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 مقدمه
ترزا می نخس��ت وزی��ر انگلیس که در روز 
چهارش��نبه 17 آذر 95 )7 دس��امبر 2016(، 
برای بازدید از پایگاه نظامی دریایی »جفیر« 
به بحرین س��فر ک��رده بود، با ش��رکت در 
س��ی و هفتمین نشس��ت س��ران کشورهای 
عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس که در 
منام��ه پایتخت بحرین برگزار ش��د، به ارائه 
سخنرانی پرداخت. این برای نخستین بار بود 
که نخست وزیر انگلیس در نشست شورای 
هم��کاری خلیج ف��ارس ش��رکت می کرد. 
خانم می در این سخنرانی و دیگر صحبت ها 
و مصاحبه های خود در پیرامون این نشس��ت 
با رس��انه های خبری مختلف، ضمن تشریح 
سیاس��ت های آتی لندن در روابط با اعضای 
ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس، در چندین 

نوبت و به بیان های مختلف به صراحت عنوان کرد که ایران تهدیدی 
برای کل منطقه است و از آمادگی کشورش برای همکاری با اعضای 
ش��ورای همکاری خلیج فارس به منظ��ور عقب راندن آنچه اقدامات 
تهاجمی ایران در منطقه خواند، س��خن گفت. این اظهارات خصمانه 
از س��وی مقامات ایران بی پاسخ نماند و منجر به اعتراض شدید بهرام 
قاسمی س��خنگوی وزارت امور خارجه و احضار س��فیر انگلیس به 
این وزارت خانه ش��د. همچنین، حمید بعیدي نژاد سفیر ایران در لندن 
مراتب اعتراض ش��دید کشور را به وزارت امور خارجه بریتانیا اباغ 
کرد. عاوه بر این، طرح کاهش روابط دیپلماتیک با انگلستان توسط 
نمایندگان مجلس تهیه و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد تا یک بار 
دیگر روابط تهران و لندن وارد تنش ش��ود. فارغ از تنش پیش آمده 
میان ایران و انگلیس، به نظر می رس��د بریتانیا در حال تدوین راهبرد 
پسابرگزیتی خود در قبال غرب آسیاست که مقابله با نفوذ ایران تنها 
یکی از محورهای آن اس��ت. بررسی محورهای این سیاست، چرایی 
اتخ��اذ آن در ای��ن مقطع زمانی و پیامدهای آن ب��رای منطقه و ایران 

چارچوب کلی این نوشتار را تشکیل می دهد.

 راهبرد پسابرگزیتی انگلیس و 
پیامدهای آن برای منطقه و ایران

س�فر »ترزا می« نخس�ت وزیر بریتانیا به منطقه و شرکت وی در نشست شورای همکاری خلیج 
فارس تنها به مناس�بات این کش�ور با کش�ورهای عضو ش�ورا محدود نماند و به واسطه اظهارات 
مداخله گران�ه و خصمان�ه وی در مورد ایران به تنش کالمی در روابط دوجانبه تهران و لندن ختم 
شد. فارغ از تنش پیش آمده میان ایران و انگلیس، از نتایج این سفر این گونه بر می آید که بریتانیا 
در حال تدوین راهبرد پسابرگزیتی خود در قبال غرب آسیاست که مقابله با نفوذ ایران تنها یکی 
از محورهای آن اس�ت. بررس�ی محورهای این سیاس�ت، چرایی اتخاذ آن در این مقطع زمانی و 

پیامدهای آن برای منطقه و ایران، چارچوب کلی این نوشتار را تشکیل می دهد.
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 راهبرد پسابرگزیتی انگلیس و پیامدهای 
آن برای منطقه و ایران

سیاست انگلیس در غرب آسیا پس از برگزیت
پ��س از برگ��زاری رفراندوم خ��روج انگلی��س از اتحادی��ه اروپا، 
پرس��ش هایی در زمینه پیامدهای این رویداد برای سیاس��ت خارجی 
انگلیس در حوزه ها و مناطق مختلف، ذهن بسیاری از پژوهش گران 
را به خود مش��غول داشته اس��ت. در این میان، چند و چون سیاست 
خارج��ی انگلیس در غرب آس��یا و پیامدهای آن ب��ه عنوان یکی از 
مناطقی که به ش��دت با منافع و امنیت ملی جمهوری اس��امی ایران 
گره خورده، بس��یار حائز اهمیت است. اگرچه در روزهای نخستین 
پس از همه پرس��ی خروج، افق روش��نی از چگونگی پیامدهای این 
تحول بر جهت گیری انگلیس در غرب آسیا پیش روی همگان قرار 
نداشت، اما با اس��تقرار دولت جدید برآمده از همه پرسی به رهبری 
خانم »ترزا م��ی« به تدریج تصویر روش��ن تری از نگاه انگلیس به 
غرب آس��یا نمایان می ش��ود. روز چهارش��نبه 17 آذر )7 دس��امبر(، 
نخست وزیر بریتانیا که برای بازدید از پایگاه نظامی دریایی »جفیر« 
به بحرین س��فر کرده بود، با شرکت در سی و هفتمین نشست سران 
کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس، به تب��ادل نظر با 
اعضای این ش��ورا پرداخت و خطوط کلی سیاس��ت های  بریتانیا در 
خلیج فارس و غرب آس��یا در پس��ابرگزیت را ترس��یم نمود. بر این 
اس��اس، به نظر می رس��د سیاس��ت جدید انگلیس در غرب آسیا بر 

اساس محورهای زیر پیگیری می شود:
1. بازگش�ت مجدد به خلیج فارس: اگرچه دولت انگلیس 
که در س��ال 1971 نیروهاي خود را از شرق کانال سوئز خارج کرد 
و س��از وکار امنیتي این منطقه را به واش��ینگتن سپرد، با احیاء پایگاه 
دریای��ی »جفی��ر« در بندر »مینا س��لمان« بحرین در س��ال 2014 و در 
زمان نخس��ت وزیری دیوید کامرون بازگش��ت مجدد خود به منطقه 
را کلید زد، اما هرگز به صراحت امروز از بازگش��ت دائمی به منطقه 
و اهداف خود از این بازگش��ت س��خنی به میان نی��اورده بود. بخش 
مهم��ی از اظهارات خانم می در س��فر اخیرش به منطقه را تأکیدهای 
وی بر ضرورت فعال ش��دن مش��ارکت امنیتی انگلیس با کشورهای 
منطقه و اشاره صریح به ضرورت »حضور نظامی فیزیکی« این کشور 
در منطقه خلیج فارس تش��کیل داده اس��ت. وی در نشس��ت شورای 
همکاری خلیج فارس گفت: »بریتانیا به منطقه خلیج فارس بازگش��ته 
اس��ت و در همین چارچوب تعهدات امنیتی و دوس��تی دیرینه خود 
با کش��ورهای عرب حوزه خلیج ف��ارس را تحکیم و تقویت خواهد 
کرد؛ بریتانیا طی 200 س��ال بخش��ی از تاریخ شما بود و در قرن های 
پی��ش  رو نیز با ش��ما خواهیم بود«. ع��اوه بر پای��گاه دریایی جفیر، 

