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Abstract 

In the Brexit referendum, which took place on 23 June 2016, British people 

voted for their country’s exit, i.e., Brexit, from the European Union (EU). An 

observation of the developments impacted by Brexit seems to be significant 

for getting insight into the upcoming political, security, and military 

perspectives for the region of the Western Asia. Impacts and consequences 

of Brexit on political equations of Western Asia are the subject around which 

the present article revolves. The key questions of this article are that “What 

developments has the Brexit given rise to in Britain’s foreign policy?” and 

“What will be the conspicuous probable impact of Brexit on Britain’s foreign 

policy in the Western Asia?”Aligned with the central idea known as ‘Global 

Britain’ which has its roots in exceptionalism, post-Brexit foreign policy will 

increase the level of military and commercial transactions as well as political 

cooperation with Arab states of the Persian Gulf, augmenting Britain’s 

strategic penetration of the region in the close future. In the midterm and 

long-term, however, there are obstacles for this country in the region of the 

Western Asia. The theoretical framework of this research is based on the 

foreign policy analysis presented by Harold and Margaret Sprout and the 

conceptual framework we emphasize is exceptionalism. The method used in 

this article is descriptive-analytical. 
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 چکیده
ندوم  در پا ر، 2016ژوئن  23پی رفرا یه ارو حاد به خروج از ات یا  تان ی أمردم بری

 اندازهای سددیاسددی،ثر از برگزیت برای فهم چشددمأرصددد تحت م متاند. مثبت داده

ست. سیار حائز اهمیت ا سیا ب  اثرام و پیامدهای امنیتی و نظامی آینده منطقه غرب آ

ست که در این مقاله مترد بررسی  سیا متضتعی ا سیاسی غرب آ برگزیت بر معاد م 

ساسی گیرد.قرار می  چه تحتلیجر به ایجاد من که برگزیت است این مقاله آن سؤال ا

ست در ست برگزیت بر  مالحظه قابلاحتمالی  و تأثیر شدهبریتانیا  خارجی سیا سیا

بریتانیا در این سیاست خارجی  ؟چه ختاهد بتدغرب آسیا  منطقه بریتانیا درخارجی 

که مبتنی بر استثناگرایی « بریتانیای جهانی»در راستای ایده مرکزی متستم به  برهه،

ست شترهای سبب افزایش مباد م نظامی و تجاری و همکاری ،ا سی با ک سیا های 

عربی حتزه خلیج فارس ختاهد شدددد و ن تا راهبردی بریتانیا در منطقه را در آینده 

این کشدددتر در  مدم و بلندمدم متانعی برایافزایش ختاهد داد اما در میان ،نزدیک

ژوهش بر اساس تحلیل سیاست چهارچتب نظری این پمنطقه غرب آسیا وجتد دارد. 

ها و چهارچتب م هتمی مترد تأکید ما، استثناگرایی شده تتسط اسپراومخارجی، ارائه

 تحلیلی است.ش این مقاله، تتصی یرو است.

یدی گان کل ناگرایی،واژ یت، اسدددتث یاتی : برگز یده محیط روانی، محیط عمل ، ا

 بریتانیای جهانی،غرب آسیا
 17/03/1401تاریخ پذیرش:   17/02/1401تاریخ بازبینی:   10/12/1400تاریخ دریافت: 



 

 

 

 

 

 مقدمه-1

در جامعه/اتحادیه اروپا، درپی رفراندوم در  1سددال حرددتر بریتانیا 43بعد از حدود 

حادیه رای مثبت داد، 2016ژوئن  23تاریخ  به خروج از ات یا  تان . کمپین ندمردم بری

ی أدرصد آراء را به ختد اختصاص دادند و با حاشیه ر 51.9اتحادیه  حامیان خروج از

 (Menon and Salter, 2016, p.1297)تتانستند نظر غالب را کسب نمایند  1269501

شد  شخص  شت قابل 2برگزیتپس از کش و قتس و تنش اولیه، م ست بازگ از  بعد. نی

 و بریتانیا داخل در قانتنی نهادهای مرور به اولیه، احسدداسددی هایواکنش و هااعتراض

 فرایند هیچ و نگذارند احترام مردم رأی به تتانندنمی که اندشده متتجه اروپا سطح در

  (Martonyi, 2017,p.6. )ندارد وجتد برگزیت رفراندوم نادیده گرفتن برای قانتنی

رفراندوم برگزیت یک نقطه عطف در سددیاسددت داخلی و خارجی بریتانیا اسددت. 

پس از جنگ « بزرگترین بحران سیاسی»ن اژوئن را به عنت 23برگزیت، رأی مخال ان 

 از بریتانیا خروج (Berry ,2016,p. 14جهانی دوم برای این کشددتر ت سددیر کرده اند. )

و در  کشتر این خارجی سیاست برای خاصی تبعام و اقترائام الزامام، اروپا، اتحادیه

 رایب نتیجه این رفراندوم،. داشدت پی در ها برای غرب آسدیا و کل جهانبرخی زمینه

 ختاهد مدمبلند و مدمدر میان مالحظهقابل تأثیرام المللیبین سدددیاسدددت دنیای
                                                           

 

 
صه از لحاظ تاریخی، بریتانیا  1 شتد. به طتر خال شاره  ستان ا سی، بریتانیا و انگل سیا باید به ت اوم های واژه های 

(Britainیا به عبارم صحیح ) ( ترGreat Britai)  یک متجتدیت سیاسی است که سابقه آن به اتحاد پادشاهی

سال  ستان در  سکاتلند و پادشاهی انگل سال  1603ا سکاتلند و بریتانیا در  میالدی، هم چنین ادغام پارلمان های ا

ولز به  میالدی منطقه 1536بر می گردد. البته این روند پیتسددتگی از قبل شددروه شددده بتد و در سددال  1707

 United« )پادشاهی متحده از بریتانیایی کبیر و ایرلند» 1801انگلستان ضمیمه شده بتد. در ادامه نیز در سال 

kingdom of Great Britain  and Ireland دولت ایرلند آزاد»با جدا شدن  1921( شکل گرفت. در سال  »

 Unitesه بریتانیایی کبیر و ایرلند شدمالی )، نام رسدمی بریتانیا به پادشداهی متحد«جمهتری ایرلند»و سدپس 

kingdom of Great Britain  and Northern Ireland.تغییر یافت ) 
   شتد.( ختانده میBrixit( به اختصار برگزیت )Britain Exit from EUخروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا ) 2
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 در را اساسی تغییر بیشترین» رفراندوم این 1تایمز فاینانشیال روزنامه تعبیر به. داشت

ست شت ختاهد پیدر ،بعد به 1960 دهه زمان از بریتانیا خارجی سیا  ,Mahdy)«.دا

دیتید کامرون  2015آن اندازه بتد که در نتامبر  2016اهمیت رفراندوم ژوئن  (2017

ست اده کرد؛  صمیم طتل دوران زندگی احتما ً مهم»در مترد آن از این تعبیر ا ترین ت

( Van Ham ,2016,p.1) «.گیرندهای رأی میما که مردم بریتانیا از طریق صدددندو 

 قبل از و محترنخبه شددده،کارشددناسددی فرایند یک برگزیت اسددت، مشددخص آنچه

سیر تغییر برای شده ریزیبرنامه ستراتژیک م شتر ا ست نبتده بریتانیا ک  این بلکه ،ا

س عمتمی افکار داخلی جت دلیل به پدیده سیتنالی ستی و نا شام پتپتلی م و غلیان گرای

 این راهبردی های الزام بر را ختد نتعی به و شدددده حادث کشدددتر این برای افراطی

 بر جدید وضدددعیت این که هاییچالش آمدن فائق برای بریتانیا. کرد تحمیل کشدددتر،

ستراتژیک های مؤل ه سب  یحل راه ،کرد تحمیل آن ا با امتزاج محیط عملیاتی و متنا

 انتخاب کرد. محیط روانی سیاست خارجی ختد،

 دسددت راسددتیاجماه نخبگان سددیاسددی  شدددمشددخص  پس از رفراندوم برگزیت

یاست کارشناسان سیاست خارجی( بر این محتر قرار دارد که در س بریتانیا)خصتصاً

صتر عمل کنند. خارجی فعال ست، عالوه بر تتجیهام عینی، حاوی یک عن سیا ر این 

 این یغتبل با دیگران برداریبهره تمایل دارد جلتی بریتانیاروانی و واکنشدددی اسدددت. 

ه دلیل این متضته در شرایط برگزیت ب .بگیرد را است شده ضعیف بریتانیا که متضته

بریتانیا  .شتاثرام روانی و حیثیتی من ی که بر بریتانیا گذاشته است،بسیار اهمیت دا

 نشان دهد در سراشیبی افتل قرار ندارد. ستختامی

شدن برای ترک اتحادیه اروپا پس از رفراندوم، آنجایی که بریتانیا از در حال آماده 

که برای جبران به فکر تقتیت رابطه با سدایر مناطق باشدد. در محافل  دبت طبیعی بتد

صمیم سیت شترهای انگلی شتر، مناطقی چتن ک سیا2زبانسازی این ک س یک و -، آ پا

کای  تین برای این حث قرار آمری فتمنظتر مترد ب یاگر قه غرب آسددد ما منط از  . ا

داشت و ر مناطق ارجحیت منظرهای تاریخی و جغرافیایی برای بریتانیا نسبت به سای

 .گیری داشتشرایط عملیاتی نیز متیداتی برای این جهت

                                                           
 

 
1   Financial Times 

2   Anglosphere 
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 در چه تحتلیمنجر به ایجاد  که برگزیت اسددت این مقاله آن سددؤال اسدداسددی  

سددیاسددت برگزیت بر  مالحظه قابلاحتمالی  و تأثیر شدددهبریتانیا  خارجی سددیاسددت

ش چهارچتب نظری این پژوهچه ختاهد بتد؟ غرب آسدددیا  منطقه بریتانیا درخارجی 

ی بر اساس تحلیل سیاست خارجی، ارائه شده تتسط اسپراوم ها و چهارچتب م هتم

 روش این مقاله تتصی ی تحلیلی است . مترد تأکید ما ، استثناگرایی است.

