بررسی چالش های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و
انگلستان در خلیج فارس
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دکتر عباسعلی رهبر
سید جواد صحیح النسب

**

چکیده
با وقوع انقالب اسالمی ایراا ر سرا  ،7531فصر دییریا ام مساسر ای ستاسر
خا دی کشو به ودور آمی که ام دمله می تروا بره تیتترا دسر

ستاسر

خرا دی

متمای به غاب ایاا ر ژیم گذشته به ستاس متأثا ام شعا نه شاقی ،نه غابی اشا ه کار.
مسطقه خلتج فا س یکی ام مسمتاین مساطق دسا اس

که هموا ه مو ر تودره قری ی

هاا بز گ بوره و کشو ایاا به رالی متعیر ام دمله سابقه ریاین تمینی و فاهسگری
و باخو را بور ام طوالنی تاین ساح ر مسطقره و ر اختترا راشرتن تسگره اسرتاات ی
هامز و ودور مسابع ساشا نف و گام و غتاه مسمتاین کشو این مسطقه اس .
کشو انگلستا هم به عسوا یکی ام قی ی هاا بز گ که سرابقه طروالنی حررو ر
مسطقه خلتج فا س ا را ر ر این حومه مسم اثا گذا اس

و بره رن را دایرا یرامره

سپتام ا و وقایع بعی ام آ ر مسطقه ،این کشو مری خواهری ر مساسر ای مسطقره اا و
* استاریا و عرو هتای علمی رانشکیه علوم ستاسی ،رانشگاه عالمه ط اط ایی ،تساا  ،ایاا
** رانش آموخته کا شساسی ا شی علوم ستاسی رانشکیه علوم ستاسی رانشگاه آمار اسالمی واحی تساا ماکزا
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دسانی ام این طایق نقش فعالی راشته باشی.
ام طافی نتام قی ی هاا بز گ ام دمله انگلستا و کالً دسا پتشافته صسعتی به مسابع
نف

و اناژا مودور ر خلتج فا س باعث می شور که هموا ه به رن ا حرو ر این

مسطقه بااا کستا آ و تأمتن امست

تاانزی

این مسابع به سم

غاب باشسی.

اما حرو این کشو ها ر مسطقه ایجاب می کسی که چالش هاا مودور ر این مسطقره
ا نس

به ستاس

خا دی کشو ر رو رهه اختا شساسایی و با سی کستم .همچسرتن

ر این استا بااا فسم بستا ستاس
هاا ستاس

خا دی انگلستا ر این مسطقه المم اس

خا دی این کشو  ،به عسوا ی

چرالش

قری ی برانفوو و برز گ دسرانی مرو ر

با سی قاا گتار.

واژگان کلیدی :سیاست خارجی ،خلیج فارس ،امنیت ،ژئوپلتیک ،انگلستان ،ایران
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مقدمه
به طو کلی بااا با سی همه دان ه ستاس

کشو نتاممسری آ هسرتتم

خا دی ی

که به رو محتط متفاوی راخلی و خرا دی آ کشرو بپرارامیم .چرو یر
ستاس

مابوط به عاصه خا دی ،هم متاثا ام محتط راخلی کشو اس

تصرمتم و

و هم تاثتاگذا

با محتط خا دی آ .
واضح اس که اماومه هتچ کشو ا ر دسا نمی توانی به صو ی مسزوا منیگی کسی بلکه
کشو ها خواه ناخواه به دامعه دسانی تعلق را نی و ام شاک ر مساس ای آ ناگزیانی.
مسطقه خلتج فا س (به رالی گوناگو ام دمله موقعتر

ژورو پلتتر

عوام تمینی و فاهسگی و ر قا اختا ،ودور مسابع ساشا نف
تاین مساطق دسا اس

آ  ،مسراو و

و گام) یکری ام مسرم

که هموا ه مو ر توده قی ی هاا بز گ بوره اس .

بعی ام پایا یافتن دسگ روم دسانی و مشخص شی نقش حتاتی و پایه اا نفر
اناژا بااا اقتصار دسا  ،اهمت

این مسطقه چسیین باابا شی.

ام طافی ،نتام قی ی هاا بز گ به مسابع نف

و انراژا مودرور ر خلرتج فرا س،

باعث می شور که هموا ه به رن ا حرو ر این مسطقه بااا ترامتن امستر
این مسابع به سم

و

غاب باشسی .حرو این کشو ها ر مسطقه با امست

تاانزیر ،

ملی دمسرو ا

اسالمی ایاا که ام سطح نابااباا به لحاظ قی ی نظامی و اقتصارا با ایرن کشرو هرا
قاا را ر اثا گذا اس .
همچستن می رانتم که بعی ام حارثه  77سرپتام ا اوضراع ویر ه و فروع العراره اا ر
دسا و به ت ع آ ر خاو متانه و مسطقه مسم و حساس خلتج فا س حاکم شی .به رن ا
این مساله و وقایعی نظتا حمله عااع به کوی  ،آمایکا و هم پتما نزری
ر ظاها بااا ام بتن بار تاو یسم و ر حقتق

برااا کسترا ایرن مسطقره حسراس و

مسابع عظتم اناژا آ که تامتن کسسیه بتش ام نتمی ام اناژا رنتاس
امست

اسااوت و بعری کشو هاا روس

او انگلسرتا

و همتسطرو ترامتن

آمایکا ر مسطقه و همتسطو کستا ایراا  ،بره
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عااع و افیانستا لشگا کشی کارنی.
و اما انگلستا به عسوا ی

بامیگا مسم بتن المللی کره سرابقه طروالنی حررو ر

مسطقه خلتج فا س ا را ر (علی غم حرو فعا آمایکا ر مسطقه ر حا حاضرا) ر
این حومه مسم ،اثا گذا اس

و می خواهی ر مساس ای مسطقه اا و بتن المللری ام ایرن

طایق نقش فعا راشته باشی .همتسطو ایاا به عسوا مسمتاین کشرو خلرتج فرا س و
یکی ام کشو هاا مسم خاو متانه با توده به سابقه ریاین تمرینی و فاهسگری و مسرابع
ساشا نف

و گام و راشتن طوالنی تاین ساح ر خلرتج فرا س و ر اختترا راشرتن
هامز و دزایرا مسرم ر ایرن مسطقره و همچسرتن اثاگرذا ا بره لحراظ

تسگه استاات ی

فاهسگی و تمینی و ستاسی با کشو هاا مسطقه ام اهمت

باالیی باخو را اس .

به رالی متعیر و متفاوتی کشو هاا مسطقره تراکسو ر ایجرار یر
حافظ امست

نظرام مشرتا

ر خلتج فا س ناموفق بوره انی.

طاح و ادااا ی

ستاس

کشو هاا خا دی ر ی

خا دی پویا و فعا بیو ر نظا راشتن استاات اهراا
مسطقه ،اماا کامال غتا مسطقی و غتا معمو اس  .بسابا این

بااا ایجار نظم و آ امش و تامتن امست

و مسافع ملی بایری ام واقعتر

هرا و اهریا

و

نتای قی ی هاا میاخله گا خا دی ر مسطقه مطلع بور .یکی ام این قی ی هاا مروثا
ر مسطقه ،انگلستا اس  .ام آنجایی که کشو انگلسرتا یکری ام قری ی هراا مسرم و
تاثتاگذا ر مساو راخلی و نتز وابط خا دی کشو هاا مسطقه خلتج فرا س اسر ،
ضاو ا دلوه می کسی که حی اق ر م حث ستاس

خا دی مسطقره اا ،ر ابعرار مختلر

به با سی این کشو و نقش و دایگاه آ ر تحوالی مختل

مسطقه پاراخته شور.

کشو انگلستا نقش مسمی ر بستا ا ام مساطق دسا  ،ام دملره ر خراو متانره و
خلتج فا س ،باخو را اس

و یکی ام متحیا ایاالی متحیه آمایکا ر دسگ برا ضری

تاو یسم محسوب می شرور کره ایرن ،دایگراه خاصری ا ر تحروالی دسرانی بره آ
بخشتیه اس .
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با توده به سابقه استعما ا انگلستا ر مسطقه خلتج فا س و ابطه وی ه اا که این
کشو با کشو هاا مسطقه ام ی
توده به عروی
ایاا به عسوا ی

طا

و آمایکرا و اسرااوت ام طرا

راوم انگلستا ر شو اا امست

سامما مل متحی و همچستن اهمتر

قی ی مسطقه اا و اثا گرذا ا ستاسری و فاهسگری ایرن کشرو برا

کشو هاا مسطقه و همتسطو دایگاه واال و اهمت

استاات ی

مساس ای مسطقه اا و دسانی و مساولی مث تاانزی

نف

مسطقره خلرتج فرا س ر

و اناژا ،شی اسرالم گاایری،

تاو یسم و غتاه ...ودور را ر ،مشخص می شور که ستاسر
انگلستا ر مسطقه خلتج فا س ام اهمت
گاچه انگلستا مث سابق نقش رس

هراا رو کشرو ایراا و

باالیی باخو را اس .
او

ا ر مسطقره ایفرا نمری کسری و ر حرا

حاضا ،این نقش ا آمایکا با عسیه گافته اس  ،ولی به دس
انگلستا ر مسطقه و نزری
ستاس

بور و هم استا بور ستاس

هاا آمایکا ر حومه مو ر بحث ،می توا گفر

انگلستا ر این مسطقه اثاگذا اس  .ام طا
تعا ض خاص اییوولوژی

هاا خا دی این کشو برا
کره هسروم هرم ستاسر هراا
ویر ه ژووپلتتر

و هسچسرتن

با انگلستا  ،ر معاض تسیییای مختلفی قاا گافته اس .

