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مقدمه
خلیجفارس یکی از مهمترین مناطقی است که به دالیلی ازجمله ذخایر عظیم نفتت
و گاز همواره محور توجه کشورهای غربی از جمله بریتانیا بوده است .خلیجفارس
در طول فرایندی تاریخی با توجته بته متریرهتای پلتویلیتیکی و پلواکونتومیکی و
موقعیت ارتباطی بهعنوان سیستمی از سیستم بینالملل یا به عرصه حیتا

نهتاده و

به دالیل کارکردی از جمله تأمین انرپی سایر سیستمهای تابعته موجتود بتهویتهه
سیستم های تابعه اصلی و مرکزی همواره بر اهمیت آن افزوده شده است .به همین
سبب ییوند مستحکمی بین خلیجفارس و سیستم بینالمللی بهویهه بخت

کنترلتی

آن وجود دارد و نظم منطقهای آن ارتباط مستقیمی با نظتم و ستاختار جهتانی دارد
(قاسمی و صالحی  1387ص  .)1این منطقه از مهمترین سیستم امنیتی انترپی در
جهان به شمار میرود که از نظر جررافیایی بین دریتای مازنتدران دریتای عمتان
دریای عرب و دریای سرخ قرار دارد و از مصب ارونتدرود کته ختود از ییوستتن
کارون و دجله و فرا

به وجود آمده تا شبهجزیره «مسندم» در عمتان امتتداد و از

طریق دریتای عمتان بتا اقیتانوس هنتد ارتبتاط دارد (الهتی  1387ص  .)7طتول
خلیجفارس در حدود  865کیلومتر و عتر

آن  370کیلتومتر استت .ایتن منطقته

شامل کشورهای ایران عراق عربستتان ستعودی کویتت بحترین قطتر امتارا
متحده عربی (ابوظبی دبی شتارجه عممتان فمیتره امالقتوین رأس الخیمته) و
عمان است که ساختار پلویلیتیکی آن را بر اساس ترکیبا

فرهنگی شکل میدهد.

ایران یرجمعیتترین کشور منطقه است که نیمی از جمعیتت منطقتهای در آن
زندگی میکند شیخنشینهای کوچك جمعیت اندکی دارند و بته لحتا تتاریخی
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امنیت آنها به قدر های منطقهای یا خارجی وابسته بوده است .با توجته بته ایتن
ویهگتتیهتتا خلتتیجفتتارس بتتهعنتتوان بخشتتی از خاورمیانتته متتدل پلتتویلیتیکی
منحصربهفردی را تشکیل میدهتد

(2003

 .)Sokolsky,ستاختار قتومی فرهنگتی و

مذهبی خلیجفارس عمیقاً تقسیمشتده استت .آشتکارترین شتکا

بتین شتیعیان و

سنیها و همچنین بین ایران و کشورهای عرب سنی است کته نتوعی از رقابتت را
در منطقه شکل داده است .عالوه بر رقابتهای مذهبی در ابعاد اقتصادی و نظتامی
مثلث «ایران -عتراق-

نیز رقابتهای شدیدی در منطقه وجود دارد .از دههها یی

عربستان» منطقه اصلی رقابتها بوده است و در شکل دادن به امنیت منطقته نقت
مهمی را ایفا میکند .این مثلث را قدر های جهانی در ابتدا بریتانیا و بعداً آمریکا
و شوروی شکل دادهاند.
با ییروزی کمپین خروج بریتانیا از اتحادیته ارویتا در رفرانتدوم پولتن 2016
تکایوهای لندن با تکیه بر «الگوی بریتانیای جهانی» در خصوص اراله راهحتلهتای
گوناگون بترای مقابلته بتا مشتکال

احتمتالی در دوره یستابرگزیت آغتاز شتد و

خاورمیانه بهعنوان یکی از مناطق مهم مورد توجه بریتانیا قرار گرفت .در این میان
حساسیت بریتانیا به خلیجفارس بهعنتوان یکتی از منتاطق بتاارز

خاورمیانته بته

دالیلی مانند سابقه حضور خود در آن منطقه خروج احتمالی آمریکا و ویهگیهای
خاص آن افزای

یافت و عتدم قطعیتتهتای فراوانتی را در خصتوص تقویتت و

تداوم حضور در آن منطقه یی

روی محققان قرار داد .افزای

حضتور سیاستی و

نظامی بریتانیا در خلیجفارس که احتماالً منافع و جایگاه ایتران را در منطقته تحتت
تأثیر قرار خواهتد داد یکتی از دغدغتههتای اصتلی محققتان سیاستت ختارجی و
سیاستتتگتتذاران داخلتتی بتته شتتمار م تیرود؛ بنتتابراین یتتهوه

حا تتر درصتتدد

یاسخگویی بته ایتن ستاال استت کته «ستناریوهای محتمتل در روابتر بریتانیتا و
خلیجفارس در دوره یسابرگزیت کدماند؟» فر یه یهوه
حا ر بریتانیا یس از ایاال متحده دومین قدر

این است کته «در حتال

غالب در خلتیجفتارس بته شتمار

متیرود و درصتدد استت تتا تمن تتتداوم همکتاری بتا آمریکتا و بازگشتت بتته
خلیجفارس فعالیتهای خود را در ابعاد سیاسی امنیتی و اقتصادی دنبال کند».
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شیوه جمعآوری اطالعا

بهصور

کتابخانهای و استفاده از متون اینترنتی بته

زبان فارسی و انگلیسی بوده است؛ ولی کوش
بیشتری شود .بتا توجته بته نگتاه یرست

شده تا از منابع غیرفارسی استتفاده

بتاال رویکترد آینتدهیهوهتی و از میتان

رو های متعدد آن سناریونویسی از رو هایی است که برای بررسی مو تو از
آن استفاده خواهد شد .مقاله حا ر در چهار بخ
بخ

ستازمان دهتی شتده استتر در

نخست با توجه به مو و تحقیق بته آینتدهیهوهتی در چهتارچوب نظتری

یرداخته میشود .از آنمایی که مو و تحقیق ریشه در تاریخ دارد؛ در بخت
ریشههای روابر تاریخی دو طر

بررسی میگردد و در بخت

دوم

ستوم ستناریوهای

محتمل و در یایان نتایج حاصل از تحقیق اراله خواهد شد.
 .١روش پژوهش
 .١-١آیندهپژوهی

آینده یهوهی بته توصتی

تو تی و ارالته دیتد وستیع از یدیتدههتای اجتمتاعی و

فرایندهای متریر و توسعه حوزههای مختل
فلسفی و رو های علمی و مدلهای مختل

بشری مییتردازد .ایتن رو

تفکترا

را برای بررسی و مطالعه آینده مطتر

و با استفاده از آنها آیندههای بدیل و احتمالی را ترستیم متینمایتد؛ آینتدهیهوهتی
ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینتده استت (ناصترآبادی  1379ص  .)25هتد
آیندهیهوهان ابدا یا استخراج بررسی ارزیابی و در انتها ترسیم تصویری روشتن از
سه آینده استر  -1آینده مطلوب به معنای در نظر گترفتن مطلتوبتترین رویتدادها
برای وقو در آینده -2 .آینده محتمل یعنی در نظر گرفتن رویدادهایی که بیشتترین
احتمال را برای وقو در آینده دارنتد؛ ایتن رویتدادها متیتواننتد بتهصتور
روندهای گذشته در آینده به طرق مختل

بستر

در نظر گرفتته شتوند -3 .آینتده ممکتن؛

یعنی در نظر گرفتن تمامی رویدادها اعم از بد خوب محتمل یا عی االمکتان کته
میتواند در آینده اتفاق بیفتتد (مظفتری  1388ص  .)35متخصصتان آینتدهیهوهتی
رو های متعددی برای این رشته اراله دادهاند« .استاکول» ( )1384سناریونویستی را
بهعنوان یکی از این رو ها برشمرده استت کته در مقالته حا تر از سناریونویستی
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بهمنظور درک الزاما

آینده رابطه ویهه معرفی میشود.

 .2-١سناریونویسی

سناریو شیوهای برای مطالعا

آینده است که در برنامهریزیها و تصمیمگیریهتای

دولتها مدیریت شرکتها و تحلیتل هتای نظتامی نقت

مهمتی ایفتا کترده و بته

تصمیمگیرندگان کمك میکند تا بتوانتد عتدم قطعیتتهتای یتی

رو را متدیریت

نمایند ) .(Mietzner & Rege, 2005سناریوها تنهتا بته حتدس زدن در متورد آینتده
اکتفا نمیکنند بلکه به ما کمك مینمایند تا در شرایر محیطتی متفتاو
بیندیشتتیم و بتته تصتتمیمگیتتری و متتدیریت آینتتده بپتتردازیم
) .Wheelwright, 1989, p 215هد

بته آینتده

& (Makridakis

سناریو یی بینی نیست و تفاو های زیادی بتا

رو های سنتی در این خصوص دارد .از تفتاو

برنامتهریتزی ستنتی ستناریو بتا

رو های سنتی و قدیمی میتوان به تمرکز بر متریرهتای کیفتی تأکیتد بیشتتر بتر
روندها تفکر ختالق و چندگانته آینتده بتاز و محتدود نکتردن جتایگزینهتا در
سناریونویسی اشاره کرد (« .)Vreeker, 2008, p 43کان و واینر» ( )1967ستناریو را
ساخت ممموعه ای از رویدادهای فر ی برای متمرکز کردن توجه بته فرآینتدهای
علّی و تصمیمگیری برای آینده میدانند ) (Kahn & Winer, 1967, p 9که بر استاس
فر یا

مشخص و با سه ویهگی اصلی «تکراریذیری» «توجیهیتذیری عقالنتی» و

«منطق دان بنیتان» صتور

متیگیترد ( .)Nassauer & Corry, 2004, p 348قبتل از

طراحی سناریوها باید برخی از ویهگیهایی که موجب دقت بتر یتهوه

خواهتد

شد مدنظر قرار گیرد؛از جمله اینکهر امکان وقو داشتته باشتد؛ مستیری منطقتی و
قابل قبول از حال و آینده را ترسیم کند؛ به توصی

روابر علت و معلولی بپتردازد؛

بر امر تصمیمگیری متمرکز باشد؛ به چال ها تهدیدها فرصتها و نیازهای آینتده
توجه کند؛ با گذشته کامالً بیارتباط نباشد؛ ازنظتر ستاختاری و کیفتی از یکتدیگر
متمایز باشد و تمام سناریوها دارای احتمال وقو برابر باشند؛ بهطوریکه ممموعته
سناریوها طی

وسیعی از عدم قطعیت ها را یوش

دهند و سناریوهای ساختهشده

قابلباور باشند (نپوریزاده  1388ص .)147
برای تدوین سناریو ابتدا باید یس از تصور رویدادهایی در و عیتی مشتخص
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که احتمال رخ دادن در آینده دارد سعی کرد سناریوهای محتملی برای بته تصتویر
 .)1388ستاخت

کشیدن چندوچون وقو این رویتدادها تتدوین کترد (کتورنی

سناریو زمانی به حداکثر اثربخشی خواهد رسید که بهعنوان ابزاری قدرتمنتد بترای
وسعت بخشیدن به افق دید و طر یرس های جدید و به چتال

کشتیدن تفکتر

رایج به کار گرفته شود ).(Greeuw, et al, 2000: 7
 .2پیشینه بریتانیا در خلیجفارس
در اوایل قرن همدهم بریتانیا مناطق وسیعی از خلیجفارس را زیر سلطه ختود قترار
داد .در آن دوره منافع امپراتوری اقتصادی و محدود به تمتار
ارویایی از طریق «شرکت هند شرقی بریتانیا» 1بود .با افزای

و مقابلته بتا رقبتای

تمار

بین هند شترق

آفریقا و خلیجفارس بریتانیا درصتدد تضتمین امنیتت مثلتث تمتاری و حضتور در
بازارهای خارجی برآمتد و در ایتن زمینته از رو هتای متعتددی همچتون افتزای
وابستگی اعراب به شرکت هند شرقی و یس از آن به خود بریتانیا با هتد

