
61

مقدمه
روابط ایران و انگلیس در آذرماه سال 1390 
با ورود عده  ای از تظاهرکنندگان به سفارت 
ای��ن کش��ور در تهران رو ب��ه تیرگی نهاد و 
پ��س از آن رواب��ط تا ح��د کاردار کاهش 
یافت و س��فارتخانه ها عماًل تعطیل ش��دند. 
همزمان ب��ا روی کارآمدن دولت یازدهم و 
در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی، در دوم 
مهر 1393 )24 سپتامبر 2014( برای نخستین 
ب��ار بع��د از انقالب، حس��ن روحانی رئیس 
جمهور ایران و دیوید کامرون نخست وزیر 
بریتانی��ا در حاش��یه مجمع عمومی س��ازمان 
ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار و 
گفتگو کردند تا نشان دهند فضای جدیدی 
پی��ش روی روابط دو کش��ور ق��رار گرفته 

اس��ت. گام بعدی بهب��ود روابط، پس از انعقاد توافق هس��ته ای و در 
یکم ش��هریور 1394 بود که فیلیپ هاموند وزیر خارجه وقت بریتانیا 
با سفر به تهران، سفارت این کشور را بازگشایی نمود. همزمان با آن، 
سفارت ایران در لندن نیز بازگشایی شد و در نیمه شهریورماه 1395 
بود که سفرای جدید ایران و انگلیس در دو کشور مشخص شدند و 

روابط دو کشور به سطح سفیر بازگشت.
روابط ایران و انگلی��س در دوره  تنش زدایی دولت یازدهم با 
دو تحول مهم همراه بوده است: نخستین تحول مهم برجام بود که 
موانع مهمی همچون تنش هس��ته ای و تحریم ه��ا را از پیش روی 
روابط دوجانبه کنار زد و راه را برای بهبود روابط هموار س��اخت 
و دومین تحول، برگزی��ت و روی کارآمدن دولت جدید بریتانیا 
به رهبری خانم ترزا می و فعال ش��دن سیاست خارجی این کشور 
در مناطق پیرامونی ایران و به ویژه خلیج فارس است. گره خوردن 
ای��ن دو تحول مهم به یکدیگر، پیچیدگی خاصی به مناس��بات دو 
کشور بخشیده است. از یک س��و، برجام موانع پیش روی روابط 

روابط ایران و انگلیس در دوران 
پسابرگزیت

مرور روند تحوالت ماه های گذش�ته در روابط دوجانب�ه میان ایران و انگلیس همزمان با وقوع 
برگزیت و روی کارآمدن دولت ترزا می در این کشور نشان می دهد که دولت جدید بریتانیا 
درکن�ار تأکی�د اصولی بر پایبندی به برج�ام و تمایل برای بهبود و توس�عه روابط اقتصادی و 
تج�اری ب�ا ایران، ام�ا همزمان بر نقش و نفوذ مخرب ایران در منطق�ه تأکید دارد و بر مهار و 
کنترل آن اصرار می ورزد. این رویکرد متناقض این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که هدف 
اصلی انگلیس از در پیش گرفتن چنین سیاس�تی چیست و جمهوری اسالمی ایران برای مواجهه 

با آن چه راهبردی را باید در پیش گیرد.

اشاره:

یاسر نورعلی وند*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

تحلیل
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روابط ایران و انگلیس در دوران 
پسابرگزیت

تجاری و اقتصادی دو کش��ور را از میان برداش��ت و امید به بهبود 
و توس��عه آن را فزونی س��اخته اس��ت، از دیگر س��و، برگزیت و 
فعال ش��دن سیاس��ت منطقه ای انگلیس در غرب آسیا، چالش های 
سیاس��ی و امنیتی سنتی میان ایران و انگلیس را یک بار دیگر زنده 

و فعال ساخته است.
زمان��ی ک��ه حمید بعیدی نژاد به عنوان س��فیر ای��ران در انگلیس 
اس��توارنامه خود را تقدیم بوریس جانس��ون وزیر خارجه فعلی این 
کش��ور نمود، جانس��ون در بیانیه ای این موضوع را »لحظه ای مهم در 
روابط ایران و انگلستان« توصیف و ابراز امیدواری کرد که همکاری 
س��ازنده تری میان دو کشور آغاز ش��ود. با این حال، پس از گذشت 
چند ماه )آذرماه 95( ترزا می نخس��ت وزیر جدید انگلستان که برای 
بازدی��د از پایگاه نظامی دریایی »جفیر« به بحرین س��فر کرده بود، با 
ش��رکت در س��ی و هفتمین نشست سران کش��ورهای عضو شورای 
هم��کاری خلی��ج فارس که در منام��ه پایتخت بحرین برگزار ش��د، 
خطاب به سران این شورا اظهار کرد: »قصد دارم به شما اطمینان دهم 
که نس��بت به تهدیدی که ایران برای خلیج فارس و خاورمیانه ایجاد 
می کند هوش��یار هس��تم و انگلیس کاماًل به همکاری راهبردی مان با 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس و همکاری با ش��ما برای مقابله با آن 

تهدید پایبند است«. 
در تدوام چنین رویکردی در هش��تم  بهمن 1395، نخست وزیر 
انگلی��س در س��خنرانی در نشس��ت جمهوری خواه��ان آمریکا در 
ش��هر فیالدلفیا  عنوان کرد ک��ه ایران نف��وذی بدخواهانه در منطقه 
دارد و بای��د با تالش ایران برای اعمال نف��وذ در منطقه مقابله کرد. 
همچنی��ن در 18 بهم��ن 1395، خانم می در دیدار با نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیس��تی در لندن ضمن اینکه با درخواس��ت نتانیاهو برای 
وض��ع تحریم های جدید علیه ایران مخالفت ک��رد اما در گفتگوی 
با وی بیان داش��ت: »لندن از توافق هس��ته ای ایران حمایت می کند، 
اما بایس��تی درباره رفتارهای ثبات زدای ایران هوشیار بود«. در ادامه 
این روند و در جدیدترین اظهارنظر در 16 فروردین 1396، ترزا می 
در دیدار از عربس��تان و در گفتگو با روزنامه الریاض گفته اس��ت: 
»ما بای��د برای مقابله با فعالیت های خصمانه ای��ران در منطقه چه در 
لبنان و عراق و س��وریه و منطق��ه خلیج )فارس( همکاری کنیم ... ما 
اطمینان داریم که توافق هسته ای بهترین راه برای ممانعت از دستیابی 
ایران به س��الح هسته ای است. توافق هسته ای فرصت افزایش روابط 
با ایران را فراهم می کند. روابطی که همکاری مستقیم درباره مسائل 