 چهارچوب نظری-2

نافع مل دیکأت قدرم مل یبر م هاینم یو  به تن ند  مام  یاریبسددد ییتتا ها از اب

 یساختارهابلکه  کند. نییها را تبرفتار دولت یو خصتصاً خروج یالمللنیب یهادهیپد

کننده در نییعتامل تعنیز از جمله  ینااهنی،ب یها و معانو انگاره یماد ریغ یاجتماع

ستیس ستند. )دهقان یخارج ا شترها ه س132 ،ص.1387 ،یروزآبادیف یک ستی(   ا

 اسددت. 2«یانسددان اقتصدداد»و   1«یانسددان اجتماع» یریگمیاز تصددم یقیتل  یخارج

سان سبهنهیجت و بهمن عت یگریباز یاجتماع ان ست گرختاه و محا سترها و  نی بلکه ب

تار او ا میدر تصدددم یاکنندهنیینقش تع یاهنبینا یاجتماع یسددداختارها   ایو رف

 یبا طراح یخارج استیس یبرا یانسان اقتصاد یریگمیتصم گریطرف د از کنند.یم

 همراه است. طیکردن شرا ایو تدارکام ابزارها و مه یزیو برنامه ر

ی با اسددت اده از مباحث ارائه شددده از سددتپسددابرگزیت  یخارج اسددتیسدد لیتحل

تتجه ختد  هااسپراوم. دینمایبه ما ارائه م ناسبیم نییتب 3هارولد و مارگارم اسپراوم

ستر  شتریرا ب کرده اند. هدف آنها  یخارجاستیس یریگمیتصم نهیزم ایمعطتف به ب

 یریگمیتصم طیمح تیبر اهم لیدل نیبتد و به هم یخارج استیس یهاندهیآبر فهم

اسددت که  4«یاتیعمل طیمح» یکیبه دو معناسددت:  طیدارند. مح دیکأت مامیدر تصددم

 یو برداشددت اهن افتیاسددت که صددرف نظر از تصددتر و در یرونیعتامل ب یبنابر م

صم صروجتد دارد و  رندگانیگمیت ست  یگرید عن که به طتر خاص مترد تتجه آنها ا

 برداشدددت، ط،یمح نیاز ا رندگانیگ میآنچه که تصدددم یعنی ؛اسدددت 5«یروان طیمح»

 (.151_150 ،ص.1394 ،رزادهیشمکنند. )یم افتیو در تصتر

                                                           
 

 
1   Homo Sociologicus 

2   Homo Economicus 

3   Harold and Margaret Sprout 

4   operational environment 
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سدت ا نیا . مهمنباشدد ایباشدد  یاتیعمل طیبا مح تندیتتاند در پیم یروان طیمح

صم یکل طیکه مح صتر م رندهیگمیرا ت  .ستیواقعاً چ طیمح نکهینه ا کندیچگتنه ت

صم ستیس یریگمیت ست یخارج ا صترم م یاز  صم. ردیگیافراد  بر  رندگانیگمیت

 میرد تصددماز ختد امتر مت شیب عیو وقا دادهایکشددترشددان و رو یالمللنیب تیمتقع

ندیم ریتأث یریگ ما یاتیعمل طیو مح یروان طیمح نیب .گذار  وجتد دارد و زیت

صم شت ختد عمل م رندگانیگمیت ساس بردا ( 257،ص.1387،امف زدانی) .کنندیبر ا

ی، ع ملمناب نیمأقدرم و ت شیمثل افزا یکل میتمرکز بر م اه یبه جا کردیرو نیدر ا

به  دولت .شتدیتمرکز م یخارج استیس لیدر تحل یدیخاص و کل گرانینقش باز بر

ماً یخارج اسدددتیدر سددد گریباز کیعنتان  قدام الزا کامالً عقالن یهاا  و یختد را 

و  یو ادراک روان یاو جنگ رسانه یاسیس یحسابگرانه انجام نختاهد داد بلکه فشارها

صم یشناخت ستیس رندگانیگمیت ستیس یخروج در زین یخارج ا ست. مؤثرها ا  ا

صم ساًأرکه  ستندین ییها واحدهادولت ستند که بلکه این رندیبگ میت به طتر  افراد ه

صمها به نام دولتدر درون گروه ای یفرد صمدر بعالوه  .کنندیم یریگمیها ت  مامیت

از آنها به داخل جتامع مربتط  یهسدددتند که بخشددد لیاز عتامل دخ یاریآنها بسددد

 (.143 ،ص.1394 ،رزادهیشم. )شتندیم

 بریتانیایی استثناگرایی : مفهومیچهارچوب -3
در ادبیام سیاسی جهان ، به رفتار یا نگرش یک کشتر، نهاد یا ناحیه استثناگرایی 

گرا ختد را برتر و مت اوم از شدددتد که بر مبنای آن، نهاد اسدددتثناجغرافیایی گ ته می

استاندارد دوگانه  بیند و برای ختد حقت  ویژه قائل است.روح استثناگراییدیگران می

کند نگرشدددی در جهان ایجاد کند که اسدددت. بطتریکه قدرم اسدددتثناگرا تالش می

الملل، ارزیابی شددتند. هایش با معیارهایی مت اوم از سددایر بازیگران عرصدده بینکنش

به مثابه یک محیط روانی برای  بریتانیایی اسدددتثناگرایی (532،ص.  1395 ،.)عاملی

سابرگزیت، ست خارجی پ شیسیا ست گرای سیار طتر به که ا  در تکرارپر و ن تاپر ب

از چند سال قبل  کشتر این ایعمتمی در فرای رسانه حدی تا آکادمیک و حثاممبا

های طرفدار برگزیت، در سدددال از چهره 1ل فاراژنایج ، مطرح شدددد. 2016از رفراندوم 

                                                           
 

 
1   Nigel Farage 
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از این البته بدون نام بردن  -یک تعریف سددداده از اسدددتثناگرایی بریتانیایی، 2013

 ارائه کرده است: -م هتم

مت اوم  که ما هرگز به اتحادیه اروپا تعلق نداشددتیم. بریتانیا واقعیت این اسددت»

ست. جغرافیای ما ست، ا ساخته ا ست. تاریخ ما، ما را جدا  . نهادهای ما را مجزا کرده ا

کنیم. ما ما که سدداخته آن تاریخ اسددت ما را مجزا سدداخته اسددت. ما مت اوم فکر می

 (Tournier- Sol ,2015 ,p. 143« )کنیم.مت اوم عمل می

ستثناگرایی  ست ابریتانی ملی هتیت در دیگری به نگاه صبغه همان بریتانیایی ا . ا

 هتیت هسددته عنتانبه را «اسددتثناگرایی» اجتماعی سدداختار نظران، صدداحب از برخی

لت لت -م یا در دو تان ند کرده محسدددتب بری  (p.17 Marcussen et al. ,1999,. ) ا

ستثناگرایی بریتانیایی از تالقی م ای بریتانیا که یک ی نظیر جغرافیای جزیرهیل ه هاؤا

روابط  وجتد آورده، تاریخ اسددتعماری، مذهب آنگلیکان،ختدآگاهی ویژه جغرافیایی به

ویژه تاریخی با آمریکا و حس رسددالت داشددتن برای بشددریت،تشددکیل شددده اسددت. 
(Wallace ,1991; Gaskarth, 2013; Garton Ash, 2001; kumar, 2010; Daddow, 2012)  

ستثناگرایی بریتانیایی تل هؤهر کدام از م ست خارجی أهای ا سیا صی در  ثیر خا

شته شتر گذا ستعاره عنتانبه بریتانیا ایجزیره اند. به طتر مثال هتیتاین ک  برای ایا

 جهت همین در و رودمی کاربه جغرافیایی تمایز عین در فرهنگی فاصدددله به اشددداره

ست ست که ا ست حتزه گذارانسیا ستان خارجی سیا شتر این انگل  م هتم تحت را ک

 ایجزیره هتیت رسددد می نظر به اولیه نگاه در. اندکرده تتصددیف  «1ایجزیره قدرم»

له بر یایی گرفتن فاصددد لت جغراف ندمی د  ما ک مان ا ید همز یه تأک  گرو تتج

 در حردددتر فعال و بریتانیا خارجی سدددیاسدددت رویکردهای در «2گراییالمللیبین»

سبام  آنکه جای به حقیقت در( Gaskarth, 2013 ,p.65. )شتدمی قلمداد جهانی منا

 این شددتد، تأکید جهان سددایر از بریتانیا اندازیفاصددله و جدایی بر ایجزیره هتیت با

ستان که شتدمی گرفته نتیجه ستگی جهان سطح در بازیگران سایر با انگل  متقابل واب

 . دارد

ناگرایی  منظر از یایی،اسدددتث تان پا با همگرایی بری ید ارو با یت ن  عملکرد هایظرف

ست جهانی شتر این خارجی سیا شعاهتحت را ک  ه مقا مک والس ویلیام. دهد قرار ال
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ست تحلیل باب در متعددی ستثنا دارد بریتانیایی خارجی سیا ساکنی گراییا را  1آنگت

در تاریخ ) ,p.54) Wallace, 2005داند. عامل مهمی در سددیاسددت خارجی بریتانیا می

یا، تان یت  خارجی بری تاریخی، همتاره در اهن لت  با حس رسددددا این گرایش تتام 

 1997 سددال در بریتانیا خارجه وزیر کتک گیران وجتد داشددته اسددت. رابینتصددمیم

 ارزش] برای» و «دارد قرار جهانی جامعه بازیگران رأس در» کشدددتر این کرد اعالم

 خارجه وزیر هیگ که همانطتر (Bond ,2016,p. 1)« .جنگدمی جهان در نیک[ های

 از ناپذیرجدایی بخش جهانی، امتر در ن تا و حرددتر» بتد؛کرده اعالم بریتانیا اسددبق

صیت ست بریتانیایی شخ  در ختد برای بریتانیا رهبران  (Morris ,2011, p. 342)« .ا

چه ح ظ هانی بین نظم آن عده محتر ج قا بام  یا ترتی نده میالمللی و   شدددتدختا

 آنها از تتقعی چنین نیز دنیا اندمعتقد و هستند قائل خاصی وظایف و حق ،مسئتلیت،

 (. دارد

ستثنا شناخت یی، بعدگراا سابرگزیت یخارج استیس یبرا یروان طیو مح یمعنا  پ

ست ستیس یادراک روان نهیزم نیدر ا .ا ست گذارانا ست را کار و محافظهحزب ) ید

 ایتانیبر یخارج استیس یهاتیها و محدودفهم فرصت یدر چگتنگ( شکاکان به اروپا

شکل پ یقابل تتجه ریثأت ستثناگرا به  ست. ادراک ا شته ا با  دهیو در هم تن دهیچیدا

 راثیو م یاسدددیسدددنت سددد ، ییایجغراف گاهیجا ، یخیخاص از نقش تار ییهاقرائت

 ریتتصدد کی منزلهبه  ییگرااسددتثنا خترده اسددت. تندیپ ایتانیبر یو فرهنگ یاقتصدداد

از  یدر اهن و احساس بخشپسابرگزیت  یخارج استیس یبرا یو نقشه ادراک یاهن

صمیم تاز طرف دیگر، محیط عملیاتی نیز مؤید و مقتم  کشتر است. نیا استمدارانیس

ناگرایی بتده سیاستمداران بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا و در پیش گرفتن استث

