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 تبیین موضوع

پس از پاسخ مثبت بریتانیا به  مهه  پرسهر جهرز  از     

به    اتحادی  ارزپا ز مهچنهی  انتاهاد دزنا هر ترامه     

عنوان رئیس جههور آمریکا، آینهر  رزابهو ز تمهام      

میان  نرن ز زاشنگت  در ما   ای از ابهام قرار گرفت. 

علت آن نیه  در پیامهرمای رامبهردی ایه  دز رجهراد      

نهفت  است. بریتانیا ب  مثاب  پلر میهان شهرو ز بهرد    

آت نتیک بود  ز ب  نوعر دست پنهان ایهات  متحهر    

حادی  نی  محسود مهر شهر  اسهت.    در بورزکراسر ات

جرز  احتهها ر بریتانیها از اتحادیه  ارزپها، از امهیهت      

رامبههردی ز تاتههر بریتانیهها بههرای سیاسههت مههای      

فراآت نتیکر آمریکا جوامهر کاسهت. مفهار بهر ایه ،      

جرز  متحر اصلر زاشهنگت  از اتحادیه  ارزپها زمینه      

 مای تاثیرگذاری ای  کشور در اتحادی  را نسبتا دشوار

جوامههر سههاجت ز قهمهها م ینهه  مههای آن را در قبهها  

رزیکردمای پان ارزپایر جریر اتحادی  اف ایش جوامهر  

 داد.

از سوی دیگر، اظهارا  دزنا ر ترام  در جصوص 

موضوعا  رامبهردی مهچهون نهاتو، رزسهی  ز توافه       

تجار  فراآت نتیکر، باعث شر  تا ریاسهت جهههوری   

مهلود میچ یک از قرر  مای ارزپهایر   دزنا ر ترام 

 نرن قائه  به  تیویهت نهاتو،      1باتجص بریتانیا نباشر.

تفمیف رزسی  ز حهایت از تواف  تجار  فراآت نتیکر 

بود ، در حا یک  دزنا ر ترام ، ناتو را نهادی ناکارآمهر،  

رزسههی  را قههررتر قابهه  احتههرام ز توافیهها  تجههاری   

مریکا عنوان کهرد  اسهت.   چنرجانب  را مغایر با منافع آ

آمریکهای  »فارغ از استهرار ز یا تغییر ای  دیرگا  مها،  

مهلود جریان مای سیاسر اصلر در بریتانیها  « ترام 

  2نیست.

در ای  اثنا، پرسهش کلیهری آن اسهت که  ایه       

رزیرادما ز پیامرمای آن چ  تاثیری بر حها  ز آینهر    

 آمریکا ز بریتانیا جوامر گذاشت؟« رزابو زیژ »
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 «روابط ویژه» و آینده ماهیت

ایات  متحر  آمریکا ز بریتانیا دارای رزابهو رامبهردی   

 3نبود ، بلک  ای  دز کشور دارای رزابو زیهژ  مسهتنر.  

در فههه  « زیههژ »ز « رامبههردی»تهههای  میههان دز زا   

رزابو میان ای  دز کشور حائ  امهیت اسهت. ایه  دز   

ی ، از رزیه  کشور ا  اما در تهامر مسائ  جرد ز که ن 

یکسانر برجوردار نیستنر. در حا  حاضهر که  قهرر     

متکثر شر  ز از ویهت مها مهامیتر سهیا  دارنهر، به        

ساتر مر توان دز کشوری را یافت که  دارای رزابهو   

رامبردی با یکریگر باشنر، چهرا که  شهرص اصهلر در     

شک  گیری رزابو رامبردی، انهباو باش زسهیمر از  

 چنر کشور با یکریگر است.منافع ز چا ش مای دز یا 

با زجود فیران رزابو رامبردی، دز کشور آمریکها  

ز بریتانیا برجوردار از رزابههر زیهژ  مسهتنر. کهارکرد     

رزابو زیژ  میان ای  دز کشور تهاما در سهوح نظامر، 

امنیتر، اط عهاتر ز تها حهرزیادی دیالهاتیهک قابه       

، «رزابهو زیهژ   »در زاقهع، در چهارچود    4تمریف است.

منافع ملر، فرع بر امنیت ملر است.  ذا، ای  موضهوع  

نی  آشهکار اسهت که  بورزکراسهر نظهامر، امنیتهر ز       

اط عاتر در تهامر کشورما از جهل  ایات  متحهر  ز  

بریتانیا از اصو  مشاصر پیرزی کرد  ز تغییر دز هت  

ما )رزی کار آمرن دزنا ر ترام ( ز تحوت  جهاری در  

ثیری بر کهارزیژ  ز فما یهت   سهح کشورما )برگ یت( تا

آن ما نرارد، چرا ک  رامبرد امنیت ملر ای  دز کشهور  

 مشاص ز منهب  بر یکریگر است.
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نکت  حائ  امهیت در تاییر ای  مرعا آن است ک  

عههاملر در افههو  قههرر  « برگ یههت»در حهها  حاضههر، 

جهانر بریتانیا تصویر ز تصور شر  ز دز تههردان ایه    

تصویری جهانر از قهرر  بریتانیها   کشور درصرد ارائ  

یکر از اب ارمای در دسترس برای رفهع ایه     5مستنر.