نگران کننده را تسهیل می کند ولی این مسئله 
به معنی چشم پوشی از فعالیت های ایران که 
ثب��ات را در منطقه بر هم می زند، نیس��ت. ما 
باید به شکلی قاطع و فعال توافق هسته ای را 
کنترل کنیم و ب��ا هرگونه نقض این قرارداد 
به صورت ف��وری و قاطع برخ��ورد کنیم و 
ما به نوبه خود از کش��ورهای خلیج )فارس( 
در براب��ر دخالت های ای��ران در امور داخلی 
آنها پش��تیبانی می کنیم«. گفتنی است که در 
اواخر س��ال گذشته )بهمن ماه 95( خانم می 
با حضور مجدد در منطق��ه، از ترکیه دیدار 
و طی آن دو موافقتنام��ه همکاری در زمینه 
صنای��ع نظامی و امنیت هوای��ی بین ترکیه و 

انگلیس به امضا رسید.
ب��ا این حال، در میانه  ای��ن اظهارنظرهای 
خصم آل��ود نخس��ت وزی��ر انگلی��س علیه 
نقش و نف��وذ منطقه ای ای��ران، وزارت امور 
خارجه ای��ن کش��ور در 14 فروردین 1396 
با صدور بیانیه ای »فهرس��ت ایران1«  را پس از 
اعمال شده  تحریم های  برخی  برداشته ش��دن 
علیه ایران در پی دس��تیابی به توافق هسته ای 
ب��ه روز کرد. در بیانی��ه وزارت امور خارجه 
انگلیس آمده اس��ت: »پس از س��ال ها اعمال 
تحریم های گس��ترده، جامع��ه بین المللی در 
پی دستیابی به توافق هسته ای با ایران در سال 
2015 در حال تعامل دوباره با ایران است. در 
نتیجه توافق هس��ته ای حاصل شده بین گروه 
1+5 )فرانس��ه، آلمان، انگلیس، چین،  روسیه 

انگلیس  صادرات  کنترل  سازمان  توسط  ایران«  »فهرست   .1 
برای کمک به صادرکنندگان این کشور در اتخاذ تصمیمات 
آنها  آیا صادرات  منتشر شد که  این موضوع  آگاهانه درباره 
می تواند مایه ایجاد نگرانی هایی در ارتباط با استفاده نهایی از 
اقالم آنها باشد یا خیر. این فهرست -که در آن به نام شماری 
از نهادها، شرکت ها و سازمان ها در ایران اشاره شده است- به 
تا  باره صادر شده است  منظور کمک به صادرکننده در این 
او بتواند قضاوت کند بر اساس تصمیمات قبلی سازمان کنترل 
اقالم  از  نهایی  استفاده  درباره  آیا  درباره صادرات،  صادرات 

صادراتی اش نگرانی وجود دارد یا خیر.
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و آمری��کا( و ای��ران برخ��ی از تحریم های 
مرتب��ط ب��ا هس��ته ای و دیگ��ر تحریم های 
مال��ی و اقتصادی اعمال ش��ده ب��ر ایران در 
ژانویه سال 2016 برداش��ته شدند. به همین 
منظور، حجم »فهرست ایران« که ارائه کننده 
اطالعاتی برای کارشناس��ان درباره نهادها، 
ش��رکت ها و س��ازمان های خاص در ایران 
اس��ت، کاهش یافته است«. در بخش پایانی 
این بیانیه آمده اس��ت: »برداش��تن برخی از 
تحریم ها بدین معناس��ت که ایران می تواند 
آزادانه تر با جامعه بین المللی مراوده تجاری 
انجام دهد. این موضوع س��بب ارائه فرصتی 
برای ش��رکت های انگلیسی برای واردشدن 
به بزرگترین بازار اقتص��اد جهانی طی چند 
دهه می شود. دولت انگلیس به طور کامل از 
گس��ترش روابط تجاری ما با ایران حمایت 
می کن��د و تجار انگلیس��ی را به بهره برداری 
از فرصت های تجاری به وجودآمده ترغیب 
می کن��د. دول��ت ایران ب��ه ط��ور واضح از 
تمای��ل خود ب��رای جذب س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی به منظور دستیابی به اهداف 
جاه طلبانه خود برای رسیدن به رشد اقتصادی 
خبر داده است و شرکت های خصوصی در 
سراسر جهان از جمله شرکت های انگلیسی 
به زودی ب��ا فرصت های تج��اری جدیدی 
مواجه خواهند بود ک��ه به نفع ایران و مردم 

آن نیز هست«. 
ب��ه ط��ور کلی، م��رور رون��د تحوالت 
ماه ه��ای گذش��ته در رواب��ط دوجانبه میان 
ای��ران و انگلیس همزمان ب��ا وقوع برگزیت 
و روی کارآم��دن دول��ت ترزا م��ی در این 
کشور نشان می دهد که دولت جدید بریتانیا 
عالوه بر تأکید اصولی بر پایبندی به برجام و 
تمایل برای بهبود و توس��عه روابط اقتصادی 
و تج��اری با ایران، همزم��ان بر نقش و نفوذ 

مخ��رب ایران در منطقه تأکی��د دارد و بر مهار و کنت��رل آن اصرار 
می ورزد. این رویکرد متناقض این س��ؤال را به ذهن متبادر می سازد 
که هدف اصلی انگلیس از در پیش گرفتن چنین سیاس��تی چیس��ت 
و جمهوری اس��المی ایران برای مواجهه ب��ا آن چه راهبردی را باید 
در پیش گیرد. برای پاس��خ به این س��ؤال ناگزیر بای��د به تأثیری که 
برگزیت بر سیاست خارجی و منطقه ای دولت جدید بریتانیا گذارده، 
پرداخت تا بتوان بر مبنای آن به راهبرد صحیحی برای تعامل با بریتانیا 

دست یافت.  