های منتهی به به رشددد سددیاسددی، نظامی و امنیتی بریتانیا در سددال اسددت. روابط رو

ست خارجی) به طتر خاص منطقه2016رفراندوم برگزیت) سیا  ( با برخی نقاط هدف 

ستثناگرایی بریتانیایی به  ثابه محیط مغرب آسیا( به منزله محیط عملیاتی ، در کنار ا

ستر و زمینه ستای را مهیا نمتد و عروانی، ب سیا خارجی بریتانیا پس از رفراندوم  مالً 

 ، سیاست خارجی پسابرگزیت، در امتزاج با این دو عامل شکل گرفت.  2016
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 أثیر برگزیت بر سیاست خارجی بریتانیا: در جستجوی یکت-4

 جدید ایده
ست عمل سیا ست خارجی بریتانیا همتاره یک  ست.در بازهسیا های گرایانه بتده ا

شتزمانی مختلف، این کشتر  ست خارجی ختد دا سیا ه همتاره یک ایده مرکزی برای 

محیط روانی  ازدر داخل هر کشتر  سیاست خارجیایده جدید  (Harvey ,2011)است.

 محیط عملیاتی واقعیام وبتتاند ختد را به  گیرد و بایدنشدددأم می سدددیاسدددتمداران

سیر مقبتلبا طیتحمیل نماید و  سمیسازی داخلی، کردن م ادهای نه مترد قبتل ر

چنین نخبگان سددیاسددی باید منافع ختد و کشددترشددان را در شددتد. همواقع حاکمیتی

در مترد  و از آن دفاه نمایند. ت خارجی محسددتب کنندپیگیری ایده جدید سددیاسدد

سؤال شتر  سابرگزیت،در محافل داخلی این ک ست خارجی پ صلی سیا  آیا که بتد آن ا

گرایی سیاسی، اینکه برون یا و داشت ختاهد ختد جزیره به گرادرون نگاه یک بریتانیا

ست خار متتتر و داد ختاهد افزایش را جهانی سطح در ختد امنیتی و نظامی  جیسیا

شتر این شتری دور با ک ستی گ ته میبه گرچه عمتماً کرد؟ختاهد حرکت بی شتد در

لی سیاست خارجی یک کشتر استمرار سیاست داخلی آن است اما از نته گ تمان داخ

لت تتان ، ایده مرکزی سیاست خارجی پسابرگزیت را به سهتر متضته برگزیت نمید

ستخراج کرد ست که عماًل  ا ست خارجی ا سیا صمیم گیرندگان  بلکه محیط روانی ت

سیری اتخااتعیین می سیاریشتد. در مترد بریتانیا، کند چه م  به افراد عادی که از ب

یه خروج حاد ندداده رأی از ات یا فرامرزی آفرینینقش کاهش ا تان  بیخت امر را بری

ست خترده شکست دنیا نقاط سایر و عرا  در مداخله معتقدند که چرا دانندمی  از. ا

 قشین بازآرایی برای مناسبی فرصت این تحتل را برگزیت طرفدار نخبگان دیگر، طرف

زد مردم اینکه کدام گروه در ن .دانندمی جهان سددطح در بریتانیا بیشددتر گراییبرون و

شتری دا ست  شتطرفداران بی سیا سیر  ست و نه اهمیت دارد چرا که م نه مشخص ا

ثیرام أکنند و تخارجی را سددیاسددتمداران و نخبگان حکتمتی این کشددتر طراحی می

  . در این حتزه، محدود است افکار عمتمی خصتصاً

 روایت افول بریتانیاه مثابه واکنش به ب «بریتانیای جهانی»ایده -1-4
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ایده مرکزی سددیاسددت های رفراندوم برگزیت، مشددخص شددد قتسوپس از کش

« بریتانیای جهانی»بتد. ایده ختاهد« 1بریتانیای جهانی»خارجی پسدددابرگزیت، ایده 

 )وزیر امتر خارجه ( و آقای بتریس جانسدتنوقت تتسدط خانم ترزا می )نخسدت وزیر

ست وزیر بعدی شوقت و نخ ست. بعد از برگزیت، خانم( ابراز   یک» داد؛ قتل می ده ا

 (Bond, 2016,p. 1. )بدهد شددکل دنیا در بریتانیا برای «جسددترانه مثبت جدید نقش

ست  16خانم می در  سلطنتی الیزابت در پترث متس 2017آگت رتر در ناو   2نیز با ح

این نمادی از پادشددداهی متحده به عتتان یک ملت بحری و بزر  و »... اعالم کرد؛

کند که به عنتان جهانی اسددت. این )قدرم نظامی( به روشددنی یک پیام ارسددال می

بریتانیا، یک نقش مطمئن، مثبت و جدید برای ختدمان در این مرحله از دنیا، و برای 

صمسالیان پیش رو تعریف کرده ایم به عنتان یک قدرم جهانی که یم گرفتهایم. ما ت

ای دارد باقی بمانیم و همکاری نزدیکی با دوستان و متحدین ختد حرترفعا نه کامالً

شیم. شته با سر دنیا دا سرا ستن در این  (Rogers, 2017 (b),p. 4)« در  بتریس جان

 رابطه ابزار داشدددته اسدددت که برگزیت به این معنا نیسدددت که بریتانیا به سدددمت

شتر، کنترل نهادهای دمتکراتیک ختد  ست بلکه این ک شته ا ختدش)انزوا( چرخش دا

ست رویکرد برون ست که قرار ا شته ا ست . وی ابراز دا رتر را بازپس گرفته ا نگر و ح

    (  Johnson ,2016)بیشتر در امتر جهانی، اتخاا شتد. 

 داخلی محافل برخی به یکدیگر مرتبط اسددت.« 3افتل روایت» برگزیت و متضددته

 به که باشددد آن باید متحده پادشدداهی برای مهم اولتیت» ؛دارندمی ابراز کشددتر این

 آزاد تجارم در قبل از بیش حتی امروز بریتانیا دهد، نشان ختد دشمنان و پیمانانهم

 تعهد نیاز مترد که مناطقی برای قبل از بیش جهانی سدددیاسدددت در ،اسدددتفعال 

 م روضدددام بردنازبین برای متارد این. دارد 4نهفعا ختد اسدددت، حردددتر المللیبین
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 انگسددتان» یا و 1انزواگرایی با مسدداوی برگزیت گتید؛می که اسددت مخربی و مصددنتعی

 . (p.2016 ,Elefteriu & Bew,3) «است. «2گراییکتچک

ته که گزارشدددی در یا عتام مجلس خارجی روابط کمی تان  تأثیرام مترد در بری

شر جهان، در بریتانیا نقش بر برگزیت ست، کرده منت  دهش مطرح تأملی قابل نکام ا

 خروجاز  که اندگ ته بریتانیا شدددرکاء تمام حال،هربه»: گتیدمی گزارش این. اسدددت

 به تصمیم تاس ممکن متحدین از برخی.... کنندنمی استقبال اروپا، اتحادیه از بریتانیا

 کاهش یا جهانی امتر از کشددیدنکنار منزله به غلط یا درسددت به را اتحادیه از خروج

 از خروج (HC 545 ,2016,p. 17) «باشددند. المللی بریتانیا محسددتب کردهبین نقش

 شدددن تبدیل معنی به سددت باعث این تلقی روانی شددتد که برگزیتتتانمی اتحادیه

ایده یط، در این شددرا. اسددت مؤثر کمتر یا و کتچکتر المللیبین بازیگر یک به بریتانیا

  شد.مطرح  ،نسبت به روایت افتل روانی بریتانیای جهانی به مثابه یک واکنش

 اثرات برگزیت بر سیاست خارجی بریتانیا در غرب آسیا-5
ست  سیا شتتانه یک جت روانی و تحتل در افکار عمتمی داخلی،  در زمانی که با پ

رابطه در این ریبریتانیای جهانی برای اعمال در محیط عملیاتی اعالم شددد، سددؤال فت

 کدام منطقه ختاهد بتد؟« بریتانیای جهانی»گذارانه، ایده که تمرکز سدیاسدت بتدآن 

 نقش در ختد خارجی سدددیاسدددت پیگیری پی در بریتانیا دولت مشدددخص بتد که

یای» تان . اسدددت اروپا از فراتر خارجی گیریجهت فکر و به بتد ختاهد «3جهانی بری

(Chalmers ,2017,p.8) شدن برای در حال آمادهاز رفراندوم، پسآنجایی که بریتانیا از

که برای جبران به فکر تقتیت رابطه با سایر مناطق  بتد طبیعی بتدترک اتحادیه اروپا 

صمیم شد. در محافل ت سیبا شترهای انگلی شتر، مناطقی چتن ک ،  4زبانسازی این ک

. اما منطقه گرفتپاسدد یک و آمریکای  تین برای این منظتر مترد بحث قرار -آسددیا

از منظرهای تاریخی و جغرافیایی برای بریتانیا نسددبت به سددایر مناطق  غرب آسددیا

 . گیری داشتداشت و شرایط عملیاتی نیز مؤیداتی برای این جهتارجحیت 
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 بازگشت به شرق سوئز راهبرد-1-5

یت، بریتانیا در پی احیای سیاست تاریخی سنتی ختد در غرب آسیا دنبال برگزبه

 اهمیت خلیج فارس و خصددتصدداً)خاورمیانه(غرب آسددیا  طتر سددنتی، منطقهبهاسددت. 