افتزای

نفوذ سیاسی لندن در خلیجفارس بهره جست .در اواخر دهه  1790با ورود نتایلوون
به منطقه و تأثیر بر معادال

سیاسی کشتیهتای بریتانیتا متورد حملته قترار گرفتنتد
2

) .(Belgrave,1966لندن معتقد بود که «قواسیم» خانواده حاکم شارجه و رأسالخیمه
در یشت این حمال قرار دارند؛ بنتابراین بتهواستطه شترکت هنتد شترقی درصتدد
امضای قرارداد دفاعی و حلوفصل مشکل با قواسیم برآمتد کته بیتانگر عالقتهمنتدی
لندن به نفوذ در خلیجفارس و همکاری با قواسیم بتود؛ یتس از دو دور متذاکره (در
مسقر و بندرعباس) در سال  1806معاهدهای بین طرفین منعقد شد کته از بازگشتت
صل به خلیجفارس و یشتیبانی از کشتیها و داراییهای بریتانیا در کرانههای قواسیم
حمایت میکرد

)1909

 (Atchinson,و موجتب تقویتت جایگتاه مستقر در سیاستت

خارجی بریتانیا و شکلگیری رابطهای خاص بین طرفین گردید .بریتانیا تا اوایل قترن
نوزدهم هیچگونه رابطه تماری با دیگر اعراب نداشت؛ زیرا بازرگانتان بریتانیتایی بته
دلیل وجود دزدان دریایی از ورود به این مناطق اجتناب میکردند (.)Low,1877
1. The British East India Company
2. Quasim
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با حمله ممدد به کشتیهای لندن در سال  1812ناوگان بزرگتی بترای مقابلته
با دزدان دریایی اعزام و یس از یك مبارزه طوالنی با نتابودی کشتتیهتا مقرهتای
اصلی و مردمان قواسیم در سال  1820به یایتان رستید .ایتن عملیتا

بته امضتای

معاهده سال  1820د دزدان دریایی تحت عنوان ییمان صل عمتومی و تحمیتل
اهدا

بریتانیا بر اعراب قواسیم و سایر حاکمتان امتارا

متحتده عربتی امتروزی

منمر شد که بر اساس آن بریتانیا اجازه یافت در هتر تحتولی کته در خلتیجفتارس
اتفاق بیفتد مداخله کند .بهگونهای که بتا ورود بته اختالفتا

طترفین در امتارا

عربی در سال  1835آنان را ممبور به امضای قرارداد ترک مخاصتمه جدیتد میتان
اعراب متصال نمود و با هد

تثبیت سلطه خود به انعقاد ییمان صل جاویدان با

شیوخ عرب دست زد (ویلسون  1374ص  )224از آن بته بعتد ستواحل جنتوبی
خلیجفارس که به «ساحل دزدان دریایی» معرو

بود به «سواحل متصال » مشتهور

شد (نقیبزاده  1383ص  .)53به این ترتیب ییمان صل عمومی آغازگر حضتور
بینهایت نیروی دریایی بریتانیا و استیال بر تمامی شوون حیا

سیاسی اقتصادی و

نظامی در خلیجفارس بود که با کنترل حمل ونقل دریایی شیوخ و رؤسای قبایل را
به انگیزه مهار کردن شبهجزیره عربستان و کرانههای خلیجفارس از دید سیاسی به
دستنشانده خود در منطقه مبدل کرد (وثوقی  1384صص .)404-406
یس از ییمان صل عمومی و نگرانی از امور خلیجفارس و تهدیتدهای روستیه
بریتانیا با شعار «آرام

بر دریاها» در یی قراردادی دوجانبه با شیوخ سواحل جنتوبی

بود تا اینکه با تصویب آن در ستال  1853حاکمتان محلتی را بته موافقتت بتا ایمتاد
سیستم دریایی ممبور کرد .آنچه بهعنتوان معاهتده دریتایی شتناخته متیشتود نتتایج
امضای قراردادهای بریتانیتا بتا حاکمتان کشتورهای امتارا متحتده عربتی امتروزی
( )1825بحرین ( )1861کویتت ( )1899و قطتر ( )1916بتود کته بتهطورجتدی و
فعاالنه زمینه مداخله و حضور بریتانیا را در منطقته فتراهم ستاخت .عتالوه بتر ایتن
بریتانیا در زمینههای دیپلماتیك (داوری و حلوفصل اختالفا
دریایی (دفا از شیخنشینها و افراد آنان در مقابتل حمتال

بین حاکمان) نیتروی
دریتایی) و نظتامی (در

دفا از قلمروهای سترزمینی) منطقته مداخلته و مشتارکت متیکترد .بتا توجته بته
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حمایتهای حاکمان از حضور بریتانیتا در خلتیجفتارس لنتدن داعیته زیتادی بترای
تحکیم و توسعه روابر سیاسی خود با ساکنان سواحل شرقی عربستتان داشتت و بتا
انعقاد ییماننامههای مختل

در طتی ستالهتای  1880تتا  1916متعهتد بته دفتا از

تمامیت ار ی آنها شد .حاکمان خلیجفارس نیز با واگتذاری کنتترل امتور ختارجی
خود به بریتانیا متعهد شدند که هیچ بخشی از سرزمینهای ختود را جتز بته بریتانیتا
اعطا نکنند

)p14

 .(Trip, 2000,ازآنماییکه حاکمتان کویتت بحترین قطتر امتارا

متحده عربی و گاه مسقر وسیلهای برای دفا از حوزههایشتان نداشتتند ممبتور بته
جلب حمایتهای خارجی بودند .این امر سرآغاز روابتر دفتاعی بریتانیتا بتا اعتراب
خلیجفارس به شمار میآمد .این وابستتگی در زمینتههتای تمتاری دفتاعی و حتتی
اجتماعی آنان را به دولتهای تحتالحمایه بریتانیا تبدیل کترد و بته ایتن ترتیتب از
اواخر قرن نوزدهم نفوذ بریتانیتا در منطقته افتزای
شدید امپراتوری عثمانی بریتانیا با هد

تضعی

یافتت .بتا آغتاز قترن بیستتم و
تثبیت ستلطهگتری ختود در ستال

 1913طی امضای قراردادی با امپراتوری عثمانی آنها را از هرگونه ادعایی نسبت بته
شیخنشینهای خلیجفارس (بهویهه قطر عمان و بحرین) بر حذر داشت و با یذیر
روسیه آلمان و فرانسه انحصار بریتانیا بر خلیجفارس تکمیتل شتد .متعاقتب جنت
جهتانی اول و انحتتالل امپراتتتوری عثمتانی در ایتتن دوره هتیچیتك از قتتدر هتتای
منطقتتهای و ختتارجی قتتادر بتته تضتتعی

موقعیتتت بریتانیتتا در خلتیجفتتارس نبودنتتد

).(Only, 2009
وقو بحران سولز در سال  1956و خروج نیروهای بریتانیا و فرانسه از مصتر و
تحوال

استقاللطلبانه یس از آن و انقالب عراق در ستال  1958موجتب فرویاشتی

امپراتوری بریتانیا در خلیجفارس در سال  1961شد .بتا بیانیته «ویلستون» در پانویته
 1968مبنی بر ناتوانی لنتدن در تتأمین هزینته نیروهتای کشتور

در خلتیجفتارس

خروج نیروهای بریتانیایی شرو و در سال  1971دوره طوالنیمد نظتم بریتانیتایی
بر خلیجفارس در ظاهر خاتمه یافت که بتا خشتم رلتیس جمهتور آمریکتا و دیگتر
مقاما

آن کشور روبهرو گردید؛ زیرا در آن زمتان آمریکتا در ویتنتام درگیتر بتود و

توانایی تأمین نیروی نظامی الزم را برای یر کردن خأل امنیتی ایمادشده در خاورمیانته
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متحتده محستوب کردنتد؛ امتا

نداشت؛ بنابراین آن را خیانت بزرگی در حق ایاال

«هیث» در یاسخ به این نگرانیها گفتر «بیرون رفتن نظامیان ما بدان معنی نیست که
دیگر توجهی به این منطقه بسیار حالز اهمیت نداریم .ما فقتر مناستبا

ختود را بتا

زمامداران دولتهای عرب امروزیتر کردهایم» (دلدم 1363ر  .)227در دهه  1980بتا
تشدید جن

سرد بریتانیا دریافت که خطرهتای امنیتتی صترفاً از ناحیته شتوروی و

بلوک شرق نیست؛ بلکه منازعا

و درگیری جهان سوم نیز ممکن است بر موقعیتت

این کشور تأثیر بگذارد .بر این اساس با دو انگیزه امنیتی و جلب نظر منافع اقتصتادی
در منطقه ممدداً تصمیم گرفت نق

فعالی را در سیاستهای داخلتی خلتیجفتارس

ایفا کند (خالوزاده  1384ص .)41
در دهه  1990بریتانیا ممدداً نق
علیه صدام ( )1991به نمای
و حمله آمریکا و التال

خود را در خلیجفارس با شرکت در التالفتی

گذاشت .یس از آن به دنبال اتفاقا  11ستپتامبر 2001

به افرانستان و عراق نق

و نفتوذ بریتانیتا در خلتیجفتارس

گستردهتر شد که به حضور ممدد بریتانیا در منطقه از طریق تتداوم روابتر ویتهه بتا
آمریکا و همکاریهای سیاسی و نظامی گسترده دو طر
بریتانیا با هد

در خلتیجفتارس انمامیتد.

دسترسی به منابع انرپی امنیت و بزرگنمایی شتعار حقتوق بشتر در

این منطقه گام نهاد تا ثبا

و امنیت رپیمهای حامی را تضمین نماید.

مبارزه با نیروهای رادیکال و گروههای افراطگرای اسالمی که تهدیدی جتدی
برای منافع بریتانیا در خاورمیانه به شمار می رفتنتد از دیگتر برنامتههتای سیاستت
خارجی لندن در دوره یس از جن

سرد است.

 .٣سناریوهای محتمل سیاست بریتانیا در خلیجفارس در دوره پسابرگزیت
در این بخ

سناریوهای محتمل برای سیاستت بریتانیتا در خلتیجفتارس در دوره

یسابرگزیت بر اساس محورهای ذیل بررسی میشودر
 .١-٣افزایش مشارکت و حضور بریتانیا خلیجفارس

افزای

مشارکت و حضور بریتانیا در خلیجفارس را میتوان در دو قالب سیاسی و

نظامی به شر ذیل بررسی نمودر
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 .١-١-٣سیاسی

سیاست بریتانیا با کاه

حضور مستقیم در خاورمیانه یس از  1970شتکل دیگتری

به خود گرفت؛ ولی همچنان بهصور

غیرمستقیم از جمله شرکت در حمال

علیه

عراق افرانستان و ...در این منطقه حضور داشت .روابر بریتانیتا بتا خلتیجفتارس تتا
 2010بیشتر به روابر اقتصتادی و تمتاری حتول محورهتا سیاستتهتا و اهتدا
اتحادیه ارویا و آمریکا متمرکز بود؛ اما با به قدر

رسیدن «کامرون» طرحی موستوم

به «ابتکار خلیجفارس» 1اراله شد که نشاندهنده ایماد و تداوم روابر سیاسی قتوی و
افزای

فعالیتهای نظامی و تماری خود با کشورهای شورای همکاری خلیجفتارس

بود؛ بهگونهای که وزیر خارجه بریتانیا در سال  2010اظهار کرد کشتور

درصتدد

است روابر دوجانبه خود را با کشورهای حوزه خلیجفتارس تقویتت کنتد .بته ایتن
ترتیب با تشکیل گروههای کاری در ماه مه  2011ایماد روابر استتراتهیك بتا همته
دولت های خلیج فارس تقویت امنیت منطقه ای و بهبتود روابتر تمتاری اقتصتادی
فرهنگی و آموزشی دنبال شد .این به معنای عالقهمندی لندن به خلیجفارس بهعنتوان
بخشی از تال های گسترده تر آن کشور برای تقویت روابر دوجانبه بتین بریتانیتا و
بازارهای عمده در حال ظهور خلیج فتارس بتود کته بتر مشتارکت تتاریخی بریتانیتا
بتتهعنتتوان بخشتتی از سیاستتت ختتارجی متمتتایز و بلندمتتد