انگلیس��ی ها ی��ک مرکز آم��وزش نیروهای 
پی��اده در عمان نیز دای��ر کرده اند. خانم می 
در این س��فر با اشاره به این دو پایگاه افزوده 
اس��ت: »اکنون انگلی��س بیش از ه��ر زمان 
دیگری ن��او جنگی، هواپیما و نیروی نظامی 
به منطقه خلیج فارس اعزام کرده اس��ت«. در 
حقیقت، انگلی��س در هی��چ منطقه دیگری 
در جه��ان این تعداد از نی��رو و تجهیزات را 
مستقر نکرده است. این کشور همچنین قرار 
اس��ت، یک مرکز فرماندهی جدید در دبی 
افتت��اح کند ک��ه وظیفه هدایت ای��ن نیروها 
را برعه��ده خواه��د داش��ت. همکاری های 
امنیتی در کنترل فرودگاه ها نیز از برنامه های 
دیگ��ر در چارچوب همکاری ه��ای امنیتی 
انگلیس با کش��ورهای عرب��ی منطقه خلیج 
فارس اس��ت. عاوه بر این، قرار است یک 
کارگروه مش��ترک میان انگلیس و شورای 
هم��کاری خلیج ف��ارس نی��ز ایجاد ش��ود تا 
همکاری های امنیتی دو ط��رف را مدیریت 
نمای��د. در چارچ��وب سیاس��ت بازگش��ت 
دائمی انگلیس به خلیج فارس، نخست وزیر 
ای��ن کش��ور پیش تر در اظهارنظ��ری قابل 
تأمل گفته بود: »امنی��ت خلیج فارس، امنیت 
ماس��ت؛ به همین دلیل است که قصد داریم 
بیش از سه میلیارد پوند طی یک دهه آینده 
ب��رای تقویت قدرت س��خت در این منطقه 
سرمایه گذاری کنیم«. مطابق با اظهارنظرهای 
خانم می، این کشور به منظور تقویت امنیت 
کش��ورهای جنوب��ی خلیج ف��ارس از »یک 
مشارکت امنیتی« حمایت می کند که شامل 
س��رمایه گذاری دفاعی و آموزش نظامی در 
بحرین و اردن هم بشود. به طور کلی می توان 
گفت، حضور نظامی انگلیس در منطقه بستر 
الزم ب��رای افزایش کنش های منطقه ای آنها 
در غرب آسیا را فراهم و این امکان را برای 
آن ایجاد می کند که از طریق مشارکت فعال 
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و همس��ویی منافع و سیاست ها با کشورهای 
ش��ورای هم��کاری خلیج ف��ارس در قال��ب 
ائتافی نانوشته به نظم آتی این منطقه مطابق 

با منافع خود شکل و حالت بدهد.
و  اقتص�ادی  مناف�ع  کس�ب   .2
تج�اری: اصوالً سیاس��ت خارجی انگلیس 
یک سیاس��ت تجارت محور اس��ت و کسب 
منافع اقتصادی همواره در صدر اولویت های 
سیاست خارجی این کش��ور در مناسبات با 
جهان خارج قرار دارد. به نظر می رس��د این 
اصل پس از برگزی��ت بیش از پیش جایگاه 
خود را در سیاست خارجی انگلیس باز بیابد. 
ب��ر این اس��اس، یکی از محورهای اساس��ی 
جهت دهی به سیاست انگلیس پس از خروج 
از اتحادیه اروپا، دستیابی به منافع اقتصادی و 
تجاری در روابط با کشورهای منطقه است. 
در همین راستا، دفتر نخست وزیری انگلیس 
پیش از س��فر ترزا می ب��ه بحرین در بیانیه ای 
اعام ک��رد که »دس��تیابی به تواف��ق درباره 
تج��ارت آزاد با کش��ورهای ح��وزه خلیج 
ف��ارس مهم تری��ن تصمیم انگلی��س پس از 
خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود«. همچنین 
در این بیانیه آمده است، منطقه خلیج فارس 
بزرگترین سرمایه گذار در انگلیس و دومین 
واردکنن��ده غیراروپایی کاالهای انگلیس��ی 
اس��ت و همی��ن ام��ر باعث می ش��ود که دو 
طرف ب��رای گس��ترش رواب��ط اقتصادی و 
تجاری ت��اش نمایند. گفتنی اس��ت حجم 
سرمایه گذاری های کشورهای حاشیه خلیج 
فارس در انگلیس بالغ ب��ر 150 میلیارد پوند 
)190 میلیارد دالر( اس��ت و در مدت کوتاه 
چندماهه پس از برگزیت، آمارها رش��د 18 
درصدی صادرات انگلیس به ش��ش کشور 
ش��ورای همکاری خلیج ش��امل عربس��تان، 
ام��ارات، قط��ر، بحرین، عم��ان و کویت را 

نشان می دهد. 

خانم مي پیش از ترک لندن برای ش��رکت در نشس��ت شورای 
همکاری خلیج فارس در جمع خبرنگاران عنوان کرد »در هر ش��ش 
کش��ور عضو ش��وراي همکاري خلیج فارس، موقعیت هاي تجاري 
جذابي از انرژي گرفته تا آموزش، از زیرس��اخت گرفته تا سامت، 
وج��ود دارد و فرصت هم��کاري در این زمینه ها را نباید از دس��ت 
داد«. در همین ارتباط، برخی گزارش ها از تمایل رهبران لندن برای 
تجارت و سرمایه گذاری دو تریلیون دالری با کشورهای عربی این 
منطقه حکای��ت دارد که این حجم از همکاری  در قالب مناس��بات 
انگلیس با ش��ورای همکاری خلیج فارس و همچنین روابط دوجانبه 
با کش��ورهای عضو آن صورت می پذیرد. البته تمایل سران انگلیس 
به موضوع س��رمایه گذاری و بهره ب��رداری از ظرفیت های این منطقه 
پیش از این هم اعام شده است. دیوید کامرون نخست وزیر پیشین 
انگلیس در سال 2010 طرحی موس��وم به »ابتکار خلیج )فارس(« را 
پایه ریزی کرد تا بر اس��اس آن مناس��بات اقتصادی و سیاس��ی با این 
کش��ورها تحکیم یابد، اما مس��ائلی همچون حضور پررنگ آمریکا 
در منطق��ه و اجبار انگلیس در پی��روی از الزامات اتحادیه اروپا مانع 
از تحقق آن ش��د. ب��ا این حال، طرفین در نشس��ت منام��ه در زمینه 
امضای توافقنامه تجارت آزاد پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
گفت وگو کردند. برنامه های کاری ارائه ش��ده از س��وی بزرگترین 
ش��رکت های انگلیس برای دوره پس��ابرگزیت، حاکی از آن است 
که این ش��رکت ها س��رمایه گذاری 30 میلیارد پوندی را در اقتصاد 
کش��ورهای عربی حوزه خلیج فارس هدف گذاری کرده اند. بر پایه 
این برنامه های اعام ش��ده، س��رمایه گذاری ها در ارتباط با 15 بخش 
تجاری و طی بازه زمانی پنج س��اله اجرایی خواهند ش��د. همچنین، 
انگلی��س برنام��ه خاصی را ب��رای تقوی��ت و آینده زیرس��اختهای 
کش��ورهای این منطقه از جمله زیرساختهای هوشمند و پایدار را در 
نظر دارد که طبق برآوردها نیازمند 250 میلیارد پوند سرمایه گذاری 