داشددته  اقتصددادی و تجاری منافع از ح اظت جهت در بریتانیا امپراتتری برای با یی

 در اقتصادی ن تا از نستتتا بریتانیا( 1820 -1971) سال 150 تقریباً مدم به .است

سلط قدرم مرحله به منطقه این سی م صاً را منطقه کنترل تتانایی که سیا صت  در خ

 یک از برای این کشددتر خاورمیانه منطقه حقیقتدر.برسددد دارد؛ خاورمیانه قسددمت

 & 2Upadhyay. )شدددد تبدیل ژئتاسدددتراتژیک منطقه یک به ژئتاکانتمیک منطقه

Siddiqui, 2017,p.) یا بیسدددتم؛ قرن اول در تان نازه قدرم یک بری  منطقه در بالم

 نتیجه و کرد تغییر دوم جهانیجنگ از پس جهانی سدددناریتهای اما. بتد فارسخلیج

 قدرم الشددعاهتحت بریتانیا قدرم مرور به. بتد بریتانیا ترددعیف آن ملمتس و متعاقب

 1960هارلتد مک میالن در سدددخنرانی دهه  .گرفت قرار ،آمریکا ن ستازه ابرقدرم

 Price)پایان رسددمی امپراتتری بریتانیا را اعالم نمتد. « 1نسددیم تغییر»ختد با عنتان 

,2006,p. 609)  به د یل متعدد از جمله ضدددعف  1971سدددرانجام، بریتانیا در پایان

ایی و زدفارس برای بریتانیا، متج اسدددتعمارکاهش اهمیت راهبردی خلیج اقتصدددادی،

ستئز و عدم حمایت آمریکا از بریتانیا و ورود آزادی شکست در بحران کانال  ختاهی ، 

فارس و نیروهای نظامی ختد را از خلیجنام آمریکا به منطقه،یک بازیگر قدرتمند به

 شر  مدیترانه خارج کرد.

سبی منطقه و خأل  ی نظیر برگزیت، حتادثحت تت شی از خروج آمرین کا قدرم نا

رتر  ،نطقهاز م صلی برای ح ست.مجدد زمینه ا تریس بآقای  بریتانیا را فراهم کرده ا

سخنرانی ختد در تاریخ  ستن در  سامبر  23جان ست صراحت میبه 2016د سیا گتید 

ن برهه، ختاهیم در ایکند ما میخروج بریتانیا از شددر  سددتئز اشددتباه بتد و اعالم می

دهد مهیا بتدن این متارد نشان می ( Johnson, 2016) این سیاست را معکتس کنیم .

صلی  سابرگزیت را به یکی از ا ست خارجی پ سیا شگری و محیط عملیاتی،  ستر کن ب

ستئز  شر   سیا، و با راهبرد بازگشت به  که بار -ترین نقاط هدف یعنی محیط غرب آ

 ست  داد. ،-تاریخی و م هتمی خاصی دارد

                                                           
 

 
1   Winds of Change 



 1401بهار   ♦ 53شماره  ♦14سال  ♦روابط خارجی    41

 حضور آمریکاتالش برای پرکردن خالء عملیاتی کاهش -2-5

ها اغرا  گرچه در مترد جدایی آمریکا از معاد م غرب آسدددیا، در برخی تحلیل 

های دو دهه اخیر، میزان گیرد اما مشدددخص اسدددت که تحت م و تجربهصدددترم می

چرخش »سیاست  است. بین برده اشتیا  آمریکا برای کنشگری فعال در منطقه را از

شدددد اما به دلیل منطق قتی و پیگیری میاز طرف اوباما مطرح  «آسدددیاشدددر   به

تتان یک و این سیاست را می نشدکنار گذاشته های بعدی نیز در دولتاقتصادی آن 

ست خارجی آمریکایی سیا صلی ها محستب کرد.رویکرد راهبردی برای  ترین یکی از ا

شغتل کردن چین در محیط پیرامتنی سیا، م شر  آ اش علل حرتر آمریکا در منطقه 

 ( 219،ص. 1400)گتهری مقدم و انصاری بارده،  است.

ست آمریکا برای چرخش به سیا، زمینه های  شر  سیا  عینی و مؤید عملیاتیآ

آمریکا با اعالم اولتیت راهبردی جدید  .اسددتبرای بازگشددت بریتانیا به شددر  سددتئز 

رده ویژه چین، در راهبرد ختد تغییر ایجاد کمبنی بر رقابت با قدرم های بزر  و به

است و با تمرکز بر افزایش حرتر در شر  آسیا، به دنبال بهینه سازی حرتر ختد در 

ست. تغییر اولتیت سر جهان ا های آمریکا باعث تغییر نته آرایش نیروهای آمریکا سرا

در غرب آسیا شده است. آمریکا عالوه بر کاستن از میزان نیروها، در پی کاهش تعداد 

سمت نته جدیدی از پایگاهو همهای ختد در منطقه پایگاه ست. چنین حرکت به  ها ا

نه 312-310،ص. 1400)اکرمی،  قال هزی بال انت به دن کا  به ( آمری ها  ید هد ها و ت

عبارتی خنثی کردن تهدیدام علیه آمریکا با پرداخت کمترین کشدددترهای دیگر و به

 هزینه است.

)زمانی که بریتانیا از منطقه  1971همانگتنه که خالء قدرم در بازه زمانی پس از 

شد،  شمگیری  شد( منجر به افزایش ن تا راهبردی آمریکا در منطقه به نحت چ خارج 

و یا به صترم دقیق تر؛ سیاست عملیاتی جدید آمریکا ها میلی آمریکاییاکنتن نیز بی

فرددا و متقعیت مناسددب برای بریتانیا به وجتد آورده اسددت. از آنجایی که  در منطقه، 

ستراتژیک ختد را به منطقه آسیا پاس یک اختصاص دهد از -آمریکا قصد دارد منابع ا

نظامی خلیج فارس بیشددتر از قبل فعال شددتند،  -اینکه اروپایی ها در معاد م امنیتی

تحتل زمینه پیش قدم هستند و با تتجه به  کند. بریتانیا و فرانسه در ایناستقبال می

در اثر برگزیت و ادراک محیط روانی تتسط سیاستمداران  بریتانیا در سیاست خارجی

بر عهده گرفته  برای پر کردن خالء عملیاتی ایجاد شدددده ، این کشدددتر نقش با تری

 است.
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 غرب آسیا بریتانیا درسیاست خارجی پیامدهای برگزیت بر -6
)که از « تصددمیام»ت بر سددیاسددت خارجی بریتانیا در غرب آسددیا، با پیامد برگزی

کار، قابل شتد(سیاستمداران محافظهترکیب ادراک روانی و محیط عملیاتی حاصل می

ست  ست بریتانیای جهانی ا سیا ستثناگرایی بریتانیایی که عنصر روانی  ست. ا تحلیل ا

شتر از طرف جناح محافظه صالتاً بی ستمدارانا سیا شتیبانی  کار و  ستی پ ست را د

ست می ست ، تمایز چندانی میان عملکرد نخ سیا شد. در مترد محیط عملیاتی این 

 سددیاسددت دکترین ترزا می خانم و دیتید کامرونکار وجتد نداشددت.وزیران محافظه

شابهی تقریباً خارجی صاً – م صت سیا حتزه در خ ست در  .شتنددا -غرب آ سیا این 

شترای همکاری خلیج فارس میدوران جدید به طتر عمده مربت  شد.ط به کشترهای 

سددتمین رهبر اروپایی بتد که در  ،بریتانیازن خانم می به عنتان اولین نخسددت وزیر 

شترای همکاری خلیج فارس سران  ست  ش سپتامبر  1ن کرد. وی شرکت می 2016در 

گرفتم ابراز کرد از آنجایی که بریتانیا در حال ترک اتحادیه اروپا اسدددت من تصدددمیم 

سترانه و مطمئن برای ختدمان در دنیا به وجتد آورم. سه در می ترزا یک نقش ج  جل

 در داشت ابزار و کرد شرکت 2016 دسامبر 7 تاریخ در فارس خلیج همکاری شترای

 این اقتصددادی و امنیتی امتر در کشددتر این، بریتانیا خارجی سددیاسددت جدید رویکرد

قه بل از بیش منط هد ورود ق یت» :گ ت می خانم. کرد ختا یت خلیج، امن  امن

بتد تا این ردهکخانم می ابراز امیدواری «. رونق شدددما رونق ما اسدددت»و«ماسدددت

  (May, 2016(b) .بزند رقم را( فارس) خلیج و بریتانیا روابط از« فصل جدیدی»دیدار

(May, 2016(a);در پی این نشددسددت، چارچتبی برای شددراکت اسددتراتژیک بریتانیا-

به وجتد آمد. این چارچتب شدددامل محترهای؛ ثبام  2ری خلیج)فارس(شدددترای همکا

گری، متضته ایران ، مقابله با تهدیدام ای، اقدامام ضدتروریستی و ضد افراطیمنطقه

جتیان، مهاجرم و رفت ای، پناههای تتسعهای، حقت  بشر و کمکمنطقهدرون و برون

ارتباطام انسددانی و تتجه به ابعاد بلندمدم گذاری، ها، تجارم و سددرمایهو آمد انسددان

 Gulf Co-operation Council – United (2016شد.شراکت عمیق میان دو طرف می

Kingdom, ( 
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شان می سناد امنیتی و نظامی بریتانیا ن ستمروری بر ا سیا شتر مداخله دهد   بی

تتان گ ت و میبتد  شده شروه کامرون دوران در و می خانم از قبل منطقه در بریتانیا

شده سابرگزیت تقتیت  ستدر دوران پ ستراتژی گزارش اولین. ا  مروری و ملیامنیت ا

 این در. شددد منتشددر 2016 سددال دسددامبر در 1بریتانیا امنیتی و دفاعی اسددتراتژی بر

 فارس خلیج در نظامی حرتر افزایش برای بریتانیا دولت که استشده مطرح گزارش

 مشددارکت ما» اسددت. در این گزارش آمده اسددت: کرده ریزیبرنامه شددرقی اروپای و

مان نه با را امنیتی  یا فارس(، خلیج ویژه به خاورم قا را و ) یت آفری « .کرده ایم تقت

(SDSR ,2016 ,p.14) شددش با بریتانیا روابط»چنین در این گزارش آمده اسددت:هم 

تان عمان،قطر، کتیت، بحرین،) فارس خلیج همکاری های شدددترای دولت  عربسددد

 در حیاتی بریتانیا شرکای آنها. است عمیق و گسترده عربی( متحده امارام و سعتدی

تهدیدهایی  به مستقیم رسیدگی و ایمنطقه بلندمدم و پایدار ثبام جهت در فعالیت

ستند سم، ستی از که ه  و بریتانیا روی پیش سازمانیافته جرم و افراطی گری تروری

دیپلماسددی بریتانیا در  نتیجه در(SDSR ,2016 ,p.55) «.دارند قرار امنیت انرژی مان

ستتر کار بتده و با رقم ختردن تحتل  ست که در د شترهای منطقه ، چندی ا برابر ک

  است.، این سیاست تقتیت شدهو ظهتر عنصر روانی استثناگرایی برگزیت

 ی های نظامی با کشورهای عربی خلیج فارسافزایش همکار-1-6

برگزیت ، برخی از روندهای متأخر در سددیاسددت خارجی بریتانیا را تقتیت ختاهد 

یکی از اصلی ترین وجته سیاست خارجی بریتانیا در برابر غرب آسیا، بعد نظامی کرد. 

