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یک کارشناس مســائل بین المللی تاکید کرد: اظهارنظر وزیر دفاع 
فعلی بریتانیا در دفاع از تشکیل ائتالف دریایی در خلیج فارس بیشتر 

جنبه سیاسی دارد تا نظامی و امنیتی.
مرتضی مکی در گفت وگو با خبرنگار سیاســی ایلنــا، گفت: فکر 
نمی کنم این مساله بتواند کمک کند تا آمریکا اهداف نظامی و سیاسی 
خود را در خلیج فارس پیش ببرد و اتفاق خاصی بیافتد. وزیر دفاع قبلی 
بریتانیا هم اعالم کرده بود امکان ندارد کــه ناوهای آمریکایی و حتی 
بریتانیایی بتوانند امنیت همه نفتکش هایی کــه در تنگه هرمز تردد 

می کنند را تامین کنند.
به گفتــه وی، خروج بمب افکن هــای آمریکایی از پایــگاه العدید 
قطر نشان دهنده این اســت که آمریکایی ها از تبعات هرگونه جنگ با 
جمهوری اسالمی ایران نگران هستند چون همه پایگاه هایی آمریکایی 
در منطقه در تیررس موشک های دوربرد ایران است و آمریکا راهی برای 

مقابله با توان موشکی ایران ندارد.
مکی درباره ابــراز تمایل بریتانیا برای پیوســتن به ائتالف دریایی 
آمریکا در خلیج فارس عنوان کرد: این اظهارنظــر وزیر دفاع بریتانیا 
حاکی از تغییر جهت در سیاســت دولت جدید انگلیس است و تفاوت 
دیگاه های دولت بوریس جانسون را نشــان می دهد. باید دید این این 

رویکرد با چه اهدافی صورت می گیرد.
آمریکااصلیترینگزینهبرایتجارتآزاد

بابریتانیااست
وی افزود: با توجه به اینکه انگلیــس در حال خروج از اتحادیه اروپا 
اســت، مهم ترین گزینه ای که پیش رویش است برای اینکه بخشی از 
مراودات خود را با اروپــا جایگزین کند، آمریکاســت. آمریکا در واقع 

اصلی ترین گزینه برای تجارت آزاد با بریتانیا است.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشــاره به اینکه این پیش بینی 

هم می شد که جانســون رویکرد ســخت گیرانه تر و تندتری در قبال 
ایران داشته باشد، یادآور شــد: اینکه تا چه حد وی بتواند برای آمریکا 
موثر باشد جای بحث و بررسی دارد. با توجه به اینکه آمریکا نتوانست 
نظر هیچ کدام از متحدان خود را برای تشــکیل ائتالف در تنگه هرمز 
 جلب کند، اعــالم همراهی بریتانیــا می تواند یک نقطــه امیدواری

 برای آنها باشد.
موضعبریتانیارایزنیهارابرایحلبحراننفتکشها

تضعیفمیکند
مکی در پاســخ به این ســوال که این موضع بریتانیا چه تاثیری در 
تشدید تنش ها و مسدود شدن رایزنی ها برای آزادسازی نفتکش های 
توقیف شده دارد، خاطرنشــان کرد: این موضع بریتانیا رایزنی ها برای 
حل بحران نفتکش ها میان ایران و انگلیس را تا حدی تضعیف می کند 
و نوعی ســتیزه جویی را در دیدگاه های بریتانیا نسبت به ایران شاهد 
خواهیم بود اما بریتانیا نمی خواهد در شرایط فعلی از برجام خارج شود؛ 
چراکه همچنان به همراهی دولت های اروپایی نیاز دارد. برای همین هم 
سیاست پارادوکس و دوگانه بریتانیا مانع از آن می شود که آن جسارت 
و شهامت الزم را داشته باشند که بتوانند همراهی و همسویی کاملی با 

آمریکا داشته باشند. 
همانطور که می بینیم آنها هم تاکنون صحبتی درباره نقض برجام 
نکردند و این نشان می دهد که آنها همچنان می خواهند در چارچوب 
سیاســت های اروپایی عمل کنند و همراهی بریتانیا با آمریکا بیشتر 
جنبه سیاسی دارد اما ابعادش باعث می شــود رایزنی ها برای کاهش 

تنش با ایران تضعیف شود.
این کارشناس مســائل اروپا در پاسخ به این ســوال که با توجه به 
آغاز روند تنش ها با امارات و عربســتان چقدر آمریکا و اروپا خود را با 
تشــکیل این ائتالف منزوی خواهند کرد؟ گفت: احســاس می کنم 
حرکت هایی که امارات و عربســتان در جهت کاهش تنش ها با ایران 
انجام می دهنــد جدا از سیاســت های آمریکا و بریتانیا نیســت. آنها 
 یک خط چندگانه را برای پیشــبرد اهــداف خــود در خلیج فارس 