لنتتدن تأکیتتد داشتتت

).(Foreign & Commonwealth Office, 2011, pp 7-19
ترییر استراتهی آمریکا از جنوب غربی به شرق آسیا کشورهای خلتیج فتارس
را به تکایو انداخت تا جایگزینی مناسب برای حضور آمریکا در منطقته بیابنتد .تتا
آنکه بحرین با چراغ سبز آمریکا به بریتانیایی ها یایگاه نظامی داد و زمینه بازگشتت
بریتانیا یس از چند دهه به خلیج فارس تقویت شتد؛ امتا تحتوال

بهتار عربتی در

برخی از کشورهای خاورمیانه موجب تأخیر گسترده در این خصوص شد .بریتانیتا
به دلیل عدم یی بینی نتایج بهار عربی تصمیمی به ورود مستقیم به ایتن تحتوال
نداشت و قصد داشت با مداخله غیرمستقیم از سقوط رپیمهای حتامی جلتوگیری
کند .بحرین از کشورهایی بود که همچون دهههای  1800به لحتا تتأمین امنیتت
1. ulf Initiative
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وامدار لندن شده بودند .با دخالت گسترده بریتانیا در بحرین تحرکا

آن کشور با

عنوان «بازگشت به شرق سولز» مطر شد .ایتن بازگشتت متیتوانستت بتهعنتوان
وسیلهای برای حفظ درجهای از ارتباط پلویلیتیکی استفاده شود؛ چراکه بریتانیتا در
تال

بود آمریکا را در خصوص توانایی لندن برای ایماد ابتکار عمل و همبستگی

عمیق استراتهیك (دوجانبه و از طریق شورای همکتاری خلتیجفتارس) بتا دولتت
منطقه خلیج فارس متقاعد نماید که در این صور
الگوی بریتانیای جهانی بهعنوان «قدر

خواهد توانست با بتهکتارگیری

جهانی قابلاعتماد» دست یابد .بتا افتزای

اهمیتت خلتیجفتارس لنتدن در استتتراتهی امنیتت ملتی و دفتاعی ستتال  2015از
کشورهای شورای همکاری خلیجفارس بهعنوان شرکای حیاتی در راستتای ایمتاد
ثبا

طوالنیمد

مقابله با تهدیدهای مستقیم از تروریسم افتراطگرایتی جترالم

سازمانیافته و تأمین امنیت انرپی نام برد .یس از آن برنامهها و اهتدا

مطتر در

استتتراتهی  2015از طریتتق مشتتارکت گستتترده لنتتدن در خل تیجفتتارس و توستتر
وزارتخانههای خارجه دفا و توسعه تمار

بینالمللی دنبال شد.

با برگزاری رفراندوم  23پولن  2016خلیجفارس بی

از یتی

متورد توجته

دولت بریتانیا قرار گرفت و در سیاست خارجی آن کشور جایگتاه ویتههای یافتت.
دولت بریتانیا از همان ابتدا درصدد بود تا با بهکارگیری الگتوی بریتانیتای جهتانی
روابر خود را با کشورهای خلیجفارس بهبود بخشد.
جایگاه خلیجفارس و احتمال جبران کاستیهای اقتصادی بریتانیا از طریتق ایتن
منطقه در دوره یسابرگزیت موجب شد که «می» در رأس هیوتی شخصتاً در نشستت
شورای همکاری خلیجفارس حضور یابتد و اظهتار کنتدر «بریتانیتا بته خلتیجفتارس
بازگشته و در همین چارچوب تعهدا

امنیتی و دوستی دیرینه خود را با کشتورهای

عرب حوزه خلیجفارس تحکیم و تقویت خواهد کرد بریتانیا طی  200ستال بخشتی
از تاریخ شما بود و در قرنهای یی
دریایی «جیفر» و «مرکز آموز

رو نیز با شما هستیم» .او با اشاره بته دو یایگتاه

نیروهای ییاده» در عمان گفتر «اکنون بریتانیا بتی

از هر زمان دیگری ناو جنگی هواییما و نیروی نظامی به منطقه خلتیجفتارس اعتزام
کرده است».

(2016

 )www.gov.uk,این اظهارا

به معنای ارزشتمندی خلتیجفتارس
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بتترای بریتانیتتا در دوره یستتابرگزیت بتتود و نشتتان داد کتته ایتتن کشتتور بتته دلیتتل
سرمایهگذاریهای قابل توجه و موقعیت دیپلماتیك بهعنوان یتك بتازیگر در منطقته
باقی خواهتد مانتد و روابتر تمتاری و امنیتتی دو طتر
برنامههای بریتانیا با هتد

بتهعنتوان ممموعتهای از

جلتوگیری از ناکتامیهتای اقتصتادی یتس از ختروج از

اتحادیه ارویا اهمیت ویههای دارد .امروزه بریتانیا با تكتك کشورهای خلتیجفتارس
دارای روابر دوجانبه است؛ اما از آنمایی که عربستتان از متحتدان اصتلی آمریکتا و
غرب در طی دهههای گذشته بود و در جهان استالم و در بتین کشتورهای شتورای
همکاری خلیجفارس از جایگاه و وزن سیاسی باالتری برخوردار است بیشتتر متورد
توجه بریتانیا قرار گرفته است و بریتانیا تال

میکند این رابطه را بتا هتد

حضتور

فعالتر خود در خلیجفارس در حوزههای امنیتی اقتصادی و پلویلیتیکی با اعتراب و
بهویهه عربستان ازنظر کمّی و کیفی برای دوره یسابرگزیت آماده نگه دارد و حتتی بتا
انعقاد قراردادهای دوجانبه به منافعی بی

از سط کنتونی برستاند کته انمتام چنتین

کاری نیازمند در دست گرفتن مالفههای خاصی از جملته بترآوردن اهتدا سیاستی
رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس است.
 .2-١-٣افزایش حضور نظامی

یس از اراله طر ابتکار خلیجفارس ارت

بریتانیا تصتمیم بته حضتور گستترده و

قوی در خلیجفارس گرفت؛ اما نه به شیوه یك امپریالیست بلکه درصتدد بتود تتا
موافقتنامههای دفاعی و دورههای آموزشی این حضتور را

هوشمندانه با امکانا

تداوم بخشد .به همین دلیل در اواخر  2012کتامرون بتا ستفری بته خلتیجفتارس
استراتهی های متعتددی را از جملته در بخت

اقتصتادی و فترو

«تایفون» 1به چند کشور خلیجفارس از جمله عربستتان امتارا
متحده عربی مورد توجه قرار داد که توسر شترکت
قراردادی به ارز

ش

«SYSTEM

 100جنگنتده
عمتان و امتارا

 »BAEبتر استاس

میلیارد یوند تأمین می شد .یس از کامرون وزیر دفا نیتز

با سفر به بحرین یك توافقنامه دفاعی با این کشور امضا کرد .این اقداما

دیدگاه

احتمال مشارکت مستقیم بریتانیا را در تتأمین امنیتت منطقته خلتیجفتارس تقویتت
1. typhon
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ساخت؛ زیرا به صراحت به حضور دالمی نظامی خود در منطقه اشاره میکرد که بر
اساس توافقنامه  2012با بحرین صور

گرفته بود.

تصمیم بریتانیا برای ساخت دو ناو هواییمابر جنگی به نتامهتای «اچ.ام.اس.اچ
ملکه الیزابت» و «اچ.ام.اس ملکه ویلز» و تمهیز آنها بتا جنگنتدههتای تربتی بتا
نقت

چندگانتته «ا

 »35آمریکتتایی هرکتتدام  65هتتزار تتتن کتته بتتزرگتتترین نتتاو

خلیجفارس است رشد جاهطلبیهتای بریتانیتا را یتس از ختروج از منطقته نشتان
میدهد .با ارتقای روابر بریتانیا با دولتهتای جنتوبی حاشتیه خلتیجفتارس ایتن
کشور در راستای امنیت و حمایت از طول عمر کشورهای خلیجفارس تعهد ختود
را با انعقاد توافقنامههای دفاعی با شورای همکاری خلیجفارس اعالم کترد کته بتر
اساس آن نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا و نیروی هتوایی در خلتیجفتارس مستتقر
خواهند شد

(.)Foreign Affairs Committee, 2017

دولت بریتانیا در نخستین گزار

ساالنه خود دربتاره استتراتهی امنیتت ملتی

 2015در دسامبر  2016برنامههای سرمایهگذاری در زیرساختها از جمله یایگتاه
دریایی بندر «مینا سلمان» در بحرین یایگاه هتوایی «المینهتاد» 1در امتارا

متحتده

عربی و بندر «دوقم» در عمان را برای حضور نظامی دالمی و چشمگیر بریتانیتا در
خلیجفارس مورد توجه قرار داد .بر اساس این گزار

بریتانیا درصدد بود حضتور

نظتتامی ختتود را در خلتتیجفتتارس و ارویتتای شتترقی از طریتتق افتتزای
مأموریت های آموزشی کوتاهمد

افزای

نیتترو و

دهد؛ زیرا بتر استاس استتراتهی امنیتت

ملی و بازنگری دفاعی  2015بریتانیا باید اطمینتان حاصتل متیکترد کته خطتوط
دریایی حفظ خواهد شد و شتریانهتای تمتار
)Government, 2015

جهتانی آزاد بتاقی خواهتد مانتد

 .(HMدیوید کامرون نیز در سال  2016اظهار کردر «همکتاری

ما (با کشورهای خاورمیانه) فقر در مورد تمار

و سرمایهگتذاری نیستت .متا در

دفا و امنیت نیز همکاری میکنیم .ما در لیبی و افرانستان همکاری متیکنتیم و در
مورد همه مسالل جهانی باهم صحبت خواهیم کرد» .وزیر امور خارجه بریتانیا نیتز
در دسامبر  2016در نشست گفت وگوی منامته از افتزای

شتدید حضتور نظتامی
1. Al- minhad
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کشور

در منطقه خبر داد و گفتر «هر بحرانتی در خلتیجفتارس بحرانتی بترای

بریتانیا است و امنیت شما امنیت متا استت و منتافع شتما -نظتامی اقتصتادی یتا
سیاسی -با منافع ما درهمتنیده است .بریتانیا در دوره یستابرگزیت حضتور نظتامی
خود را در منطقه افزای

خواهد داد و نخستین حضتور نیتروی دریتایی لنتدن در

منامه یس از سالها غیبت در سال  2016اتفاق افتاد»)www.gov.uk( .
«ترزا می» 1نیز در سخنرانی خود در نشست شتورای همکتاری خلتیجفتارس
اذعان کردر «بریتانیتا در مقدمته هرگونته یتروپهای بترای دفتا از ثبتا
شرکای

و امنیتت

در شورای همکاری خلیجفارس خواهد بود .بریتانیا به منطقه خلیجفارس

بازگشته است و در همین چارچوب تعهدا

امنیتی و دوستتی دیرینته ختود را بتا

کشورهای عرب حوزه خلیجفتارس تحکتیم و تقویتت خواهتد کترد« ...نیروهتای
دفاعی بریتانیا» 2در خلیجفارس آسیا اقیانوس آرام و غرب آفریقا با هتد

تمرکتز

بیشتر بر تال های دفاعی بریتانیا حضور خواهند داشت» .او همچنین بته متحتدان
خلیجفارس قول داد که لندن همچنان به گستر

توانمنتدیهتای نظتامی ختود در

خلیجفارس ادامه می دهد و امیدوار است که هزینههای دفا منطقهای در آینتده بته
 320میلیارد یوند برسد (.)May, 2016
همانگونه که اشاره شت د بریتانیتا بترای بازگشتت حضتور نظتامی بته منطقته
استراتهی ویههای دارد؛ زیرا افزای
ساخت تا قدر
تال