ست. صادرکننده تجهیزام جدید نظامی و خدمام در دنیا پس از  آن ا بریتانیا دومین 

 122، مبلغ 2015تا  2006سددال های آمریکا محسددتب می شددتد. این کشددتر، بین 

میلیارد د ر در این زمینه صدددادرام داشدددته اسدددت. نکته قابل تتجه آن اسدددت که 

بزرگترین بازار صادراتی این کشتر در زمینه تجهیزام، با اختالف خیلی با  نسبت به 

سیا(سایر بازارها، منطقه خاورمیانه ست که  )غرب آ صادرام نظامی  63ا درصد از کل 

ست. این  صاص داده ا شتر را به ختد اخت  سال از (Ministry of Defence , 2016)ک

 ختد اقتصددادی و نظامی حرددتر کرد اعالم بریتانیا «2خلیج ابتکار» عنتان تحت 2010
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 خارج بریتانیا نظامی تعهد بیشددترین .دادختاهد افزایش را فارس خلیج کشددترهای در

 .شددتدمی آن کشددترهای و فارس خلیج همکاری شددترای به مربتط ناتت چارچتب از

 فارس خلیج همکاری با کشددترهای شددترای قتی دفاعی همکاری های دارای بریتانیا

 2بریتانیا سددلطنتی نیروهتایی و 1بریتانیا سددلطنتی ناوگان بخشددی از  طتریکه به اسددت.

   (Upadhyay & Siddiqui, 2017,p.3). هستند مستقر فارس خلیج در همتاره

 نزدیک روابط تتسددعه پسددابرگزیت خارجی سددیاسددت اصددلی های مؤل ه از یکی  

. اسدددت آنها به سدددالح فروش افزایش وو دیکتاتتری  اقتدارگرا های رژیم با بریتانیا

سیاست خارجی پسابرگزیت شامل یک نته تحرک وسیع  نظامی می شتد.به طتری 

صر و قطر عمان، بحرین،سعتدی، مقامام با ترزا می با ی سطح که دیدارهای  یزن م

 نسبت رددا تمایل بریتانیا بتد گ ته می خانم .است بتده امنیتی و نظامی مسائل حتل

یت به ند امن فارس(  خلیج مدمبل هده تریپردوام و تردائمی تعهدام)  به .بگیرد برع

فزایش ا منطقه نظامی امتر در بریتانیا گذاریسرمایه و هاهزینه شتدمی گ ته طتریکه

ابراز داشته است بتریس جانستن (Upadhyay & Siddiqui, 2017,p.5) .یافتختاهد 

د در میلیارد پتند خرج تعهدام نظامی خت 3بریتانیا قصدددد دارد طی ده سدددال آینده 

  ( Johnson, 2016) منطقه خلیج )فارس( نماید.

 با عربستان  یتیو امن ینظام یهمکار-1-1-6

 و امینظ تجهیزام فروش زمینه در عمدتاً عربستان بریتانیا با های نظامیهمکاری

نیا (، بریتا2016تا مارس  2015در سدددال اول جنگ یمن )مارس  .دارد وجتد امنیتی

صادرام  ص 3/3مجتز  ست.  ستان را تأیید کرده ا سلیحام به عرب ادرام میلیارد پتند ت

 د رمیلیارد  1تسدددلیحام بریتانیایی به عربسدددتان شدددامل هتاپیماهای جنگنده و 

 شدددتد(ها حمل میدههایی که تتسدددط جنگنها و بمبتسدددلیحام هتایی )متشدددک

 .(House of Lords, 2017,p.21) باشد.می

 بریتانیاست نظامی صنعت هایمشتری بزرگترین از یکی سعتدی عربستان گرچه

 مناقشدده همتاره هاهمکاری این کشددتر، این تتسددط بشددر حقت  نقض جهت به ولی

شته وجتد رابطه این در بریتانیا داخلی فرای مخال ت و بتده انگیزه از ستی  .است دا
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ستان و آمریکا و فراز و فرودهایی که  دیگر با تتجه به چالش های جدید در روابط عرب

در این زمینه حادث شده، بریتانیا فرصت بیشتری برای تعمیق رابطه و تحصیل منافع 

 ختد را متصتر است.

 یعرب متحده امارات با ینظام یهمکار-2-1-6

 1996 سدددال در عربی متحده امارام و بریتانیا میان نظامی همکاری مهم قرارداد

راء ست شده ام سائل نظامی  1یک ت اهم نامه نیز 2009 سال در.ا راءدر حتزه م  ام

 عربی متحده امارام فرددای از تتاند می بریتانیا هتایی نیروی آن طبق و اسددت شددده

 از کشددتر تنها امارام، اسددت اکر به  زم.کند اسددت اده افغانسددتان در عملیام برای

 نیروی اعزام به اقدام وسیع مقیاس در که است فارس خلیج همکاری شترای مجمتعه

ظامی تان به ن غانسددد هت اف مک ج یام به ک  & Upadhyay) کرده بتد. ناتت، عمل

Siddiqui, 2017,p.4)   .چندی دفتر نظامی بریتانیا در خلیج فارس در دوبی اسدددت

بریتانیا نیز خاطرنشدددان کرده اسدددت پایگاه هتایی  خارجهجانسدددتن وزیر امتر پیش

هاد یا در  2المن تان یاتی نیروی هتایی سدددلطنتی بری مارام متحدۀ عربی مرکز عمل در ا

 (Johnson ,2016) منطقه ختاهد بتد.

 عمان با ینظام یهمکار-3-1-6

 نظامی ت اهم نامه بریتانیاکشتر عمان دارای روابط سنتی و خاص با بریتانیا است. 

 کشددتر این با را ختد امنیتی ارتباط تا اسددت کرده منعقد 2016 مارس در عمان با را

ست. سیس کردهأت 3ایدر عمان، ارتش بریتانیا یک مرکز آمتزش منطقه. کند تقتیت  ا

ضمن، ست؛ شده برقرار نیز قطر با ایرابطه چنین در   4فلتن مایکل بریتانیا دفاه وزیر ا

 در و کرد دیدار لندن در العطیه محمد خالد بن قطر؛ دفاعی وزیر با 2016 جت ی در

 ;Johnson, 2016) .گرفت صدترم همکاری برای هایی تتافق تروریسدم مسدئله مترد

Upadhyay & Siddiqui, 2017,p.5 ) 
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 نیبحر با ینظام یهمکار-4-1-6

ست.  ست نظامی بریتانیا ا سیا صلی ترین طرف ها در   سال دربحرین، یکی از ا

یا 2014 تان ظامی نامه تتافق یک بری  دریایی ناوگان  .کرد امرددداء بحرین رژیم با ن

ختد را به نحتی که پس از خروج از شدددر  کانال  عملیاتی ظرفیت بحرین در بریتانیا

 میناء در عمدتاً بریتانیا دریایی نیروی .سددتئز بی سددابقه اسددت، افزایش داده اسددت

ستقر 1سلمان ست م سلطنتی  .ا شتیبانی 2الج یرپایگاه  سهیالتی و پ  بحرین امکانام ت

پرسددنل نظامی و ه ت ناو  1500کند. بحرین در مجمته دریایی بریتانیا را فراهم می

از  اطالعام اولیه حاکی (Johnson ,2016) جنگی بریتانیا را در ختد جای داده است. .

 قلمرو از خارج در کشددتر این پایگاه ترینبزر  بحرین در بریتانیا پایگاه آن اسددت که

 . است بریتانیا سلطنتی

 اقتصادی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تعمیق رابطه-2-6

ست خارجی بریتانیا به ست خارجی تجارمسیا سیا سنتی یک  ست و طتر  گرا ا

 سددیاسددت. اسددت کشددترها سددایر با تجاری روابط راهبردی این کشددتر،تعمیق اولتیت

 یکی و کردختاهد تمرکز تجاری روابط روی بر در دوران پسددابرگزیتبریتانیا  خارجی

صلی از شترهای آن، های حتزه ترینا ست فارس خلیج حتزه ک ست. ا وزیر بریتانیا نخ

کند، ما باید اروپا را ترک می هگ ت: از آنجایی که بریتانیا، اتحادی 2016در دسدددامبر 

ها را برای پیشدددبرد یک تتافق تجاری بین بریتانیا با خلیج فارس از دسدددت فرصدددت

کنیم و سدددطح جدیدی از ندهیم. این ممکن اسدددت راهی ایجاد کند که ما تجارم 

جاد کنیم. ندۀ مردم ختدمان ای  ,House of Lords) شدددکتفایی را برای نسدددل آی

2017,p.72) 
صلی دولت بریتانیا از منظر تجاری هستندکشترهای ح  .تزۀ خلیج فارس اولتیت ا

 ه، تجارم کا  و ارائ2015مالحظه است. در سال منافع تجاری بریتانیا در منطقه قابل

میلیارد پتند رسیده است که  9/18خدمام مابین جهان عرب و کشتر بریتانیا به مرز 

میلیارد پتند آن را  16فارس،  کشترهای عرت شترای همکاری کشترهای عرب خلیج

، صادرام کشتر بریتانیا به جهان عرب 2015به ختد اختصاص داده بتده اند. در سال 
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شتر چین  صادرام آن به ک ست. دو  -میلیارد پتند 1با ت اوتی بیش از -بیش از  بتده ا

شتر امارام متحد سعتدی جزء  هک ستان  شریک تجاری برتر بریتانیا  15عربی و عرب

 (House of Lords, 2017,p.13). هستند

شددرکاء مهم تجاری بریتانیا در منطقه، به ترتیب امارام، عربسددتان،قطر و کتیت 

باشددد. و دوازدهمین بازار بزر  دنیا می 1هسددتند. امارام بزرگترین بازار بریتانیا در منا