این تحقتق ام آ دس

افزایش می یابی که بیانتم دمسو ا اسالمی ایاا به

عسوا یکی ام بز گتاین را نیگا وخایا نف
تیتتاای ژووپلتت

سرابقه طروالنی حررو

ریگا ایاا با توده به نقشی که میخواهری

ر مسطقه و مساس ای دسانی ایفا کسی و باتوده به موقعتر
اهمت

ریگرا را ر و برا

و گام دسرا  ،ر معراض و تحر

تراثتا

قاا می گتار ،بسابااین این تیتتاای بایری مرو ر با سری و شساسرایی

قاا گافته و ر تیوین استاات ا هاا ملی می نظا قاا بگتانی .مقاله حاضا بعرری ام
مسمتاین چالش هاا ستاس

خا دی ایاا و انگلسرتا

ا ر رو رهره اخترا ر خلرتج

فا س مو ر با سی قاا می رهی.
بیین تاتتب شساخ

چالش هاا ستاس

خا دی ایاا و انگلستا ر خلتج فا س

و همتسطو عوام تاثتا گذا با این چالش ها بااا ت تتن و تحلت عمتق ام تحوالی ر
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وابط بتن رو کشو و همچستن اثا گرذا ا ر مساسر ای مسطقره اا و دسرانی ر ابعرار
مختل

ور

چاایی و چگونگی ستاس

ر مسطقه مسم و حساس خلتج فا س هی

هاا این رو قی ی و بامیگا مسم بتنالمللی
اصلی این مقاله اس .

گفتار اول :چارچوب تئوریک سیاست خارجی
اماومه هتچ کشو ا ر دسا نمری توانری بره صرو ی مسرزوا منریگی کسری بلکره
کشو ها خواه ناخواه به دامعه دسانی تعلق را نی و ام شاک

ر مساس ای آ ناگزیانی.

مطلب ریگا ایسکه ر دامعه دسانی قی ی ،متماکز نتس

بلکه بره صرو ی نراباابا

متا کشو ها تقستم شیه اس .
به ع ا ی ریگا" ،باخال
فاوقه حاکمت

رول

ها اس

ستاس

راخلی که حومه اعما آ کامالً میا سرلطه قروه

(رول

ها آمارا عم بسرتا گسرتاره اا ر چرا چوب

مام هاا خویش راشته و قی ی تأثتا گرذا ا بسرتا براالیی ر حرومه راخلری تحر
حاکمت

خور می توانسی اعما کسسی) ،ستاس

که را اا حومه عملی اس
گونه حاکمت

خا دی ام این وی گی باخرو را اسر

که تا حی میارا ام کستا رولر

هرا خرا س اسر

و هرتچ

فاوقه اا که به طو همه دان ه محتط بتن المللی ا ر کستا راشته باشی

ودور نیا ر و ها ی

ام بامیگاا بسته به نوع توانایی ها و ظافت

هایی کره را نری ر

آ اعما نفوو کاره و تأثتا می گذا نی و ر صیر تیتتا آ به نفع خور می باشسی».
(اسالمی) 94 :6731 ،
ر ممتسه ستاس

خا دی رولتمارا ر وهله او با توده به اختتا اتی کره را نری و

به نمایسیگی ام سوا رول

خور ر دس

تحصت مسافع و تأمتن ا مش هاا کشرو و

دامعه خور سعی و تالش می کسسی ،اما ر عم وضع بیین گونره اسر

کره ایشرا برا

رولتمارا کشو هاا ریگا سا و کا را نی که آ ها نتز می خواهسی بره حفرظ مسرافع و
ا مش هاا کشو خور بپارامنی.
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بسابااین کستا یا مسا محتط خا دی متسا نتس  ،بلکه می تروا امتریوا برور کره
سامش متا نظاای گوناگو به ودور بتایی.
عمیه ستاس

هی

و بقراا

خا دی هرا کشرو ر ر دره او حفرظ مودوریر

کشو اس .
سایا هی

ها با توده به این هی

تعتتن می گارنی .بقاء ،هی

و بااا نت به بقته اهیا  ،این اما بایی محقرق باشری .اهریا
بلکه تح

کشو نه تسسا متأثا ام محتط راخلی اس

همه رول

ستاسر

هاس

خرا دی یر

تأثتا عوام خا دی نتز قاا را ر.

الف  -تعاریف سیاست خارجی
نگاه کلی و ساره می توانتم بگویتم ستاس

ر ی

نظاا و عملی ی

رول

یا حکومر

اسر

«ستاس
گتانیگا ی
با هی

اس

ستاس

خا دی آو ره اس :

ام استاات ا ام پتش تعتتن شریه تصرمتم

ملی ر خصوص نحوه فتا با سایا بامیگاا صحسه بتن المل که

افزایش مسافع ملی رن ا می گارر» (والیتی) 119 :6731 ،

ر تعای
ی

رول

خا دی بخشی ام فعالتر

کره ر برا ه مسراو مابروط بره خرا س ام

مامهایش اس  .رکتا علی اک ا والیتی ر تعای
خا دی ر تئو ا ع ا ی اس

هراا

ریگاا ام ستاس

استاات ا یا ی

خا دی آمیه اس

«ستاس

ام

خا دی ع ا ی اسر

شته اعما ام پتش طاح یرزا شریه تصرمتم گتانریه حکومر

که مقصور آ رستتابی به اهیا

معتن ر چا چوب مسافع ملی ر محتط بتنالمللری

اس ( ».خوشوق )691 :6731 ،
«ستاس

خا دی ر واقع مجموعه اا ام خط مشی ها ،تیابتا و وش هاا انتخاب

مواضع اس

کلری

که رول

ها ر باخو ر با امو مساو خا دی ر چا چوب اهیا

حاکم با نظام ستاسی اعما می کسسی( ».کاظمی)6 :6736 ،
ر مجموع ر ا ت اط با مفسوم و تعای

ستاس

خا دی می تروا گفر

ستاسر

خا دی به مجموعه تیا بتا و اقیاماتی اطالع مری شرور کره بره مسظرو ترأمتن امستر

و
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افزایش مسافع ملی ام سوا ی

کشو ر ق ا سایا بامیگاا بتن المللی صو ی میپرذیار

و به طام چشمگتاا پویا و ر تعام با ستاس
و متأثا ام توانایی ها ،قابلت

ها و ظافت

هاا راخلی و محتط بتن المللری بروره

هاا ی

کشو اس .

ب  -نظریه های سیاست خارجی
کره ر ر و آ ستاسر

گفتما ستاسی چا چوب و بستاا اسر

کشو معسا پتیا می کسی (.امغسیا )4 : 6736 ،اما ،تحلت ستاس
ی

خرا دی یر

خرا دی بره عسروا

شته متمایز عمیتاً بعی ام دسگ روم دسانی به ودور آمیه اسر  .ر نظایره هراا

ستاس

خا دی  ،اه هایی که بامیگاا و تصمتم گتانیگا به تحلت موقعتر
خور ا با می گزیسسی ،تصمتم می گتانی و ر نسای

می پارامنی ،اهیا

خرویش

اداا می کسسری

مو ر با سی قاا می گتار( .حادی یوسفی)93 : 6739 ،
اما هسوم متا صاحب نظاا و تحلت گاا مساو ستاسی ر مو ر ماهت
تعتتن کسسیه ستاس

خا دی ادماع نظاا حاص نشیه اس .

به طو کلی رییگاه والتسم نس
او  :والتس
ستاس
وآ

به وابط بتن المل با سه اص استوا اس :

ها همچو لت راا هرا ،رولر

دسانی ر نظا می گتانی .ولی والتس

بز گ معطو

می نمایسی .میاا این رول

هرا ا بره عسروا برامیگاا اصرلی ر
ها عمیتاً توده خور ا با قی ی هراا

ها هستسی که با ستاس

بتن المل حاکم بوره

ا شک می رهسی.
روم :والتس

بتاونی اس
ستاس

ها عقتیه را نی که فتا قی ی هاا بز گ عمیتاً تح

ترأثتا محرتط

و نه وی گی هاا ر ونی آ ها ( .ساختا نظام بتن الملر بره طرو عمریه

خا دی رول

ها ا شک می رهی) .