است.   
یکی دیگر از تجارت های پررونق و س��ودآور منطقه غرب آسیا 
برای انگلیس، تجارت تس��لیحات نظامی اس��ت. بر اس��اس گزارش 
جدیدی که گاردین اخیراً منتش��ر کرده و با وجود تمامی اعتراضات 
س��ازمان های حقوق بشری انگلیس از زمان آغاز جنگ یمن تاکنون، 
این کشور حدود سه میلیارد پوند ساح به عربستان فروخته است. طبق 
آمار رسمی کارزار تبلیغاتی مبارزه با تجارت ساح، عربستان سعودی 
بزرگترین خریدار تسلیحات از انگلیس است و از سال 2010 تجهیزاتی 
به ارزش ش��ش میلی��ارد و 700 میلی��ون پوند از این کش��ور دریافت 
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کرده اس��ت. همچنین، عربستان سعودی یکی از بزرگ ترین مشتریان 
 BAE Systems عظیم تری��ن هلدینگ صنایع نظامی بریتانیا، یعن��ی
است. دولت انگلیس غرب آسیا را بازار اصلی صادرات تسلیحاتی اش 
می داند چرا که این منطقه مقصد دو س��وم از کل صادرات تسلیحاتی 
انگلیس اس��ت. انگلیس در دو سال گذشته توافقنامه های تسلیحاتی به 
ارزش 388 میلیون پوند با امارات، 170 میلیون پوند با قطر، 120 میلیون 
پون��د با عم��ان و 24 میلیون پوند با بحرین منعقد کرده اس��ت. به طور 
کلی، به نظر می رسد که انگلیسی ها برای پایین آوردن ریسک ناشی از 
کاهش سرمایه گذاری، بیکاری و رکود احتمالی پس از خروج کامل 
از اتحادیه اروپا، بر روی ظرفیت های موجود اقتصادی، تجاری و مالی 

کشورهای منطقه غرب آسیا حساب ویژه ای باز کرده اند. 
3.کنترل سیاسی و نظامی بر منطقه: کنترل سیاسی و نظامی 
بر منطقه یکی دیگر از مهمترین محورهای سیاس��ت خارجی انگلیس 
در غرب آسیا به حساب می آید. در واقع، حضور بلندمدت انگلیس در 
این منطقه مستلزم داشتن کنترل سیاسی و نظامی بر تحوالت پر افت و 
خیز آن است. دستیابی به این کنترل سیاسی و نظامی با سه هدف عمده 
و اساسی دنبال می شود: امنیت اسرائیل، امنیت انرژی و کنترل و مهار 
نقش و نفوذ ایران در منطقه. چندان جای بحث ندارد که همواره یکی 
از سیاست های اصولی انگلیس در خاورمیانه، حفاظت از موجودیت 
و امنیت اس��رائیل و کمک به ارتقاء نفوذ راهبردی آن در منطقه بوده 
است. در همین زمینه، خانم می در نشست سالیانه »دوستان محافظه کار 
اسرائیل« در لندن در روز دوش��نبه 22 آذرماه 95 )12 دسامبر 2016( 
با اش��اره به اهمیت بیانیه بالفور تصریح کرد: »این بیانیه نش��انگر تعهد 
انگلیس در ایجاد موطن برای یهودیان اس��ت«. وی در ادامه با تحریم 
خرید کاالهای شهرک نشینان صهیونیست که مورد حمایت اتحادیه 
اروپا قرار دارد، به ش��دت مخالفت و عن��وان کرد: »جنبش بایکوت، 
س��رمایه برداری و تحری��م اس��رائیل، کار نادرس��ت و غیرقابل قبولی 
اس��ت و این حزب )محافظه کار( و این دول��ت )انگلیس(، با آنهایی 
ک��ه به آن می پیوندند، هیچ تعاملی ندارد«. نخس��ت وزیر انگلیس در 
بخش دیگری از سخنانش به رأی تاریخی مردم انگلیس به خروج از 
اتحادیه اروپا اشاره و گفت: »دولت اسرائیل نقش مهمی در تحوالت 
آینده انگلیس خواهد داش��ت. من بر این باور هس��تم که اس��رائیل و 

انگلیس منافع مشترک زیادی با یکدیگر دارند«. 
مس��ئله دوم، تضمین امنیت عرضه و انتقال انرژی از خلیج فارس 
به انگلیس اس��ت. در همین راستا، ترزا می به محض ورود به بحرین 
و در بازدید از پایگاه دریایی جفیر خطاب به س��ربازان انگلیس��ی در 

این پایگاه گفت یک س��وم نفت و 15 درصد 
صادرات گاز جهان در منطقه خاورمیانه است 
و حمای��ت از فعالیت های تج��اری این منطقه 
از طری��ق دریا ب��ه منظور تضمین ثب��ات بازار 
ان��رژی بی نهایت اهمی��ت دارد. انتظار می رود 
که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، صنعت 
این کش��ور حرکت به س��مت رش��د بیشتر را 
هدف گذاری نماید که این امر مستلزم دستیابی 

به منابع انرژی ارزان و مطمئن است.
مسئله سوم، مهار نفوذ ایران در منطقه خلیج 
فارس و غرب آسیا است. این مسئله از دو جهت 
ب��رای انگلیس حائز اهمیت اس��ت. نخس��ت، 
دولت انگلیس به خوبی می داند که سیاس��ت 
بازگشت مجدد به خلیج فارس و غرب آسیا با 
مخالفت و کارشکنی جدی جمهوری اسامی 
ایران روبه روست و انگلیس نیز همانند آمریکا 
با چالش ای��ران در این منطق��ه مواجه خواهد 
ب��ود. دوم، یکی از انتظ��ارات مهم دولت های 
عرب��ی حوزه خلیج ف��ارس در ازای در اختیار 
قراردادن پایگاه نظامی و فرصت های اقتصادی 
خود به انگلی��س، حمایت ها و پش��تیبانی های 
این کش��ور در قبال کنت��رل نفوذ ایران در کل 
منطقه است. کشورهای عربی منطقه به رهبری 
عربس��تان معتقدند ک��ه عقب نش��ینی آمریکا 
از منطق��ه خاورمیان��ه، ایران را ب��رای تاش و 
دس��تیابی به هژمونی منطقه ای تشویق می کند؛ 
تاشی که پس از توافق هسته ای بیش از پیش 
تقویت شده اس��ت. توافق هسته ای حق داشتن 
یک زیرساخت هسته ای بزرگ برای ایران را 
مش��روع و مجاز دانس��ته و منافع ملی و امنیتی 
دو متحد مهم غرب یعنی اس��رائیل و عربستان 
سعودی را نادیده گرفته است. لغو تحریم های 
بین المللی اقتصادی علیه ایران و همچنین عدم 
وجود ال��زام متقابل ب��رای هرگون��ه تغییر در 
سیاس��ت های منطقه ای این کشور، ایران را در 
موقعیتی قرار خواهد داد که با کمترین هزینه ، 
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نفوذ قابل توجهی را در منطقه کس��ب خواهد 
کرد؛ بنابراین، در ش��کلی جدی��د باید ایران را 

