برگزار 
می شود. خبرگزاری ها چهارشــنبه پیش )هشــتم آبان ماه( خبر دادند که در پی تداوم تظاهرات  ضد دولتی، سباستین پینرا 

رئیس جمهوری شیلی میزبانی دو اجالس بزرگ بین المللی را لغو کرد.
 بیش از 10 روز پیش اعتراضات مردم شیلی علیه نابرابری اجتماعی و اقتصادی آغاز 
شد و تاکنون درگیری ها در شهرهای سانتیاگو، کنسپسیون و والپارایسو 20 کشته در 
پی داشته است. معترضان، اعتراض خود را به دستمزدهای پایین و حقوق بازنشستگی، 
هزینه های باالی آموزش و پرورش و شکاف روز افزون ثروتمندان و فقرا اعالم کرده و 

خواستار استعفای رئیس جمهوری شیلی شدند.

آتش سوزی مهیب در بخش های از ایالت کالیفرنیا که از سه هفته پیش آغاز شد، از پنجشنبه )نهم آبان ماه( گذشته شدت 
بیشتری یافته و تاکنون بیش از یکهزار هزار هکتار از اراضی ثروتمندترین ایالت آمریکا را نابود کرده است.

تارنمای خبری سی.بی.اس نیوز گزارش داد: تاکنون به غیر از آتش سوزی گسترده کنکید که منجر به نابودی ۷۷ هزار 
و ۷۵8 هکتار از اراضی شمالی کالیفرنیا شد، چهار آتش سوزی مهیب دیگر نیز طی روزهای اخیر این ایالت از آمریکا را در 
برگرفته است. بنابراین گزارش، آتش سوزی موسوم به ماریا که از پنجشنبه تاکنون منجر به سوزاندن ۹ هزار و ۴12 هکتار از 
مناطق جنوبی ایالت کالیفرنیا شده است. آتش سوزی ماریا همچنین باعث شد تا مقامات محلی به تخلیه هشت هزار و ۷00 
نفر از ساکنان منطقه ونچورا واقع در شــمال لس آنجلس اقدام کنند. در همین حال 
آتش سوزی دیگری به نام سابرانت که از جمعه )دهم آبان ماه( شکل گرفت، 3۵ هکتار 

از مناطق بخش ریورساید واقع در شرق لس آنجلس را طعمه خود کرد.
دو آتش ســوزی ایزی فایر و هیل ســاید که هر دوی آن ها نیــز در جنوب ایالت 
کالیفرنیا پدید آمدند، به ترتیب منجر به آتش گرفتن یک هزار و 8۶0 هکتار و دیگری 

۶28 هکتار شدند.

کالیفرنیا همچنان می سوزدناآرامی های شیلی اجالس تغییرات اقلیمی را به اسپانیا کشاند

شورای ملی فلسطین از کشــورهای جهان که تاکنون 
فلســطین را به رسمیت نشــناخته اند، خواست که کشور 
فلسطین را بر اســاس قطعنامه های مشروع بین اللمللی به 

رسمیت بشناسند.
به نقل از روســیا الیوم، شــورای ملی فلسطین با صدور 
بیانیه ای به مناسبت گذشت 102 سال از معاهده بالفور اعالم 
کرد: طبق قوانین بین المللی معاهده استعمارگرایانه بالفور 
جنایتی به شمار می آید که منجر به مهاجرت بیش از نیمی 
از ساکنان فلســطین در جریان عملیات پاک سازی نژادی، 
تخریب و ویرانی بیش از ۵31 روستا و شهرک فلسطینی و نیز 

کشتار خونین در حق صدها شهروند فلسطینی شده است.
شورای ملی فلســطین همچنین اعالم کرد: درد و رنج 
ملت ما که تاکنون همواره تحت اشغال گری مجرمانه زندگی 
می کند، پایان یابد. جامعه جهانی در ملزم کردن اسرائیل به 
اجرای تصمیماتش ناتوان است؛ امری که منجر به تداوم این 

جنایت شده است و با تجاوز، کشتار، شهرک سازی همراه است 
و نیازمند بازخواست و تحت پیگرد قرار دادن کسانی است که 

باعث این فاجعه علیه ملت فلسطین شدند.
شورای ملی فلسطین در بیانیه خود از مجلس اعیان و عوام 
انگلیس خواست تا دولت این کشور را تحت فشار قرار دهند 
اشتباه بزرگی را که مرتکب شده، اصالح و به مسئولیت های 

قانونی خود اذعان کند.

وزارت خارجه  پاکســتان در واکنش بــه موضع دولت 
افغانســتان در مورد درگیری ها در دو طرف خط دیورند، از 

وزارت خارجه  افغانستان انتقاد کرد.
وزارت خارجه پاکستان طی بیانیه ای انتقادهای خود را در 
مورد تنش های مرزی با افغانستان اعالم کرد: پاکستان مرزش 
با افغانستان را به عنوان مرز رسمی  می شناسد که جهان هم 
این خط مرزی را به عنوان مرز رسمی  دو کشور شناخته است.

وزارت خارجــه  پاکســتان در بیانیــه ای بــا انتقاد از 
وزارت خارجه  افغانستان اعالم کرد این وزارت به جای حل 
تنش های مرزی از راه دیپلماتیک، این موضوع را با رسانه ها 
مطرح کرده اســت. در این بیانیه  آمده است: وزارت خارجه  
پاکســتان برای حل تنش های مرزی، طرحی را بر اساس 
خواست دولت افغانستان چند روز پیش، به مقام های وزارت 
خارجه  افغانستان تحویل داده اما پاسخی دریافت نکرده است. 
وزارت خارجه   پاکستان در ادامه بیانیه خود تاکید می کند این 

کشور مرزش با افغانستان را به عنوان مرز رسمی  می شناسد 
که جهان هم آن را به رسمیت شناخته و موضع کابل در مورد 

به خط دیورند توجیه پذیر نیست. 
هرچند مقام های دو کشــور در سفرهایشان به کابل و 
اســالم آباد از پایان تنش های بین مرزی سخن گفتند؛ اما 
همیشه آن چه در برابر رسانه ها گفته شده، با آن چه در واقعیت 

بوده تفاوت فاحشی داشته است.

جهان، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسدانتقاد پاکستان از موضع افغانستان برای حل تنش های مرزی 
خبرخبر