میلیارد  95/12بریتانیا و امارام به  هخدمام دوجانب هتجارم کا  و ارائ 2014در سال 

کشتر بریتانیا تجربۀ  پتند رسید. بسیاری از کارخانه های جهانی و کارخانه های بزر 

یا  120طت نی و متفقی از کار با امارام دارند. در امارام نزدیک به  هزار تبعۀ بریتان

رتر دارند که از این تعداد  صادرام بریتانیا به امارام در  5ح ستند.  هزار ن ر تاجر ه

میلیارد پتند بتده و واردام بریتانیا از این کشددتر در همان  62/8مبلغ  ، 2015سددال 

ترین بازار منطقه چنین، عربستان سعتدی بزر میلیارد پتند بتده است. هم 95/3سال

هزار کارخانه بریتانیا در امر صددادرام به عربسددتان فعال  6شددتد.بیش از محسددتب می

باشددد. گذار بزر  در این کشددتر میرمایههسددتند و بعد از آمریکا، بریتانیا دومین سدد

میلیارد پتند بتده و واردام  6/6، مبلغ  2015صددادرام بریتانیا به عربسددتان در سددال 

میلیارد پتند بتده اسددت.برای بریتانیا کشددتر  3/2بریتانیا از این کشددتر در همان سددال

قطر  و منطقۀ شدددمال آفریقا، )غرب آسدددیا(قطر ،سدددتمین بازار صدددادراتی خاورمیانه

این گازی بسیار مهم و جهانی تبدیل شده است.  همین کنندأباشد. قطر امروزه به تمی

شتر  صرف هزینه ای بیش از ک ست با  صدد ا سال آینده،  170در میلیارد پتند در ده 

های زیرسددداختی در جهان را آغاز نماید. یکی از بزرگترین و جاه طلبانه ترین برنامه

میلیارد پتند بتده و واردام بریتانیا  6/2، مبلغ  2015سال  صادرام بریتانیا به قطر در

میلیارد پتند بتده است. کتیت یکی از شرکای تجاری  7/2از این کشتر در همان سال

شترای همکاری کشترهای خلیج فارس و یکی از بزرگترین شرکای  بزر  بریتانیا در 

ستب می شتیق شتد.دولت کتیت همچنان به تالصادراتی بریتانیا مح ش ختد برای ت

سرمایه های بخش خصتصی ادامه داده و اعالم نمتده است که برای جذب پیشنهادام 

دولتی،  -مختلف در خصدددتص چندین پروژۀ بزر  مشدددارکتی بخش خصدددتصدددی 

میلیارد پتند  4/1، مبلغ  2015هایی دارد. صدددادرام بریتانیا به کتیت در سدددال طرح

 (House of Lords ,2017,p.14-54)  .است بتده
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 اروپایی کشترهای جایگزینی برای فارس خلیج کشترهای با تجاری روابط تعمیق 

الملل مجلس اعیان گزارش کمیته روابط بین.اسدددت مطرح بریتانیا خارجی تجارم در

های کشددترهای حتزۀ گذاریسددرمایه» بریتانیا در این مترد به صددراحت می نتیسددد:

کند. در اقتصددداد کشدددتر بریتانیا بازی میخلیج )فارس(، نقش بسدددیار مهم و حیاتی 

در بریتانیا بسددیار قابل تتجه اسددت؛ برای  )غرب آسددیا(های خاورمیانهگذاریسددرمایه

سرمایه شتگذاریمثال،  شد. اگر میلیارد پتند می 30دولت قطر در بریتانیا  ههای انبا با

،  1شدددرکت هرودزبختاهیم تنها تعداد اندکی از این شدددرکت ها را مثال بزنیم، باید به 

اشدداره نماییم... از آنجایی که بریتانیا  5و بترس لندن 4، بی بی ای3، سددینزبتریس2شددارد

برای برقراری تتازن در کسری تجاری ختد که رقم با یی است و همیشه وجتد دارد ، 

سرمایه ست، جریانبه جریان های  سته ا سرمایهای واب گاه ای تکیهگذاری منطقههای 

 ,House of Lords)«شددتند.المت اقتصددادی بریتانیا محسددتب میمهمی برای سدد

2017,p.15) 
شم صادی اندازچ شتر این برای اتحادیه از خروج از پس بریتانیا اقت  ستممکن اک

 اتحادیه کشترهای به بریتانیا صادرام از درصد 44 مثال عنتانبه . باشد کننده تهدید

 به بریتانیا که بتد منطقی شرایط این در( Seeberg, 2017,p. 1. )شتدمی انجام اروپا

شد بازارها سایر دنبال رائام دلیل به. با  دو روابط یتتقت دنبال به بریتانیا جدید، اقت

صادی جانبه شترها برخی با ختد اقت ست ک شتر منتظر البته و ا  رایندف تا نماند این ک

صالح پی در آن از قبل و شتد انجام به طتر کامل برگزیت ست آرایش ا  یخارج سیا

 . برآمد ختد

   یبشر حقوق مالحظات شیپ از شیب رفتن هیحاش به -3-6 

 این خارجی سددیاسددت محتر کشددترهای عربی حتزه خلیج فارس با بریتانیا رابطه

رویکرد  ،ه مسائلی نظیر نقض مکرر حقت  بشرگرچ. است منطقه غرب آسیا در کشتر

دیکتاتتری سددبب فشددار افکار عمتمی بریتانیا های ها و رژیمپنهان حمایت از تک یری

ستمداران این کشتر در مترد رابطه بارژیم های اقتدارگرای منطقه می سیا  شتد امابه 
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 در بریتانیا پیشددبرنده نیروی «بشددر حقت » نه و «تجارم» متضددته رسدددمی نظر به

سیا با رابطه شر حقت . بتد ختاهد غرب آ ضته یک ب  دولت برای. بتد ختاهد فرعی مت

ستقر سیار تجارم بحث بریتانیا در م ست مهم ب  روابط تعمیق( Doyle, 2016,p. 3. )ا

شترهای با بریتانیا و نظامی تجاری سبب به  ک ست،  منطقه که پیامد فتری برگزیت ا

ست خارجی بریتانیا در  سیا شری در  شیه رفتن بیش از پیش مالحظام حقت  ب حا

ست. شده ا سیا در کتتاه مدم  طتر که در ادامه مدم، هماناین پیامد کتتاهاما  غرب آ

کار عمتمی و طی ی از  نام فشدددار اف به  مانعی  با  ند مدم  هد شدددد در بل بحث ختا

 سیاستمداران این کشتر متاجه ختاهد شد.

 در غرب آسیا« بریتانیای جهانی»موانع بلند مدت ایده -7
و فتری ختد را در ایده بریتانیای جهانی در غرب آسددیا، تاکنتن نتایج کتتاه مدم 

و به  افزایش مباد م نظامی و اقتصددادی با کشددترهای شددترای همکاری خلیج فارس

شری، شیه رفتن مالحظام حقت  ب ست.اما به نظر می حا شان داده ا سد مجمتعه ن ر

مدم و بلند مدم نتتاند این شدددتد بریتانیا در میانعتاملی وجتد دارد که باعث می

مدم در حال اجرایی کردن اسددت، پیگیری در کتتاهسددیاسددت را با همین شدددتی که 

 نماید.

 افول دوران یک جانبه گرایی-1-7

این کشددتر عمالً به گتنه ای بتد که  بلرتتنی در دوره سددیاسددت خارجی بریتانیا 

داخل بریتانیا مباحثام برتری و هژمتنی ایا م متحده را پذیرفته بتد. این مسددئله در 

ست خارجی  سیا شد و امروزه  سبب  شدیدی را  سیار  ضام ب بلر، وجهه دوران اعترا

سدددیاسدددت خارجی جدید بریتانیا در قبال منطقه غرب آسدددیا، به رغم مثبتی ندارد. 

ها با کشترهای شترای همکاری های خلیج تحرک نظامی و امنیتی و افزایش همکاری

ماه  قدرم، انگیزه و اج قد  فا لهفارس،  مداخ هت  ظامیداخلی ج و  تام گری ن

خانم می ابراز داشدددته اسدددت که  2017طتریکه در ژانتیه گرایی اسدددت. بهجانبهیک

کردند تا جهان را دوران هایی که بریتانیا و آمریکا در حاکمیت کشددترها مداخله می»

ست. سر آمده ا سازند، به  شان ب صتیر ختد از   (Honeyman,2017,p.87) « بر طبق ت

ن تا در غرب آسدددیا ، دهد بازیگران جدید ایمطالعام جدید نشدددان می دیگر، طرف

ترین شدددامل چین، روسدددیه و اتحادیه اروپا، معاد م قبلی را بهم زده اند. چین مهم

سخت کاندید برای برهم سر ست و در خاورمیانه نیز رقیب  زدن متازنه قدرم در دنیا ا
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( حرتر این بازیگران جدید که  699،ص. 1399رود. )حیدری فر، آمریکا به شمار می

به افتل فرددای یک جانبه گرایی آمریکایی منجر شددده اسددت می تتاند به افتل ن تا 

راحتی حسدداب ختد را از تتاند بهبریتانیا در منطقه نیز منجر شددتد و این کشددتر نمی

و در منطقه غرب  ختد خارجی سددیاسددت در بریتانیا بیشددترتحرک  آمریکا جدا کند.

 را احیای چنین سیاستی قدرم کشتر این و نیست گرایی جانبه یک معنای به یا،آس

 .ندارد

 اسییتگرایی حاد در سیییتردیدهای داخلی در مورد مطلوبیت برون-2-7

 خارجی

ن تا راهبردی گرایی حاد و برون، بحث «بریتانیای جهانی»گیری ایده در شدددکل

 سر گیران این کشتر بتده است.سازان و تصمیماین کشتر محل دغدغه جدی تصمیم

سر سایمتن برگزیت  مترد در بریتانیا با ی رده و کار کهنه دیپلمام یک عنتانبه فرا

 ن تا های روش به شددتک بزرگترین اروپا، اتحادیه کردن ترک» :گتیدمی به صددراحت

گاه مترد در سددداختاری تغییر بزرگترین و کرد ختاهد وارد ما المللیبین  در ما جای

هان نگ از پس ج هانی ج یان از پس ووم د ج هد امپراتتری پا  ,Fraser) «.بتد ختا

2017,p. 12 )،تردید در میان افکار عمتمی بریتانیا و بخشی از سیاستمداران این کشتر

سیاست خارجی بریتانیا، مشاهده اعتراض و سبت به برون گرایی حاد در  های جدی ن

شماره دو دنیا و اند ها هنتز معتقدگرچه برخی شتد.می ضر بریتانیا قدرم  در حال حا

 نیاز بریتانیا انداما برخی دیگر معتقد(Rogers ,2017(a),p.27)پس از آمریکا اسددت.