سیاست پسابرگزیتی انگلیس در منطقه
خ��روج انگلی��س از اتحادی��ه اروپ��ا و اس��تقالل آن از مجموع��ه 
سیاس��ت های مش��ترک اروپایی به ویژه سیاس��ت خارجی و امنیتی 
مش��ترک و همچنین جدایی این کش��ور از بازار مشترک اروپایی، 
الزاماتی را فراروی سیاس��ت خارجی این کش��ور قرار داده اس��ت 
تا در دوره  پس��ابرگزیت ضمن مدیریت و کنت��رل پیامدهای منفی 
خروج، بتواند به رش��د اقتصادی، اس��تقالل سیاس��ی- اقتصادی و 
احیای نقش بین الملل��ی بریتانیا خارج از چارچوب اتحادیه اروپا به 
عنوان اهداف اصلی برگزیت دست یابد. از مهمترین ملزومات این 
سیاس��ت، نقش آفرینی مجدد در مناطق سنتی تحت نفوذ و جستجو 
برای یافتن بازارهای جدید است. غرب آسیا و به ویژه حوزه  خلیج 
ف��ارس واجد هر دوی این ویژگی ها در سیاس��ت خارجی انگلیس 
اس��ت. بنابراین، با توجه به تحوالت ماه های اخیر، به نظر می رس��د 
سیاس��ت جدید انگلیس در غرب آس��یا بر اس��اس محورهای زیر 

پیگیری می شود:
1. بازگشـت مجدد به خلیج فارس: اگرچه دولت انگلیس 
که در س��ال 1971 نیروهاي خود را از شرق کانال سوئز خارج کرد 
و س��ازوکار امنیتي این منطقه را به واشینگتن س��پرد، با احیاء پایگاه 
دریایی »جفیر« در بندر »مینا سلمان« بحرین در سال 2014 و در زمان 
نخست وزیری دیوید کامرون بازگشت مجدد خود به منطقه را کلید 
زد اما هرگز به صراحت امروز از بازگشت دائمی به منطقه و اهداف 
خود از این بازگش��ت س��خنی به میان نیاورده ب��ود. بخش مهمی از 
اظهارات خانم می در س��فرهای اخیرش ب��ه منطقه را تأکیدهای وی 
بر ضرورت فعال ش��دن مشارکت امنیتی انگلیس با کشورهای منطقه 
و اش��اره صریح به ضرورت »حضور نظامی فیزیکی« این کش��ور در 
منطقه خلیج فارس تشکیل داده است. وی در نشست شورای همکاری 
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خلیج فارس گفت: »بریتانیا به منطقه خلیج فارس بازگشته است و در 
همین چارچوب تعهدات امنیتی و دوس��تی دیرینه خود با کشورهای 
عرب ح��وزه خلیج فارس را تحکیم و تقوی��ت خواهد کرد؛ بریتانیا 
طی 200 س��ال بخش��ی از تاریخ ش��ما بود و در قرن های پیش  رو نیز 
با ش��ما خواهیم بود«. عالوه بر پایگاه دریایی جفیر، انگلیسی ها یک 
مرکز آم��وزش نیروهای پیاده در عمان نیز دای��ر کرده اند. خانم می 
در این س��فر با اش��اره به این دو پایگاه افزوده است: »اکنون انگلیس 
بیش از هر زمان دیگری ناو جنگی، هواپیما و نیروی نظامی به منطقه 

خلیج فارس اعزام کرده است«. 
در حقیقت، انگلیس در هیچ منطقه دیگری در جهان این تعداد 
از نیرو و تجهیزات را مس��تقر نکرده اس��ت. این کش��ور همچنین 
قرار اس��ت، یک مرک��ز فرماندهی جدید در دب��ی افتتاح کند که 
وظیفه هدایت این نیروها را برعهده خواهد داش��ت. همکاری های 
امنیت��ی در کنترل فرودگاه ها نی��ز از برنامه های دیگر در چارچوب 
همکاری ه��ای امنیتی انگلیس با کش��ورهای عرب��ی منطقه خلیج 
فارس اس��ت. عالوه بر این، قرار اس��ت یک کارگروه مش��ترک 
میان انگلیس و ش��ورای هم��کاری خلیج فارس نیز ایجاد ش��ود تا 
همکاری های امنیت��ی دو طرف را مدیریت نمای��د. در چارچوب 
سیاس��ت بازگش��ت دائمی انگلیس به خلیج فارس، نخس��ت وزیر 
این کش��ور پیش تر در اظهارنظ��ری قابل تأمل گفته ب��ود: »امنیت 
خلیج ف��ارس، امنیت ماس��ت؛ به همین دلیل اس��ت که قصد داریم 
بیش از س��ه میلیارد پوند طی یک ده��ه آینده برای تقویت قدرت 
س��خت در این منطقه سرمایه گذاری کنیم«. مطابق با اظهارنظرهای 
خانم می، این کش��ور به منظور تقویت امنیت کش��ورهای جنوبی 
خلیج فارس از »یک مش��ارکت امنیتی« حمایت می کند که شامل 
س��رمایه گذاری دفاعی و آم��وزش نظامی در بحری��ن و اردن هم 
بشود. به طور کلی می توان گفت حضور نظامی انگلیس در منطقه 
بس��تر الزم برای 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 و همس��ویی منافع و سیاست ها با کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس در قالب ائتالفی نانوش��ته به نظم آتی این منطقه مطابق 

با منافع خود شکل و حالت بدهد.
2. کسـب منافـع اقتصـادی و تجاری: اصوالً سیاس��ت 
خارج��ی انگلیس یک سیاس��ت تجارت محور اس��ت و کس��ب 
مناف��ع اقتصادی هم��واره در صدر اولویت های سیاس��ت خارجی 

این کش��ور در مناس��بات با جه��ان خارج 
ق��رار دارد. به نظر می رس��د این اصل پس 
از برگزی��ت بی��ش از پیش جای��گاه خود 
را در سیاس��ت خارجی انگلی��س باز یافته 
اس��ت. بر این اس��اس، یکی از محورهای 
اساسی جهت دهی به سیاست غرب آسیای 
انگلی��س پس از خ��روج از اتحادیه اروپا، 
دس��تیابی به منافع اقتص��ادی و تجاری در 
روابط با کشورهای منطقه است. در همین 
راس��تا، طی بیانیه ای از س��وی دفتر نخست 
وزیری انگلیس »دس��تیابی به توافق درباره 
تجارت آزاد با کش��ورهای ح��وزه خلیج 
ف��ارس مهم ترین تصمی��م انگلیس پس از 
خروج از اتحادیه اروپا« عنوان شده است. 
همچنی��ن در بیانی��ه مذکور آمده اس��ت، 
منطقه خلیج فارس بزرگترین سرمایه گذار 
در انگلیس و دومین واردکننده غیراروپایی 
کاالهای انگلیسی است و همین امر باعث 
می شود که دو طرف برای گسترش روابط 
اقتص��ادی و تجاری ت��الش نمایند. گفتنی 
است حجم سرمایه گذاری های کشورهای 
حاشیه خلیج فارس در انگلیس بالغ بر 150 
میلیارد پوند )190 میلیارد دالر( است و در 
مدت کوت��اه چندماهه پ��س از برگزیت، 
آمارها رشد 18درصدی صادرات انگلیس 
به ش��ش کش��ور ش��ورای همکاری خلیج 
ش��امل عربس��تان، امارات، قط��ر، بحرین، 

