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شــرق: وزیر امور خارجه انگلیس در پــی اجرای حکم علیرضا 
اکبری، در پیامی اعالم کرد ســفیر این کشــور در تهران را به طور 
موقت برای مشــورت فراخوانده است. جیمز کلورلی، وزیر امور 
خارجه انگلیس، در ادامه واکنش هایش به اجرای حکم اعدام 
علیرضا اکبری، شــهروند دو تابعیتی ایرانی-انگلیســی و کارمند 
پیشــین وزارت دفاع که به جاسوســی برای دســتگاه  انگلیس 
محکوم شده بود، در صفحه توییترش نوشت: «ما امروز (شنبه) 
این رژیم را پاســخ گو کردیم. انگلیس امروز دادســتان کل ایران 
را تحریــم و کاردار ایــران در لندن را احضار کرد و موقتا ســفیر 
انگلیــس در ایران را برای رایزنی فراخوانــد». کلورلی در ادامه 
گفت: «پاســخ ما به ایران به امروز محدود نمی شــود. در حال 
بررســی اقدامات بیشتر هستیم». در ادامه واکنش های تند لندن 
در قبال اعدام علیرضا اکبری، یک روزنامه انگلیسی در گزارشی 
به نقل از منابع ارشد دولتی مدعی شد دولت این کشور در حال 
بازنگری رویکرد خود در قبال برجام اســت. به گزارش روزنامه 
ســاندی تلگراف در گزارش ادعایی خود به منابع ارشــد دولت 
انگلیس که اشــاره ای به نام و ســمت آنها نشده است، نوشت: 
«در پی اعدام علیرضا اکبری، معاون ســابق وزیر دفاع ایران که 
تابعیت ایرانی - انگلیســی داشت و به جاسوسی محکوم شده 
بود، ممکن اســت بریتانیا از حمایت خود از برنامه جامع اقدام 
مشــترک (برجام) دســت بردارد». به گفته این منابع، از آنجایی 
که از زمان آغاز روند مذاکرات احیای هســته ای، شرایط به طور 
درخور توجهی تغییر کرده اســت، لندن در حال بررسی موضع 
خــود در قبال این توافق و مشــارکتش در آن اســت. یک منبع 
دولتــی در این باره ادعا کرد: «از زمانی که ما مشــغول تعامالت 
(مذاکرات احیای برجام) بودیم، چشم انداز و گزاره ها کامال تغییر 
کرد که عمده آن نیز به دلیل رفتار ایران اســت». این منابع آگاه 
همچنین خاطرنشان کردند روابط لندن با تهران در ماه های اخیر 
به دلیل سیاســت دولت ایران در قبال اعتراضات داخلی، تحت 
فشــار شــدید قرار گرفته و انگلیس اکنون در حال بررسی تمام 

گزینه ها برای واکنش نشان دادن به اعدام علیرضا اکبری است.
 واکنش   اگزجره

اینکه چرا انگلســتان در واکنش به اعدام 
علیرضــا اکبری این میزان از واکنش تند و 
اصطالحا بزرگ نمایی را در برابر جمهوری 
اســالمی ایران از خود نشان داده است، از 
نگاه سیدجالل ساداتیان کامال غیرطبیعی 
اســت؛ به ویــژه آنکــه این اســتاد دانشــگاه، انگلســتان را به 
«خون سردی و احتیاط در نشــان دادن واکنش های دیپلماتیک 

شهره می داند». اما اینکه چه شد که در نهایت لندن خون سردی  
خود را در برابر تهران کنار گذاشــته؟ ســؤالی است که نماینده 
ادوار مجلس در پاســخ به آن به دالیل متعددی اشاره دارد که 
مهم ترین آن از دیدگاه این کارشــناس مسائل بین الملل، ناظر بر 
«نوعــی رویارویــی بین تهران و لندن در پی حــوادث چهار ماه 
اخیر» است. به باور سفیر پیشین ایران در انگلستان، اکنون ایران 
ایــن ارزیابــی را دارد که انگلیســی ها میزبــان و محور مرکزی 
حمایت از رســانه های معاند فارســی زبان هســتند که موتور 
محرکه و پیشــران تداوم اعتراضات و ناآرامی ها در داخل کشور 
قلمداد می شوند. با این ارزیابی، تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل 
به «شــرق» می گوید: «فارغ از برخی مسائل مطرح شده درباره 
وزن کشی های سیاسی داخلی درباره این اعدام یا جدای از اینکه 
علیرضا اکبری جاسوس است، سعی شد در مقابل اقدامات ضد 
ایرانی انگلســتان واکنشــی صورت گیرد» که در ادامه به بروز 
رفتاری از ســوی انگلستان در ۷۲ ســاعت گذشته منتهی شده 
است که ساداتیان آن را «انتقام گیری دیپلماتیک لندن از تهران» 