سوم :والتسم عقتیه را ر که محاس ای قی ی با تفکا رول
رول

و عوامر

ها بااا قی ی ر متا خور به قاب

ها حاکم اس

و ایسکه

می پارامنی.

بسابااین ،واقع گاایا طافیا حفظ وضع مودورنی ،به یشه هاا تا یخی خریارها
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هراا

توده را نی ،ر انییشه و عم متکی با تجابتاتسی ،نقشره خرور ا ط رق واقعتر
دسا تسظتم می کسسی و توده فااوانی به مسافع ملی را نی.
مکتب واقع گاا باخال

آ ما گاایی مقوله قی ی ا محو اصلی و اساس ستاس

میرانی و تالش بااا کسب آ
گاایا رول
رول

ا باتاین هی

ستاس

خا دی تلقی مری کسری .واقرع
که

ملی ا بامیگا اصلی صحسه دسانی می رانسی بیین خاطا ضاو ا اس

ملی بااا رستتابی به قی ی راوماً گام بارا ر و تالش کسی ( .امغسیا7: 6736 ،

)
ام مسظا واقع گاایا ام آنجا که آنا شی وی گی ط تعی نظام بتن المل اس  ،مسامعره
اماا راومی اس

و بقاء به شک هی

اصلی رول

ها ر می آیی .ام ایرن و افرزایش

قی ی خور ،یا به ع ا ی ریگا خور یا ا مسم تراین اصر برااا امستر

یر

رولر

محسوب می شور( .حادی یوسفی 13 : 6739 ،و )13

گفتار دوم :خلیج فارس
خلتج فا س یا ر یاا پا س آبااهی اس

که ر امتیار ر یاا عما و ر متا ایراا

و ش ه دزیاه عابستا قاا را ر .نام تا یخی این خلتج ،ر مبا هاا گونراگو  ،تادمره
ع ا ی «خلتج فا س» یا «ر یاا پا س» بوره اس  .کشو هاا ایاا  ،عما  ،عرااع ،عابسرتا
سعورا ،کوی  ،اما ای متحیه عابی،قطا و بحاین ر کسا ه هاا خلتج فا س هستسی.
ام این هش
اس

کشو  ،ساممتن هاا هف

کشو کاانه اا اس

و تسسا کشرو بحراین

که به شک مجمع الجزایا ر آب هاا خلتج فا س قاا را ر ،ایاا با نزریر

بره

رو هزا کتلومتا خط کاانه اا ،سااسا شرما براختاا ،شرما و شرما شراقی خلرتج
فا س ا ر بامی گتار( .مجتسی ماره)71 :7511 ،
این خلتج توسط تسگه هامز به ر یاا عما و ام طایق آ بره ر یاهراا آمار مرات ط
اس  .دزایا مسم آ ع ا یانی ام :قشم ،بحاین ،کتش ،خا

 ،پو موسری،تسب برز گ،
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تسب کوچ

و الوا که تمامی آنسا به دز بحاین به ایاا تعلق را ر .بسی هاا مسمی ر

حاشته خلتج فا س ودور را ر که ام آنسا میتوا بسی ع اس ،بوشسا ،بسی لسگه و بسری
ماهشسا ر ایاا  ،و شا ده ،روبی و ابو ظ ی ا ر اما ای متحیه عابی و بسی بصاه ر
عااع ا نام بار.
الف  -ویژگی های خلیج فارس
خلتج فا س محو ا ت اطی بتن ا وپا ،آفایقا ،آستاا دسوبی و دسوب شاقی اس
ام نظا استاات ی
اس

و

ر مسطقه خاو متانه به عسوا مسم تاین مام ا ت راطی مترا سره قرا ه

و بخشی ام ی

ستستم ا ت اطی که ر یاا مییتاانه و ساخ و اقتانوس هسی و ک ترا

و اطلس ا به هم می پتونیر ا تشکت می رهی( .حافظ نتا)33 :7517،
به طو کلی به س ب ودور مسابع ساشا نف

و گام ر خلتج فا س و سرواح آ ،

این آبااهه ر سطح بتنالمللی ،مسطقهاا مسم و اه ارا بشما میآیی.
ودور وخاوا عظتم نف
مودب شیه اس

و گام و موقعت

ژووپلتتت

و ژوواستاات ی

خلتج فرا س،

که این مسطقه هموا ه مو ر توده قی یهاا مسطقرهاا و فاامسطقرهاا

قاا گتار.
بتش ام  35ر صی ام مسابع اناژا دسا ر این مسطقه قاا را ر و حیور  15ر صری
ام صار ای نف

دسا  ،ام تسگه هامز می گذ ر و ساالنه حیور  75هزا شساو ام طایق

تسگه هامز به خلتج فا س وا ر میشونی .به همتن دس

میتوا ارعرا کرار کره خلرتج

فا س یکی ام مسمتاین آبااههاا بتنالمللی دسا محسوب میشور.
نف

و گام مسطقه خلتج فا س با قتم

هاا نس تاً ا ما تولتی می شور و هم چسرتن

ر دوا مستاهاا حم و نق قاا را ر .هتچگونه دایگزین واقعی بااا نفر
فا س ودور نیا ر ،تا بتوانی تقاضراا فزایسریه دسرانی نفر

خلرتج

ا ترأمتن کسری( .کمر

و

ها کاوا)331 :3131 ،
ر حا حاضا مسئله ستاس

و امست

ر مسطقه خلتج فا س به شیی تابعی ام حررو
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نظامی آمایکا ر این مسطقه اس  .بامیگاا فاامسطقه اا ر ایسجا به ایفاا نقش میپارامنی.
ام وی گی هاا مسم ریگا خلتج فا س میتوا به اختالفای ا ضی و مراما ر ایرن
مسطقه اشا ه نمور .تقای اً همه کشو هاا مسطقره برا یکرییگا اخرتال

ا ضری و مراما

را نی .و بعری ام این اختالفای باعث دسگهاا بز گ ،نظتا دسگ عااع علته ایراا و
گارییه اس .

کوی

ب  -اهمیت خلیج فارس
خلتج فا س و تسگه هامز یکی ام مساطق مسم دسا اس  .چتزا که ام ریا بام مو ر
توده قی ی هاا بز گ و استعما ا بوره اس  .ام ممانی که هلسیا ها پا به این مسطقره
گذاشتسی ،قاب

بااا میا سلطه قاا رار خلتج فا س و تسگره هامرز ودرور راشرته و

تاکسو نتز ارامه را ر.ام قا  71مرتالرا ،خلرتج فرا س بره طرو دریا مرو ر تودره
استعما گاا ا وپایی قاا گاف

و ام آ مما تراکسو حررو نتاوهرا و قری ی هراا

بز گ ر این مسطقه تیاوم راشته اس .ممانی پاتیا  ،هلسی و انگلسرتا یکره ترام متریا
بوره انی و اماوم ایاالی متحیه امایکا.
حرو فزایسیه این نتاوها نشا رهسیه اهمت

استاات ی

خلتج فا س ر ستاسر هراا

دسانی و نفوو قی ی هاا بز گ اس .چاا که عظتم تاین و غسی تراین وخرایا نفر

و

گام دسا ر این مسطقه قاا گافته اس .
بسابااین قی ی هاا بز گ که وابسته به نف
ا دس

و گام این مسطقه هستسی حرو فعرالی

تأمتن مسافع خویش به عم می آو نی.

به همتن رلت امست
کسسیگا نف

خلتج فا س پتوسرته مرو ر تودره تولتری کسسریگا و مصرا

ر دسا بوره و هس

مذکو ا تأمتن نمایی ام اولوی

و ایجار ی

نظام امستتی پاییا که مسافع کشو هاا

باالیی باخو را اس .مستسی به رالی متفراوتی ایرن مسطقره،

تسش ما و بحاا ما بوره و کشو هاا مسطقه ر ایجار ی
به طو کلی اهمتر

چستن نظامی ناموفق بورهانی.