حضور نظامی در منطقه لندن را قتادر خواهتد

خود را فراتر از اقیانوس هند آفریقا و آسیا به نمتای

بگتذارد و

کند با تأسیس یایگاه هتای نظتامی یرستنل نظتامی ختود را بتا هتد هتای

آموزشی و امنیتی در منطقه به کار گمارد .برخی از کشورهایی که امروزه بریتانیا در
آنها حضور گستردهای دارد به شر ذیل است.
 .١-2-١-٣بحرین

بحرین اهمیت نظامی ویههای برای بریتانیا دارد؛ زیرا موقعیت بحرین بین عربستتان
و ایران به لحا امنیت انترپی استتراتهیکی استت کته بترای حفاظتت از خطتوط
1. Theresa Mary May
2. BDS
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حمل ونقل خلیج فارس و تأمین انرپی جهانی روری استت .لنتدن معتقتد استت
مهمی در برنامه های دفاعی آن کشور ایفا کرده است؛ بهگونهای که در

بحرین نق
جریان عملیا

«طوفان صحرا» علیه عراق در سال  1991و جن

علیه افرانستان از

آن کشور حمایت و  100نفر را به افرانستان اعزام کرد .بر اساس گزار
روابر دیپلماتیك بین بریتانیا و بحرین برای دستیابی به اهدا

«»RUSI

استتراتهیك بریتانیتا

بسیار مهم استت ()House of Commons Foreign Affairs Committee, 2013, p 85؛
زیرا روابر و انگیزه بریتانیا با بحرین فراتر است از آنچه بریتانیا در دیگتر کشتورها
دارد .لندن طی توافقنامه همکاری بینالمللی در اکتبر سال  2012دفتا از بحترین
را بر عهده گرفت تا بر اساس آن چارچوبی برای فعالیتهای حال و آینده دفتاعی
بحرین از جملته آمتوز

را بته منظتور تقویتت ثبتا

کتل منطقته فتراهم ستازد

) .(Committee on Arms Exports Control, 2013از دسامبر  2012حدود  20یرسنل
دریایی در بحرین مستقر شدند که در زمینته مشتارکت دوجانبته فترو
نیروی دریایی و یشتیبانی از عملیا

آموز

دفتاعی

مبارزه با تروریسم بتا هتم همکتاری

دارند .بحرین به کشتیها و نیروهای دریایی بریتانیا اجتازه استتفاده از آبهتای آن
کشور را میدهد

( House of Commons Foreign Affairs Committee, 2013, pp 83-

 .)85شاید جالبترین حرکت تاکنون توافقنامه بتین دو کشتور در دستامبر 2014
حضتور

باشد؛ زمانی که اعالم شد بریتانیا و بحرین توافقنامۀ «تقویتت و گستتر

نیروی دریایی بریتانیا در خلیجفارس» را امضا کردهاند و یس از آن «یرنس چتارلز»
ولیعهد بریتانیا در نوامبر  2016یایگاه نظامی کشور

را در بحرین افتتا کرد تا از

طریق آن بریتانیا کشتیهای جنگی بیشتری بهسوی خلیجفارس اعزام کند.
بریتانیا دور از دید عموم مردم برای نیتروی دریتایی ختود یتك یایگتاه نظتامی
دالمی در این کشور ایماد کرده است که مسوولیت «اداره قرارگاه فرماندهی دریتایی»
را با هد

1

هدایت کشتیهای مینروب و ناوچههای بریتانیایی مستقر در خلیجفارس

به عهده دارد .ساخت این یایگاه از سال  2015با هزینه  15میلیتون یونتدی و تتأمین
مالی بحرین آغاز شد

(2015

 )Merrill,که این امتر بته معنتای تعهتد نیتروی دریتایی
1. UKMCC
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سلطنتی به خلیجفارس است

(2017

 .)Allison,وزیر امور خارجه در مراسم ستاخت

این یایگاه اظهار کردر «آغاز ساخت یایگاه در بندر مینا سلمان نقطته عطفتی در تعهتد
بریتانیا به منطقه است و بهمنظور تضمین حضور بریتانیا در شرق سولز همکتاری بتا
متحدان برای تقویت ثبا

در خلیجفارس و فراتتر از آن طراحتیشتده استت»

 .)Government, 2015مقابله با داع

( HM

و گروهكهای تروریستتی تکفیتری از اهتدا

اصلی این یایگاه عنوان شد که به گفته «هامونتد» بتزرگتترین چتال

دوران استت.

انتظار میرود این یایگاه محل استقرار «ناو هواییمابر ملکه الیزابت» 1و «ناوشکن نتو
( »45کشتیهای ممهز به موشكهای هدایتشونده د هوایی که بترای رزم هتوایی
تمهیز شدهاند) باشد .بریتانیا نام این یایگاه را «جیفر» نامید و در نتوامبر  2016افتتتا
شد .نام این یایگاه (اچ.ام.اس جفیر) برگرفته از یایگاه دریتایی ستابق ایتن کشتور در
بحرین قبل از ترک خلیجفارس بوده است .بریتانیا کته ختود روزی بتازیگر نخستت
منطقه بود بهخوبی میداند که بدون احداث یك یایگاه دریایی توانتایی نقت آفرینتی
ماثری را نخواهد داشت .به عبار

دیگر کشوری بازیگر اول منطقه خواهد بود کته

قدر اول دریایی باشد؛ سپس درصدد استتفاده بیشتتر از موقعیتتهتای بحترین در
دوره یسابرگزیت خواهد بود.
 .2-2-١-٣امارات متحده عربی

نخستین توافق نامه دفاعی بین بریتانیا و امارا

متحده عربی در دوره یس از جنت

سرد در  1996به امضا رسید که شامل بزرگترین تعهدا

بریتانیا در خارج از ناتو

بود؛ اما به دالیل متعددی به سرانمام نرسید .با وجود ایتن امتارا
تنها کشوری بود که در عملیا

متحتده عربتی

حمایت از آزادی یایدار علیه افرانستان به سربازان

ناتو اجازه استقرار داد ( .)Embassy of the United Arab Emirates, 2016یتس از آن
در سال  2009نیز تفاهمنامهای مبنی بر استفاده از یایگاههای هوایی امارا
عربی بین دو طر

به امضا رسید .در  2012با سفر کامرون به خلیجفارس امارا

متحده عربی بهتنهایی  60نو هواییما را به ارز
که موجبا

متحتده

سه میلیارد یوند خریتداری کترد

یك همکاری دفاعی مشترک بین بریتانیا و امتارا

متحتده را تقویتت

1. HMS Queen Elizabeth
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نمود .کامرون در این زمینه گفتر «آنچه شما با ایاال
یك برنامه برای فرو

متحده عربی میبینید صترفاً

هواییمای تتایفون نیستت بلکته یتك همکتاری بتزرگ و

چشمگیر دفاعی است که میتواند به افزای

نیروهای بریتانیایی در یایگتاه هتوایی

المینهاد منمر شود که دارای یتك استکادران بترای هواییمتایی تتایفون و مرکتزی
تدارکاتی برای جن

در افرانستان بود» ( .)Graham-Harrison, Emma, 2012یایگتاه

هوایی المینهاد در امارا

متحده عربی کلیتد حضتور هوشتمندانه بریتانیتا قلمتداد

میشود و نیروی هوایی سلطنتی تتال

متیکنتد از ایتن یایگتاه هتوایی بتهعنتوان

یایگاهی در خارج از کشور استفاده نماید.
 .٣-2-١-٣عمان

در سال  2001عمان میزبان بزرگترین مانور نظامی بریتانیا بتود .دو کشتور روابتر
دفاعی محکمی دارند؛ بهطوریکه یك سرلشکر بریتانیایی همیشه در مسقر مستتقر
است و بر روابر دفاعی دو کشور نظار

میکند .روابر بریتانیتا و عمتان بتی

آنکه در بعد اقتصادی اهمیت داشته باشتد در بعتد نظتامی گستتر

از

یافتته استت.

بریتانیا در ماه مارس  2016تفاهمنامهای در راستای تقویت روابر امنیتتی بتا عمتان
امضا کرد که هد

آن افزای

تمرینا

و آموز

نظامی مشتترک در عمتان بتود

( .)Middle East Monitor, 2016یس از آن لنتدن مرکتز فرمانتدهی جدیتدی را در
عمان افتتا کرد که وظیفه هدایت نیروها را بته عهتده گرفتت .اخیتراً نیتز یایگتاه
یشتیبانی لمستیك مشترکی را در بندر دوقم باز کرد که امکانا

آموزشی دالمتی و

مرکز لمستیك نظامی را در آن اراله میدهد .این یایگاه قابلیتهای متفاوتی دارد و
قادر است موقعیت مناسبی برای زیردریاییها و هواییماهای جدیتد بریتانیتا فتراهم
کند .نیروهتای بریتانیتایی در یتاییز  2018بتا مشتارکت  4500نیتروی بریتانیتایی
تمرینا

آموزشی مهم «شمشیر سریع  1»3را با نیروهای عمانی انمام دادند.

 .4-2-١-٣قطر

از سالها یی

بریتانیا به دنبال تقویت روابر امنیتی با قطر است« .مایکتل فتالون»
1. Swift Sword 3
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وزیر دفا در پولن سال  2016در لندن با «خالتد بتن محمتد العطیته» وزیتر امتور
خارجه قطر دیدار کرد و همکاری در مبارزه با تروریسم و آموز

مشترک بین دو

کشور را متعهتد شتد ( .)Ministry of Defence, 2016امتروز بریتانیتا در قطتر یتك
اسکادران نیروی هوایی سلطنتی در یایگاه هوایی «آلویدید» دارد و در پولیه 2018
یك واحد منحصربه فرد مشترک اسکاتلندی بریتانیایی -قطتری (استکادران شتماره
 )12را تشکیل داده است که در قطر مستقر خواهد شد و نیروهای قطری را بهطور
موقت تشکیل میدهد.
 .5-2-١-٣عراق

از اکتبر سال  2014با گسترده شدن حمال
«شیدر» در التال

هوایی علیه داع

بریتانیا در عملیتاتی بتا عنتوان

داع

شترکت کترد .در یایتان ستال  2016وزار

دفا بریتانیا خبر داد که کمكهای آموزشی ختود را بتا استتقرار  50مربتی نظتامی
دیگر در یایگاه هوایی «السادا » در غرب عراق بترای مهتار هتای تد انفمتار
یزشکی گستر

می دهد .همچنین در فوریه 2018

مهار های ییادهنظام و آموز

اعالم کردر « ...بریتانیا فعالً برنامهای برای افزای

نیرو ندارد .بااینحال ما در حتال

بررسی این مو و هستیم تا اطمینان حاصل کنیم آیا عراق تعداد نیروهتای متورد
نیاز برای حمایت از آموز

نیروهای عراقی را در اختیار دارد» .تاکنون بی

هزار نظامی عراقی و ییشمرگه کُرد دوره آموز

از 75

نظامی را در یایگاههای «بسمایه»

«تاج» و «االسد» طی کردهاند .بهطورکلی امروز حدود  1350نیروی نظتامی بریتانیتا
در عراق و سوریه حضور دارند (.)Mills, 2018
 .4همسویی بیشتر بریتانیا با آمریکا
با تضعی

جهانی دوم ایتن کشتور ممبتور

بریتانیا در طول سالهای یس از جن

متحده آمریکتا بتر ایتن

به خروج از خاورمیانه شد که به حاکم شدن قدر

ایاال

منطقه منمر گردید؛ اما این به معنای گسست قدر

نفوذ یا عتدم مداخلته بریتانیتا

در این منطقه از جهان نبود؛ بلکه در سالهتای یتس از آن و بتهویتهه جنت هتای
خلیجفارس جن

 2001علیه افرانستان جن

 2003علیه عتراق و  ...فرصتتی را
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برای لندن فراهم ساخت تا بهعنوان یکی از اعضای اصلی التتال هتای آمریکتا در
خلیجفارس حضور ییدا کند که در نهایت با عدم دستیابی به اهدا

مدنظر و ترییتر

در توازن منطقهای به نفع جمهوری اسالمی ایران سیاست بریتانیا و بهویهه آمریکتا
در خصوص خاورمیانه با ترییرا
کاه