می نامد.
در تشــریح گزاره «انتقام  گیری دیپلماتیــک لندن از تهران»، 
این اســتاد دانشــگاه روی چند موضوع تمرکز می کند؛ از اقدام 
انگلیس برای فراخواندن ســفیر خود از ایران تا طرح ادعاهایی 
مبنی بر قطــع حمایت از برجام و مذاکرات برجامی و ... . از این 
منظر، ســاداتیان به این نکته مهم اشــاره دارد کــه اعدام یک 
تبعه انگلســتان می تواند بهترین فرصت و زمینه را برای تحقق 
و پیشــبرد این ســناریو (انتقام گیری دیپلماتیک لندن از تهران) 
فراهم کند؛ خاصــه آنکه نماینده ادوار مجلس معتقد اســت 
انگلســتان پس از خروج از اتحادیه اروپا در انزوای اروپایی قرار 
دارد و به تبع آن دیگر اهرم تأثیرگذاری برای سمت و سودهی به 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا ندارد.
بــه همین علت، این کارشــناس حــوزه بین الملــل، اعدام 
اکبــری را بسترســاز همراه  کردن دیگــر کشــورهای اروپایی و 
کل اتحادیــه اروپــا در تقابل با ایران می داند. به بیان روشــن تر 
و صریح تر، ســاداتیان واکنش تند لندن به ایــن اعدام را نوعی 
سیاســت انگلیســی برای مظلوم نمایی با هدف همراهی دیگر 
کشــورهای اروپایی و ... می داند. اما این دیپلمات اســبق کشور 
در بخش دیگــری از تحلیل خود مجددا انزوای انگلســتان در 
اتحادیه اروپا بعد از برگزیت را پیش می کشــد و در این راســتا 
به این واقعیت اشــاره دارد که چون انگلستان بعد از خروج از 
اتحادیه اروپا دچار نوعی انزوای دیپلماتیک شــده، سعی کرده 
اســت این خأل را با نزدیک تر شدن به سیاست های آمریکا پر کند 

و چون در چهار ماه اخیر واشنگتن رسما تقابل با ایران را عملی 
کرده است، انگلستان نیز به بهانه اعدام علیرضا اکبری بی میل 
نیســت فضای ضد ایرانی فعلی را در راســتای سیاســت های 

ایاالت متحده تشدید کند.
 بازی  ضد  ایرانی  لندن  پیش   از   اعدام

پیــش از اعــدام علیرضا اکبــری که صبح شــنبه روی داد، 
انگلســتان قبل تــر هم دور تندی از سیاســت های ضــد ایرانی 
را در دســتور کار قــرار داده بود. در همین راســتا و در تازه ترین 
مورد، اعضای مجلس عوام انگلیس شــامگاه پنجشــنبه هفته 
گذشــته طرحــی را به اتفــاق آرا بــه تصویب رســاندند که از 
دولت این کشــور می خواهد ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
را در فهرســت ســازمان های تروریســتی قرار دهــد. این طرح 
غیرالزام آور است، اما با وجود هشــدار یک نهاد نظارتی درباره 
انجــام چنین اقدامــی، به اتفــاق آرا این طرح ضــد ایرانی به 
تصویب پارلمان انگلیس رسید. لئو داچتری، از مشاوران وزارت 
خارجه انگلیس، روز پنجشــنبه در همین جلسه گفت: «بریتانیا 
فعاالنه موضوع قرار دادن ســپاه پاســداران ایران در فهرســت 
سازمان های تروریستی را بررســی می کند، اما هنوز به تصمیم 
نهایی در این زمینه نرســیده اســت». در همین حال، پنجشنبه 
گذشته یک نهاد نظارتی در انگلیس هشدار داده بود اعالم سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی ایران به عنوان «سازمان تروریستی»، 

تعریف بریتانیا از تروریسم را بی ثبات می کند و نیروهای نظامی 
متحــدان بین المللی لنــدن را در محــدوده قانون تروریســم

قرار می دهد.
روزنامه ایندیپندنت روز چهارشنبه نوشته بود لندن در حال 
بررســی ممنوعیت سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران تحت 
قوانین مربوط به تروریســم اســت که قبال هرگز از آن علیه یک 
نهاد دولتی استفاده نکرده است. طبق این گزارش، نگرانی های 
عملی درباره تأثیر این ممنوعیت وجود دارد که طیف وســیعی 
از جرائــم مرتبط از  جمله دعوت به حمایت و نمایش، انتشــار 
یا اشــتراک آنالیــن پرچم ها و نمادهای ســپاه را ایجاد می کند. 
جاناتان هال ِکی ســی، رئیس ســازمان دولتی «بازبین مستقل 
قوانین تروریســم»، هشدار داد اعالم رسمی سپاه به عنوان گروه 
تروریســتی عواقب گسترده ای خواهد داشت. در گزارشی که به 
رؤیت ایندیپندنت رســیده، آمده اســت: «ممنوع کردن یک نهاد 
دولتی تحت قانون تروریســم ۲۰۰۰، فاصله گرفتن از سیاســت 
بدون تغییر و چند دهه ای بریتانیا ســت و تعریف تروریسم را که 
تا امروز کاربردی و مؤثر بوده است، زیر سؤال می برد. اگر بتوان 
نیروهای دولتی را با تروریســم مرتبط کرد، باید به این سؤال که 
چطور تعریف تروریسم در خصوص سایر نیروهای دولتی اعمال 
می شود، به قیمت خطر بر هم خوردن معنای ثابت تروریسم در 

قوانین داخلی پرداخته شود».