مسطقره خلرتج فرا س ا مری تروا بره چسرا عامر موقعتر
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و گام ،باما مصا

دیاافتایی ،وخایا عظتم نف

و نقرش فاهسگری و ایریوولوژیکی آ

مابوط رانس  .خلتج فا س به عسوا مسم تاین مخز نفتی دسا  ،نقرش تعترتن کسسریه
اا ر سانوش

اقتصار دسا به وی ه ر رنتاا صرسعتی را ر.مسطقره خلرتج فرا س بره

لحاظ راشتن وخایا عظتم نف
ژووپلتت

و گام ،یکی ام حسراس تراین مسراطق دسرا ام ریریگاه

اناژا اس .به طو کلی وابستگی کشو هاا دسا بره مسطقره خلرتج فرا س
و کستا خلتج فا س ام اهیا

افزایش خواهی یاف

قی ی هاا بز گ رنترا

استاات ی

محسوب می گارر( .حافظ نتا 13 :3131 ،و )113
ر سا هاا اختا تالش هاا میارا بااا دایگزیسی نفر
صو ی گافته و شایی ر موا را موفقت
موضوع ام اهمت

حتاتی نف

فزایسیه به اناژا برا اهمتر

برا ریگرا مسرابع انراژا

هاا انیکی نتز به رس

آمیه اس  ،ولی این

نکاسته ،بلکه با توده بره شری اقتصرارا دسرا و نترام
آ ر قرا  13افرزوره اسر ( ".بسراوما فرا:3131 ،

)311
با توده به شی تقاضاا دسانی اناژا طی  31سا آیسیه ،تقاضرا برااا نفر
افزایش خواهی یاف « .باآو رها نشا می رهی ،تقاضاا نف
وم ر سا  3333به  31تا  33متلتو بشکه ر
(کم

نترز

ام  31متلترو بشرکه ر

وم تا سا  1131افزایش یابری

و ها کاوا)331 :3131 ،
ام طا

ریگا« ،کشو هاا حومه خلتج فا س با ر آمی ناشی ام صیو نفر

و گرام

ا می توا یکی ام باما هاا عمیه صیو کاال و تسلتحای نظامی به شرما آو ر ».ایرن
مسطقه باما گستاره اا بااا فاوش تسلتحای نظامی اسر

و خایریهاا تسرلتحاتی ام

سوا کشو هاا خلتج فا س به وی ه بعی ام تجاوم عااع به کوی

ر سا  3331بره

شیی افزایش یافته اس ( .دعفاا ولیانی)31 :3133 ،
ج  -تنگه هرمز
تسگة هامز آبااهی اس

که ر یاا عما

ا به خلتج فا س میپتونریر .تسگرة هامرز بره

بررسی چالش های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و انگلستان در خلیج فارس

لحاظ گذ رار بتش ام چس ر صی ام نف

خام مصافی دسا تسگه بستا مسمی اس .

تسگه هامز به عسوا میخ خلتج فا س اس
طایق این تسگه انجام می شور .ر واقع امست
استاات ی

اس  .اهمت
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و ها گونه ع رو و مراو ر یرایی ام
خلتج فا س به رفاع ام تسگه هامز وابسته

تسگه هامز با توده به ع و حجم براال و غترا قابر درایگزین

حام هاا اناژا ام آ غتا قاب انکا اس  .این مساله با تودره بره عراض کرم مسراطق
قاب کشتتاانی ر این تسگه که چتزا ر حیور  3کتلومتا بااا ها ی
و باگش

اس

و ام متا دزیاههاا ایاانی می گذ ر اهمت

ام خطوط ف

تسلط با این مسطقره ا رو

چسیا مینمایی.
اهمت

سوع الجتشی تسگرة هامرز و موقعتر

کشو هاا صار کسسیة نف
نف

و گام خلتج فا س ام ی

ایراا  ،برا وابرط ستاسری ایراا برا
سو ،و با کشو هاا مصا

کسسیة

و گام ام سوا ریگا ،اثا می گذا ر.
بعری ام رالو اهمت
 09 -ر صی نف

تسگه هامز ع ا تسی ام:

خلتج فا س ام طایق این تسگه صار می شور .نف

ام طایق این تسگه ،حیور  09ر صی نف

صرار شریه

رنتا ا تامتن می کسی.

آژانس اطالعای اناژا آمایکا پتش بتسی می کسی کره حجرم صرار ای نفر

ام ایرن

تسگه تا سا  0909به  39تا  30متلتو بشکه ر وم افزایش خواهی یاف .
 -عالوه با این ،حیور  0متلتو بشکه محصوالی نفتی ،شام سوخ

و گام مرایع

ام طایق این اه حم می شور.
 -به عسوا مثا  57 ،ر صی نف

ژاپن ام طایق این تسگه تامتن می گارر.

 تسلتحای نظامی آمایکا ر کشو هاا حاشته خلتج فا س و عرااع نترز ام طایرقاین تسگه انتقا می یابی.
کا شساسا اقتصارا معتقینی ر صو ی بسته شی تسگه هامز براما برا کم رور 09
متلتو بشکهاا نف

مواده خواهی شی و بساا نف

ام مام  079رال خواهی گذشر .
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بعری کا شساسا پا ا فااتا ام این نساره و ام سقوط اقتصرار دسرانی ر صرو ی بسرته
شی این تسگه سخن میگویسی.
این تسگه تسسا گذ گاه ر یایی اس

که مساطق وستعی ام کشو هاا صار کسسیه نفر

حاشته خلتج فا س ا به آب هاا آمار متص می کسی.
ام آنجا که ایاا بز گتاین و نتاومسریتاین کشرو خلرتج فرا س اسر

و بتشرتاین

گستاة دیاافتایی و مواضرع حفراظتی ا ر ایرن مسطقره را ر ،تسگرة هامرز برااا آ ام
اهمت

و ر حقتقر

بستا باخو را اس

ر وامة ا ت راطی ایراا برا دسرا و مسطقره

شماره می شور.
د  -کانون های بحران در خلیج فارس
اختالفای گوناگو اعم ام اختالفای ماما و ارعاهاا ساممتسی متعریرا ر مسطقره
خلتج فا س ودور را ر و ام عل آ می توا به حررو طروالنی مریی اسرتعما گاا
علی الخصوص کشو انگلستا ر مسطقره ،حررو نتاوهراا فاامسطقره اا و ستاسر
"اختال

بتسیام و حکوم

کن" بتگانگا ر کشو هاا مسطقه اشا ه کار .ر گتاا هاا

متعیر ناشی ام اختالفای ماما ،ث ای و آ امش ا ر مسطقه مخت نموره و عریم صرلح
پاییا و عیم توسعه و پتشاف

ا ر پی راشته اس

و این اما مودب شریه اسر

کره

حرو نتاوهاا بتگانه ام سوا باخی کشو هاا مسطقه ضاو ا رانسته شور.
مطالعای نشا می رهی دیاافتاا مساطق نف
مسط ق اس  ،میاا مصا

ختز دسرا برا دیاافتراا بحراا هرا

کسسیگا عمیه نفر  ،قری ی هراا برز گ اقتصرارا دسرا

هستسی که خواستا دایا عارا و امن انراژا مری باشرسی و برااا ترأمتن نترام خرور،
اه ارهاا تأمتن اناژا ا تیوین نموره انی.
ر این اه ارها که تأمتن امست
حاکمت

کشو هاا نف

اناژا قری ی هراا برز گ اقتصرارا برا امستر

ختز پتونی خو ره اس  ،رول

ها و مل

و

هراا مسراطق نفر

ختز نه به عسوا صاح ا اصلی مسابع اناژا بلکه به عسوا ان ا را ا کشو هاا صرسعتی
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شساسایی می شونی و با اساس این اه رار ،کشرو هاا تولتری کسسریه نفر
تصمتم گتاا ر مو ر مسابع خور قاا نیاشته و همتن اما مساطق نف
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ر دایگراه

خترز دسرا

ا برا

بحاا هایی و به و می سامر( .علتزاره)715 :7533 ،
کشو هاا حومه خلتج فا س به چسی رلت تفاوی هاا اساسی با همییگا را نی کره
ر نتتجه این تفاوی ها ،وضعت

مسطقه اا همچسا بی ث ای مانیه و قی ی هاا بز گ

به خصوص انگلستا تالش گستاره اا ر دس
ر متا هش

بساه بارا ا ام آ انجام می رهسی.

کشو ساحلی خلتج فرا س بری اغرااع کلتره کشرو ها برا یکرییگا

اخالفای ساممتسی را نی .تعیارا ام این اختالفای حار و مسامعه ختز بوره و هسرتسی .ام
دمله اختالفای ایاا و عااع ،عابستا و قطا و عااع و کوی .
نکته دالب ر این نوع مسامعای مسطقه اا این اس

که به غم مصرالحه و سرامش،

ها ام چسی گاهی مسامعه به نحو دیییا باوم می کسی .ام سوا ریگا ودور مسرابع غسری
نف

و گام ر مسطقه ،مساو و مشکالی اقتصارا ناشی ام آ و همچستن تجمع اقوام و

مذاهب گوناگو مودب حارتا شی مشکالی ا ضی می شور.
بامیگاا فاامسطقه اا با سوء استفاره ام ها ی

ام عوام ایجار بحاا و نراامسی کره

خور بااا خلتج فا س طااحی کاره و می کسسی یکی ام عوام اصلی ایجار تسش ر این
مسطقه انی.
ژیم هاا حقوقی و مامهاا دیاافترایی نامشرخص ،تحایکرای قرومی و مرذه ی،
تحایم ها ،بسانه تااشی هاا واهی و ایاار اتسام حمای
کشو ها و موافق

ام تاو یسرم بره باخری ام ایرن

نامه هاا همکا ا ستاسی ،اقتصارا و نظامی با باخی ریگرا ام ایرن

کشو ها ،تاکسو بانامه همتشگی قی ی هاا بز گ دسانی برااا مسطقره خلرتج فرا س
بوره اس .
بسابااین ،مسطقه خلتج فا س که ر حا حاضا به عل موقعت
یکی ام با اهمت

و باخو را ا برینظتراش

تاین مساطق رنتاس  ،ر گذشته مجموعره گسرتاره اا ام دسرگهرا و
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حوارث خشون

سا گذاشرته و بره همرتن رلتر بایری

با ستاسی و ادتماعی ا پتش

نگاا تکاا آ ها ر آیسیه باشی.