مهار کرد. 
از این رو س��خنان خصمان��ه خانم می در 
نشس��ت اخیر ش��ورای همکاری خلیج فارس 
مبنی بر همکاری با کشورهای عضو این شورا 
ب��رای مقابله ب��ا آنچه وی »اقدام��ات تهاجمی 
ایران در منطق��ه« خوان��ده، در این چارچوب 
قاب��ل درک اس��ت. در همین زمینه، نخس��ت 
وزیر انگلیس اظهار داشته است: »می خواهم به 
ش��ما اطمینان دهم که من ب��ه وضوح تهدیدی 
را که ای��ران متوجه منطقه خلی��ج فارس و در 
بُعدی وس��یع تر، متوج��ه خاورمیان��ه می کند، 
مش��اهده می کنم«. وی در ادامه اظهارنظرهای 
جنجال برانگیز خود در گفتگو با شبکه خبری 
»العربیه« بار دیگر در م��ورد نگرانی اعراب از 
»مداخات ایران«، مدعی ش��د: »چشمان ما در 
م��ورد ایران کامًا باز اس��ت و م��ن هم همین 
نگرانی ه��ا را در م��ورد فعالیت ه��ای مخرب 
ای��ران دارم. ایران در چندی��ن بخش از منطقه 
مشارکتی مخرب دارد«. نخست وزیر انگلیس 
در بخ��ش دیگ��ری از اظهارات خ��ود افزوده 
اس��ت: »تصور می کنم مهم اس��ت که همچنان 
فعالیت های مخ��رب ایران در دیگر حوزه ها را 
هم به چالش بکشیم. این همان کاری است که 
ما به عنوان انگلستان در حال انجام آن هستیم؛ 
ام��ا در عین ح��ال این هم مهم اس��ت که ما با 
کش��ورهای خلیج فارس هم��کاری کنیم تا از 
تأمی��ن امنیت آن ها اطمینان یابیم، به این منظور 
ما در اینجا حضور نظامی فیزیکی داریم که به 
نظر من حائز اهمیت اس��ت«. در واقع، انگلیس 
با بهره برداری از سیاست ایران هراسی و به بهانه 
مقابله با آنچ��ه مداخله ای��ران در امور داخلی 
کشورهای منطقه می خواند، دو هدف عمده را 
دنبال می کند. نخس��ت، با ای��ن توجیه به دنبال 
توس��عه حضور نظامی خود در منطقه و تقویت 

نیروهای دریایی خود در بحرین و س��ایر کشورهای عربی این منطقه 
با استفاده از تس��هیات مالی آنها و همچنین فروش ساح های بیشتر 
به آنان اس��ت و دوم، مهار و کنترل ایران به عنوان بزرگترین مخالف 

سیاست های توسعه طلبانه خود در منطقه را دنبال می کند.  
4. اتح�اد راهبردی با کش�ورهای عرب�ی خلیج فارس: 
به طور طبیعی، یکی از الزامات بازگش��ت مج��دد انگلیس به خلیج 
فارس و دس��تیابی این کش��ور به اهداف از پیش تعیین ش��ده در این 
منطقه، داش��تن رواب��ط بلندمدت و اتح��اد راهبردی با کش��ورهای 
عربی این منطقه اس��ت. در واقع، در اختیار ق��راردادن پایگاه نظامی 
بلندمدت به یک کش��ور جز در صورت وجود یک رابطه راهبردی 
و داش��تن منافع مشترک اس��تراتژیک امکان پذیر نیست. مناسبات و 
روابط گسترده و عمیق لندن و اعراب جنوب خلیج فارس، وضعیت 
جدیدي نیس��ت؛ اما سیر تحوالت منطقه ای و جهانی توسعه مناسبات 
انگلیس با کشورهاي عربي را ضروری تر از هر زمان دیگري ساخته 
است. دالیلی همچون انفعال آمریکا در خاورمیانه و روی کارآمدن 
ترامپ، برگزیت و روند تحوالت بحران های منطقه ای که در بخش 
بع��دی به تفصیل به آنها خواهیم پرداخ��ت، انگلیس و اعراب منطقه 
را به هم نزدیکتر از گذش��ته ساخته است. ضمن اینکه نباید فراموش 
ک��رد حزب محافظه کار دارای یک جناح قوی حامی اعراب اس��ت 
و بر همین اس��اس دولت های محافظه کار انگلیس��ی از دیرباز روابط 
ق��وی و همدالنه ای با جهان عرب داش��ته اند. ایج��اد پایگاه نظامی، 
فروش حجم قابل توجهی از تس��لیحات، افزایش مبادالت اقتصادی 
و تجاری به یک س��طح غیرقابل چشم پوش��ی و نادیده گرفتن مسئله 
حقوق بش��ر در این کش��ورها از جمله سیاس��ت هایی است که برای 
ایجاد یک رابطه راهبردی فراتر از روابط گذش��ته با این کشورها از 
س��وی محافظه کاران انگلیس��ی در پیش گرفته شده است. در همین 
زمینه، بوریس جانس��ون وزیر خارجه انگلی��س برای جلب رضایت 
سعودی ها اعام کرد که ریاض در یمن از خطوط قرمز عبور نکرده 
اس��ت و از دیدگاه لندن حمات ائتاف س��عودی خطر فاحشی که 
نقض حقوق بش��ر محسوب شود، نیس��ت. این اظهارات جانسون در 
حالی عنوان ش��د که پیش از این »فیلی��پ هاموند« وزیر امور خارجه 
پیشین این کشور، بارها عربستان را به نقض قانون بین المللی و هدف 
قراردادن غیر نظامیان در یمن متهم کرده بود. همچنین در ماه آوریل 
2016، گزارش��ی از سوی کمیته منتخب امور خارجه پارلمان بریتانیا 
منتش��ر ش��د که به شدت نقض حقوق بش��ر در بحرین را مورد انتقاد 
قرار داد. در این گزارش به صراحت آمده بود که دولت بریتانیا عمًا 

ل
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مس��أله حقوق بشر را به حاشیه رانده تا بتواند روابط خود با بحرین را 
بیش از پیش تقویت نماید.  