عمان و کویت را نشان می دهند. 
ارتباط، برخ��ی گزارش ها  در همی��ن 
از تمای��ل رهب��ران لندن ب��رای تجارت و 
ب��ا  دالری  تریلی��ون  دو  س��رمایه گذاری 
کش��ورهای عربی این منطقه حکایت دارد 
که این حجم از همکاری  در قالب مناسبات 
انگلیس با ش��ورای همکاری خلیج فارس 
و همچنی��ن روابط دوجانبه با کش��ورهای 

روابط ایران و انگلیس در دوران 
پسابرگزیت



65

عضو آن ص��ورت می پذی��رد. البته تمایل 
سران انگلیس به موضوع سرمایه گذاری و 
بهره برداری از ظرفیت های این منطقه پیش 
از این هم اعالم 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 مناسبات 
اقتصادی و سیاس��ی با این کشورها تحکیم 
یابد اما مس��ائلی همچ��ون حضور پررنگ 
آمریکا در منطقه و اجبار انگلیس در پیروی 
از الزام��ات اتحادیه اروپا مانع از تحقق آن 
شد. با این حال، طرفین در نشست منامه در 
زمینه امضای توافقنامه تجارت آزاد پس از 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت وگو 
کردند. برنامه های کاری ارائه شده از سوی 
بزرگترین شرکت های انگلیس برای دوره 
پس��ابرگزیت، حاکی از آن اس��ت که این 
شرکت ها سرمایه گذاری 30 میلیارد پوندی 
را در اقتصاد کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس هدف گ��ذاری کرده اند. بر پایه این 
اعالم ش��ده، س��رمایه گذاری ها  برنامه های 
در ارتب��اط ب��ا 15 بخ��ش تج��اری و طی 
بازه زمانی پنج س��اله اجرایی خواهند شد. 
همچنی��ن، انگلیس برنام��ه خاصی را برای 
تقویت و آینده زیرساخت های کشورهای 
این منطقه از جمله زیرساخت های هوشمند 
و پایدار را در نظر دارد که طبق برآوردها 
نیازمن��د 250 میلیارد پوند س��رمایه گذاری 

است.   
یکی دیگر از تجارت ه��ای پررونق و 
س��ودآور منطقه غرب آسیا برای انگلیس، 
تجارت تس��لیحات نظامی است. بر اساس 
گ��زارش جدی��دی ک��ه گاردی��ن اخیراً 
منتش��ر کرده و با وجود تمامی اعتراضات، 
سازمان های حقوق بشری انگلیس از زمان 

آغاز جنگ یمن تاکنون، این کشور حدود سه میلیارد پوند سالح به 
عربستان فروخته است. گاردین در این زمینه نوشته است: »در حال 
حاضر عربستان بزرگ ترین مشتری بخش دفاعی انگلیس محسوب 
می شود و از آغاز سال 2015 میالدی تاکنون سخت افزارهای نظامی 
به ارزش 5/3 میلیارد پوند سفارش داده است«. همچنین، عربستان 
س��عودی یکی از بزرگ ترین مشتریان عظیم ترین هلدینگ صنایع 
نظام��ی بریتانیا، یعن��ی BAE Systems اس��ت. دولت انگلیس 
غرب آسیا را بازار اصلی صادرات تسلیحاتی اش می داند زیرا این 
منطقه، مقصد دو س��وم از کل صادرات تسلیحاتی انگلیس است. 
انگلیس در دو سال گذشته توافقنامه های تسلیحاتی به ارزش 388 
میلیون پوند با امارات، 170 میلیون پوند با قطر، 120 میلیون پوند با 
عمان و 24 میلیون پوند با بحرین منعقد کرده اس��ت. به طور کلی، 
به نظر می رس��د که انگلیسی ها برای پایین آوردن ریسک ناشی از 
کاهش س��رمایه گذاری، بیکاری و رکود احتمالی پس از خروج 
کام��ل از اتحادی��ه اروپا، بر روی ظرفیت ه��ای موجود اقتصادی، 
تجاری و مالی کشورهای عربی منطقه غرب آسیا حساب ویژه ای 

باز کرده اند. 
3. کنتـرل سیاسـی و نظامی بر منطقه: کنترل سیاس��ی و 
نظامی بر منطقه یکی دیگر از مهمترین محورهای سیاست خارجی 
انگلیس در غرب آسیا به حساب می آید. در واقع، حضور بلندمدت 
انگلیس در این منطقه مس��تلزم داش��تن کنترل سیاس��ی و نظامی بر 
تحوالت پر افت و خیز آن اس��ت. دس��تیابی به این کنترل سیاسی و 
نظامی با س��ه هدف عمده و اساس��ی دنبال می شود: امنیت اسرائیل، 
امنی��ت انرژی و کنترل و مهار نق��ش و نفوذ ایران در منطقه. چندان 
جای بحث ندارد که همواره یکی از سیاس��ت های اصولی انگلیس 
در خاورمیانه، حفاظت از موجودیت و امنیت اس��رائیل و کمک به 
ارتقاء نفوذ راهبردی آن در منطقه بوده اس��ت. مسئله دوم، تضمین 
امنی��ت عرضه و انتق��ال ان��رژی از خلیج فارس به انگلیس اس��ت. 
انتظار م��ی رود که با خروج انگلیس از اتحادی��ه اروپا، صنعت این 
کشور حرکت به سمت رش��د بیشتر را هدف گذاری نماید که این 
امر مس��تلزم دس��تیابی به منابع انرژی ارزان و مطمئن اس��ت. مسئله 
س��وم، مهار نفوذ ایران در منطقه خلیج فارس و غرب آس��یا است. 
این مس��ئله از دو جهت برای انگلیس حائز اهمیت اس��ت. نخست، 
دول��ت انگلیس به خوبی می داند که سیاس��ت بازگش��ت مجدد به 
خلیج فارس و غرب آس��یا با مخالفت و کارشکنی جدی جمهوری 

ل
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اس��المی ایران روبروس��ت و انگلیس نیز همانن��د آمریکا با چالش 
ای��ران در این منطقه مواجه خواهد بود. دوم، یکی از انتظارات مهم 
دولت ه��ای عربی حوزه خلیج ف��ارس در ازای در اختیار قراردادن 
پای��گاه نظامی و فرصت های اقتصادی خ��ود به انگلیس، حمایت ها 
و پش��تیبانی های این کشور در قبال کنترل نفوذ ایران در کل منطقه 
است. کشورهای منطقه به ویژه عربستان و ترکیه معتقدند که ایران 
ب��ا نفوذی که در عراق، س��وریه و لبنان پیدا ک��رده در حال تبدیل 
به یک هژمون منطقه ای اس��ت؛ تالش��ی که پس از توافق هسته ای 
بیش از پیش تقویت شده است. لغو تحریم های بین المللی اقتصادی 
علیه ای��ران و همچنین عدم وجود الزام متقاب��ل برای هرگونه تغییر 
در سیاست های منطقه ای این کشور، ایران را در موقعیتی قرار داده 
که نفوذ قابل توجهی را در منطقه کس��ب نموده است. بنابراین، در 