ج  ز قرر  نهایر جهانر بریتانیها، توسه  به  رزابهو     

 ههذا، از ویههت مههای  6زیههژ  ز تیویههت ارکههان آن اسههت.

در « بریتانیهای جههانر  »امنیتر، دفهاعر ز اط عهاتر   

ر کوتا  ز میان مر  در کانون توج  دز هت ایه  کشهو   

قههرار جوامههر گرفههت. مهچنههی ، محههرزدیت منههابع ز 

گیری در  نرن ایجاد مهر کنهر   زحر  رزی  ز تصهی 

ک  دیگر نهادما نی  در راستای تحی  ای  از ویهت مها   

اقرام نهاینر. در مجهوع، ت ش بریتانیا، ارائ  تصهویری  

مابان  جوامر بهود که  قهمها در    سات اف اران  ز قرر 

 ر جوامر یافت.مهسایگر  .ا.ایران تجل

 ج.ا.ایران و «روابط ویژه»

در سهح جازرمیان ، پیونهرما ز رزابهو زیهژ  میهان دز     

کشور ب  حری عهی  ز گسترد  است که  به  عنهوان    

مثا  باشر از رمبری نازگان نظهامر ایهات  متحهر     

آمریکا در جلیج فارس بر عههر  فرمانهرمان انگلیسهر    

جنگنهر  مهای   ز بسیاری از جلبانان انگلیسر از  7بود 

آمریکایر در سهح منهی  جلیج فهارس ز بهرد آسهیا    
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از سوی دیگر، تاسیس سه  مرکه     8استفاد  مر کننر.

عظی  شنود ز رصر از سوی بریتانیا در کشور عههان ز  

مهچنی  ارائ  تهامر داد  مای رصرشهر  به  آ انهس    

گویهای امهیهت دز کشهور بهرای      9امنیت ملر آمریکا،

تر یکریگر در منهیه  جلهیج   منافع ز رامبردمای امنی

فارس ز برد آسهیا بهود ، بهوریکه  مرگونه  تغییهر ز      

تحو  ک ن درزن ای  دز کشور مانع از ایجاد جل  در 

« رزابهو زیهژ   »سهوح مهکاری مای منهی  ای تیه   

 جوامر شر.

بهها توجهه  بهه  شههرایو منهیهه   از سههوی دیگههر، 

چهار د ی  زجود دارد که  سههح   حراق  فارس،  جلیج

مهر    یهان ایهران ز بریتانیها در کوتها  ز میهان     رزابو م

( بریتانیا حاضهر نیسهت رزابهو    1بهبود ناوامر یافت: 

عهیهه  کنههونر جههود بهها کشههورمای عربههر را قربههانر 

مها بها ایهران     گسترش احتهها ر تمهام   ز مهکهاری   

ز حتهر  –( ایران ز بریتانیا فاقر مرگون  منافع 2نهایر؛ 

ای  ی منهیه  مها  مشترک در قبا  بحهران  –مای چا ش

مستنر؛ در صورتر ک  میان  نرن ز شهورای مهکهاری   

مهای   فارس منافع مهاوشانر در جصوص بحهران  جلیج

( بریتانیا ظرفیت مههار قهرر    3ای زجود دارد؛  منهی 

ای  .ا.ایران را نراشت  ز از سوی دیگر، سیاست  منهی 

فهارس ز تنگه  مرمه      نظهامر ایهران در جلهیج   -دفاعر

ای  ر حفهور نیرزمهای فهرا منهیه     کنر ک  ب ایجاد مر

نظار  داشت  باشهر، امهری که  احتههاتط اصههکاک ز      

درگیههری میههان نیرزمههای نظههامر ایههران ز بریتانیهها را 
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( بربینر ز سهوظظ  نسهبت به     4اف ایش جوامر داد؛ 

بریتانیا در  .ا.ایران، امکهان مرگونه  اعتهادسهازی در    

 مر  را از میان برداشت  است. کوتا 

با توج  به  مهاوشهانر از ویهت مهای      از ای  رز،

نظامر، اط عاتر ز امنیتر میان ایات  متحر  آمریکها  

، بازگشت بریتانیها به    «رزابو زیژ »ز بریتانیا در قا ب 

استهرار  10،«شرو سوئ  »جلیج فارس در قا ب رامبرد 

تااص  میان تههران ز زاشهنگت  باصهوص در سههح     

یار ضهمیف  نظامر در منهی  ز مهچنی  پیونرمای بس

ز شکننر  میان تهران ز  نهرن، شهرایو بهرای آینهر      

قرر  نهایر  .ا.ایران در سهح منهیه  جلهیج فهارس    

دشهوار جوامهر بهود، سههح اصههکاک میهان ایهران ز        

بریتانیا ب  مراتب اف ایش جوامر یافت ز قهمها قابلیهت   

 تسری ب  سهوح دیالهاتیک را نی  جوامر داشت. 
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