جدی همراه شد .بهگونهای که دولت آمریکا بتا

نیروهای نظامی در عراق از مداخال

نظامی جدید در مقیتاس گستتردهتتر

اجتناب کرد و بر اساس دکترین امنیت ملی آمریکا در دوره اوباما با هتد
دوباره در آسیا و اقیتانوس آرام ترییترا
)2013

 (Shambaugh,و با هد

تعتادل

مهمتی در سیاستت ختارجی آغتاز شتد

جلوگیری از تسخیر بازارهای جهانی توسر چتین

و تبدیل آن کشور به قدرتی بیبدیل مرکز ثقل قدر های بینالمللی از خاورمیانته
به یاسیفیك منتقل شد .عالوه بر این آمریکا تال
را در خاورمیانه کاه

میکرد هزینههای حضور ختود

دهد .این استراتهی تنها محدود به دوره ریاست جمهتوری

اوباما نبود بلکه ترامپ نیز تال

کرده تا با دنبال کردن این استتراتهی نگتاههتا و

برنامههای خود را به یاسیفیك معطو

سازد بهگونهای که یی

از ورود بته کتاخ

سفید به حرکتی یرمعنی دست زد و با تایپه تماس گرفت و «تز دوچین» را بر زبان
آورد (نقیبزاده  .)1395ترامپ در خصوص خاورمیانه نیز معتقتد استت کته ایتن
منطقه باتالق بزرگی است و ایاال متحتده بایتد از آن دور بمانتد( .درج و آقتایی
 1396ص  )49با وجود این آمریکا نهتنها خأل قدر
خود نمیداند بلکه تال

در خلیجفتارس را مناستب

میکند دولتهای منطقه را در جهتی سوق دهد تا بترای

برنامههای آن کشور در سایر نقاط جهان مشکل یا مانع ایمتاد نکننتد؛ بنتابراین بتا
هد

دلمویی از متحدان عربی خود در خاورمیانه و خلیجفارس که از توافتقنامته

هستهای با ایران ابراز نار ایتی و نگرانی کردهاند تتال

دارد تتا از بستر حضتور

بریتانیا در خلیجفارس حمایت کند و این ییام را به آنان مخابره نماید که آمریکتا از
طریق بریتانیا نسبت به امنیت دوستان خاورمیانهای خود متعهد و مسوول است.
حضور گسترده بریتانیا در خلیجفارس که از طریق سیاستهتای یاستیفیکی و
تال های ویهه آمریکا صور

خواهد گرفت .لندن را در جهتی سوق خواهتد داد

تا با بازگشت به خلیجفارس و بهعنوان یك همییمان همیشگی واشتنگتن درصتدد
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رفع خألها و یر کردن غیبت ایاال متحده در تأمین امنیت این منطقه برآید .بررسی
روابر دو کشور نشان می دهد که بریتانیا در یی تداوم روابر ویهه خود بتا ایتاال
متحده در همه زمینهها و عرصهها خواهد بود زیرا قادر نیست بدون تتداوم رابطته
ویهه با آمریکا به نفوذ خود در خلیجفتارس ادامته دهتد؛ بنتابراین تصتمیمی بترای
رقابت با ایاال
نق

متحده بهویهه در خلیجفارس نخواهد داشت و تال

مکمل آن را حداقل در کوتاهمد

برنامهها استراتهیها و اهدا

متیکنتد تتا

ایفا کند .بریتانیتا عتالوه بتر دنبتال کتردن

یسابرگزیتی خود در خلیجفتارس درصتدد خواهتد

بود تا همسویی خود را با آمریکا تداوم و شد

بخشتد و همکتاری دو طتر

در

این منطقه نقطه عطفی برای تداوم روابر ویهه و همسویی در سایر عرصهها باشد.
 .5کسب منافع اقتصادی و تجاری باالتر
سیاست خارجی بریتانیا یك سیاست تمار

محور است و کسب منتافع اقتصتادی

در صدر اولویت های سیاست خارجی قرار دارد .به همین دلیل مهتمتترین مبنتای
تصمیمگیری و سیاستگذاری لندن در تعامال

خارجی به منافع اقتصادی و ستود

و زیان مالی بازمیگردد کته بتر ریتل اقتصتادی و منتافع تمتاری صتنعتی متالی
تبادال

کشاورزی و انتقال اطالعا

استوار است .لندن به دلیل روابر حسنه ختود

در حوزه اقتصادی با کشورهای عربی از ترییر رهبران و دگرگونیهای سیاستی در
آن کشورها نگران است .یس از برگتزاری رفرانتدوم بستیاری از متحتدان کلیتدی
بریتانیا در خصوص خطرا

و ییامدهای خروج هشدار دادند؛ اما با توجه به اینکته

کشورهای خلیجفارس در دهههای اخیر از مناطق ییشرو اقتصادی جهانی بودهاند و
جه

ختوبی در فعالیتت هتای اقتصتادی و تمتاری دارنتد متورد توجته بریتانیتا

قرارگرفته انتد .بتر ایتن استاس دولتت در مقالته ستفید ختود در ستال  2017بته
رأیدهنتتدگان و شتترکای اصتتلی اطمینتتان داد کتته بتتا ختتروج بریتانیتتا از اتحادیتته
فرصتهای جدید و بزرگتری برای لندن بتهعنتوان قهرمتان تمتار

آزاد فتراهم

خواهد شد و بریتانیا همانند سابق در سط بینالمللی باقی خواهد ماند (
 .)2017امروز تعامال
فعالیت ها با هد

Asthana,

اقتصادی بریتانیا با خلیجفتارس رو بته رشتد استت و ایتن

دستیابی بته درآمتد یتولی بیشتتر سیاستتگتذاری شتده استت.
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همکاری های اقتصادی بریتانیا و کشورهای خلیج فتارس در سته حتوزه تمتار -
معامال

تسلیحاتی -نفت و انرپی قابل بررسی استر

 .١-5تجارت

لندن در تال

برای تضمین معامال تماری جدید و به حداقل رساندن آسیب هتای

اقتصادی یك برگزیت سخت است کته ستاده ستازی رو هتای تمتاری و کتاه
هزینههای انمام کسبوکار از نکا

ویهه و مورد توجه آن استت .یتس از برگزیتت

بریتانیا با در صدر قرار دادن اولویتهتای اقتصتادی بته دنبتال جتایگزینی بازارهتای
همکاری با بازارهتای نوظهتور و متحتدان اقتصتادی

قابلقبول است و برای گستر

سنتی خود تال هایی جدی را آغاز کرده است؛ زیرا خروج ایتن کشتور از اتحادیته
ارویا الزاماتی را به وجود آورده است که بر مبنای آن اقتصاد این کشور باید برای بقا
ثبا

و ارتقای خود به سمت بازارهای جدید و جایگزین کردن ییمانهتای دوجانبته

حرکت کند .بریتانیا با هد

بهرهمندی از موقعیتهای شورای همکاری خلیجفتارس

به دنبال امضای معاهده تمتاری جدیتد بتا آنهتا در دوره یستابرگزیت استت؛ زیترا
اهمیت روابر اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیجفارس با توجه به مو و برگزیتت
در حال افزای

است بریتانیا در تال

فراتر از اتحادیه ارویا گستر

است تا تمار

و سترمایهگتذاری داخلتی را

دهد و موقعیت شتهر لنتدن را بتهعنتوان مرکتز متالی

جهانی برتر جهان حفظ کند و فرصتهای اقتصادی را به بخ های جدید گستتر
دهد به همین دلیل ترزا می به تعامل اقتصادی با خلیجفارس تأکید زیتادی داشتت و
در تال

بود تا از طریق گفتوگو بتا همتایتان ختود در کشتورهای عضتو شتورای

همکتتاری خلتتیجفتتارس بتوانتتد در دوره یستتابرگزیت راه را بتترای توافتتق تمتتاری
جاهطلبانه هموار نماید
تمار

)2016

 (Aljazeera,که این امر یتی زمینتهای بترای متذاکرا

آزاد بود .طی بیانیهای از سوی دفتر نخستوزیری بریتانیا و یی

به خلیجفارس دستیابی به توافق تمار
مهتتمتتترین تصتتمیما

از سفر متی

آزاد بتا کشتورهای حتوزه خلتیجفتارس از

بریتانیتتا در دوره یستتابرگزیت و متتذاکرا

وی اعتتالم شتتد.

همچنین منطقه خلیجفارس را بهعنوان بزرگترین سرمایهگذار در بریتانیتا و دومتین
واردکننده غیرارویایی کاالهای بریتانیایی برشمرد .خانم می نیز یی

از ترک لنتدن در
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جمع خبرنگاران گفتر «در هر ش

کشور عضتو شتورای همکتاری خلتیجفتارس

موقعیت های تماری جذابی از انترپی گرفتته تتا آمتوز

از زیرستاخت گرفتته تتا

سالمت وجود دارد و فرصتهای همکاری در ایتن زمینته را نبایتد از دستت داد .در
واقع تقویت مشارکتهای اقتصادی فرصتتهتایی بترای افتزای

و

رشتد صتادرا

جریان سرمایه گذاری فراهم می کند .به منظور ساختن یك بریتانیتای قتوی و مستتقل
احتماالً بریتانیا از همکاری های اقتصادی ییشین خود با شرکای تماری در خاورمیانته
بهره میگیرد تا فرصتهای سترمایهگتذاری و حمتم تمتار
تماری چندجانبه و دوجانبه افزای

دهد»

)2017

را از طریتق توافقتا

 .(May,کشتورهای عضتو شتورای

همکاری خلیج فارس به ویهه عربستان سعودی و امارا متحده عربی کته بته دنبتال
انعطا یذیری در سیاستهای اقتصادی خود هستند بهخوبی میتوانند ایتن اقتدام را
بر اساس سرمایه و روابر تاریخی خود با بریتانیا انمام دهند.
بریتانیا با توجه به روابر تماری طوالنی مد
اقتصادی خوی
تمار

ختود در جهتت تقویتت روابتر

با شتورای همکتاری خلتیجفتارس استت

دوجانبه کاال و خدما

(2018

)Diala-McBride,

بریتانیتا و شتورای همکتاری خلتیجفتارس در ستال

 2014به  12.95میلیارد یوند؛ در سال  2015به  18.9میلیارد یونتد

)(El-Idrissi, 2017

و در سال  2016به  28.73یوند رسید که حاکی از ابزارهای استراتهیك بریتانیا بترای
اعمال قدر

در خلیجفارس است

(2017

 .)Doyle,بتر استاس آمتار دولتت بریتانیتا

منطقه خلیج فارس  50.83میلیتارد دالر از تمتار  57.19میلیتارد دالری بریتانیتا بتا
خاورمیانه را به ختود اختصتاص داده استت ) .(Debusmann, 2019بتا ایتن تو تی
تقریباً یك سوم تمار

بین اتحادیته ارویتا و شتورای همکتاری خلتیج فتارس از آن

بریتانیتتا استتت کتته در ستتال  2017بتته  162.8میلیتتارد دالر رستتید
)2018

 .Commission,با هد

(European

بررسی بهتر مو و در ادامته روابتر تمتاری کنتونی

بریتانیا با برخی از کشورهای خاورمیانه به شر ذیل بررسی میشود.
 .١-١-5امارات متحده عربی

امارا

متحده عربی بتزرگ تترین بتازار صتادرا

1

غیرنظتامی بریتانیتا در «منتا» و

)1. Middle East and North Africa (MENA
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دوازدهمین بازار در سط جهانی است .این کشور دروازه ورود کاال به کشتورهای
عضو شورای همکاری خلیجفارس است .تمار

دوجانبه بریتانیا با امارا

متحتده

عربی در سال  2012به چهار میلیارد یوند؛ در سال  2015به  12میلیارد یونتد و در
ستال  2017بته  22.7میلیتارد یونتد رستید