دنبال می کنند.
وی تاکید کرد: هم عربســتان و هم امارات می دانند وقوع هرگونه 
جنگ و ناآرامی در منطقه متوجه اقتصاد و وضعیت سیاســی آنها هم 
خواهد بود و اولین کشورهایی که در این زمینه متضرر می شوند امارات 
و عربستان هستند که وابسته به سرمایه گذاری خارجی هستند. اگر این 

منطقه ناامن شود بیشترین زیان متوجه آنها خواهد بود.
مکی عنوان کرد: من احســاس می کنــم باتوجه بــه اینکه تمام 
سیاســت ها و مواضع ضدایران با شکســت مواجه شــده شــاید از 

طریق کانال امارات و عربســتان تالش می کنند راهــی برای خروج 
از بن بســت سیاســی و نظامی در خلیج فاس پیدا کنند. البته این ها 
همه گمانه زنی است شــواهدی هم وجود دارد که نشان می  دهد آنها 
سیاســت چندمنظوره ای را در قبال ایران در پیــش گرفتند که هم 
 ســخن از مذاکره می کنند و از سوی فشارهای سیاســی و نظامی را 

اعمال می کنند.
فرصتخوبیفراهمشدهکهایران،

اماراتوعربستانرابیازماید
این کارشناس مسائل بین المللی با اشاره به اینکه من فکر می کنم 
این فرصت خوبی اســت که جمهوری اســالمی آنهــا را بیازماید و با 
طرح مذاکره بدون شــرط با کشــورهای منطقه از موقعیت استفاده 
 کند تا بیش از پیش با سیاســت های ســتیزه جویانه آمریکا و بریتانیا 

مقابله شود.
وقوعهرگونهدرگیریدرخلیجفارس

محدودنخواهدبود
وی در پاسخ به این ســوال که در این شــرایط چقدر احتمال بروز 
جنگ و درگیری نظامی وجود دارد، گفت: منطقه بسیار پرتنش است 
با توجه به تحریم ظریف و پالس هایی که آمریکایی ها می دهند در واقع 
در حال بســتن همه راه های دیپلماسی هســتند و به سمت اقدامات 
نظامی و امنیتی بیشــتری پیش می روند. این اقدامات قطعا تنش در 
منطقه را افزایــش می دهد و احتمال بروز اقدامات نســنجیده وجود 
دارد. شواهد دیگری هم نشان می دهد آمریکا و بریتانیا می دانند وقوع 
هرگونه درگیری در خلیج فارس محــدود نخواهد بود و پیامدهای آن 

جهانی خواهد بود.
سناریوهایمقابلهبایدهموارهدردستورکارباشد

مکی خاطرنشان کرد: با توجه اقدامات جمهوری اسالمی ایران در 
چند ماه گذشــته و نمایش قدرت در ســاقط کردن پهپاد آمریکایی و 
توقیف نفتکش  بریتانیا و بازرســی های صورت گرفته، شرایط نشان 
می دهد که ایران به هیچ عنوان حاضر نیســت جایگاه خود را از دست 
بدهد و تقریبا همه کشورهای جهان مخالفتشــان را با سیاست های 
آمریکا نشــان دادند و این نشان دهنده این اســت که همه نگران بروز 

درگیری و ناامنی در منطقه هستند.
وی با بیان اینکه همه نســبت بــه تبعات هرگونــه جنگ نظامی 
آگاه هســتند، گفت: این نشــان می دهــد که احتمال بــروز جنگ 
پایین اســت اما نباید با توجه به شــرایطی که در کاخ ســفید حاکم 
 اســت این احتمال را نادیده گرفت و ســناریوهای مقابله باید همواره 

در دستور کار باشد.

پایگاههاییآمریکاییدرمنطقه
درتیررسموشکهایدوربردایراناست

این کارشناس مسائل اروپا درباره خروج بمب افکن های آمریکایی از 
پایگاه العدید قطر آن هم در سکوت خبری گفت: در این مورد نمی توان 
از کشورهای عربی انتظار مقابله در برابر آمریکا را داشت به هر حال این 
پایگاه ها با مجوز این کشورها متعلق به آمریکا است و این کشور هم با 

توجه به منافع خود آنها را در اختیار گرفته است.
وی افزود: با این همه این اقدام نشان دهنده این است که آمریکایی ها 
از تبعات هرگونه جنگ با جمهوری اسالمی ایران نگران هستند چون 
همه پایگاه هایی آمریکایی در منطقه در تیررس موشــک های دوربرد 