گفتار سوم :سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
به طو کلی ،ستاس
بااا ی

خا دی ام اهمت

حتاتی باخو را اس

میاا اهیا تعترتن شریه

کشو همااه با استاات ا هاا اتخاو شیه بااا نت به آ اهیا

ستاس

ا ر با میگتار.

خا دی کا آمی بایی بتوانی ضمن تیاوم بخشتی به استاات ا هرا و بانامرههراا

خور ،ر مستا هما بانامه ها ،تسیییای ا به نفرع اسرتاات ا خرور خسثری نمایری و ام
فاص

ها بااا پتش ار استاات ا خور بساه گترار .ستاسر

مودب اعتالا ی

دامعه و کشو و بالعکس ستاس

خرا دی موفرق مری توانری

خا دی ناموفق می توانی مودب

افو و حتی نابورا آ گارر.
بعی ام انقالب اسالمی ،نگاش دییی ر ستاسر

خرا دی کشرو م تسری برا ترسش

مرایی ر عاصه بتن المللی ،گستاش وابط با کلته کشو ها با اسراس احتراام متقابر ،
ایجار و تقوی

سام و کا هاا اعتمارساما متقاب  ،نفری خشرون

و شراک

فعرا ر

فتصله مخاصمای مسطقه اا ،صلح گاایی و همکا ا قانونمسی به ودور آمی.
ام نظا بعری پ وهشرگاا ستاسر
اولوی

خرا دی دمسرو ا اسرالمی ایراا را اا سره

عمیه و اساسی اس :

او  :مسئله توسعه و نوساما کشو اس  .دمسو ا اسالمی بایی بتوانی نروعی فراه
مارا و معسوا قاب ق و بااا مارم فااهم نمایی.این اما دز با یر

ستاسر

خرا دی

خارمسیانه و میباانه م تسی با تسش مرایی و همکا ا امکا پذیا نتس .
روم مسئله حفظ اسالم و مسافع اسالمی اسر  .دمسرو ا اسرالمی بره عسروا یر
حکوم

ریسی بایی ام کتا اسالم رفاع کسی و کلته ستاس

ر این استا دس

رهی کسی .این مسئله با یر

ستاسر

ها و خط مشی هاا خرور ا
خرا دی کا آمری بایری رن را
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کشو هاا الوت

بایی اهیا
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ملی خور ا

فااملی اسالم سامگا سامر.

سوم مخالف
این ام اولوی

با مو گویی و سلطه طل ی قی ی هاا بز گ بره ویر ه امایکاسر

و

هاا اصلی دمسو ا اسالمی ایاا اس ( .حادی یوسفی)11 :6737،

الف  -سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در منطقه خلیج فارس
خلتج فا س ی

و دمسو ا اسالمی ایاا ر این مسطقه به رالیلی

مسطقه مسم اس

که ر طو این تحقتق به آ اشا ه شیه ام اهمت

باالیی باخو را اس .

ام ریابام خلتج فا س مسم تاین آبااه ا ت اطی ایاا برا رنتراا خرا س بروره اسر

و

بتش ام  15ر صی صار ای ایاا ام دمله نف  ،ام خلتج فرا س صرو ی مریگترار .ام
بعی امستتی نتز ودور دزایا ایاانی و تسگه هامز و مسرابع نفر
خلتج فا س ام اهمت

باالیی باخو را اس .

ام سا  7117که انگلتس ها ام خلتج فا س به ظاها بتاو
ایاا با خلتج فا س و امست
ایاا اهمت

و گرام ایراا و غتراه ر
فتسی ستاسر

خرا دی

آ متماکز شی .خلتج فرا س بتشرتا ام هرا چترزا برااا

امستتی و اقتصارا را ر و ایاا ر تمام رو هها سعی با این راشرته کره بره

رلت ظافت هاا بز گ خور نس

به ریگا کشرو هاا خلرتج فرا س قری ی ه مرو

مسطقه شور (.ابااهتمی) 51: 7531 ،
ام دمله چالش هاا ستاس

خا دی ایاا ر خلتج فا س مخالف

و رشمسی ایراا

با اسااوت اس  .ام این طایق ام طافی ایراا بره عسروا مریافع حقروع ملر
فلسطتن مطاح می شور و ام طا
ستاس

بستارین خور اس

مساو مختل

مسرلما

ریگا ،ر گتا مساو به ودرور آمریه بره خراطا ایرن

که ر اس آ فشا ها و مخالف هراا امایکرا برا ایراا ر

اس .

ب  -روابط ایران و همسایگان جنوبی
ایاا  73همسایه را ر و همه این همسایگا بااا کشو ما اهمتر

ویر ه خرور ا
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را نی.کشو هاا عابی حومه خلتج فا س ام ابتریاا پتراوما انقرالب اسرالمی همتشره
همسو با امایکا و ر مقاب ستاس هاا ایاا عم کاره انی.
ال ته متزا همکا ا آنا با امایکا و مخالف
ن وره ،بلکه باخی ام کشو ها مخالف

با ایاا به صو ی یکپا چره و یکسرا

بتشتاا ا برا ایراا اعمرا کراره و بعرری نترز

وابط خوبی ا باقاا کاره انی .ایرن کشرو ها ام ممرا دسرگ صریام علتره دمسرو ا
اسالمی ایاا ر کسا

ژیم بعث باضی ایاا عم میکارنی و حتی بعرری ام کشرو ها

مانسی عابستا  ،کوی

و اما ای کم هاا رهها متلتا ر رال ا ا به عااع میکارنی.
که بتن این کشو ها نوعی خصوم

ر واقع میتوا گف

ر رو ه هاا گذشته ودور راشته اس

قاب

و حال

برا ایراا

و ر مقاب  ،ایاا همتشه سعی با ایجرار وابرط

باار انه و حسسه با این کشو ها هم به رلت همسایه بور و هم به رلت مسرلما برور
آ ها راشته اس  ،ولی این کشو ها امست

کارنری.

خور ا ر همکا ا با امایکا تعای

بسابااین نوع ابطه ایاا با امایکرا برا وابرط ایراا برا ایرن کشرو ها و همچسرتن نروع
فتا هایی که اعما میکارنی ،تاثتاگذا بوره اس .
این ر حالی اس

که ر سا هاا اختا بتشتاین سور ا کشو هاا عابری ام طایرق

صار ای مجیر کاال به ایاا یا ام طایق باراشر
راشته انی .ر مو ر اهمت

گرام و نفر

ام حرومههراا مشرتا

و دایگاه ایاا بااا همسایگا خور و همسایگا بااا ایاا

مطالب میارا گفته و نوشته شیه و همچسا داا بحث را ر اما آنچه مسلم اسر
اس

ایرن

که نتامهاا ایاا و همسرایههراا دسروبتش متقابر اسر  .بره ع را ی رقترق ترا

وابستگیها و نگاانیهاا ایاا و کشو هاا همسایه دسوبی متقابر اسر
معساس

که هم ایاا عمق امست

فا س عمق امست

ملی ایاا

ملی این کشو هاس

و ایرن بریا

و هم کشرو هاا حرومه خلرتج

ا تشکت میرهسی( .آصفی)7 ،7531 ،

ر عتن حا  ،حجم وابط اقتصارا ایاا و کشو هاا دسوبی خلرتج فرا س بسرتا
باال اس  .حجم وابط اقتصارا ر دس

خیم

به مسافع رو طرا

اسر

و ایرن امرا
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یکی ام ودوه اشتاا ایاا و کشو هاا حومه خلتج فا س اس  .به نظا مری سری کره
ایاا بایی ر عتن فااهم کار تیابتا المم ر مقاب محیوری ها ،به کشو هاا همسرایه
نتز اطمتسا رهی که روستی متا ایاا و آ ها ودور راشته و را ر و ارامه خواهی راش
و ر عتن حا اگا مشکالتی بااا ایاا
و المم اس

خ رهی ،بی تاریی این مشکالی ،طافتسی بوره

کشو هاا همسایه ر استاا مسافع خور با ایاا تعام راشته باشسی.