5. افزایش نفوذ بین المللی انگلیس: عاوه بر زیان های مادی 
و اقتصادی احتمالی برگزیت ب��رای بریتانیا، یکی دیگر از پیامدهای 
قابل پیش بینی و محتمل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کاهش وجهه 
و نقش این کشور در نظام بین الملل است. این نقیصه و چالش تنها از 
طریق حضور فعال سیاست خارجی این کشور در مناطق استراتژیک 
و ژئوپلیتی��ک جهان قابل جبران خواهد ب��ود. در همین زمینه، بدون 
تردید منطقه خلیج فارس و غرب آس��یا به س��بب ظرفیت های باالی 
ژئوپلیتیکی و ژئواس��تراتژیکی، یکی از مناطق راهبردی هدف برای 
انگلیس به حس��اب می آید. در این چارچوب، این کش��ور با حضور 
فع��ال در معادالت منطقه خلیج فارس و غرب آس��یا، ضمن افزایش 
نف��وذ بین المللی خود، به احیای یک وجهه مس��تقل از اتحادیه اروپا 
در نظام بین الملل دست خواهد زد. پیش بینی می شود اتحادیه اروپا و 
بریتانیا پس از برگزیت به عنوان دو رقیب بر سر تأثیرگذاری و کسب 
منافع اقتصادی بیش��تر در غرب آسیا با یکدیگر به رقابت بپردازند. از 
نقط��ه نظر ارتب��اط ترانزیتی که این منطقه با س��ایر مناطق مهم جهان 
دارد و همچنین در چارچوب تجربه تاریخی که انگلیسی ها از دوران 
استعمار در این منطقه و مناطق پیرامونی آن کسب کرده اند، از منظر 
مقامات این کش��ور، خلیج ف��ارس به عنوان کانال الزامی نگریس��ته 
می ش��ود که انگلیس را ب��ه بازارهای هند و آس��یای مرکزی متصل 
می س��ازد. به هر حال، بریتانیا بعد از خ��روج از اتحادیه اروپا نیازمند 
دستیابی به منافذ راهبردی و تجاری است تا بتواند در دوره پر تاطم 

عبور از این اتحادیه، اهمیت و وزن جهانی خود را از دست ندهد.

چرایی سیاست جدید انگلیس در غرب آسیا
سؤال کلیدی که در ادامه طرح می شود این است که چه عواملی در 
توجه مجدد لندن به غرب آسیا و تحرک سیاست خارجی این کشور 
در این منطقه تأثیرگذار بوده اس��ت. همانطور که در بخش پیشین به 
صورت جسته و گریخته اشاره شد، در میان علل موجود می توان سه 
علت مهم را اس��تخراج نمود: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، انفعال 
بی س��ابقه آمریکا در غرب آس��یا و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست 
جمهوری این کش��ور و همچنین روند تحوالت تاکتیکی و راهبردی 

بحران های منطقه.
1. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: انگلس��تان خارج شده از 
اتحادیه اروپا، در عین حال که از قید و بندهای این اتحادیه رها شده 

اس��ت، اما هم تنهاست و هم محتاج. در واقع، 
برگزیت فضای جدیدی از بازیگری مبتنی بر 
نیازمندی ه��ا و اس��تلزامات نوین را پیش روی 
سیاس��ت خارجی این کشور و نحوه کنش آن 
در نظام بین الملل قرار داده اس��ت. این پدیده 
ب��ا اس��تقال عملی که ب��ه بریتانی��ا می دهد به 
ش��دت ب��ر جهت گیری ها و نح��وه کنش این 
کش��ور با جهان خارج تأثیرگذار خواهد بود، 
اما همین مس��ئله نیازمندی ه��ا و ضرورت های 
جدیدی را پی��ش روی انگلیس قرار می دهد. 
تأثیر بر سیاست غرب آسیای انگلیس یکی از 
مؤلفه هایی اس��ت که باید به آن توجه داشت. 
در ش��رایطي که فشارها از سوی اتحادیه اروپا 
به دولت انگلیس براي آغ��از روند مذاکرات 
خروج از این اتحادیه بیشتر شده، این کشور به 
دنبال راه هایی اس��ت که پیامدهای منفی دوره 

پر خطر و پر ابهام  خروج را تخفیف دهد. 
توجه به بس��ترهای اقتصادی و سرمایه های 
و  اولویت ه��ا  از  یک��ی  جایگزی��ن  مال��ی 
ضرورت های کوتاه مدت این مس��ئله است. به 
باور کارشناس��ان اقتصادی، هزینه های خروج 
از اتحادیه اروپا برای اقتصاد انگلیس بسیار باال 
خواهد بود. بر اس��اس مطالعه ای که »س��ی  بی 
آی« تش��کل اصلی کارفرمایان انگلیس منتشر 
کرده، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ممکن 
اس��ت 100 میلیارد پوند به اقتصاد این کش��ور 
ضرر بزن��د و نزدیک به یک میلیون ش��غل را 
از بین ببرد. بس��یاری از بانک ها و شرکت های 
معتبر اروپای��ی و آمریکایی نیز به فکر خروج 
دفاتر و س��رمایه های خود از انگلیس افتاده اند. 
ل��ذا مقامات انگلیس به ش��دت نیازمند جذب 
سرمایه گذاری و دس��تیابی به بازارهای جدید 
برای کاالهای خود هستند. در این چارچوب، 
برای انگلیس��ی ها نزدیکي به کشورهاي عربي 
غرب آس��یا، یک��ي از گزینه ه��اي جایگزین 
تج��ارت ب��ا اتحادی��ه اروپا خواهد ب��ود. دوم 
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اینکه، انگلیس در ش��رایط پسابرگزیت دست 
خود را برای ایفای نقش��ی مس��تقل از اتحادیه 
اروپ��ا در ام��ور جهانی بازتر می بین��د، به ویژه 
اینکه بخ��ش عمده ای از انتقادها و فش��ارهای 
اتحادیه اروپا متوجه فروش تسلیحات انگلیسی 
ب��ه دولت هایی چون عربس��تان ب��ود که از این 
تس��لیحات در راستای ارتکاب جنایات جنگی 
در یمن اس��تفاده می کنند. در واق��ع، بریتانیا با 
خروج از اتحادیه اروپا بس��یاری از قید و بندها 
از جمله ماحظات حقوق بش��ری و سیاس��ت 
خارجی مش��ترک اتحادیه اروپا را از پای خود 
گسسته اس��ت و به دنبال آن است که همچون 
اس��افش با ایجاد پایگاه و حضور مستقیم در 
کش��ورهای این منطق��ه، فروش تس��لیحات و 
گسترش و رونق تجارت، نقش سنتی بریتانیای 
کبی��ر را در غرب آس��یا و ب��ه خصوص خلیج 

فارس احیا و باز طراحی نماید. 
2. انفع�ال آمری�کا در غرب آس�یا و 
انتخ�اب ترام�پ: ای��االت متحده ب��ه دلیل 
افزایش قدرت چین و سیاس��ت هژمون گرایی 
این کش��ور در منطقه شرق آسیا و دریای چین 
به شدت از جانب پکن احساس خطر می کند و 
به همین دلیل به دنبال کم کردن تعهدات امنیتی 
خود به کش��ورهای غرب آسیا و حضور بیشتر 
در شرق این قاره برای حفظ برتری و موازنه در 
این منطقه است. در واقع، در یک بینش جدید 
از منظ��ر آمریکایی ها، مرکز ثق��ل رقابت ها و 
تحوالت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جهانی 
از غرب آس��یا به ش��رق این قاره منتقل ش��ده 
اس��ت. به نظر می رس��د این دی��دگاه در دوره 
ترام��پ از غلظت بیش��تری برخوردار ش��ود. 
رئی��س جمهور منتخب آمری��کا حتی پیش از 
ورود به کاخ سفید بر تنش کامی خود با چین 
افزوده اس��ت و در یک چرخش بی س��ابقه در 
سیاست گذش��ته آمریکا در قبال چین، با رهبر 
تایوان تماس گرفت و از تز دوچین سخن گفته 