شکلی جدید باید ایران را مهار کرد. 
بنابرای��ن، چندی��ن نوبت س��خنان خصمان��ه خانم م��ی مبنی بر 
همکاری با کش��ورهای منطقه و به ویژه اعضای ش��ورای همکاری 
خلی��ج فارس برای مقابله ب��ا آنچه وی »نقش و نف��وذ مخرب ایران 
در منطق��ه« خوانده، در این چارچوب قابل درک اس��ت. در واقع، 
انگلیس با بهره برداری از سیاس��ت ایران هراس��ی و ب��ه بهانه مقابله با 
آنچ��ه مداخله ایران در ام��ور داخلی کش��ورهای منطقه می خواند، 
دو ه��دف عم��ده را دنبال می کند. نخس��ت، با این توجی��ه به دنبال 
توس��عه حضور نظامی خ��ود در منطقه و تقوی��ت نیروهای دریایی 
خود در بحرین و س��ایر کش��ورهای عربی این منطقه با اس��تفاده از 
تسهیالت مالی آنها و همچنین فروش سالح های بیشتر به آنان است 
و دوم، مهار و کنترل ایران به عنوان بزرگترین مخالف سیاست های 

توسعه طلبانه خود در منطقه است.  
4. اتحـاد راهبردی با کشـورهای عربـی خلیج فارس: 
به طور طبیعی، یکی از الزامات توفیق سیاس��ت پسابرگزیتی انگلیس 
در منطقه، داش��تن روابط بلندمدت و اتحاد راهبردی با کش��ورهای 
عربی حوزه خلیج فارس است زیرا این کشورها هم خریداران خوبی 
برای تس��لیحات و س��ایر صادرات انگلیسی هستند و هم از در اختیار 
قراردادن پایگاه نظامی به این کش��ور اس��تقبال می کنند. مناسبات و 
روابط گسترده و عمیق لندن و اعراب جنوب خلیج فارس، وضعیت 
جدیدي نیست اما س��یر تحوالت منطقه ای و جهانی توسعه مناسبات 
انگلیس با کشورهاي عربي را ضروری تر از هر زمان دیگري ساخته 
اس��ت. دالیلی همچون روی کارآم��دن ترام��پ، برگزیت و روند 

تح��والت بحران های منطق��ه ای، انگلیس و 
اعراب منطقه را به هم نزدیک تر از گذش��ته 
س��اخته اس��ت. ضمن اینکه نبای��د فراموش 
کرد ح��زب محافظ��ه کار دارای یک جناح 
قوی حامی اعراب اس��ت و بر همین اس��اس 
دولت ه��ای محافظه کار انگلیس��ی از دیرباز 
رواب��ط ق��وی و همدالنه ای ب��ا جهان عرب 
داشته اند. ایجاد پایگاه نظامی، فروش حجم 
قابل توجهی از تسلیحات، افزایش مبادالت 
اقتص��ادی و تجاری به یک س��طح غیرقابل 
چشم پوش��ی و نادیده گرفتن مس��ئله حقوق 
بشر در این کش��ورها از جمله سیاست هایی 
اس��ت که برای ایجاد ی��ک رابطه راهبردی 
فرات��ر از روابط گذش��ته با این کش��ورها از 
سوی محافظه کاران انگلیسی در پیش گرفته 

شده است.  
بین المللـی  نفـوذ  افزایـش   .5
انگلیـس: ع��الوه ب��ر زیان های م��ادی و 
اقتصادی احتمالی برگزیت ب��رای بریتانیا، 
یک��ی دیگ��ر از پیامدهای قاب��ل پیش بینی 
و محتم��ل خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا 
کاهش پرس��تیژ و نقش این کشور در نظام 
بین الملل اس��ت. این نقیصه و چالش تنها از 
طریق حض��ور فعال سیاس��ت خارجی این 
کشور در مناطق استراتژیک و ژئوپلیتیک 
جهان قاب��ل جبران خواهد ب��ود. در همین 
زمین��ه، بدون تردی��د منطق��ه خلیج فارس 
و غرب آس��یا به س��بب ظرفیت های باالی 
ژئوپلیتیک��ی و ژئواس��تراتژیکی، یک��ی از 
مناطق راهب��ردی هدف ب��رای انگلیس به 
حس��اب می آی��د. در این چارچ��وب، این 
کش��ور با حضور فعال در معادالت منطقه 
خلیج فارس و غرب آس��یا، ضمن افزایش 
نفوذ بین المللی خود، به احیای یک پرستیژ 
مس��تقل از اتحادیه اروپا در نظام بین الملل 
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دست خواهد زد. پیش بینی می شود اتحادیه 
اروپا و بریتانیا پس از برگزیت به عنوان دو 
رقیب بر س��ر تأثیرگذاری و کس��ب منافع 
اقتصادی بیش��تر در غرب آس��یا با یکدیگر 
به رقاب��ت بپردازن��د. از نقطه نظ��ر ارتباط 
ترانزیتی که این منطقه با س��ایر مناطق مهم 
جهان دارد و همچنین در چارچوب تجربه 
تاریخی که انگلیس��ی ها از دوران استعمار 
در این منطقه و مناطق پیرامونی آن کس��ب 
کرده اند، از نظر مقامات این کشور، خلیج 
فارس ب��ه عنوان کان��ال 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 خروج از اتحادیه اروپا 
نیازمند دستیابی به منافذ راهبردی و تجاری 
اس��ت تا بتواند در دوره پ��ر تالطم عبور از 
این اتحادیه، اهمیت و وزن جهانی خود را 

از دست ندهد.