گفتار چهارم :سیاست خارجی انگلستان
الف -قدرت های بزرگ در خلیج فارس
بعی ام قاو وسطی ،بعری ام رول

هاا ا وپایی مانسی :پاتیرا  ،اسرپانتا ،فاانسره و

هلسی به امپااطو ا هراا مسرتعمااتی ت ریی شرینی و ر پری آ  ،مسراطق ثاوتمسری آ
ومگا ام دمله چتن ،هسیوستا و ایاا توده این رول
به تی یج با پتیایش نف
هامز بور این ماره ر به حاک

که هم مما با حاکمت

انگلستا با خلتج فا س و تسگره

ر آو ر موتو صسایع و ماشتن آالی و وسرای نقلتره

ا وپا به کا آمی و همتن عام باعث افزایش اهمتر
توده رول

ها ا به خور دلب کارنی.

انگلستا بااا حفظ امست

خلرتج فرا س گاریری و مودرب

خطوط انتقا نفر

گاریری کره بعریها توسرط

آمایکایی ها نتز این موضوع رن ا شی( .حافظ نتا)77 :7517 ،
به طو کلی شساخ
فا س ،شساخ

فتا ها و ستاس

هاا قری ی هراا برز گ ر مسطقره خلرتج

مساو مسم این حومه اس  .ها کریام ام ایرن کشرو ها ،ستاسر

خاصی ا ر ق ا مسطقه خلتج فا س به عسوا قلب تپسیه اناژا دسا ر رس

هراا
را نی.

ب  -حضور انگلستان در خلیج فارس
سابقه حرو استعما ا انگلستا ر خاو متانه و خلتج فرا س بره اوایر قرا 90
باممی گارر .ر سالساا  9209ر بح وحه دسگ هاا ایاا با وسته ،رول

انگلسرتا

به بسانه م ا مه با رمرهاا ر یایی ،سواح دسوبی خلرتج فرا س ا اشریا نمروره و برا
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حکام محلی قراا رار تحر
انگلستا ر

الحمرایگی امرراء کرار( .طراهاا برن چسرا ا) 7531 ،

اه سلطه کام خور با مسطقه ر سا هراا آخرا قرا  ،90ضرمن سرایا
«تفاقره بتسریام و حکومر

اقیامای ،ام ستاس

اختالفای ماما بتن شتخ نشتن ها ،باعث ترعت

کرن» اسرتفاره مری کرار و برا تشرییی
هاچه بتشتا آنسا مری شری و اوضراع

مسطقه ا متشسج می کار.
بعی ام دسگ دسانی روم با توده به وقوع حوارث متعیر پایه هاا قی ی انگلسرتا
به ساع

و به ضع

نسار تا دایی که ر سا  )7193( 7511اعالم کار که ر سرا

 )7117( 7535نتاوهاا خور ا ام شاع کانا سووز که شام خلرتج فرا س هرم مری
شی خا س می سامر و رلت ا اوه شیه بااا این کا  ،صافه دویی ر هزیسه بتا گاریی.
ال ته بااا این خاوس رالی ریگاا اعم ام به قری ی سرتی
چتن ،رشمسی اعااب با انگلستا ر دایا تشکت رول
ایاا  ،دسگ کانا سووز ،سقوط حکوم

سلطستی مل

ژیرم کمونتسرتی ر

اسااوت  ،ملری شری نفر

ر

فتص ر عااع و غتاه نتز وکرا

شیه اس ( .السی)135 :7533 ،
انگلستا علی غم ایسکه نتاوهاا نظامی خور ا ام مسطقه خا س کار ،ولی به احتی
حاضا ن ور ام مسافع خور ر مسطقه چشم پوشی کسی ،لذا به فکرا اه هرایی برااا ارامره
نفوو با مسطقه بوره که گاهی ساا حکومتی انگلستا نتز به آ اعتاا

کاره انی.

بعی ام وقوع حارثه  77سپتام ا و به رن ا فاوپاشی اتجار دماهتا شرو وا و پایرا
دسگ سار و مساو بعیا مسطقه ام دمله دسگ عااع علته کویر
نتاوهاا بتن المللی ر مسطقه تح

و حررو گسرتاره

ه اا امایکا ،انگلستا نتز به عسوا نزری

تراین

متحی آمایکا با هما رالی آمایکا بااا حرو ر مسطقه یعسری م را مه برا تاو یسرم و
تاویج رموکااسی و غتاه اما ر واقع به خاطا ایجار ث ای ر مسطقه و ایجار امست
حم و نق نف

برااا

و فااو ره هاا آ ام مسطقه و صیو کاال به خصوص کاالهاا نظامی

به مسطقه و به طو کلی ،کستا اوضاع مسطقه ،و ر نسای

بااا حفظ و بسط مسافع خور
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وا ر حومه خلتج فا س شی که این حرو هسوم هم ارامه را ر.
ج  -سیاست خارجی انگلستان
به طو کلی،کشو ها نمی توانسی بیو توده به نظام بتن المل و صافاً برا تودره بره
محتط راخلی کشو خور بااا ستاس

خرا دی خرور دسر

گتراا کسسری (هالسرتی،

)975-977 :7515
اصو ستاس

خا دی انگلستا

ریایسه استعما ا و کلت

ستاس

ا ر عاصه دسانی میتوا بامتابی ام ستاس هاا
غاب رانس  .ر واقع ،ستاس

میتوا م تسی با حفظ مسافع استعما ا رانس
ترعت

موقعت

خا دی انگلسرتا

ا

کره برا تودره بره ظسرو اسرتعما نرو و

انگلتس پس ام دسگ دسانی روم ،تالش شیه تا چا چوبهاا نفووا

گذشته حفظ گارر ،ام دمله با حمای

و حفظ ژیرمهراا ا تجراعی ر مسطقره(.کتاب

ا وپا) 711 : 7539 ،
بایتانتا ،با ودور راشتن مسافع خاص خور ر خاو متانره همروا ه اتحرار برا ایراالی
متحیه و پشتت انی ام استاات ا آمایکا ر این مسطقه ا به سور مسافع ملری خرور رانسرته
اس  .وابط خاص انگلتس با آمایکا با توده به باتاا و نفوو فزایسریه ایراالی متحریه
آمایکا ر صحسه بتن المللی باعث شیه تا ه اا احزاب انگلتسی پس ام دسگ دسرانی
روم مسافع ملی بایتانتا ا به گونره اا تعایر

نمایسری کره ر پتراوا ام ستاسر

هراا

واشسگتن قاب تأمتن باشی.
ام این گذشته قاا رارها و تعسیای رو کشرو ر ق را یکرییگا ام دملره ر مرو ر
دسگ با تاو یسم ام مساولی اس

که رول

انگلتس ا بتش ام پتش به آمایکرا وابسرته

می سامر .وابط وی ه آمایکا و انگلتس یکی ام متیتاهاا مسم تأثتاگذا با وابط ایراا
و انگلتس به شما می ور .این وابط به رلت تعسیای متقابر رولر
انگلتس که مسجا به نروع خاصری ام وابرط اسرتاات ی
محیوری

هاا خاصی ا با ستاس

هراا آمایکرا و

مترا رو کشرو شریه اسر ،

خا دی انگلتس ر ق ا ایاا فااهم می سامر.
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ر کسا این وضعت

بایی افزور :وابط خصمانه ایاا با آمایکا و وابط نره چسریا

روستانه ایاا و انگلتس ،باعث می شور قی ی تأثتاگذا ا آمایکا با خط مشی انگلتس
ر ق ا ایاا افزایش یابی.
بسابااین به طو کلی می توا این طو گف
انگلتس نس

که متیتا آمایکرا ر ستاسر

خرا دی

به ایاا تأثتاگذا اس ( .حستسی متتن)957 :7531 ،

ر آخا ایسکه بعی ام آخاین انتخابای ر بایتانتا ،صحسه ستاسی بایتانتا با تجابره اا
دییی وباو شیه اس  .اوتال
رولتی دییی ر بایتانتا با ستاس

احزاب محافظه کا و لت راا رمروکاای برااا تشرکت
خا دی و همچستن وابرط ایرن کشرو برا متحریا

اصلتش تاثتا گذاشته اس  .ر حا حاضا ،ط ق گفتره بعرری مقامرای ،رولر

دییری

بایتانتا با حا و هوایی دییی به آمایکا نگاه خواهی کرار آقراا هترگ ومیرا خا دره
دییی انگلستا  ،طافیا " وابط محکم با آمایکاس

اما نه وابرط براره وا " .ال تره ومیرا

امو خا ده دییی بایتانتا به ارامه روستی "ضاو ا" رو کشو اوعا راشته اس .
بایی توده راش
رو ا قتموم

که،به طو کلی انگلستا به رلت احساس مسئولت

براقی مانریه ام

با بعری کشو هاا مسطقه خلرتج فرا س و نترز احسراس متقابر ایرن

ممال  ،خور ا بتشتا ام سایا قی ی هاا دسانی نس

به این مسطقه ویسفرع مری رانری.

بسابااین رو انگتزه امستتی و دلب مسافع اقتصارا ر مسطقه س ب شی کره انگلرتس نقرش
فعالی ر ستاس

هاا راخلی خلتج فا س ایفا کسی.

