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 همقدم

سخنان اخیر خانم ترزا می، نخست وزیرر رریاانیرا،      

جمع سران کشو های عضرو ورو ای همررا ی خ ری      

فررا م مینرری رررر امایررت از ایررر کشررو ها    ررارررر  

ایررران واکررنی هررای  تهدیررداج جمهررو ی اسرر می  

ررانگیخت و ودیدی  ا    میان مقاماج سیاسی ایران 

نیز پرسی هایی  ا    زمینه اهداف و مقاصد رریاانیرا  

   منطقه خ ی  فا م ررا توجره رره وترجیت جدیرد      

ناوی از خروج رریاانیا از اتحا یه ا وپا و پیامردهای نن  

و نیز کاهی توجه نمریرا ره ایر منطقه مطرر  نمرو     

ایرر امررر رره ویررعن ررا عنایررت رره پیشررینه مررداخ ج     

اانیا    ایرر  منطقره و ورناخت   یر      اساجما ی رری

رریاانیا از اوترا  و ویعیری هرای ایرر منطقره و نیرز       

پیونردهای  یرینره اب ررا وریوو کشرو های ااوریه       

جنوری خ ی  فا م، ایدن رازیشرت رریاانیرا رره ورر      

مطر  کرر ن   1٩٧1سوئز  ا پس از خروج نن    سال 

است  اما همچنان پرسی    زمینه ماهیرت اهرداف و   

صد رریاانیا    منطقه رره  روج خرو  ررا ی اسرت       مقا

اینره نیا رریاانیا ریشار را اهرداف ا اارا ی سرجی       

نز یری ریشار ررا کشرو های ااوریه جنروری خ ری       

فا م  ا   یا ره  نیال ایفرای نقری یتوراه خرو         

ایر منطقه و ایر را  را هدف مها  تهدیداتی است کره  

ی ررهم ز ن نظرم  از نیروهایی ناوی می وو  که    پ

موجو  منطقه ای هساند  راید یفت  ویدا های یمر، 

عرررا  و سررو یه ررره اورررال مسرراقیم و  یرمسرراقیم  

تهدیداتی  ا ماوجه ایر نظم منطقه ای ساخاه اسرت   

 نوواا  ااتر ره  نیال پاسخ ره پرسی های فو   ا     

  تقویت حضور بریتانیا در منطقه

جره کمارر ایرا ج    طی چند سال اخیر و رره  نیرال تو  

نشرانه هرایی  ال ررر    ماحدن ره منطقه خ ری  فرا م،   

 رریاانیا رره ورر  سروئز   ایدن رازیشت تحق  ااامالی 

، مقامراج  ٢٠1٤مشاهدن یر ید  از جم ه    سرتاامیر  

   لندن خیر از  اد خو  ره تأسیس سه پایگان جدید 

   خ رری  فررا م    امررا اج ماحرردن عرررری، عمرران و 

رحریر  ا ند  ایر مقاماج هدف از ایر ا دام  ا مقار ره  

ایرر  اسراا، نیرروی هروایی        را  اعی اع م کر ند  

ره اعزام جت هرای جنگنردن از   س طنای رریاانیا ا دام 

   نو  تو نرا و و ترایفون رره پایگران هروایی المنهرا        

همچنریر،  جنوب  ری    اما اج ماحدن عررری نمرو     

 ولت رریاانیا    پی یسرارب اضرو  خرو     رنرد      
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 و م    عمان ررنمد و نیز ره تقویرت اضرو    یرایی    