او هشــدار داد اگر سوئال براورمن، وزیر کشــور بریتانیا، سپاه 
پاســداران را ممنــوع کند، «منطــق این خواهد بــود که همه 
نیروهــای دولتــی از  جمله نیروهــای متحدان بایــد در برخی 
مواقع یا همیشه با تروریســم مرتبط شوند». وی افزود: «اینکه 
شبه نظامیان و افرادی را که دولت را از طریق خشونت سرنگون 
می کنند، تروریســت بدانیم، یک چیز اســت، اما به کار بردن واژه 
تروریســت برای نهادهای دولتی که مرســوم است از انحصار 
برای اســتفاده مشــروع از خشــونت برخوردار هســتند، کامال 

متفاوت است».
اینکه سیاســت های ضــد ایرانی لنــدن تا کجــا ادامه پیدا 
می کند، از دید ســاداتیان پاسخش قدری مبهم است. با این حال 
سفیر پیشین ایران در انگلســتان یادآور می شود تحوالت چهار 
ماه گذشــته روندی را شــکل داده که اکنون لندن در ســایه آن 
به دنبال موج ســواری تمام عیار در برابر تهران است. به همین 
دلیل از نگاه این اســتاد دانشــگاه، موضوع تنها به فراخواندن 
سفیر انگلســتان از تهران، احتمال قطع حمایت لندن از برجام 
و مذاکرات برجامی یا قرار دادن ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در فهرســت گروه های تروریســتی محدود نخواهد شــد، بلکه 
اکنــون برخی نمایندگان مجلس عوام به دنبال آن هســتند که 
به مــوازات تعطیلی مراکــز دیپلماتیک ایران و اخراج ســفرا، 
حتــی تمــام دفاتر فرهنگــی و دینــی نزدیک به ایــران در کل 
بریتانیــا نیز تعطیل شــوند و از آن مهم تــر انگلیس به صورت 
یک جانبه و جدا از آلمان و فرانســه، مکانیســم ماشه را فعال 
کنــد. مجموعه ایــن اقدامات جــدای از اینکه تــا کجا امکان 
تحقــق دارد، از منظر این تحلیلگر مســائل بین الملل تنها یک 
معنــا را می دهد و آن اینکه انگلســتان خواهان آن اســت که 
اوال خــود را به عنوان لیدر جریان ضد ایرانــی اتحادیه اروپا جا 
بزنــد و در  ثانی بــه دنبال آن چند موضوع را بــه ایران تحمیل 
کند؛ از مسئله جنگ اوکراین تا مذاکرات احیای توافق هسته ای

 بر مبنای منافع غرب.
ساداتیان در راســتای نکته مطرح شده به ارزیابی جزئی تر و 
دقیق تر مســئله می پردازد. به بــاور او، اکنون نوعی رقابت بین 
آلمان، فرانسه و انگلستان در پیش کشیدن سیاست ضد ایرانی، 
ذیل اتحادیه اروپا وجود دارد؛ به  ویژه این رقابت از نگاه نماینده 
ادوار مجلــس، بیــن برلین و لندن بســیار پررنگ تر اســت. این 
کارشناس مسائل بین الملل ماهیت سیاست ضد ایرانی فرانسه 
و آلمــان را با انگلســتان متفاوت می بینــد؛ چرا که وی معتقد 
است: «برلین و پاریس به واقع روی مسئله حقوق بشر حساس 
هســتند، اما انگلســتان اساســا نگاه متفاوتی به حقوق بشر و 
مسئله اعدام دارد». یعنی انگلیسی ها به دنبال آن هستند که از 
هر طریقی روی برخی موضوعات مانند قطع مناســبات دفاعی 
ایران و روسیه و ارسال پهپاد و همچنین تحمیل توافقی به ایران 
در راســتای مذاکرات هسته ای نقش آفرین باشند و در این مسیر 
از دیدگاه ساداتیان، انگلستان از هر اهرمی استفاده خواهد کرد؛ 
حتی اهرم حقوق بشر و اعدام. در صورتی که این استاد دانشگاه 
تأکید دارد آلمانی ها و فرانســوی ها فارغ از موضوعات مذکور، 
درجه ای از حساسیت را برای موضوع حقوق بشر قائل هستند.

حواشی یک اعدام؛ چرا انگلستان خالف تاریخ دیپلماسی خود و آن نوع حسابگری ای که به آن شهره است، ناگهان بر افروخت 

ترامپیسم لندنی
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سال بیستم      شماره ۴۴۷۳