باخو را ا بایتانتا ام پتشتسه عمتق تا یخی ر خلتج فا س ،لسی
نقش خور ر مسطقه کم

ا ر ایفاا مرثثا

می کسی( .امامی)11 :7531 ،

همچستن می توانتم بگویتم که به طو کلی و با اساس ی

ستاس

م سرایی ،بایتانترا

به مسظو گستاش نفوو و کستا خور ،محیور ساختن ها چه بتشتا کستا و نفوو ایراا
ر مسطقه خلتج فا س ا ضاو ا می رانی ،این ستاس

ام سوا باخی ناظاا ایاانی به

عسوا «استاات ا بایتانتا ر ایاا مرایی خلتج فا س» نامتیه شیه اسر ( .مجتسری ماره،
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 73 :7535و )71
ر آخا شایسته یارآو ا اس

کره ،مسطقره خلرتج فرا س ا بایری مسطقره اا را اا

اختالفای گوناگو کشو هاا آ رانس

هاا انگلستا ر

که این اما محصو ستاس

رو ا گذشته و حا اس .
به طو کلی می شور گف  ،انگلستا ر مما استتالا خور با مسطقه خلرتج فرا س
به رلت آنکه خواستا حفظ و استماا ستطاه خور با این مسطقه برور ،مشرکالتی ا (ام
ا بره گونره اا هریای

دمله تقستمای ا ضی و ماما) ر مسطقه به ودور آو ر و آ

کار که کشو هاا مسطقه هتچ گاه وا آ امش و ث ای همجوا ا ا ن تسسی.با این اساس
کشو هاا مسطقه ها ی
و این وضعت

با ریگاا چسیین مسئله من دمله مساو ا ضی و ماما را نی

همچسا ارامه را ر.

د  -سیاست خارجی انگلستان نسبت به جمهوری اسالمی ایران
که سابقه بیبتسی به ستاس

بایتانتا اصلی تاین کشو غابی اس

ر ایاا قیمتی بتش ام  ۰۳سا را ر .این کشو به رلت ستاس
ر ایاا تا دسگ دسانی روم و بخصوص رخال
مارار  ۲۰۰۸که مسجا به سقوط رول

رول

وق

ها و اقیام هاا آ

هاا اسرتعما ا خرور
آ کشو ر کورتراا ۸۲

رکتا محمی مصیع نخس

ومیا ملی گااا ایراا

شی ،هسوم هم ر افکا عمومی مارم ایاا چساه اا مسفی اس .
هموا ه تحوالی راخلی ایاا و انگلتس خصوصاً ر رو رهه اختا ،به عسوا یکری ام
عوام مسم و تأثتاگذا با ستاس

خا دی انگلتس ر ق ا ایاا تأثتاگذا بوره اسر .

به طو کلی می توا گف  ،ونیهاا ستاسی راخلری ایراا و انگلرتس را اا ترأثتاای
متقاب با یکییگا هستسی.
شایی بتوا بعری ام مثلفه هاا ستاس
ایاا

خا دی بایتانتا نس

به دمسو ا اسالمی

ا به صو ی موا ر وی بتا کار :
-

تالش ر دس

ایجار تیتتاای ستاسی ر ایاا به کم

ابزا هاا مختلر

بره
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عسوا ی
-

استاات ا ر ام میی.
گافتن ام ایاالی متحیه آمایکا بااا کم

کم

به تحوالی راخلری ایراا ر

مستا مو ر نظا.
-

کا هاا نام افزا ا اعم ام ستاسی ،فاهسگی و خ اا و اطالع سانی هی

-

مسا فتا هاا به معم آنسا «تسییی ما» ر ستاس

را .

خا دی ایاا ر ق ا غراب

به خصوص ر ممتسه هسته اا.
-

حفظ مساسر ای و همکرا ا برا رولر

ژووپلتت
-

و نفوو ایاا ر مسطقه ر دس

ایراا برااا باخرو را ا ام امتترامای

ح بحاا هاا مسطقه اا.

وابط رو دان ه با ایاا نتز به مسظو انتقا ریریگاه هراا انتقرارا نسر

فتا هاا ستاس

خا دی ایاا  ،مساو حقوع بشاا و مقابله با تاو یسم ضاو ی را ر.

ر مجموع به نظا می آیی که ستاس
 1559و مما کسا

بره

فتن د

خا دی انگلتس نسر

بره ایراا ام دروالا

استااو ،ام وما ی خا ده بایتانتا به نحو بستراریسی تیتترا

کاره و ام گاایش اریکالی باخو را شیه اس

که هی

آ ر ر ام میی پری درویی

نوعی رگاگونی ستاسی ر راخ ایاا اس ( .حستسی مترتن )913 :7531 ،دمسرو ا
اسالمی ایاا بایی به افشاء و انتقار ام این ویکار ستاس
ودور مساس ای ریپلماتت
اس

با رول

خا دی انگلتس تأکتی نمایی.

انگلتس مسم تاین و مرثثاتاین ابرزا و امتتراما

که بااا تأثتاگذا ا ،خسثی ساما و بی نتتجه کار این ستاس
اما ،به طو کلی انگلستا نوعی ستاس

کشو ام ی

روگانه ر ق ا ایاا

ودور را ر.

ا رن ا مریکسری ایرن

سو به رن اله وا ستاس هاا واشسگتن باضی ایاا میپارامر و ام سروا

ریگا با همگامی با اتحاریه ا وپا ،ستاس
انجام میرهی .اما ر نسای

استفاره ام اهام ریپلماتتر

ا ر ق را ایراا

انگلستا بتشتا با ریپلماسی عمومی و چسی دان ه ر عصرا

دسانی شی تأکتی را ر و بتشتا رن ا قی ی نام افزا ا بااا اعما فشا با ایاا اس .
ه  -وجوه اشتراك مواضع آمریكا و انگلستان در قبال جمهوری اسالمی ایران
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نگاه ساره میتروا اشرتاا مواضرع انگلسرتا برا آمایکرا ا ر بسرتا ا ام

موضوعای مشاهیه کار .همسویی رو کشو ر معارالی بتن المللی نظتا بحاا عرااع،
مساو کلی ر خاو متانه مث مسئله فلسطتن و نتز م ا مه برا تاو یسرم و دلروگتاا ام
گستاش سالحهاا کشتا دمعی ،حکای
ستاسی و امستتی با یکییگا اشتاا

ام آ را ر که رو کشو ام نظا ریریگاههراا

مواضع را نی.

آمایکا و انگلتس ر بستا ا ام موضروعای مابروط بره بانامره هسرته اا ایراا برا
یکییگا موافق و همااه هستسی ،چاا که به غم فتا هاا گوناگو را اا هی
دلوگتاا ام گستاش سالح هاا کشتا دمعی ( سالح هاا غتا متعرا
این استا انگلستا و آمایکا به تالش مشتاکی رس

مشرتا

) هسرتسی .ر

مره انی تا فرایی م سم ا نرزر افکرا

عمومی بتن المللی بااا خطانا دلوه رار فعالت هاا هسته اا ایاا شک بیهسی.

گفتار پنجم :مقایسه چالش های سیاست خارجی ایران و انگلستان در خلیج فارس
الف  -مهار نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه
ایاا به عسوا یکری ام کشرو هاا مسرم و اسرتاات ی

ر حرومه خلرتج فرا س برا

بساهمسیا ام مسابع و توا المم بااا تسلط با این مسطقه هموا ه مو ر توده رولر هراا
قی تمسی دسا بوره اس  .ایاا به عسوا بز گتاین و ثاوتمسیتاین کشو حومه خلرتج
فا س و به عسوا یکی ام بامیگاا اصرلی و کلتریا ر وقرایع مسرم مسطقرهاا شرساخته
میشور .ایاا ام نظا دیاافتایی و فاهسگی ،قلب خاو متانه اس .
پتشتسه فاهسگی ایاا نس

به سایا کشو هاا ایرن مسطقره و هویر

مرذه ی آ و

همچستن قابلت هاا اقتصارا و علمی ایاا مودب تأثتاگذا ا بالقوه ها چه بتشتا ر
مسطقه و حتی تحوالی دسانی شیه اس  .همچستن ایاا بره عسروا پر ا ت راطی مترا
شاع و غاب عالم ام ریابام مو ر توده کشو ها و تمی هاا رنتا بوره اس  .این نقرش
ا ت اطی متا قا ه اا و مجراو ی برا خلرتج فرا س و تسگره هامرز کره محر تاانزیر
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محمولههاا نفتی اس  ،با اهمت

و نقش مثثا ایاا ر نظا ناظاا خا دی افزوره ،بره

طو ا که هاگونه تحو ستاسی ر آ مودب باانگتخته شی حساسرت هراا دسرانی
میگارر .ر این واقعت

تاریی نتس

ا سی اه نفوو خرویش ر

که ،انگلتسى ها ایاا

کشو هاى شتخ نشتن خلتج فا س مى رانسی لذا ن ایی تعجب کار که این کشو بااى کم
نگ کار نقش ایاا عالوه با حرو نظامى ر مسطقه سعى مى کسی ابطه خرور ا برا
کشو هاى عاب مسطقه گستاش رهی و همانسی آمایکا آنسا ا ام ایاا بتاسانی .انگلستا ،
ا عام بی ث اتی ر مسطقه و تسیییا علته امست

ایاا

اسرااوت رانسرته و هری

اعالم شیه ایاا بااا راشتن فن آو ا هسته اا و صسع

هراا

غسری سراما او انتروم ا برا

سوء ظن شییی می نگار .ایاا نتز به نوبه خور ،بایتانتا ا عام اصلی ت لتیای برا ضری
خور ر متا کشو هاا عاب مسطقه ،حرامی مخالفرا مسرلح و غترا مسرلح دمسرو ا
اسالمی و رن اله و" ستاس

هاا توسعه طل انه آمایکا" ر خاو متانه می شساسی.