ایران و سیاسـت پسابرگزیتی انگلیس 
در منطقه

روابط دو کش��ور در دوره ه��ای مختلف بر 
اساس نوع دولت های ایران و احزاب مختلف 
بر سر کارآمده در بریتانیا، تغییر کرده است. 
در کن��ار تغییر دولت ه��ا، الگوهای اتحاد و 
ائت��الف منطقه ای، رویداده��ای منطقه ای و 
جهانی و نیازمندی های سیاس��ی و اقتصادی 
مبتن��ی بر آنه��ا در نح��وه  رواب��ط دوجانبه 
تأثیرگذار بوده اس��ت. از ای��ن رو، تا زمانی 
ک��ه مؤلفه های مؤثر بر روابط ایران و بریتانیا 
را درس��ت نشناس��یم و یا بدون وزن دهی و 
اولویت بن��دی، آنه��ا را در تحلیل های خود 
لحاظ کنیم، نمی توانیم به درک درس��تی از 
شکل فعلی روابط و چش��م انداز آن برسیم. 
ب��رای مث��ال، بای��د بدانیم در ش��رایط فعلی 

دوستان استراتژیکی نظیر اس��رائیل یا کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس چقدر برای انگلس��تان دارای اهمیت هس��تند و با توجه به این 
جایگاه اس��ت که تأثیر آنها بر روابط ایران و بریتانیا روشن می شود و 
یا ببینیم تأثیر متغیر انرژی یا منافع اقتصادی در شرایط فعلی بریتانیا چه 
درجه ای از اهمیت را به خود اختصاص می دهد. تأکید بر هر کدام از 
این متغیرها و لحاظ نکردن برخی دیگر در دوره های مختلف س��بب 
برداش��ت های غیرواقعی از مناسبات ایران و بریتانیا شده است. باید با 
توجه به تجارب تاریخی و ش��رایط فعلی بین المللی به هر مؤلفه وزن 
داد. از آن جا که به مؤلفه های مؤثر در روابط وزن داده نش��ده است، 
در بسیاری موارد در خصوص تأثیر متغیرها برآورد باالتر از حد واقع 
یا کمتر از حد واقعی وجود داش��ته است. در شرایط فعلی، برگزیت 
و روی کارآمدن دولت ملی گرای ترزا می، تالش این کش��ور برای 
س��لطه بر بازارهای اقتصادی مناطق س��نتی تحت نفوذ همچون خلیج 
ف��ارس به عنوان جایگزینی ب��رای بازار مش��ترک اروپایی، برجام و 
تعام��ل دنیا به وی��ژه اروپا با ایران و بحران ه��ای خاورمیانه و نقش و 
نفوذ ایران در آنها مهمتری��ن مؤلفه های تأثیرگذار در روابط ایران و 

بریتانیا هستند. 
در چنی��ن وضعیت��ی، وزن دهی بی��ش از حد به مؤلفه سیاس��ت 
منطقه ای انگلی��س و موضع گیری های آن در قبال نقش و نفوذ ایران 
در منطقه در قیاس با س��ایر مؤلفه های تأثیرگ��ذار دیگر، ما را دچار 
برداش��ت های غیرواقعی از روابط خواهد س��اخت. در نتیجه، عالوه 
بر اینکه باید توجه داش��ته باش��یم که مرکز ثقل هم��ه  مؤلفه های باال 
به س��بب وقوع پدیده ای نظیر برگزیت، مس��ئله اقتصاد بریتانیاس��ت، 
باید به س��ه عنصر همپوشان زیر در وزن دهی خود توجه داشته باشیم: 
نخس��ت، درک صحی��ح و واقع بینانه از جای��گاه و موقعیت ایران در 
سیاس��ت خارجی انگلیس در منطقه؛ دوم، درک صحیح و واقع بینانه 
از ق��درت بازیگری و می��زان نفوذ انگلیس در منطقه؛ و س��وم، نوع 
واکنش سیاس��ت خارجی ایران به سیاست ها و تحرکات انگلیس در 

منطقه. 
در م��ورد مؤلف��ه نخس��ت بای��د گفت ک��ه انگلی��س در میان 
کش��ورهای اروپایی بی��ش از همه با سیاس��ت های آمریکا در قبال 
ایران پس از انقالب اس��المی همراهی داش��ته است و اصوالً سابقه 
اس��تعماری بریتانیا در ایران س��بب شده اس��ت تا این کشور بعد از 
آمریکا مهمترین دش��من بالقوه ایران در مجموعه غرب تلقی شود 
و تنظی��م روابط با آن بعد از انقالب هم��واره متأثر از چنین دیدگاه 
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کالنی در داخل کش��ور بوده اس��ت. با همه این حساس��یت ها، دو 
طرف به موضع بازنگری در سیاست خود در قبال دیگری رسیده اند 
و همین موضوع منشأ تحول در روابط آنان است. این رخداد تحت 
تأثی��ر تغییرات کلی در سیاس��ت خارجی ای��ران و باالخص تحول 
در موضوع هس��ته ای و نیز برگزیت اس��ت. با این حال، صحبت از 
همکاری های سیاسی و امنیتی در مسائل منطقه ای با انگلیس همواره 
با دشواری های بیشتری در قیاس با سایر کشورهای اروپایی همچون 
آلمان و فرانس��ه همراه بوده اس��ت. ضمن اینکه همراهی راهبردی 
انگلیس با سیاست کشورهای عربی حوزه  خلیج فارس در منطقه به 
ویژه در مورد س��وریه و یمن امکان هرگونه همکاری در این زمینه 

را منتفی ساخته است. 
از این رو، سیاس��تمداران انگلیسی با علم به این مسئله، به راحتی 
و ب��ه  صراح��ت از مهار ای��ران در منطقه صحبت به می��ان می آورند 
چ��را که نه تنها این موضوع در تطابق با سیاس��ت منطقه ای آنان قرار 
دارد و در قب��ال ایران هی��چ هزینه ای برای آنان ندارد، بلکه با س��وء 
اس��تفاده از فضای تنش آمی��ز موجود میان ایران و اع��راب می تواند 
قراردادهای تجاری و تس��لیحاتی س��نگینی به این کش��ورها تحمیل 
نمای��د. چندان دور از انتظار نیس��ت که بریتانیا پ��س از برگزیت در 
جس��تجوی قراردادها و تعامالت تجاری بهتر، ابتدا به سراغ کشورها 
و بازارهایی خواهد رفت که امکان تعامل بیشتر با آن ها را داشته و به  
عالوه حجم این تعامالت هم گس��ترده تر باشد. با این حال، همزمان 
از بهبود روابط تجاری و اقتصادی با ایران نیز استقبال می کند چراکه 
سابقه نشان داده راه همکاری در این زمینه با جمهوری اسالمی ایران 
هموارتر از س��ایر زمینه ها اس��ت. در همین رابطه بر اساس گزارشی 
از دیلی تلگراف، برخی مقامات دولتی انگلیس اذعان داش��ته اند که 
از ژانویه ت��ا اکتبر 2016 ارزش صادرات انگلی��س به ایران همچنان 
افزایش داش��ته و 42درصد بیش از رقم مش��ابه در همان مقطع زمانی 
در س��ال 2015 بوده است. بنابراین، سیاست پسابرگزیتی انگلیس در 
قب��ال ایران بر دوگانه  همکاری با ایران در حفظ برجام و تالش برای 
دس��تیابی به فرصت های اقتصادی آن و همزم��ان کنترل نفوذ آن در 