(Department for International Trade,

) .2018دو کشور بنا دارند تا سال  2020ارز

مبادالتی بین خود را به  25میلیارد

یوند در سال برسانند (.)British PM, 2016
 .2-١-5جمهوری اسالمی ایران

به نظر میرسد لندن با توجه به ظرفیتهای ایران و امکان توسعه روابر تماری بتا
آن تهران را بهعنوان بخشی از استراتهی یسابرگزیتی خود در زمره طر های مهتم
برای روابر تماری با خود قرار داده است .در سال  2015ارز
خدما

صتادرا

کتاال و

بریتانیا به ایران  224میلیون یوند بود و از ابتدای ستال  2016تتا متاه نهتم

همتتان ستتال صتتادرا

بریتانیتتا بتته ایتتران رشتتدی  42درصتتدی داشتتته استتت

(.)Erdbrink & Krauss, 2016
 .٣-١-5عربستان

مزایای اقتصادی عربستان یکی از دالیل عمده دولت ها برای تحقتق بهبتود روابتر
دوجانبه است .روابر تماری بریتانیا با عربستان ستهم بتاالیی از تمتار

لنتدن بتا

کشورهای خلیج فارس را به خود اختصاص متی دهتد .بریتانیتا در ستال  2015بته
میزان  73.4میلیارد یوند کاال و خدما
 2017ترزا می بته ریتا

به عربستتان صتادر کترده استت .در ستفر

بتا تقویتت روابتر دو کشتور و اعتالم آمتادگی هیوتت

بریتانیایی با کمك به چشمانداز  2030در ماه مته  2018موافقتتنامته تمتاری بته
ارز

 90.29میلیارد دالر بین طرفین امضا شد (.)Rose, 2019

 .4-١-5قطر

قطر سومین بازار بزرگ صادرا

بریتانیا در خاورمیانه و شمال آفریقتا استت .ایتن

کشور بهعنوان تأمینکننده گاز بریتانیا و بازیگری فعال در سیاستت ختارجی لنتدن
جایگاه ویههای دارد .قطتر یکتی از بتزرگتترین و بلندیروازانتهتترین برنامتههتای
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زیربنایی در جهان را در دست گرفته است؛ بهطوریکه یی بینتی متیشتود در 10
سال آینده بی
صادرا

از  170میلیارد یوند را در این خصوص به ختود اختصتاص دهتد.

بریتانیا به قطر از  2.6میلیارد یوند در سال  2015به  3.3میلیتارد یونتد در

سال  2016و واردا

آن  1.2میلیارد یوند بود که مازاد تماری آن  1.8میلیارد یوند

است .در سال  2016قطر از کل صادرا

بریتانیا  0/6درصد را به خود اختصتاص

داده بود (.)Robinson, 2018
 .5-١-5بحرین

بحرین از کوچك تترین بازارهتای بته شتد

در حتال رشتد صتادرا

خلیج فارس است که در سال های  2009تا  2012افزای
به خود اختصاص داده و مممتو تمتار
میلیون یوند در ستال  2016رستیده استت (

بریتانیتا در

 39درصتدی تمتار

دوجانبته کتاال و ختدما

را

آن بته 884

House of Commons Foreign Affairs

)Committee, 2013

 .2-5سرمایهگذاری

درآمدهای ناشی از فرو
سرمایهگذاری گرد

نفت و گاز کشورهای عربی را قادر ساخته است تتا در

اقتصاد و امور جهانیشدن نق

منحصربهفتردی ایفتا کننتد.

امروزه سرمایهگذاران زیادی از قطر عربستان کویتت و امتارا
کسبوکار و اشتترال امتالک و مستترال

متحتده عربتی در

لنتدن فعتال هستتند

(2016

)Fortune,؛

بهگونهای که حمم سرمایهگذاریهای کشورهای حاشتیه خلتیجفتارس در بریتانیتا
بتتی

از  150میلیتتارد یونتتد استتت .بتتا برگتتزاری رفرانتتدوم  2016بستتیاری از

شرکتهای فعال خلیجفتارس در امتالک و مستترال
یسابرگزیت نگران بودند؛ زیرا باور داشتند که ارز
دوره یسابرگزیت کاه

بریتانیتا در خصتوص دوره
بخ

امالک و مستترال

در

مییابد؛ بنتابراین بریتانیتا و دولتتهتای خلتیجفتارس در

تال اند تا بر توسعه سرمایهگتذاری هتای گستترده در دوره یستابرگزیت متمرکتز
شوند .طرفین در «نشست منامه» در زمینه توافقنامته تمتار

آزاد یتس از ختروج

بریتانیا از اتحادیه ارویا به گفتوگو یرداختند .برنامههای کاری از سوی بزرگترین
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شرکت های بریتانیا برای دوره یسابرگزیت حاکی از آن است کته ایتن شترکتهتا
مبلغ  30میلیارد یوند را در کشورهای عربی خلیجفتارس سترمایهگتذاری خواهنتد
کرد .این سرمایهگذاری در  15بخ

تماری و طی بازة زمتانی یتنج ستاله اجرایتی

خواهد شد .همچنین بریتانیا برنامه خاصی را برای تقویت و آینده زیرساختهتای
کشورهای این منطقه از جمله زیرساختهای هوشتمند و یایتدار در نظتر دارد کته
طبتق برآوردهتا نیازمنتد  250میلیتارد یونتد سترمایهگتذاری استت
)2017

و امارا

 .Monitor,در اوایل سال « 2016اداره تمار

(Middle East

بینالملل بریتانیا» کویت قطر

متحده عربی را به عنوان سرمایه گذارانی معرفی نمود کته روابتر تمتاری

خود را با بریتانیا برجسته کردهاند ) .(Department for International Trade,2017در
آوریتتل « 2017ویلیتتام فتتیکس» 1در یتتك کنفتترانس مطبوعتتاتی در خصتتوص
فرصتهای شرکتهای بریتانیا برای مشارکت در شتورای همکتاری خلتیجفتارس
گفت اداره اعتبار صادرا

بریتانیا در آینده از تمامی ارزهای خلیجفارس حمایتت

خواهد کرد ))Department for International Trade, 2017
صندوقهای مستقل ثرو
لندن به شد

و سرمایهگذاران خصوصی خلتیجفتارس در ملتك

سرمایه گذاری کرده اند امارا

با سرمایه گذاری  8میلیارد یونتدی در

یروپههای بریتانیا ) (Stansfield, & Kelly, 2013, p 2هشتمین کشور سترمایهگتذاری
کننده در بریتانیاست ( )Booth, 2013امروزه بستیاری از شترکتهتای بریتانیتایی از
جمله شرکتهتا ی مهندستی در امتارا

متحتده عربتی مشترول فعالیتت هستتند.

همچنین سرمایه گذاریهای متقابل بتین کویتت و بریتانیتا در ستال  2018بته 4.4
میلیارد دالر رسیده که از سال  2017به میزان  8درصد افزای

داشتته استت .شتیخ

«عبداهلل بن ناصر بتن خلیفته آل ثتانی» نخستت وزیتر قطتر اعتالم کترد کته اداره
سرمایه گذاری قطر در بریتانیا یس از رفرانتدوم برگزیتت  6.6میلیتارد دالر ا تافی
سرمایهگذاری خواهد کرد

(2018

 )Manuel,تا به امروز قطتر  40میلیتارد یونتد در

بریتانیا سرمایه گذاری کرده است و بریتانیا را مناسب تترین مقصتد سترمایه گتذاری
برای خود میداند () Ahmed, 2017ازآنماییکه بحرین ذخایر نسبتاً کمی از نفتت و
1. William Fix
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گاز دارد اقتصاد این کشور به دلیل مالیا های یایینتر و ساختار نظتارتی قتویتتر
نسبت به بسیاری از همسایگان مقصدی بهتر بترای سترمایه گتذاری و یتك مرکتز
تماری بزرگ در خلیج فارس است و امروزه به دروازه ای برای بازارهای عربستتان
و دیگر کشورهای خلیجفارس تبدیلشده است .عربستتان نیتز بتزرگتترین بتازار
بریتانیا در منطقه با سرمایه گذاری در سیستمهتای حمتلونقتل و زیرستاختهتای
اجتماعی و فیزیکی بهویهه در زمینههای مراقبت بهداشتی و آموزشی است.
 .٣-5صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی

تسلیحا

فرو

یکی دیگر از منافع تماری برای بریتانیا به شمار میرود که منتابع

قابل توجهی از مشتاغل در بریتانیتا را بته ختود اختصتاص داده و ستند مهمتی از
سیاست خارجی بریتانیا در خلیجفارس محسوب میشود .کشورهای خلیجفتارس
هزینههای هنگفتی از درآمدهای نفتی را در تسلیحا
آمارهای رسمی عربستان و امارا

نظامی صر

میکننتد .طبتق

به ترتیب نخستین و دومین خریتدار تستلیحاتی

بریتانیا هستند .عربستان از ستال  2010تمهیزاتتی بته ارز

شت

میلیتارد و 700

میلیون یوند از این کشور دریافت کرده است .همچنین یکی از بزرگترین مشتریان
عظیمترین هلدین
«وزار

صنایع نظامی بریتانیا یعنی « »BAE Systemاست؛ بنا بتر اعتالم
1

صتتنعت و تمتتار » قراردادهتتای دفتتاعی لنتتدن در خاورمیانتته در طتتول

سالهای  2004 - 2013سفار

تمهیزا

نظامی از خاورمیانه بتهویتهه از ستوی
2

کشورهای عربستان و عمان در زمینه جتتهتای آموزشتی «هتاواک بتی.ای.ای» و
جنگندههای «یوروفایتر تایفون» 3افزای یافته استت
)2014

 .Investment,دولتهای عمان امارا

گذشته به ترتیتب قراردادهتایی بته ارز

& (UK Department of Trade

متحتده قطتر و بحترین در دو ستال
 170 388 120و  24میلیتون یونتد بتا

بریتانیا منعقد کردهاند.
یس از «طر ابتکار خلیجفارس» بریتانیا بتا انتختاب بحترین بتهعنتوان بتازار
1. DTI
2. BAE System Hawk
3. Eurofighter Typhoon jets
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کلیدی برای صادرا
اشك آور و مهما

استلحه ممتوز صتادراتی را بترای تمهیزاتتی از قبیتل گتاز
تمهیزا

برای توپهای هوایی تفن های ستاچمهای تفنت

تكتیرانداز و سال های دیگر صادر کرد؛ اما در سال  2011با گستر

ناآرامیهتا

در بحرین به ظاهر درباره مموز صادرشده تمدیدنظر کرد و بحترین را بتا بودجته
دفاعی محدود جزو کشورهای کماهمیت در این خصوص به شمار آورد .با وجود
این آمارها نشان متی دهتد کته در ستال  2012حتدود هشتت میلیتون دالر ممتوز
صادرا

برای بحترین صتادر کترده استت

( House of Commons Foreign Affairs

 .)Committee,2013به طورکلی بریتانیا درصدد خواهد بود تا از این طریق قتادر بته
نظامی متحدان منطقهای خود در خلیجفارس باشد و به نحوی همه

کنترل تحوال

و فناوری یشتیبانی فنی و آموزشی خود وابسته کند.