ایران است و آمریکا راهی برای مقابله با توان موشکی ایران ندارد.
بروزهرگونهجنگ،اقتصادمنطقهرا
بابحرانجدیمواجهخواهدکرد

مکی با تاکید بر اینکه بروز هرگونه جنگ، اقتصاد منطقه را با بحران 
جدی مواجه خواهد کرد، گفت: محمد بن راشد مکتوم ولیعهد دوبی 
هم در این باره ابراز نگرانی کرده و گفته که کافی اســت یک موشک به 
این شهر بخورد و آن زمان کل سرمایه های خارجی از این منطقه خارج 

خواهد شد.
وی ادامه داد: این ها همه نشانه اســت که آمریکایی ها به خوبی از 
شــرایط موجود آگاهند. به نظرم تهدیدهای سیاســی و نظامی فقط 
برای فشار به جمهوری اسالمی ایران اســت. آنها همچنان امیدوارند 
که تحریم های اقتصادی جواب بدهــد و بتوانند حداقل امتیازهایی را 
در چارچوب توافق هسته ای از ایران بگیرند و در ذیل این توافق بحث 

موشک های تهران را مدنظر قرار دهند.
باساقطشدنپهپادآمریکایی

ناتوانیآمریکاثابتشد
این کارشناس مسائل بین المللی در پاســخ به این سوال که ساقط 
شدن پهپاد جاسوسی آمریکا از ســوی ایران چقدر در عقب نشینی از 
پایگاه  العدید قطر تاثیر داشته اســت، گفت: قطعا یکی از متغیرهایی 
که باعث شده کشورهای عربی هم از مواضع خود عقب نشینی کنند، 
همین مســئله پهپاد بود که دیدند یک پهپاد چند ده میلیون دالری 
آمریکا ساقط شد و آمریکا هیچ اقدامی نتوانست انجام دهد و این اقتدار 
ایران را نشان داد و تهدیدی جدی برای کشــورهایی است که با ایران 
ســتیزه جوبانه رفتار کردند و به رهبران جوان کشورهای منطقه هم 
ثابت شد که آمریکا پشتیبانی الزم را در قبال درگیری احتمالی نظامی 
از آنها نخواهد داشت و راه حل منطقه فقط مذاکره با جمهوری اسالمی 

ایران است.

گفتوگو

کارشناسمسائلبینالملل:

 ائتالف دریایی بریتانیا با آمریکا بیشتر جنبه سیاسی دارد تا نظامی

نهادهای امنیتی شفاف سازی کنند؛

معمای مردی که 
باید مرده می بود!

سياست 2

مردیدرفرانکفورتآلماناســتکهبایدمردهباشد؛اما
زندهاستوحاالمستندآنمردیکهبایدُمردهباشد،معمای
تازهایبهمعماهایوزارتاطالعاتوقوهقضائیهافزودهاست؛
معماییکهمقاماتمسئولفعالدربارهآنسکوتکردهاند،
اماشایدوبازهممیگوییمشایدناگزیرشوندکهدرروزهای
آیندهکلیدهایشانرابیاورندواینمعماراحلکنند؛هرچند
کهتجربهنشاندادهمسئوالنترجیحمیدهنددراینگونه
مواردمعموالانقدرسکوتکنندتاموضوعهمراهباگردزمانبه

دوردستهابرودوفراموششود.
همین چند روز پیش بود که غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضائیه از فرار ســعید ملک پور به خارج از کشور خبر داد؛ فردی که به 
اتهام طراحی سایت های مستهجن و پورنوگرافی به حبس ابد محکوم 
شده بود، اما ســه روز پیش خواهرش فیلم حضور او را در کانادا منتشر 

کرد. 
هنوز شوک خبر فرار سعید ملک پور فروکش نکرده بود که تلویزیون 
بی بی سی مســتندی از مازیار ابراهیمی پخش کرد. مازیار ابراهیمی 
مردی است که تا به امروز در دو مستند تلویزیونی حضور داشته است، 
آن هم با دو چهره متفاوت؛ یک بار در قالب یک تروریست و بار دیگر به 

عنوان یک بی گناه. 
او بار اول در سال 91 در مســتندی با عنوان »کلوپ ترور« در قاب 
تلویزیون ایران ظاهر شد و اعتراف کرد که در اسرائیل آموزش دیده و 
فرماندهی عملیات ترور شهید احمدی روشن و دکتر فریدون عباسی 

را به عهده داشته است...

گزارش»توسعهایرانی«ازیکمعضلپنجساله

بورسیه های غیرقانونی همچنان قربانی می گیرند
شهرنوشت 6

چرتکه 3

باخروجاماراتاز»تیمبی«؛

کانال  مالی ابوظبی - تهران 
گشوده شد