خو     جزایر کوچک پا واهی رحریر ا دام کرر   ررا   

ه ره اینره نیروی   یایی س طنای    اال ااترر  توج

فا د ناوهای هواپیمارر می راود و اناظا  نمری  و  نراو   

وا    ٢٠٢٠هواپیمارر کوئیر الیزارت ترا پریی از  هره    

خدمت وو ، رریاانیا رسیا  وارساه ره وجو  ایر پایگان 

ها    منطقه ررای انجام هریونه فجالیرت نظرامی مری    

ه تنها پایگان نظامی فجال رریاانیرا  راود  یفانی است ک

ررررای هرردایت و انجررام عم یرراج نظررامی    منطقرره   

مرری راوررد و از ایررر  و، خاو میانرره وا ررع     یرررم 

تأسیس پایگان    منطفه خ ری  فرا م رررای رریاانیرا     

 رسیا  ترو ی است  

 ضعف اقتصادی بریتانیا

از سوی  یگر، ررخی  یگر از ناظران چنریر اسراد ل   

مری  ی،   1٩٧٠د که رریاانیا    ارادای  هره  می کنن

مشر ج ا ااا ی و ره تیع نن کراهی  ره  لیل عمدتاً 

ی صو ج یرفرت کره امرران افر  و     هزینه های نظام

نگهدا ی نیروهای نظامی رریاانیا    منطقره  ا از ایرر   

کشو  س ب می کر ، از ورر  سروئز خرا ج یر یرد و     

ر کشرو  نیرز ررا    میدان  ا ره نمریرا وایتا  کر  که ایر 

اعمال سیاست  و ساونی )تریه ررر ایرران و عررسراان    

سجو ی( سجی    اف  امنیت منطقه نمو   اینک که 

رریاانیا    ورایط جدید خروج از اتحا یره ا وپرا  ررا     

یرفاه و را توجه رره  و نمرای سرخاگیری هرایی کره      

ممرر است از جانب ایر اتحا یه     اسراای محردو    

ریاانیا ره رازا هرای ا وپرا ررا وترع     ساخار  سارسی ر

تجرفه های یمرکی سنگیر اعمال وو ، ایر کشو  می 

کوود موتع خو   ا     یگر رازا ها تقویت نماید و ره 

 نیرال فررروب اسرر حه و سرایر کا هررا ررره کشررو های   

منطقه خ ی  فا م می راود، ره ویعن ننره ترزا می    

حیت سخنان خو     وو ای همرا ی خ ی  فا م صر 

از سرمایه یرتا ی    زمینره هزینره هرای  فراعی رره       

می یا       طی  هه نیندن ره میران نو      ٧/٣میزان 

پیی رینی می وو  را توجره رره ترداوم    رر ایر اسام، 

تجف ا ااا ی رریاانیا و ااامرال سریر نزولری نن       

نایجه پیامدهای خروج از اتحا یه ا وپا، رریاانیا ریشار 

 های تجا ی    ایر منطقه از جهان راود ره  نیال رازا

و عمدتاً اهداف ا اارا ی  ا  نیرال نمایرد ترا اهرداف      

نظامی، ره ویعن ننره افرا  عمومی رریاانیا نیرز چنردان   

ا یالی ره یسارب مرداخ ج نظرامی رررون مررزی از     

 سوی ایر کشو  از خو  نشان نمی  هد  

 ارزیابی موضع ایران

ایران هموا ن را اضو   د ج هرای ررز د    منطقره    

خ ی  فا م مخالف ررو ن و اعاقرا   اوراه اسرت کره      

امنیت ایر منطقه راید توسط کشو های منطقه تأمیر 

یررر    از ایررر  و و رررا توجرره ررره پیشررینه اسرراجما ی 

رریاانیا و سخنان خانم ترزا می که ررر خر ف ورواهد    

 ا تهدیردی عمردن    تا یخی و نیز تحو ج جا ی، ایران

واکنی تندی ره ایرر  مقاماج تهران ت قی کر ن است، 

 و  هیر جمهو ی اسر می ایرران   نداظها اج نشان  ا 

یامردهای  را اوا ن ره سوار  اساجما ی رریاانیرا و پ  نیز

منفی نن ررای مر م منطقه، سیاست های رریاانیرا     

منطقه  ا متمت نمو ند  را توجه رره یسرارب  امنره    

ا میان ایران و کشو های ااویه جنوری خ ری   تنی ه

فا م که  یشه    مسائل مهمی مانند جنر   اخ ری   

   یمر، تقویرت یررون هرای افراطری ترد وریجه          

منطقه و ره ویعن    عرا  و سو یه توسط ایر کشو ها 

و  امر ز ن ره فر ه یرایی، رد فاا ی مقاماج سجو ی 

ا تی رر سرر سره   را زائران ایرانی خانه خدا، اخا فاج 

جزیرن و  یرن از یک سو و امایت های رریاانیا از ایر 
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کشررو ها و فررروب اسرر حه ررره ننهررا کرره از نن ررررای  

سرکوب مر م ره ویعن    یمر اسافا ن می وو ، ایران 

 و نمای یسارب اضو  نظامی رریاانیا    منطقره  ا  

تهدیدی ررای خو  و ررای امنیت منطقره مری  انرد و    

خنان از سروی  هیرر یرری از کشرو های     ارراز ایر سر 

 ا که اناظا  می  فرت   ٥+ 1عمدن ا وپایی و از اعضای 

   جهت اعاما سازی ریشار ررا      و ن پس از ررجام 

ایران و نما ن نمو ن فضا ررای همرا ی های ریشار    

زمینه رر را ی ص ح و ثیراج    منطقره یرام ررر ا  ،     

 ی نماید ا دامی  یرسازندن و مخرب ا زیاری م

 نتیجه گیری

را توجه ره ننچه یفاه ود، رریاانیا  اد نن  ا  ا   که 

   ورایط جدید خروج از اتحا یه ا وپا جایگان سیاسی 

و ا ااا ی خو   ا    جهان تثییت نماید و را توجه ره 

از  ست  ا ن نفوذ خو     ا وپا    جساجوی تقویرت  

ویت اضرو   نفوذ خو     اوزن های  یگر ررنید، اما تق

نظامی رریاانیا    منطقه و ایفرای نقری  ی ری نن       

منطقه نیازمند رنیه ا ااا ی  روی مری راورد کره        

ورایط فج ی تحق  نن ررای رریاانیا  یرمحامرل مری   

نماید  از ایرر  و، رره نظرر مری  سرد تحرکراج اخیرر        

رریاانیا عمدتاً مجطوف ره جساجوی رازا  ررای فرروب  

است و    کنرا  نن ررا   اج صنجای اس حه و  یگر تولید

توجه ره سیاست نن     اساای همسویی را نمریرا    

میا زن ع یه ترو یسم  ست ره تحرکاج نظامی محدو  

رزند  کمرا اینرره افرزایی اضرو  و انجرام مرداخ ج       

نظامی    منطقه ع ون ررر لرزوم ررخرو  ا ی از رنیره     

ا ااا ی  وی مسا زم فائ  نمردن ررر مخالفرت هرای     

 اخ ی نیز مری راورد  هرچنرد رریاانیرا ررا توجره رره        

نونایی را منطقه و مها ج هرای  یت ماتیرک خرو        

تجامل را  هیران و یرون هرای ذی نفروذ    منطقره از    

    جهرت پیشریر    ایر  ار یت ررخو  ا  می راود کره 

ا رداماج مررثری   منطقره رره    سیاست های  ررب     

  ست رزند  