آنها را به دان

 .6نادیده گرفتن دموکراسی
بریتانیا از کشورهایی است که از دیرباز با شعار تحقق دموکراسی و حقتوق بشتری
در سایر کشورها مداخله کرده است؛ اما با وقو بهتار عربتی شتعار دموکراستی و
مشروعیت حکومتها در افکار متفکرین سیاست ختارجی بریتانیتا رنت
به اقداما

واکن

باختته و

رپیمهای اقتدارگرا بییاسخ مانده است .قتدر هتای اقتتدارگرا

که فضای سیاسی جامعه را با هد

مقابله با جنب های انقالبی بسته نگه میدارند

با شعار دموکراتیزه کردن کشورهای عربی خلیجفتارس توستر بریتانیتا در منافتا
هستند .بریتانیا همکاری خود را با برخی از کشورها بهرغم اقتدارگرایی گستترده و
رعایت نکردن حقوق بشری صرفاً بته دلیتل نقت
ادامه میدهد و به بهانه جلوگیری از تهدیدا

منافع

ثبا

افزای
جن

برجستته آن کشتور در تتأمین
افراطگرای اسالمی خواهان

و همکاری با متحدان خود (بحرین و عربستان) است.
یمن و فرو

اسلحه به عربستان کارنامه اشاعه دموکراسی لندن از طریتق

زور و اشرالگری نظامی را در خلیجفارس با چال های جدی روبهرو ساخته استت.
با وجود این تعدادی از چهرهها و سازمانهتای بریتانیتایی خواستتار تحقیتق دربتاره
نق

کشورهای خلیجفارس در حمایت از تروریستم شتدهانتد« .هنتری جکستون»

1

1. Henry Jackson

128

روابط خارجی ♦ سال دهم ♦ شماره چهلم ♦ زمستان 1397

گزارشی را منتشر کرد مبنی بتر اینکته عربستتان بتهعنتوان مهتمتترین تمهیتزکننتده
افراطیگرایی اسالمی استت« .جرمتی کتوربین» 1رهبتر حتزب کتارگر نیتز عربستتان
سعودی و دیگر کشورهای خلیجفارس را به ایدلولوپی افتراطگرایتی محکتوم کترده
است.
 .٧تسلط و کنترل منابع انرژی و امنیت آن
بریتانیا از بزرگترین تولیدکنندههای نفتی در اتحادیه ارویتا استت؛ امتا دسترستی بته
ذخایر نفتی خلیجفارس به دلیل وابستگی اقتصادی آن کشور به واردا نفتی اهمیتت
فراوانی دارد و لندن را به یکی از بزرگتترین واردکننتدگان نفتتی و گتازی ارویتا از
خلیجفارس بهمنظور کاربرد در عرصه تولید تبدیل کرده استت .ایتن و تعیت رونتد
فزایندهای دارد و روزبهروز بیشتر میشود .شرکتهای نفتی بریتانیا بتا هتد

تتأمین

وابستگیهای نفتی خود در خلیجفارس فعالیت میکنند .امروزه حتدود  40درصتد از
مصر

فعلی نفت بریتانیا وارداتی است و احتمال میرود این رقم تا ستال  2030بته

حدود  75درصد برسد ) .(HM Government, 2015در این شرایر جریتان آزاد نفتت
از خلیجفارس بهعنوان یکی از اولویتهای استراتهی بریتانیتا در نظتر گرفتته شتده و
لندن سیاست خود را مبنتی بتر تتأمین انترپی از طریتق خریتد نفتت از کشتورهای
خلیجفارس و حفظ منابع استراتهیك خود قرار داده است .وابستگی بریتانیا به انترپی
خلیجفارس علیرغم گستر

و توسعه انرپیهای نتو از یتكستو و تتال

رقبتای

نوظهور برای ایماد ییوندهای استراتهیك با کشورهای خلیجفتارس از ستوی دیگتر
این کشور را به اتخاذ استراتهی جدیدی برای سلطه بر منابع انرپی منطقه ستوق داده
است؛ زیرا از یكسو کشورهایی چون عربستان با قدر

تولید دو میلیتون بشتکه در

روز بیشترین اهمیت استراتهیك را برای انگلستان دارند و این مو و زمتانی قابتل
توجه میشود که بر طبق برخی آمارها نفتت بریتانیتا در چنتد ستال آینتده بته اتمتام
خواهد رسید و وابستگی این کشور به نفت خاورمیانته افتزای

خواهتد یافتت و از

سوی دیگر با توجه به حمم باالی دالرهای نفتی ایتن کشتورها از جملته عربستتان
مهمترین مشتری تولیدا

نظامی این کشور محسوب میشوند.
1. Jeremy Bernard Corbyn
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عالوه بر این حدود نیمی از گاز مورد نیاز بریتانیا وارداتی است .تولیتد گتاز
طبیعی در بریتانیا نسبت به سابق بهشد
انرپی بریتانیا با افزای

وزار

واردا

کاه

یافته است و بتر استاس گتزار

گاز احتماالً تا اواسر ستال  2020بته 20

درصد و تا سال  2030به حتدود  35درصتد برستد

& (UK Department of Trade

).Investment, 2014
ازآنماییکه تولید یایتدار و جریتان آزاد منتابع انترپی از خلتیجفتارس بترای
تولیدا

صنعتی و تحوال

اقتصادی بینالمللی حیتاتی استت بترای بریتانیتا نیتز

امنیت انرپی و ارتباط آن با منطقه خلیجفارس در چشماندازهای سیاست ختارجی
حالز اهمیت است .هرگونه نتاآرامی در منطقته موجتب کتاه

چشتمگیر امنیتت

انرپی میشود و ییامدهای عمیقی را برای جامعه جهتانی در بتر خواهتد داشتت و
زندگی روزمره افراد را تحت تأثیر قرار میدهد« .بارتون» 1در تعری

امنیت انترپی

اظهار میداردر شرایطی که در آن یتك ملتت و همته شتهروندان و تمتار آن دارای
دسترسی به منابع کافی انترپی در فراینتدی قابتلقبتول و منطقتی تتا آینتده قابتل
یی بینی و فارغ از خطر جدی قطع آن هستند؛ بهعبتار دیگتر امنیتت انترپی بته
عر ه یایدار و مطمون به قیمت قابلقبول اشاره میکند ).(Coskun, 2008
بریتانیا بخ

عمده نفت خود را از نتروپ وارد متیکنتد؛ امتا بترای خلتیجفتارس

بهعنوان منبع بالقوه انرپی اهمیتت زیتادی قالتل استت و انتظتار متیرود کته در دوره
یسابرگزیت با هد دستیابی به جایگاه مورد نظر حرکتت بته ستمت رشتد بیشتتر را
هد گذاری کند که این امر مستلزم دستیابی به منابع انرپی ارزان و مطمتون استت .در
استراتهی امنیت ملی بریتانیا در سال  2008امنیت انرپی یکی از موارد ذکرشتده بتود و
به رغم اهمیت کمتر آن در گذشته بر آن تأکیتد داشتتند .ایتن ستند بتا در نظتر گترفتن
وابستگی بریتانیا به نفت خلیجفارس از سال  2010و کاه
و یایان خودکفایی آن اهمیت دارد (2008

نفت و گاز دریتای شتمال

 .)Rogers,به این ترتیب ثبا در منطقه تتأثیر

فراوانی بر رونق اقتصادی بریتانیا دارد؛ زیرا اتفاقا و حوادث در این منطقته متیتوانتد
به اختالل در تأمین منابع نفتی افزای

قیمت جهانی نفت و گاز نایایداری کشتورهای
1. Burton
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واردکننده تأثیر بر اقتصاد جهانی و رفاه مصر کنندگان منمر شود.
بنابراین بریتانیا از طریق ایمتاد و تتداوم ثبتا

در منطقته بته دنبتال استتفاده

حداکثری از ذخایر نفتی و گازی در خلتیجفتارس استت و بتهطتورکلی امنیتت و
عر ه تقا ای نفت از یكسو و دستیابی به منابع ارزان فتراوان از ستوی دیگتر از
راهبردهای بریتانیا در خلیجفارس خواهد بود.
 .8تالش برای امنیت و مقابله با عناصر بیثباتکننده
ثبا

و امنیت خلیجفارس از اولویت های اساسی در استراتهی امنیت ملتی بریتانیتا

در دوره یسابرگزیت به شمار میرود .بته زعتم ایتن کشتور در دوره یستابرگزیت
اولویت اصلی بریتانیا در خاورمیانه تثبیت و عیت سیاسی و امنیتتی در خاورمیانته
خواهد بود؛ زیرا بیثباتی و ناامنی در این منطقه میتواند چشماندازهای آتی بریتانیا
را تحت تأثیر قرار دهد .بریتانیا درصدد خواهد بود تا از طریق ارتباطتا
قدر

نظامی قدر

اقتصادی با رپیم های طرفتدار ختود اقتداما

گستترده
رویتدادها و

بحران ها را مدیریت کند که نوعی از دیپلماسی برای تثبیتت روابتر بتین نهادهتای
سیاسی تکاملیافته به شمار میرود ) .(Galtung & Ruge,1956, p 102بتدین ترتیتب
برای دوره یسابرگزیت نیز تمایل و عالقهمندی خود را به حضور در منطقه با شعار
ایماد ثبا

و امنیت اعالم داشته است .به نظر میرسد در دوره یسابرگزیت مقابلته

با برخی از موارد ذیل که از نظر لندن بیثبتا کننتده هستتند در دستتور سیاستت
خارجی لندن قرار خواهند گرفتر
 .١-8مقابله با تروریسم

شکست ارت های متحد عرب در جن

با استرالیل در ستال  1967بتهعنتوان نقطته

عطفی در سقوط ناسیونالیسم عرب و ظهور اسالم سیاستی در خاورمیانته محستوب
میشود .با قدر یابی گروههای رادیکال رپیمهای سیاسی و حامیان آنها در منطقته
مورد تهدید و هد قرار گرفتند؛ بنابراین تمرکز بر مهار یا نابودی ایتن گتروههتا از
استراتهیهای اصتلی سیاستت ختارجی بریتانیتا و آمریکتا در دهته  1990بته شتمار
میرفت .غربیها بر این باورند که تروریسم با هر عنوان و تعریفی در شرایر جدیتد
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ماثرتر از گذشته کارایی خود را نشان میدهد و تهدیدی جدی بترای منتافع آنتان و
مخل ثبا

و امنیت در خلیجفارس است و در صور نتابودی یتا مهتار آن خواهنتد

توانست بقای رپیمهایی را که در راستای منافع ملی لندن گتام برمتیدارنتد تضتمین
استراتهی امنیت ملتی

نمایند .با توجه به اهمیت مقابله جدی با تروریسم در گزار

بریتانیا در سال  2009تروریسم بینالمللی تهدیدی جدی بترای امنیتت ملتی بریتانیتا
عنوان شد .یس از آن دولت بریتانیتا در بتازنگری دفتا و امنیتت استتراتهیك ستال
 2010اعالم کرد که اسالمگرایان رادیکتال بتزرگتترین تهدیدکننتده امنیتت ملتی آن
کشور به شمار میروند و ایتن کشتور بتهشتد

نگتران تتأثیرا

رادیکتالیزه شتدن

کشورهای خاورمیانه نسبت به شهروندان خود از جمله گروههای افراطی و تکفیتری
و سایر سازمانهای تروریستی است )(UK Security Service, 2014؛ زیترا گتروههتای
تکفیری عالوه بر خاورمیانه بر غرب نیز تمرکز دارند.
امروزه توانایی گروه های تروریستی از جمله داعت
عملیا

و القاعتده بترای انمتام

تروریستی در ارویا «یاریس» (نوامبر « )2015بروکستل» (متارس )2016

«نیس» (پولیته  )2016و «لنتدن» (متارس  )2017مشتکال

امنیتتی را بتهو تو

برجسته کرده است .تداوم گسترده ناامنیها در برختی از کشتورهای خلتیجفتارس
(عراق) به یناهندگی تعداد زیادی از مهاجرین به کشورهای ارویایی منمتر شتده و
در زمره بحران های امنیتی و بشردوستانه قرارگرفته است .بتر ایتن استاس بریتانیتا
به واسطه استراتهی نووامپریالیستی خود درصدد دسترسی بته یایگتاههتای نظتامی و
حفظ بازارهای مهم و حیاتی است .لندن بنتا دارد در جهتت دستتیابی بته اهتدا
دوران یسابرگزیتی خود این همکاریها را در همه حوزههای مترتبر بتا تروریستم
(از جمله تأمین امنیت فرودگاه ها) به کار گیرد .این منطق با استراتهی امنیتت ملتی
بریتانیا در سال  2015و استراتهی دفتاعی و بتازنگری امنیتت ) (SDSRستال 2018
حاکی از آن است که بریتانیا بایتد اطمینتان حاصتل نمایتد کته خطتوط دریتایی و
شریانهای تمار

جهانی آزاد باقی میمانند ).(Parasie, 2016

 .2-8مهار کردن نفوذ ایران

ایران به دلیل اهمیت تاریخی موقعیت جررافیایی و توسعه اقتصتادی و فناورانته و
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به لحا استراتهیکی از کشورهای مهم منطقه است