اس��ت. در نتیجه این تغییرات راهبردی و س��ایر تحوالت ژئوپلتیک 
منطقه، روابط بین اعراب و ایاالت متحده آمریکا در سال های اخیر با 
فراز و فرودها و چالش های بسیاری همراه بوده است. تنش در روابط 
اعراب با آمریکا و به ویژه رابطه عربس��تان سعودی با این کشور، بعد 
از سال 2003 و در نتیجه نزدیکی حکومت جدید عراق به ایران آغاز 
شد. این تنش پس از تحوالت سال 2011 و ظهور انقاب های عربی 
ش��دت بیش��تری به خودگرفت. حمایت ناکافی آمریکا از »حس��نی 
مب��ارک« رئیس جمهوری مص��ر به همراه ش��دت گرفتن اختافات 
آمریکا و عربس��تان در بحران س��وریه و ورود یک طرفه عربستان به 
جنگ یمن، تنش در روابط ریاض و واشینگتن را تشدید کرد. عاوه 
بر این، بروز اختاف های اساس��ی در سه حوزه سوریه، مصر و ایران 
به همراه اس��تقال تدریج��ی آمریکا از واردات نفت از عربس��تان با 
توس��عه فناوری نفت ش��یل و همچنین تصویب قانون جاستا در سال 
ج��اری میادی، سبب س��از تزلزل پایه ه��ای »معادله نف��ت در برابر 
امنیت« با ایاالت متحده نزد مقام های عربس��تان و س��ایر کشورهای 

عربی منطقه شد. 
افزون بر این، سیاست های رئیس جمهوری جدید منتخب آمریکا 
که به نظر می رس��د بیشتر بر حل مسائل داخلی ایاالت متحده، کاستن 
از حجم مداخله گرایی خارجی این کش��ور و خ��روج از بحران های 
خاورمیانه متمرکز باش��د، بر حجم نگرانی های گذشته اعراب افزوده 
اس��ت. ترامپ به تازگی )سه شنبه 16 آذرماه( و در راستای وعده های 
پیشین خود اعام کرد که به جای هزینه کردن برای جنگ، پول های 
آمری��کا را صرف بازس��ازی جاده ها، پل ها و فرودگاه های فرس��وده 
این کش��ور خواهد کرد. ترامپ در همین زمینه مدعی شده است: »ما 
حداقل ش��ش تریلیون دالر در خاورمیانه هزینه کرده ایم در حالی که 
راه های ما در همه جا پر از خرابی است«. این روند سبب شده است تا 
کشورهای عربی منطقه از آمریکای تحت رهبری ترامپ ناامید شده و 
به فکر جایگزینی انگلیس به جای ایاالت متحده در چارچوب معادله 
نفت در برابر امنیت باش��ند. در چنین شرایطی است که انگلیس قصد 
دارد ضمن تاش برای احیای نقش قدیمی خود در منطقه، زمینه نفوذ 
هر چه بیشتر در کشورهای منطقه را فراهم نماید. بدین ترتیب می توان 
گفت، »وحش��ت از تغییرات« - وحش��ت بریتانی��ا از پیامدهای منفی 
برگزیت و وحش��ت اعراب از انفعال و خروج هر چه بیش��تر آمریکا 
از منطقه- نقطه مش��ترک دولت بریتانی��ا و دولت های عربی منطقه به 
ویژه عربستان سعودی است که آنها را به یکدیگر نزدیک کرده و به 
طراحی نظام امنیتی نوینی برای رهایی از این ترس فرا خوانده است.
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3. رون�د تح�والت تاکتیک�ی و راهب�ردی بحران ه�ای 
منطق�ه: از آنج��ا که یکی از ابعاد سیاس��ت خارجی انگلیس حضور 
فعاالن��ه در بحران های منطقه ای برای افزای��ش نفوذ و تأثیرگذاری در 
راستای منافع ملی اس��ت، سیاست خاورمیانه ای جدید لندن نمی تواند 
ب��دون توجه به روند کنونی و آینده بحران های س��وریه، عراق و یمن 
و س��ایر تحوالت منطقه به اهداف خود دس��ت یاب��د؛ بحران هایی که 
چگونگ��ی مدیری��ت آن و فرجام آنها نقش بس��یار مهم��ی در تعیین 
خطوط نظم آتی منطقه ای در غرب آس��یا دارد. واقعیت این است که 
روند تحوالت بحران های منطقه ای به سود دولت بریتانیا و کشورهای 
عربی محافظه کار منطقه پیش نرفته اس��ت. با وجود هزینه های زیادی 
که این کش��ورها در این بحران ها متحمل ش��ده اند و همچنین با توجه 
به صدور حجم قابل توجهی از تهدیدهای ناش��ی از ورود پناهجویان 
و تروریس��ت ها به اروپا، اما روند تحوالت هم راستا با منافع آنان پیش 
نرفته است. در لبنان با قدرت نمایي حزب اهلل، رئیس  جمهوري بر سرکار 
آمده است که مطلوب عربس��تان و هم پیمانانش از یک سو و لندن از 
سوی دیگر نیس��ت- لندن همیشه از س��عد حریري حمایت مي کرده 
است؛ در عراق هرچند مشکات  انگلیسی ها با دولت العبادي کمتر از 
دولت مالکي است، ولي اکثریت دولت شیعي است و همسویی زیادی 
با سیاست های ایران در منطقه دارد. معادالت در سوریه نیز آن گونه که 
غرب و به ویژه انگلیس��ی ها تمایل داشتند پیش نرفته و پایه های قدرت 
بشار اسد روز به روز بیشتر تثبیت می شود. انگلیس جدای از تحوالت 
در میدان جنگ، سیاست خود را همچنان بر این موضوع متمرکز کرده 
که اسد پیش از هرگونه پیشرفت سیاسی باید برود. پیروزی های اسد و 
دولت مرکزی عراق، چشم انداز سیاسی خاورمیانه را در دهه های آینده 
تعیین می کند. این یک جنگ منطقه ای اس��ت و نتیجه آن، کل منطقه 
را تح��ت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، وضعیت عراق پس از موصل 
و سوریه پس از حلب و شکست ماه های اخیر گروه تروریستی داعش 
می تواند یکی از دالیل مهمی باشد که بریتانیا را برای حضور مستقیم و 

تحرک هر چه بیشتر در منطقه ترغیب کرده است.