عینی  و منافع جهانی بازیگر یک عنتان به در سدددایر مناطق ن تامیل به  میان دارد

 اردن، مصددر، در بریتانیا سددابق سدد یر 1وام جیمز ، یک نته تتازن به وجتد آورد.ختد

 آمدن بیرون حال در که مرحله این در همه از بیش بریتانیا آنچه» است؛ معتقد لبنان

 و شددقی کله از که آن اسددت دارد نیاز آن به اروپاسددت، اتحادیه در عرددتیت پیله از

 هتیت همچتن داخلی مباحث در هم و خارجی سدددیاسدددت در هم رؤیایی رهبری

 کمک ما به کمتر ختدفریبی و کمتر سدددرسدددختی. بیاید بیرون ،متحده پادشددداهی

شتر تاریخ از ختاهدکرد صاحب نظر  2ریچارد هاس ( Doyle,2016) «.بگیریم درس بی

                                                           
 

 
1   James watt 

2   Richard Haass 



 1401بهار   ♦ 53شماره  ♦14سال  ♦روابط خارجی    51

ست سختگتید معروف نیز آمریکایی می  بریتانیای جز به چیزی را برگزیت نتایج تا ا

 (HC 545 ,2016,p.18) .کنیم تصتر بان تا، کمتر و محدود بیشتر

 اسددت. ها به مداخالم نظامی بریتانیا بسددیار با اعتراض ،داخلیمباحثام لحاظ از

د تأثیر گذاری در منچستر، آقای کتربن، اعالم کرطتریکه تنها چند روز پس از بمببه

فته رعملیام نظامی خارج از مرز بریتانیا بر امنیت داخلی این کشدددتر، زیر سدددتال 

ان این گتنه اظهارنظرها با عرف رایج سیاست مدار (Honeyman, 2017 ,p. 87) است. 

ست. به نظر می شتر همختان نبتده ا ستمداران در این ک سیا سل جدیدی از  سد ن ر

ز های ضدددرورم مداخالم نظامی درخارج ابریتانیا در حال ظهتر هسدددتند که انگاره

گتنه تابند. آنچه مشخص است اثرام جانبی و ضمنی اینمرزهای این کشتر را بر نمی

بازنگری در  درختاسددت های سددیاسددی سددبب شددده اسددت نتعیتجدیدنظرطلبی

م می با گتنه ای که حتی خانوجتد آید. بهرویکردهای جریان اصلی سیاسی بریتانیا به

یید کند و أتمداخله گرایی نظامی را  نشداما حاضر  نبتداینکه با امثال کتربن هم نظر 

 .ابل تحلیل استیه نیز در این راستا قعدم ورود جدی بریتانیا در بحران ستر

سلیحات نظامی به ا-3-7 ست فروش ت سیا سبت به  فزایش مخالفت ها ن

 کشورهای عربی

شترهای عربی منطقه، به سالح به ک شکار متازین در مترد فروش  سطه نقض آ وا

سط رژیم شر تت سانی و حقت  ب رای داخلان ستان و بحرین، هم در ف ی هایی چتن عرب

تد های جدی به وجها و مخال تالمللی، اعتراضم در سدددطح مجامع بینبریتانیا و ه

الملل به صددترم آغاز شددد، حقت  بین 2015آمده اسددت. در جنگ یمن که از مارس 

های شتد و این جنایام از ستی سازمان ملل و سازمانجدی تتسط عربستان نقض می

  (House of Lords ,2017, p.20-21)غیر دولتی مستند شده است. 

 -تتسط بریتانیا حمایت می شتد که شدیداً -نقض حقت  بشر تتسط رژیم بحرین

 1آمریکایی دمتکراسی و حقت  بشر در بحرین هسسؤشده است. منیز یک متضته ثابت

معتقد اسددت که حمایت بریتانیا ،همدسددتی این کشددتر در فجایع انسددانی را بیشددتر 

که از  2تجارم تسدددلیحام کند. فروش تسدددلیحام بریتانیا، تحت تعهدام پیمانمی

                                                           
 

 
1   Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 

2   Arms Trade Treaty (ATT) 
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شد و نیز نهاد مشترک اتحادی2014دسامبر  سلیحام ه، اجرایی  صادرام ت و  1اروپا در 

طح ملی و در سددطح اتحادیۀ ضددتابط مربتط به مجتز صددادرام تسددلیحام در سدد

پیمان تجارم تسددلیحام و ضددتابط  7و 6قرار دارد. بندهای  2اروپا)ضددتابط یکپارچه(

قتانین وجتد کند که در جایی که نقض جدی یکپارچه و بند دوم و شددشددم ملزم می

سلیحام  و یا  دارد شتد،از ت ست اده  سرکتب داخلی ا صادرام متافقت  برای  با مجتز 

سیا(سلیحام  بریتانیایی به خاورمیانهشتد. فروش تنمی شتد ولی انجام می )غرب آ

هدام بین للگردد و ع ت بینالمللی نقض میتع عان دارد.  3الم له اا به این مسدددئ

(House of Lords, 2017,p.21-22) شخصیت سیاری از  های بریتانیا معتقدند چتن ب

سلیحام را امرا کرده، لذا باید ب شروط و تبعام آن ملزم این کشتر پیمان تجارم ت ه 

شد.گ ته می سلیحام را با ست که پیمان تجارم ت شترهایی ا شتد بریتانیا یکی از ک

کند و گیرد، آن را نقض میایجاد کرده ولی هنگامی که در معرض آزمایش قرار می

شان می هاین یک روی شتاهد ن ست. این  شده ا  ،مدممدم و درازدهد در میانعادی 

صا ست  سیا سعتدی ، بحرین و .ردمنتقدین  ستان  سلیحام بریتانیا به عرب که . .ام ت

رتر دارند،  شتر ح ست با الزامام حتی در پارلمان این ک سیا سازگاری این  به دلیل نا

 دهند. المللی و متازین حقت  بشری این رویه را مترد چالش جدی قرار میبین

 در منطقه غرب آسیا کاهش قدرت نرم بریتانیا-4-7

ندومهاینیب پیش طبق یه و حتی قبل از رفرا  هایشددداخص هم برگزیت، ،ی اول

یا نرم قدرم تان حادیه نرم قدرم هایشددداخص هم و بری پا ات . دهدمی کاهش را ارو

(Irwin, 2015,p. 25 ) های جدید بندیحاکی از آن هستند که صفجدید نیز شتاهد

سازگاری ندارند و  سیا با منافع بریتانیا  بریتانیا برای به وجتد آورد ن تا منطقه غرب آ

سطح متقعیتی که این کشتر تا قبل از  -راهبردی در منطقه شت 1971در  متانع  -دا

 20»جدی دارد. آقای کرامپتتن کارشدددناس ارشدددد وزارم خارجه بریتانیا می گتید: 

شاید ریاض  هسال پیش، وزیر امتر خارج شنگتن و  ست با تماس با وا بریتانیا می تتان

                                                           
 

 
1  the EU Common Position on Arms Exports 

2   the Consolidated EU and National Arms Export Licensing Criteria (Consolidated 

Criteria) 

3   Amnesty International 
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اما در  .های ما را حل و فصددل نمایددرصددد سددیاسددت 85ره و احتما  تل آویت، یا قاه

ضر باید تماس شتری حال حا سیاری از آن بگیردهای بی ستندو ب سخگت نی «. ها نیز پا

(House of Lords, 2017,p.47) ضر بریتانیا با ایران و حتی شتری مثل در حال حا ک

صددف بندی ختد اسددت، روابط  لتن درو ت اش که در حال تغییرترکیه، متحد قدیمی

سبی ندارد. غرب ستیزی 2ستیزی، آمریکا1ستیزیمنا در گ تمان  3و هم چنین بریتانیا 

رده اسددت.بریتانیا یک کشددتر محبتب در سددیاسددی داخلی کشددترهای منطقه ن تا ک

ستر نرم افزاری  زم منطقه نیست و گ تمان سازی محتر مقاومت سبب شده است، ب

  سیاست بریتانیای جهانی در منطقه غرب آسیا، مهیا نباشد.برای پیگیری 

 رانسهفافزایش وزن ژئوپلتیک آلمان و -5-7

شم برگزیت، با ر آینده و اثرام بلند مدم آن د کرد ختاهد تغییر ژئتپلتیک اندازچ

 شر  سمت به تغییرام این جهت معتقدند کارشناسان از برخی. شدمشخص ختاهد

ب آلمان) به عنتان رقی در این شدددرایط،)  p.17) Martonyi, 2017,. بتد اروپا ختاهد

 آلمان با کاآمری رابطه تعمیق .نیز منت ع ختاهد شد ژئتپلتیک بریتانیا در محیط اروپا(

 سددیارب شددریک اقتصددادی منظرآلمان از . بتد ختاهد برگزیت تأثیرام از یکی احتما ً

 از نینچ هم. بتد ختاهد آمریکا برای ایتالیا و فرانسدده چتن رقبایی نسددبت به بهتری

 برای اسدددتراتژیک شدددریک یک کشدددتر این آلمان، دو اتحاد از پس نیز نظامی منظر

 قطهن یک عنتان به رسددد می نظر به که ای گتنه به اخیر تحت م. اسددت بتده آمریکا

 تابتهای کشتر این است ممکن. کند می عمل آلمان نظامی سیاست های برای عطف

بلغ م 2030آلمانی ها قصدددد دارند تا سدددال  را کنار گذارد. دوم جهانی جنگ از پس

ی ها میلیارد یترو برای تجهیزام نظامی جدید خرج کنند. از سدددتی دیگر آلمان 130

  ( Barichella, 2016 ,p. 4-5)در پی آن اند که نقش مهم تری در جهان ای ا کنند. 