)2011

 .(Khan,عتالوه بتر ایتن

منابع انرپی فراوانی دارد ( 11.1از ذخایر نفتی جهان و  15.3درصد ذختایر گتازی
جهان) ) .(Cordesman & Al-Rodhan,2006واقعیت این است که موقعیتت عناصتر
پلویلیتیك نفوذ و قدر

سخت و نرم ایران در منطقه این کشور را در خاورمیانته

بااهمیت میسازد و این و عیت بهخصوص بتا بازگشتت هویتت پلتویلیتیکی بته
استراتهی های کشورها در قبال بحرانهای جهانی همچنان باقی استت (ستمادیور
 1379ص  )72به همین دلیل بریتانیا از موقعیت پلویلیتیکی ایران نگتران استت و
میکوشد تا از طریق همکاری با غترب بتهویتهه ایتاال

متحتده آمریکتا و متحتد

ساختن کشورهای عربی آنها را به مقابله با ایران سوق دهد.
از سالهتای یتی

بتا تحریتك و حضتور دالمتی ایتاال

متحتده و بریتانیتا

رقابتهای مذهبی و قومی گستردهای بین دولتتهتای منطقتهای بتهویتهه ایتران و
عربستتتان شتتکل گرفتته و آنهتتا را در مستتیر رویتتارویی نظتتامی قتترار داده استتت.
کشورهای منطقه بهویهه عربستان بر این باورند که ایران بانفوذ در عراق ستوریه و
لبنان به یك ههمون منطقهای تبدیل شده است؛ قدر
عربی منطقه را در جهت ارتباطا
و کنترل قدر

نزدیك با ایاال

منطقهای ایتران کشتورهای
متحده و بریتانیا با هد

مهتار

ایران در منطقه سوق داده استت ) .(Alshayji, 2002, pp 224-225بتا

تشدید رقابتها میان عربستان و ایران رویارویی میان بازیگران دولتی و غیردولتی
ایران و متحدان منطقتهای (عربستتان امتارا

متحتده عربتی و احتمتاالً استرالیل)

محتمل است؛ چراکه این کشورها از متحدان سنتی غترب هستتند .ایتن مستوله بته
یکی از مو وعا

اساسی تبدیل شده استت .امتروزه بریتانیتا شتورای همکتاری

خلیج فارس و اسرالیل افزای

نفوذ سیاسی و نظامی ایران را از طریق شتبکههتای

رسمی و غیررسمی رو به رشد تلقی کرده قدر یابی ایران در زمینه موشتكهتای
بالستیك را تهدیتدی جتدی و مستتقیم علیته امنیتت و موقعیتت ختود بته شتمار
می آورند .به همین دلیل در یك خر علیه ایران قرارگرفتهاند و با رد هرگونه تال
دیپلماتیك با ایران بتا نفتوذ تهتران در منطقته مقابلته متیکننتد و حتتی برختی از
دولتهای عربی با در اختیار قرار دادن یایگاه نظامی و فرصتتهتای اقتصتادی بته
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بریتانیا از لندن حمایتها و یشتیبانیهایی را در قبال نفوذ ایران طلب مینمایند.
عالوه بر این دولت بریتانیا بهخوبی میداند که سیاست بازگشتت ممتدد بته
منطقه با مخالفت جدی جمهوری اسالمی ایران روبهرو است و بریتانیا نیز هماننتد
آمریکا با چال

ایران در منطقه مواجه خواهد شد .بر همتین استاس درحتالیکته

نخست وزیر بریتانیا خود را متعهد به برجام میداند در نشست شتورای همکتاری
خلیجفارس گفتر «به شما اطمینان میدهم که من بهو و تهدیدهایی را که ایران
متوجه خلیجفارس و در بُعدی گستتردهتتر متوجته خاورمیانته متیکنتد مشتاهده
میکنم»

(2016b

)may,؛ اما رهبر جمهوری اسالمی ایران با واکن

سخن می بریتانیا را به عنوان قدر

تندی علیه ایتن

امپریالیستی و دشمن ایتران برشتمرد و اظهتار

کردر «بیشرمانه میگویند ایران تهدیتد منطقته استت» (خامنتهای  .)2016بته ایتن
ترتیب میتوان گفت بریتانیا درصدد خواهد بود تا در دوره یسابرگزیت با تحکتیم
روابر خود با کشورهای عربی زمینه در انزوا قرار دادن و محدود کتردن ایتران در
خلیجفارس را فراهم ساخته از طریق ایرانهراسی اهدا

خود را دنبال کند.

 .9دفاع و حمایت از رژیمهای مشتری
()1

حفظ و تداوم رابطه نزدیك با دولتهای طرفدار یا «رپیمهای مشتتری» از دیگتر
عالقتتهمنتتدیهتتا و منتتافع بریتانیتتا در خلتتیجفتتارس استتت .ایتتن رابطتته تاریخچتته
منحصربهفردی دارد که در قترنهتای هفتدهم و همتدهم نیتز از اهمیتت ویتههای
برخوردار بود .ازآنماییکه رابطه بریتانیا با خلیجفارس صرفاً تاریخی نیستت بلکته
ادامهدهنده رشد منافع بریتانیا در منطقه استت دولتمتردان ایتن کشتور نستبت بته
معادال

و جهتگیریهای سیاسی منطقته خاورمیانته حساستیت زیتادی دارنتد و

درصدد ایماد و تداوم روابر با بازیگران دولتی خاورمیانه هستند که در این زمینته
به موفقیتهای زیادی دستیافته و توانسته است روابر خود را با دولتهای عضو
شورای همکاری خلیجفارس مدیریت نماید .سیاست لندن در حمایتت از متحتدان
سنتی خود حفظ ثبا

آنها بدون توجه به نتو رپیتم آن کشتورها (دموکراستی

حقتتوق بشتتر و )...بتتوده و از طریتتق تعتتامال
هماهنگی های فراوانی را برای حفظ ثبتا

قتتوانین و هنمارهتتا تتتال هتتا و

آنتان دنبتال نمتوده استت .چنانکته در
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جریان بهار عربی نیز سیاست خارجی آن کشور با بیتوجهی به شتعارهای حقتوق
بشری به سمت حمایت از رپیم های حاکم از جمله بحرین متمایتل گشتت؛ زیترا
حمایت از رپیمهای حامی ارتباط بیشتری با منافع بریتانیا دارد.
نتیجهگیری
با برگزاری رفراندوم  23پولن  2016عدم قطعیتهای فراوانی یتی روی محققتین
سیاست خارجی و سیاستمداران آن کشور قرار گرفت که به معنای ابهاما

فتراوان

در خصوص آینده سیاست خارجی آن کشور در دوره یسابرگزیت است .با وجتود
این به نظر می رسد بریتانیا در دوره یسابرگزیت درصدد خواهد بتود بتا تکیته بتر
الگوی بریتانیای جهانی به عنوان بازیگری مستقل در عرصه جهانی به ایفتای نقت
بپردازد .بازگشت ممدد به خلیجفارس و انعقاد توافتقنامته تمتاری بتا کشتورهای
عضو شورای همکاری خلیجفارس از مهم ترین سناریوهای احتمالی دربتاره آینتده
سیاست خارجی لندن در دوره یسابرگزیت است؛ زیرا بریتانیا دارای روابر تاریخی
منحصربه فردی با حاکمان خلیج فارس و مشارکت در امور خلتیج فتارس بته طترق
مختل

است .اهمیت این منطقه برای بریتانیا به قرن هفدهم برمی گردد و گستر

شبکه تمار

جهانی که بحرین کویت قطر و امارا

نوزدهم و اوایل قرن بیستم با دادن اختیارا

متحده عربی در اواخر قترن

تام و تسلر بر امور خارجی در برابتر

تضمین امنیت به حوزه اصلی نفتوذ امپراتتوری تبتدیل شتدند .یتس از آن بریتانیتا
بهعنوان قدر

غربی در خلیجفارس حضور یافت؛ اما جنت

جهتانی دوم و یایتان

امپراتوری بریتانیا عواقب اجتناب نایذیری برای نفتوذ بریتانیتا در منطقته رقتم زد و
نق

بریتانیا را به عنوان قدر

برتر و تضمین کننده امنیت منطقه ای به چال

کشید

که در یایان به خروج غیرمستقیم بریتانیا از منطقه در ابتدای دهه  1970انمامید.
یایان جن

سرد حمله به عراق و افرانستان تحوال

بهار عربی طتر ابتکتار

خلیجفارس و خروج احتمالی آمریکا زمینه حضور ممدد بریتانیتا را در خلتیجفتارس
فراهم ساخت که با برگتزاری رفرانتدوم برگزیتت اهمیتت ایتن منطقته در سیاستت
ختتارجی لنتتدن فزونتتی یافتتت .هتتماکنتتون بریتانیتتا بتتا یتتك استتتراتهی بلندمتتد

در

خلیجفارس حضور یافته است و حرکت آن کشتور در دوره یستابرگزیت بتر مبنتای
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بلندمتتد

الزامتتا

در راستتتای ایمتتاد ثبتتا

و فرصتتتهتتای اقتصتتادی بتتر مبنتتای

ممموعهای از رفتارهای جمعی در جهت توسعه اهدا استراتهیك بلندمد

بریتانیتا

خواهد بود .به نظر میرسد سیاست بریتانیا در خلیجفتارس صترفاً اقتصتادی نیستت؛
زیرا دغدغههای پلویلیتیکی و امنیتی بریتانیا در مقایسته بتا اهتدا

اقتصتادی بیشتتر

است؛ از آنمایی که خلیجفارس در قلب خاورمیانه واقع شده و تعداد زیادی از افتراد
دارای تبعه بریتانیایی را در خود جای داده است دارای اهمیت زیادی بترای اهتدا
کلیدی سیاست خارجی بریتانیا در دوره یسابرگزیت است؛ بنابراین در تال

خواهتد

بود تا با تکیه بر جایگاه اقتصتادی ختود و نقشتی کته در ستازمانهتای منطقتهای و
بینالمللی دارد در یی اهدا

سیاسی و امنیتی خود در خلیجفتارس برآیتد و از ایتن

طریق به تضمین امنیت و جریان انرپی ثبا
جریانهای تروریستی مقابله با قدر
به این ترتیب ترییرا

منطقهای تداوم حضور خود مقابله بتا

نفوذ ایران و  ...کمك کند.

اساسی در سیاست خارجی بریتانیتا و توجته ویتهه آن

کشور به خلیج فارس در دوره یسابرگزیت

رور

دگرگونی در سیاست خارجی

جمهوری اسالمی ایران نسبت به خلیجفارس و بهویهه کشورهای ییرامونی و حوزه
نفوذ ایران را بی
این یهوه

از یی

آشکار میسازد؛ زیرا بتا بررستی ستناریوهای مطتر در

میتوان به این واقعیت رسید که حضور بریتانیا در خاورمیانه در دوره

یسابرگزیت در مقایسه با حداقل چهار دهه گذشته متفتاو
برخال

گذشته که حضور بریتانیا در منطقه بهصتور

تعداد کمی از نیروهای نظامی و بتا هتد
تهدیدا

خواهتد بتود .امتروزه

غیرمستتقیم و محتدود بته

مشخصتی (بتهویتهه اقتصتادی) بتود و

بریتانیا تا حدودی مشخص و قابلیت یی بینی در آن وجود داشت عتدم

قطعیتهای فراوانی در همه زمینهها (اقتصادی سیاسی امنیتتی فرهنگتی و  )...در
حال حاکم شدن بر منطقه است؛ فعالیتتهتای بریتانیتا بتهطتور قطتع بتر حتوزه و
انعطا

کنشگری جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانته تتأثیرا

فراوانتی برجتای

خواهد گذاشت و بر این اساس الزم است بتا بتهکتارگیری رویکردهتای ستلبی و
ایمابی در راستای اقداما
دستیابی به اهدا

راهبردی جمهوری اسالمی ایتران در خلتیجفتارس بتر

چشمانداز  1404تأکید کرد.
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