منطقه استوار است. 
دومی��ن مؤلفه درک صحی��ح و واقع بینانه از ق��درت بازیگری و 
میزان نفوذ انگلیس در منطقه اس��ت. این درس��ت است که بریتانیا در 
گذشته نفوذ قابل توجهی در منطقه خاورمیانه داشته است اما این بدان 

معنی نیست که امروز نیز در بازگشت مجدد 
ب��ه منطقه از همان نفوذ و ق��درت برخوردار 
خواهد بود. فضای ام��روز خاورمیانه با یک 
قرن گذش��ته، تفاوت فاحش��ی دارد و حتی 
ق��درت بازیگ��ری ابرقدرت های��ی همچون 
ای��االت متحده نیز در چنین فضایی به چالش 
جدی مواجه شده اس��ت. بنابراین، بازگشت 
ب��ه منطق��ه لزوماً ب��ه معنای افزای��ش قدرت 
و نف��وذ ای��ن کش��ور در ح��د و اندازه های 
ی��ک بازیگر قطعی تأثیرگ��ذار در معادالت 
منطقه نخواهد بود بلکه حتی محتمل اس��ت 
که هزینه های ب��دون دس��تاوردی برای این 
کشور به همراه داش��ته باشد. مهمترین مسئله  
سیاس��ت خارجی انگلستان در سال های آتی 
خ��روج بدون هزینه از اتحادیه اروپا، س��ر و 
س��امان دادن به اقتصاد مستقل شده  انگلیس و 
مدیریت مس��ائلی همچون درخواست مجدد 
جدایی اسکاتلند از این کشور خواهد بود، نه 
نفوذ منطقه ای در خاورمیانه ای که بازیگران 
متعددی مدعی و در ص��دد نقش آفرینی در 
آن هس��تند. واقعیت این اس��ت که برگزیت 
انرژی و تمرکز زیادی از سیاس��ت خارجی 
انگلس��تان خواهد گرفت و ام��کان تحرک 
واقعی را از آن تا روشن شدن وضعیت سیاسی 
و اقتصادی انگلس��تان خارج شده از اتحادیه 
اروپا سلب خواهد نمود. درخواست ترزا می 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی 
این کش��ور در تاریخ هشتم ژوئن 2017 )18 
خ��رداد( آتی با هدف کس��ب اکثریت قاطع 
در مجلس و تش��کیل دولت��ی قدرتمند برای 
شروع مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا این 

موضوع را به خوبی تأیید می کند.  
س��ومین مس��ئله نوع واکنش سیاس��ت 
خارجی ای��ران به سیاس��ت ها و تحرکات 

روابط ایران و انگلیس در دوران 
پسابرگزیت
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انگلیس در منطقه است که خود همبستگی 
درک  ب��ا چگونگ��ی  وثیق��ی  ارتب��اط  و 
مس��ئوالن سیاس��ت خارجی کش��ور از دو 
مؤلف��ه فوق الذک��ر دارد. درک صحیح از 
مؤلفه ه��ای اول و دوم به ما نش��ان می دهد 
که نخست با وجود اینکه بریتانیایی ها خود 
را نس��بت به نفوذ منطقه ای ایران حس��اس 
نش��ان داده اند اما ن��ه تنها تاکنون توس��عه 
همکاری های تجاری و اقتصادی با ایران را 
به این نگرانی خود گره نزده اند، بلکه پس 
از برجام تمایل خود را برای توسعه روابط 
اقتصادی با ایران نیز نش��ان داده اند. دوم به 
سیاس��ت منطقه ای انگلیس نباید بیش��تر از 
ظرفیت و پتانس��یل واقع��ی آن بهاء داد. در 
واقع، وزن و اهمیتی که به مواضع منطقه ای 
خصم آلود نخست وزیر انگلیس در داخل 
کش��ور داده می ش��ود می باید ب��ا توجه به 
فض��ای طرح آن، هدف از طرح آن، میزان 
تأثیر آن و اقدام عملی انگلیس در راستای 
آن و همس��نگ با همه  ای��ن عناصر در نظر 

گرفته شود.

راهبرد ایران
اقتصادی  در کن��ار فرصت های هم��کاری 
به ویژه در حوزه  ان��رژی، نقش انگلیس در 
حفظ برجام و حل مشکالت بانکی ایران با 
کشورهای اروپایی بسیار حائز اهمیت است. 
لن��دن پایتخت مال��ی اروپ��ا و بزرگ ترین 
بازار داد و س��تد مالی جهان اس��ت. روابط 
بانک های ب��زرگ اروپایی با ای��ران تا حد 
زیادی به تعامل مثب��ت این مرکز مالی مهم 
با ایران بس��تگی دارد. از این رو، رفع عملی 
بس��یاری از تحریم ها و به وی��ژه روابط بین 
بانکی به عنوان مهمترین چالش پس��ابرجام، 

روابط با انگلس��تان را برای جمهوری اسالمی ایران پراهمیت ساخته 
است. انگلس��تان با 56 کشور مشترک المنافع که مستعمره های سابق 
ای��ن کش��ور بوده اند، ارتب��اط دارد و بر آن ها صاحب نفوذ اس��ت. 
انگلیس��ی ها به دلیل چنین نفوذی، قادرند بر مس��یرهای تأمین منافع 
ایران تأثیر بگذارند. این کش��ور بزرگ ترین س��رمایه گذار خارجی 
در آمریکاست و نقش مثبت انگلستان در متقاعدسازی ترامپ برای 
پایبندی ب��ه برجام را نباید از نظر دور داش��ت. ضمن اینکه تخاصم 
بیش��تر با انگلیس��ی ها نه تنها آنها را در رفع موانع پس��ابرجامی مردد 
خواهد س��اخت بلکه به همراه��ی ترامپ برای اعم��ال تحریم های 
جدید س��وق خواهد داد. نباید فراموش کرد ک��ه دولت بریتانیا در 
دوران تنش هسته ای، در فشاری که به ایران در مسئله  تحریم ها وارد 
ش��د، قبل از اتحادی��ه اروپا و آمریکا وارد عمل ش��د. دولت بریتانیا 
ه��م در تحری��م بانک مرکزی و ه��م در تحویل ندادن س��وخت به 
هواپیماهای ایرانی، بدون مصوبه اتحادیه اروپایی، پیش قدم ش��د. از 
این رو، حفظ س��طحی از روابط با این کشور یکی از ضرورت های 