پیامدها برای منطقه و ایران
عاوه بر تهدیدهای مس��تقیم ناش��ی از حضور انگلی��س برای منطقه 
و ای��ران، همراهی کش��ورهای منطقه با این کش��ور و رقابت آنها با 
ایران بر س��ر دس��تیابی به جایگاه برتر در منطقه، چالش های متعددی 
را فراروی سیاس��ت خارجی جمهوری اس��امی ای��ران و کل منطقه 
قرار می دهد. س��ابقه حضور قدرت های بزرگ فرامنطقه ای در خلیج 

ف��ارس، چه��ره منطقه را به  ش��دت دگرگون 
س��اخته اس��ت. رش��د بی ثباتی در نتیجه رشد 
نظامی گ��ری و اس��تفاده از ابزارهای تهاجمی 
برای پیش��برد نظم جدید در منطقه که عمدتاً 
ریش��ه در مناف��ع اقتصادی، سیاس��ی و امنیتی 
قدرت های بزرگ دارد، س��بب ش��ده تا رشد 
مؤلفه ه��ای واگرایانه،  بیش از عواملی باش��د 
که می تواند سبب س��از همگرایی و همکاری 
در غرب آس��یا ش��ود. تجارب پیشین حضور 
قدرت ه��ای فرامنطقه ای همچ��ون آمریکا در 
منطقه نشان می دهد که حضور نظامی انگلیس 
نیز نتایجی یکس��ان اما با درجاتی متفاوت، در 
چارچوب میلیتاریزه ش��دن منطقه، دورترشدن 
از دستیابی به سازوکار امنیت بومی در منطقه، 
ناامنی و رش��د بیش��تر گروه های تروریس��تی، 
افزایش تنش های مذهبی و قومی، کندترشدن 
روند توس��عه کش��ورهای منطق��ه و نیز روند 
دموکراسی س��ازی و توس��عه انسانی در منطقه 

خواهد داشت. 
با توجه به اینکه صورت بندی نظم منطقه ای 
غرب آس��یا در حال گذار ب��ه یک نظم جدید 
اس��ت، یک��ی از مهمترین پیامدهای سیاس��ت 
خاورمیانه ای جدید انگلیس، ایجاد موانع بیشتر 
در مسیر ساخت امنیت بومی در خلیج فارس و 
غرب آس��یا خواهد بود. سیاست خاورمیانه ای 
انگلیس با ویژگی هایی که برای آن برشمردیم 
منج��ر به افزای��ش صف بندی ه��ای منطقه ای، 
تشدید رقابت های تس��لیحاتی و تداوم معمای 
امنیتی در منطقه می شود و انگیزه های همکاری 
در می��ان کش��ورهای خلیج ف��ارس را بیش از 
بی��ش کاهش می ده��د. وجود معم��ای امنیتی 
در منطقه نه تنها عاملی مه��م در روند افزایش 
پیمان های دو جانب��ه دفاعی در خاورمیانه بوده 
اس��ت، بلک��ه خود یک��ی از محص��والت این 
پیمان ها اس��ت که تهدیدی جدی علیه امنیت 
مل��ی ای��ران محس��وب می ش��ود. بنابراین، در 
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ش��رایطی که بخ��ش مهمی از انگاره سیاس��ی 
کش��ورهای عرب��ی منطقه به نگران��ی از تحت 
س��لطه قرارگرفتن توس��ط ایران باز می گردد 
و هرگون��ه اقدامی در راس��تای افزایش قدرت 
دفاعی ایران از سوی اعراب تاش برای ایجاد 
هژمونی تلقی می شود، آنها در واکنشی متقابل 
تاش می کنند که با واردس��اختن یک قدرت 
فرامنطق��ه ای نظیر انگلیس ب��ه معادالت امنیتی 
منطقه به سود خود، توازن منطقه ای را حفظ و 
یا به نفع خویش تغییر دهند که این مسئله خود 
به پیچیده ترشدن معمای امنیتی غرب آسیا ختم 
می ش��ود. اگرچه سیاس��ت جدید انگلیس در 
خلیج فارس و غرب آس��یا هنوز با شکل گیری 
یک پیمان امنیتی- نظامی رسمی با کشورهای 
منطقه فاصله دارد و فاق��د تعهد الزام آور برای 
دفاع از این کش��ورها در شرایط بحران است، 
اما بر همکاری در زمان صلح برای تقویت بنیه 
دفاعی و ایجاد ساختارهای اطاعاتی مشترک، 
بهبود درک متقابل امنیتی و همگرایی سیاست 
دفاعی با کشورهای عربی منطقه استوار است. 
در واقع، امنیت وارداتی در قالب کشاندن پای 
یک قدرت فرامنطق��ه ای به عرصه رقابت های 
منطق��ه ای در دهه ه��ای اخیر هرگ��ز به امنیت 
مطلوب و مورد توافق هم��ه دولت های منطقه 
منجر نشده اس��ت؛ چراکه مداخله قدرت های 
فرامنطقه ای در جهت دس��تیابی ب��ه منافع خود 
بوده و پویش های داخلی امنیت س��از منطقه ای 
را س��د راه نیل ب��ه این منافع تلق��ی کرده و در 
مسیر تحقق آن کارشکنی کرده است. بنابراین، 
حض��ور انگلیس در منطقه غرب آس��یا، ضمن 
آنکه پتانسیل های تهدید را فعال نگاه می دارد، 
مانع از ش��کل گیری نظم و ثب��ات منطقه ای و 
همکاری کشورهای منطقه برای شکل دهی به 

روندهای تسهیل کننده همکاری ها می گردد. 
 پیچیده ترشدن معمای امنیتی منطقه منجر 
به عطش بیشتر حکام کشورهای عربی منطقه 

برای خرید تس��لیحات و میلیتاریزه شدن هر چه بیشتر منطقه می شود. 
حض��ور نظامی انگلی��س در منطقه ضمن اینکه باع��ث جلوگیری از 
ش��کل گیری نظام جامع امنیت منطق��ه ای می گردد، طرح های عملی 
در مورد منطقه عاری از س��اح های کشتار جمعی خلیج فارس را نیز 
غیر ممکن می س��ازد. به عنوان نمونه، عربستان در حالی از بمب های 
خوشه ای در جنگ یمن استفاده می کند که کاربرد این گونه بمب ها 
بر اساس کنوانس��یون مهمات خوشه ای مصوب س��ال 2008 ممنوع 
بوده و تاکنون 108 کش��ور جهان این کنوانسیون را امضا کرده و در 
حدود 100 کش��ور آن را به تصویب رس��انده اند. بر اساس گزارشی 
که از سوی گاردین منتشر شده، این بمب های خوشه ای در دهه های 
1980 و 1990 میادی از سوی انگلیس در اختیار عربستان و امارات 