سه ست نظامی امتر در صاًخصت بریتانیا ژئتپلتیک رقبای از یکی نیز فران  از یکی. ا

 بریتانیا برخالف نظامی مداخله این کشددتر، برای که اسددت این فرانسدده های مزیت

یازی مان متافقت به ن  به با یی قدرم نظر این از فرانسددده جمهتر رئیس.ندارد پارل

 هایسالح متضته حالیکه در 2013 سال تابستان در. دارد بریتانیا وزیر نخست نسبت

                                                           
 

 
1   anti-West 

2   anti-American 

3   anti-British 
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 جلتگیری ستریه در کشتر این مداخله از بریتانیا پارلمان بتد مطرح ستریه شیمیایی

 کرد آمادگی اعالم فرانسدده وقت جمهتر رئیس او ند فرانسددتا حال، همان در اما کرد

 .بپردازد سدددتریه متضدددته در مداخله به آمریکا همراهی با تتاند می وقت فتم بدون

(Barichella, 2016,p.6)  سه نیز ضد داعش ائتالف در  دوم رده در آمریکا از بعد فران

 قدم جدیدی مرحله به فرانسدده -آمریکا رابطه دهد می نشددان متارد این. داشددت قرار

 شخصیت یک عنتان به فرانسه در 1ماکرون جمهتری هم چنین ریاست .است گذاشته

سه -آلمان محتر تتاند می اروپا، طرفدار شاری در را فران  در اروپا اتحادیه اهداف بر پاف

 Major & Molling. )کندمی سددخت کشددتر این بر را کار و کند تقتیت بریتانیا برابر

,2017,p. 19) ،آمریکا روابط از بریتانیا در نتیجه به نظر می رسد در دوران پسابرگزیت 

 مترددرر و متأثر کشددتر، این چنین از افزایش وزن رقباءاروپایی، هم شددرکاء سددایر با

شد سعه آتالنتیک ستی دو امنیتی رابطه .ختاهد   مختل ی شرکاء نتعی به و یافته تت

با این  .اندگرفتهبهتری قرار متقعیت درو آلمان  فرانسه برگزیت، وجتد با و دارند وجتد

ست کاهش متارد می ست خارجی بریتانیا ممکن ا سیا تتان گ ت در بلندمدم، قدرم 

ته این متارد لزوماً بد. الب یا از مداخله یا گرایی به این معنی نیسدددت که غرب آسددد

  بریتانیایی آستده ختاهد شد.

 گیرینتیجه
ل ثیر قابأشتد و تالمللی محستب میبرگزیت یک تحتل بسیار مهم در فرای بین 

ر تحتل برگزیت، از لحاظ افکا .گذاشددتجای تتجهی در سددیاسددت خارجی بریتانیا بر

، حائز اهمیت گیران سددیاسددت خارجی بریتانیاعمتمی داخلی و محیط روانی تصددمیم

ایی از بتد. محیط عملیاتی نیز مؤید و مقتم تصددمیم سددیاسددتمداران بریتانیا برای جد

س شد  ست. روابط رو به ر ستثناگرایی بتده ا سی، اتحادیه اروپا و در پیش گرفتن ا یا

( با برخی 2016) های منتهی به رفراندوم برگزیتامنیتی بریتانیا در سدددالنظامی و 

نقاط هدف سدددیاسدددت خارجی) به طتر خاص منطقه غرب آسدددیا( به منزله محیط 

ای را زمینه عملیاتی ، در کنار اسددتثناگرایی بریتانیایی به مثابه محیط روانی، بسددتر و

ست خارجی بریتانیا پس از  سیا ست خ 2016رفراندوم مهیا نمتد و عمالً  سیا ارجی ، 

 پسابرگزیت بتد که در امتزاج عناصر روانی و عملیاتی شکل گرفت.

                                                           
 

 
1   Macron 
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سابرگزیت،  رای پ ست خارجی بریتانیا در ف سیا «  بریتانیای جهانی» ایده مرکزی 

ست و در واکنش به روایت  ستثناگرایی بریتانیایی ا ست. این ایده مبتنی بر گرایش ا ا

شد ست.افتل بریتانیا، تدوین  ست خارجی بریتانیای جهانی به نحتی ختاهد  ه ا سیا

الشددعاه خروج از اتحادیه قرار نگیرد و تتسددط بتد که ن تا راهبردی این کشددتر تحت

وجتد نیاید. در این راستا بریتانیا هم به د یل دیگران برداشت افتل منزلتی بریتانیا به

گذارانه بر غرب آسددیا،  حیثیتی و هم به جهام من عت گرایانه، به تمرکز سددیاسددت

جهت برای بریتانیا اهمیت دارد که منشددأ فعلی از این  رسددیده اسددت. غرب آسددیای

عرض اندام نظامی و البته تحصیل  سیاسی، ای برای کنشگریتهدید و فرصت و عرصه

و  اقتصددادیهای از آنجا که بریتانیا ظرفیتت. در پسددابرگزیت، اسددمنافع اقتصددادی 

برای  دوجانبههای متنته همکاری بیند، به دنبال گتنهحدود میدیپلماتیک ختد را م

ها در شرایط حاد و بحرانی  بریتانیاییهاست. کنشگری متفق برای جبران این کاستی

و روایت استثناگرا از نقش برتر  ، یک بازسازی استراتژیک ختاهد بتدغرب آسیا منطقه

  .ختد را استمرار می بخشد

های سیاست بریتانیای جهانی، افزایش فعالیت در زمینه یکی از اصلی ترین محتر

های نظامی، امنیتی و تجاری با منطقه غرب آسدددیا با اولتیت همکاری با کشدددترهای 

شدددترای همکاری خلیج فارس اسدددت. همان طتر که در این مقاله مطرح شدددد در 

سیا بهکتتاه رتر نظامی بریتانیا در منطقه غرب آ نحت  مدم مباد م نظامی و حتی ح

چشمگیری افزایش یافته است. گ ته می شتد این سطح از حرتر نظامی و امنیتی در 

 از شددر  کانال سددتئز، بی سددابقه اسددت.  1971منطقه پس از خروج بریتانیا در سددال 

صلی هایمؤل ه از یکی ست ا سابرگزیت خارجی سیا سعه پ  با بریتانیا نزدیک روابط تت

 نظامی قدرم چنینهم. اسدددت آنها به سدددالح فروش افزایش و اقتدارگرا هایرژیم

رمین برای بریتانیا صادی منافع ت شتر بازرگانی و اقت  این. شد ختاهد گرفتهکار به ک

 . است کشتر این استعماری های سیاست یادآور نتعی به هامؤل ه

چشمگیر  مختصام سیاست خارجی جدید بریتانیا در منطقه غرب آسیا افزایش 

و امنیتی با شددش کشددتر حتزه خلیج فارس اسددت که در  روابط سددیاسددی، نظامی

ست.کتتاه شدن ا ست بریتانیای جهانی  مدم در حال اجرا  سیا اما متانعی در اجرای 

مدم ختد را نشدددان ختاهد داد. در مترد مدم و بلنددر میان وجتد دارد، که احتما ً

این کشدددتر به ها و انتقادهای شددددیدی در اعتراض ،گرایی نظامی در منطقهمداخله

وجتد آمده است و عالوه بر سطح مردمی، در سطح سیاستمداران طراز اول نیز نسل 

چنین به کنند. همگرایی نظامی را رد میجدیدی در حال ظهتر هسدددتند که مداخله
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المللی و فشددارهای افکار عمتمی داخلی، در میان مدم و دلیل مسددتندام مجامع بین

سلیحام سیاست فروش ت ستان و بحرین که نظامی به رژیم بلند مدم  هایی چتن عرب

کنند، مقدور نختاهد بتد. قدرم بی پروا حقت  بشددر و متازین انسددانی را لگدکتب می

نرم بریتانیا در منطقه غرب آسدددیا نیز به دلیل فعالیت های گ تمانی محتر مقاومت، 

یف می شددیته جت غرب سددتیزی و فرسددایش اعتماد حاکمان منطقه به بریتانیا، ترددع

 شتد. 

رود که وزن ژئتپلتیک آلمان و ای پیش میچشم انداز روندهای ژئتپلتیک به گتنه

سه در برابر بریتانیا تقتیت می سی نظرام مجمتهشتد. فران شنا  شتد می دیده که کار

 به در طت نی مدم احتما ً برگزیت پدیده المللیبین ن تا نظر از شددتدمی مشدداهده

 رهبر ،فرانسددده کنار در بریتانیا قبل از رفراندوم برگزیت، تا. زد ختاهد ضدددرر بریتانیا

ست شتر این. بتد اروپا اتحادیه خارجی سیا ست می راحتی به ک  های پرونده در تتان

 می تعیین را ها گیری جهت و دهد شکل را اتحادیه خارجی سیاست المللیبین مهم

را کهچرا. کرد سیا در اتحادیه و اع  عمیق و نزدیک شناخت و دیپلماتیک ابزار غرب آ

 در و تصدددمیم گیر سددداز تصدددمیم قدرم یک تا قبل از برگزیت، بریتانیا. نداشدددتند

 ابزار کشددتر این اما پس از رفراندوم، بتد اروپا اتحادیه خارجی سددیاسددت فرایندهای

 . است داده می تتان گ ت از دست و داد ختاهد دست از را اتحادیه

 حرارم پر ختاست و تحتل یک محصتل داد رخ برگزیت در آنچه گیریممی نتیجه

)محیط اقتصددددادی منطق حتی ومنددافع ملی  منطق و )محیط روانی(بتد داخلی

تپلتیک برگزیت احتما ً ختد را ئنتایج ژ. کردنمی تأیید را اتحادیه از خروج ،عملیاتی(

آسدددیا، به سدددرعت نشدددان نختاهد داد اما جلته کتتاه مدم برگزیت در منطقه غرب 

تجاری بریتانیا بتده اسددت. سددیاسددت خارجی پسددابرگزیت در  -افزایش تحرک نظامی

ستم به  ستای ایده مرکزی مت سبب افزایش مباد م نظامی و « بریتانیای جهانی»را

شده و ن تا  شترهای عربی  حتزه خلیج فارس  سی با ک سیا تجاری و همکاری های 

سددبب ممکن اسددت ش داد اما در بلندمدم افزای راهبردی بریتانیا در منطقه را متقتاً

 برگزیت،پسددا بریتانیای تاکنتن. گرددکاهش ن تا این کشددتر در منطقه غرب آسددیا 

است و روح استثناگرایی  قدرتمند چنانهم دهد نشان کهگرفته  پیش در را سیاستی

این کشتر مسلط است اما بر سیاست خارجی  )به مثابه یک عنصر افتخارآمیز روانی(

گیر سیاست خارجی بریتانیا، تردیدهای جدی در ساز و تصمیمداخل طیف تصمیمدر 

 است. گرایی حاد این کشتر به وجتد آمدهمترد مطلتبیت برون
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