امروز سیاست خارجی کشور است.  
در چنین وضعیتی، متقاباًل راهبرد ایران نیز در پاس��خ به سیاست 
دوگانه  انگلیس می تواند مبتنی بر دوگانه  همکاری با این کش��ور در 
حفظ برج��ام و کاهش تحریم ها و همکاری اقتصادی و ترغیب این 
کش��ور به س��رمایه گذاری به ویژه در حوزه  انرژی و همزمان کنترل 
و نظ��ارت ب��ر تحرکات انگلیس در منطقه اس��توار باش��د. در واقع، 
لزومی ندارد جمهوری اسالمی ایران توسعه  همکاری های اقتصادی 
خ��ود با انگلیس را ب��ه موضع گیری های این کش��ور در قبال منطقه 
و دی��دگاه آنه��ا در مورد نق��ش و نفوذ ایران در آن گ��ره بزند. در 
پیش گرفتن یک سیاست عمل گرایانه و جداکردن تنش های سیاسی 
سنتی فی مابین از پتانسیل های همکاری اقتصادی دوجانبه در شرایط 
فعلی، مناس��ب ترین راهبرد است. این مس��ئله نافی این امر نیست که 
ما تحرکات انگلیس در منطقه را زیر نظر بگیریم و در جای مناسب 
واکنش مقتضی داش��ته باشیم. امروز ما با برخی از کشورهای منطقه 
بر سر مس��ائل منطقه ای و نقش و نفوذ منطقه ای خود دچار اختالف 
و تنش های جدی تری هس��تیم )به عنوان مثال ترکی��ه(، اما همزمان 
س��طح رواب��ط اقتصادی و فنی خ��ود را با آنها حف��ظ کرده ایم. در 
مورد کش��ور انگلیس نیز می توان از همین الگو پیروی کرد. حداقل 
دس��تاورد در پیش گرفتن این راهبرد، جلوگیری از تخاصم بیشتر و 
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تح��رکات هزینه زا برای ایران اس��ت. یک نگاه ب��ه تأمین منافع ملی 
این اس��ت که مدیریت رابطه به گونه ای باش��د که طرف انگلیس��ی 
هزینه اقدامات ضدایرانی خود را بپردازد. مشکل اصلی ما با انگلیس 
برخ��الف آمریکا ایجاد رابطه نیس��ت، بلکه حفظ و ارتقاء روابط به 
س��طحی است که برای این کشور در صورت دست زدن به اقدامات 
ضدایران��ی هزینه زا باش��د. این ذات سیاس��ت انگلیسی هاس��ت که 
چندالیه عمل می کنند و مس��ائل را به گونه ای مدیریت می کنند که 
هزین��ه اقدامات ضدایرانی خود را نپردازند. باید بپذیریم که س��طح 
رواب��ط ما با آنه��ا همواره در حدی بوده ک��ه تخریب آن برای آنها 
هزینه زا نبوده اس��ت. انگلیس��ی ها اگر بدانند ک��ه موضع ضدایرانی 
هزینه اقتصادی و سیاس��ی دارد، به احتمال فراوان به س��هولت وارد 

این اقدامات نمی شوند.

نتیجه گیری
همان گونه که از س��وی بس��یاری از کارشناس��ان پیش بینی می شد 
سیاس��ت خارجی بریتانیا با اس��تقاللی که از اتحادی��ه اروپا پس از 
برگزیت کس��ب می نماید یک بار دیگر در مناطق سنتی تحت نفوذ 
این کش��ور فعال شده و درصدد گسیل منافع اقتصادی آنها به سوی 
خود و احیای نفوذ و قدرت گذش��ته  خ��ود در آنها برخواهد آمد. 
در ای��ن چارچوب، یک��ی از مهمترین مناطق ه��دف، خلیج فارس 
و مجموعه کش��ورهای عربی عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس 
اس��ت اما خلیج فارس امروزی بس��یار متفاوت از زمانی اس��ت که 
بریتانی��ا یک تنه در آن حکمرانی می کرد. ع��الوه بر اینکه، محیط 
پیرامونی پرتنش و بحران هایی نظیر عراق، س��وریه و یمن زمینه های 
بازیگری سیاسی و اقتصادی را برای این کشور فراهم نموده است، 
برخالف گذش��ته، بازیگ��ران فرامنطق��ه ای نظیر آمریکا، روس��یه، 
فرانس��ه و آلمان و بازیگران منطقه ای نظی��ر ایران و ترکیه به عنوان 
رقبایی ج��دی عرصه را برای نقش آفرین��ی آن تنگ نموده اند. در 
چنین فضای رقابت آمیزی، انگلیس��ی ها ربودن گوی سبقت از رقبا 
را در سیاس��ت ایران هراسی که بسیار مورد استقبال اعضای شورای 

همکاری خلیج فارس به ویژه عربس��تان اس��ت، یافته اند. 
مح��ور کنش جدید بریتانی��ا در خلیج فارس پ��س از برگزیت، 
کس��ب منافع اقتصادی و دستیابی هر چه بیش��تر به بازارهای تجاری 
و تس��لیحاتی این کش��ورها در رقابت با رقب��ای قدرتمندی همچون 

آمریکا، روس��یه، فرانس��ه و آلمان است که 
به ویژه بازارهای تسلیحاتی اعراب را هدف 
گرفته اند. در واقع، ایران هراس��ی و مقابله با 
نفوذ ایران در منطقه در درجه اول سیاس��تی 
برای جذب سرمایه های این کشورها به سوی 
خود اس��ت. در عین حال، تأکید بر پایبندی 
به برجام و حفظ آن و توصیه به شرکت ها و 
تجار انگلیس��ی برای استفاده از فرصت های 
اقتص��ادی پس��ابرجام ب��رای عقب نماندن از 
رقبای اروپای��ی در ایران، سیاس��ت موازی 
انگلیسی ها است. اتخاذ این سیاست دوگانه 
و فض��ای رقابت آمیز حاکم بر منطقه نش��ان 
می دهد که سیاست انگلیس��ی مقابله با نفوذ 
ایران در منطقه را نباید بیش��تر از حد اهداف 
طرح آن و قابلیت اجرایی ش��دن آن برآورد 
و ارزیاب��ی نمود و ب��ا در پیش گرفتن متقابل 
با انگلیس��ی ها  سیاس��ت دوگانه  هم��کاری 
در حف��ظ برج��ام و مش��ارکت اقتصادی و 
همزم��ان نظارت بر نفوذ و تحرکات آنها در 
منطقه به مدیریت روابط با آنها بدون تنش��ی 
تخریبی پرداخت و با یک بازیگری چندالیه 
هزینه های اقدام��ات ضدایرانی را برای آنها 

باال برد.

روابط ایران و انگلیس در دوران 
پسابرگزیت