متحده عربی قرار گرفته است.
از دیگر پیامدهای حضور انگلیس در منطقه، ابهام و تیرگی بیشتر 
در چشم انداز دموکراسی، حقوق بشر و توسعه انسانی در منطقه غرب 
آسیا است. برخاف اینکه کشورهای مداخله گر غربی عمدتاً با شعار 
دموکراسی س��ازی و حقوق بش��ر به دخال��ت در روندها و تحوالت 
منطقه ای پرداخته اند، اما عملکرد آنها نتایج معکوسی در این زمینه ها 
به دنبال داش��ته است. دولت های رانتیر و سلطانیسم کشورهای عربی 
خلیج ف��ارس برای تداوم حکومت ه��ای اقتدارگرایانه خود عاوه بر 
نفت و خرید تس��لیحات، بیش��تر از همه  چیز به حمایت های خارجی 
تکیه می کنند و این مس��ئله باعث اس��تقال بیشتر آنها از ملت هایشان 
می ش��ود. در این وضعیت، دولت های منطق��ه بیش از هر زمان دیگر 
امنیت خود را به پایگاه های نظامی کشورهای خارجی گره می زنند و 
نیازی به پاسخگویی، شفافیت، دموکراسی، احترام به افکار عمومی و 
... نمی بینند و در صورت شکل گیری جنبش های اعتراضی به راحتی 
دس��ت به س��رکوب آنها می زنند. در این چارچوب، آنچه که برای 
ق��درت فرامنطقه ای اهمیت دارد، ضرورت حفظ نظام های سیاس��ی 
کش��ورهای میزب��ان پایگاه های نظامی خودی اس��ت و امنیت دولت 
بر آزادی، خودش��کوفایی و امنیت اجتماعی ترجیح داده می شود و 
این به معنای فدا کردن ش��اخص های امنیت انسانی منطقه در راستای 
منافع قدرت فرامنطقه ای اس��ت. این مس��ئله از آنجایی حائز اهمیت 
اس��ت که می دانیم امروزه س��طح باالی امنیت و توسعه انسانی نقش 

انکارناپذیری در ایجاد صلح و امنیت منطقه ای ایفا می نماید. 
انگلیس در قلب سیاس��ت خاورمیانه ای جدید خود در آینده ای 
نزدیک نقشی فراتر از ساخت پایگاه نظامی و استقرار چند ناو جنگی 
و کش��تی بزرگ در منطقه خلیج فارس بر عهده خواهد داشت. این 

ل
حلی

ت
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نق��ش را عاوه بر حوزه های نظامی و اقتص��ادی، باید در حوزه های 
سیاسی، فرهنگی، قومی و مذهبی نیز انتظار داشت. پیش بینی می شود 
که این کش��ور برای برآوردن هر چه بهتر منافعش، مشابه ترفندهای 
خود در دوره اس��تعمار، ب��ا ایجاد اختاف��ات و تفرقه افکنی قومی و 
مذهبی از طریق نزدیک ترشدن به کانون های مستعد این موضوع در 
کشورهای منطقه، اهداف خود را پیگیری نماید. تاش انگلیس برای 
دامن زدن به فرقه گرایی و قوم گرایی با هدف تحت فش��ار قراردادن 
دولت های منطقه، در عمل به رش��د تروریسم و اقدامات خشونت بار 
بیش��تر منجر خواهد شد. همچنین، عدم مش��روعیت فزاینده حضور 
نظامی انگلیس در منطقه، باعث سیاسی ش��دن جوامع منطقه گردیده 
و می تواند زمینه ساز شکل گیری گروه های جدید تروریستی در این 
کش��ورها شود. روندی که در تجربه مش��ابه مداخله گری آمریکا در 
منطقه س��بب شکل گیری گروه  تروریستی همچون القاعده در منطقه 

شد. 
در پایان باید گفت، یکی از وظایف محول شده به نیروی دریایی 
س��لطنتی انگلیس در خلیج فارس حفاظت از امنی��ت دریایی- با ناو 
جنگی تخصیص یافته در این راس��تا به منظور گشت زنی منطقه ای در 
خلیج فارس- اس��ت. هدف از چنین مأموریت های��ی، جلوگیری از 
هرگونه اختال ترافیکی دریایی در منطقه توس��ط س��ایر قدرت های 
منطقه ای )از جمله ایران( اس��ت. با توجه به تجارب پیش��ین در مورد 
تجاوز ملوانان انگلیسی به آب های ساحلی ایران، این احتمال می رود 
ک��ه با افزایش حضور نیروهای این کش��ور در خلی��ج فارس باز هم 
شاهد چنین چالش های خواس��ته یا ناخواسته ای در روابط دو کشور 

باشیم.

نتیجه گیری
سیاس��ت جدید انگلیس در غرب آس��یا با هدف تقویت قدرت ملی 
و نفوذ بین المللی این کش��ور در پس��ابرگزیت تدوین ش��ده اس��ت. 
ام��روزه توان اقتص��ادی و بودجه و هزینه های نظامی این کش��ور در 
شرایطی نیس��ت که به کش��ورهای هم پیمان منطقه ای خود »سواری 
مجانی« بدهد. اگر این مسئله را درک نماییم که مردم انگلیس با چه 
دیدگاهی به برگزیت آری گفتند، فهم جهت گیری سیاست خارجی 
این کش��ور در حوزه ها و مناطق مختلف نیز در پسابرگزیت آسان تر 
خواهد ش��د. به نظر می رس��د مردم انگلیس با این دیدگاه عمومی به 
برگزی��ت رأی مثبت دادند که کشورش��ان با رهایی از قید و بندهای 

دس��ت و پاگی��ر اتحادیه اروپ��ا و چالش ها 
و تهدیدهای��ی همچ��ون بح��ران اقتصادی، 
بحران پناهجویی و تهدید تروریس��م که در 
نتیجه س��از و کارهای ای��ن اتحادیه گریبان 
آنها را گرفته، بتواند به بهبود ش��اخص های 
اقتص��ادی و رفاه��ی و ق��درت مل��ی خود 
بپردازد. از این رو، محور اساس��ی سیاس��ت 
پس��ابرگزیتی انگلی��س در غ��رب آس��یا نه 
مبتنی بر دادن س��واری مجان��ی و هزینه های 
بیشتر برای تأمین امنیت هم پیمانان منطقه ای 
خود، بلکه برعکس گرفتن س��واری مجانی 
از این کشورها از طریق تسخیر فرصت های 
اقتص��ادی و س��رمایه گذاری آنه��ا، فروش 
تسلیحات بیش��تر به آنها و ایجاد پایگاه هایی 
برای تضمین امنیت س��رمایه گذاری در این 
منطقه در قبال دادن قول هایی بدون پش��توانه 
برای تأمین امنیت این کشورهاس��ت. پیشبرد 
این سیاس��ت نیازمن��د توجیهات��ی همچون 
ه��راس از پی��ش موجود کش��ورهای حوزه 
خلیج ف��ارس از ق��درت منطق��ه ای ایران و 
لفاظی درباره تهدید ایران از س��وی انگلیس 
برای این کشورها و منطقه است. با این همه، 
سیاس��ت جدی��د انگلیس در غرب آس��یا با 
هر هدفی که دنبال می ش��ود همس��و با منافع 
ملی جمهوری اس��امی ایران نخواهد بود و 
پیامدهای نامطلوبی برای کل منطقه همچون 
میلیتاریزه شدن منطقه، دورترشدن از دستیابی 
به س��ازوکار امنیت بومی در منطقه، ناامنی و 
رشد بیش��تر گروه های تروریس��تی، افزایش 
تنش های مذهبی و قومی، کندترشدن روند 
توسعه کشورهای منطقه و کندترشدن روند 
دموکراسی س��ازی و توس��عه انسانی خواهد 

داشت.
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