به طو کلی تالش انگلستا با این اس

که با اعما فشا ستاسی به ایاا  ،تساا

وارا نمایی تا ام ستاس هاا خور ر خاو متانه رس

ا

بارا ر .انگلستا همروا ه برااین

نکته تأکتی را ر که مشک اساسی غابیها با ایاا  ،تأثتاگذا ا فکاا دمسو ا اسالمی
ایاا با گاوه هاا آمارا بخش و مقاومر

فلسرطتن ،ل سرا و حمایر

ایرن کشرو ام

سامما هایی چو حماس ،دسار اسالمی و حزب اهلل ل سا اس .
بسابااین ،هی

اصلی انگلستا مقابله با انقالب اسالمی ایاا و دلوگتاا ام قری ی

گافتن آ ر مسطقه اس  .چو ی

ایاا قی تمسی ،ام افزایش نفوو انگلستا ر مسطقره

دلوگتاا می کسی.
ب  -برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران
وابط با ایاا و مقابله با فعالتر
ستاس

هراا هسرته اا آ  ،یکری ام بانامره هراا اصرلی

خا دی بایتانتا ر رو ه دییی اس .

موضوع بانامه هاا هسته اا ایاا و باخو ر با افزایش قی ی مسطقه اا این کشرو

بررسی چالش های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و انگلستان در خلیج فارس

خا دی انگلستا اس

به عسوا یکی ام چالش هاا اصلی ستاس

ومیا به طو مستقتم این موضوع و چگونگی باخو ر با ایاا
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که شخص نخسر

ا ر این ا ت اط پتگتراا

میکسی( .حستسی متتن)951 :7531 ،
نتام به اناژا نگاانتسایی ا ر متا کشو ها ایجار کاره اس
ابه سوا اناژا هسته اا سوع راره اس
ام سایا کشو ها ساخته اس

که کشو هاا مقتری تا

و کشو هاا را اا تکسولروژا آ

و به آ کشو ها این امکا

ا بخشتیه اس

ا متمرایز

ترا ر مقابر

نقش آفایسی بامیگاا دسانی ،نقشی قاب تعمق ا ایفا نمایسی و ایاا اولتن کشو مسطقه
اس

که به این فن آو ا رس

پتیا کاره اس  .دمسو ا اسالمی ایاا به عسوا اولرتن

کشو مسطقه که به صو ی بومی و نه وا راتی به فن آو ا پتشافته هسته اا رس
کاره با ها و با ها اعالم نموره اس

پتیا

که ام ایرن تکسولروژا ر اه مقاصری صرلح آمترز

استفاره می نمایی.
مقامای نظامی و ستاسی انگلتس هماهسگ با آمایکا با ایرن اعتقارنری کره برا فراض
رستتابی ایاا به سالح هسته اا این سالحها میتوانسی امست

اسااوت

ا به عسوا متحی

خاو متانه اا آ ها ،با خطا مواده کسی .میاا ر صو ی هسته اا شی ایاا و انحراا
آ به سوا سالحهاا هسته اا احتما به کا گتاا آ علته اسااوت و محو نمرور آ
ام نقشه دسانی ودور را ر .به عالوه انگلتسیها معتقینی هسته اا شی ایراا  ،احتمرا
تعقتب ستاس هاا هسته اا ا به وی ه ام دانب کشو هاا تاکتره و عابسرتا  ،برااا
دلوگتاا ام ه مونی مسطقه اا ایاا

ا تقوی

میکسی و ایرن چاخره ممکرن اسر

کشو هاا ریگاا نظتا مصا و سو یه نترز گسرتاش یابری و ر نسایر
مسطقه اا ر خاو متانه و امست

بتن الملر

ا تحر

بره

نظرم و امستر

ترأثتا قراا رهری .ر کسرا عوامر

مذکو بعری معتقینی و نگاا این هستسی کره برا رسرتتابی ایراا بره سرالح هسرتهاا
گاوههاا فلسطتسی و حزب اهلل ل سا که به معم آ ها ر مماه گاوههاا تاو یستی قاا
را نی ،به تسلتحای کشتا دمعی مجسز خواهسی شی و این امرا ونری صرلح خاو متانره
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ا رگاگو خواهسی نمور.

متا فلسطتن و اسااوت

ر حا حاضا ویکار رول
هما

ویکارا اس

که رول

انگلتس نس

به بانامه هاا هسرته اا ایراا تقای راً

آمایکا با آ تأکتی را ر ،یعسری دلروگتاا ام رستاسری

ایاا به فن آو ا پتشافته هسته اا .به ها حا به طو کلی امایکا و انگلستا  ،فعالت
هسته اا ایاا
وارا کار

ا با سوء ظن می نگانی و معتقی به ارامه اعما فشا هاا اقتصارا بااا
ه اا ایاا به تا

بانامه غسی ساما او انتوم هستسی.

ج  -موضع آمریكا
واشسگتن تا کسو هموا ه با لزوم توق

غسی ساما او انتوم ر ایاا اصاا و میریه

و ارعا می کسی که غسی ساما او انتوم نخستتن ماحله بااا رستتابی ایاا بره تسرلتحای
هستهاا اس .
ایاالی متحیه تاکسو بااا مسا بانامه هستهاا ایاا چسا قطعسامره ا بره تصرویب
سانیه اس  .واشسگتن همچستن عزم خور ا دزم کاره تا بتوانی رامسه صار ای ایاا

ا

ر تمامیحومهها محیورتا ام پتش کسی.
به معم بستا ا ام مقامای ایرن کشرو ا سرا تسرلتحای بره کشرو هاا خاو متانره
پاسخی به ایاا و بانامه هستهاا تساا اسر
مسطقه اس

و قصی را ر با تقوی

آمایکرا نگراا افرزایش نفروو ایراا ر

همسایگا ایاا مانعی دریا برا سرا اه آ ایجرار

کسی ا میابی اسرتاات ا امستتری دییری ایراالی متحریه آمایکرا ر خاو متانره حراکی ام
ویکار آ کشو م سی با تامتن صلح ام طایق افزایش دسگ افزا اس
افزایش فشا به رول

ایاا چراا کره ستاسر

و ترالش برااا

فراوش تسرلتحای برا شرعا مقابلره برا

تسیییای وم افزو ایاا عاضه شیه اس .
ر حا حاضا مخالف هاا شییی ر مرو ر پاونریه هسرتهاا ایراا و تسییریای و
همسررو کررار افکررا عمررومی دسررا و مسطقرره بررا ستاسرر هرراا توسررعهطل انرره و
ی دان ه گاایانه بعری کشو هاا غابی به ه اا آمایکا ام دمله مشرکالی فراا وا
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دمسو ا اسالمی ایاا ر این ممتسه اس .
د  -امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس و عبور آزاد جریان انرژی
عیم شک گتاا نظام امستتی فااگتا و پاییا و تریاوم نراامسی و بریث راتی ر عاصره
خاو متانه با عوام متعیرا ر ا ت اط اس
فررا س و مسررابع عظررتم نفر

که ام آ دمله موقعت

و گررام ر آ و ر نتتجرره ،تقویر

خلرتج

ژووپولتتت

حرررو قرری یهرراا

فاامسطقه اا ر محتط پتاامونی ایاا اس  .ر این ابطه افااطگاایی ،تسشهراا قرومی،
فاقهاا و تاو یسم ،رول هاا ضعت
یکییگا حاوز اهمت

و شکسسیه و عیم اعتمار برامیگاا مسطقرهاا بره

اس .

مسامعای اعااب و اسااوت  ،بحاا هاا ستاسی ر مسطقه ،بستار گاایری و ترسش برتن
دس شهاا اسالمی ،مسامعای و مشاداای گاوههاا اسالمری شرتعی ،همگری مروا را
اس

که ر خاو متانه اماوم عیم ث ای ستاسی ا به ا میا آو ره اس

شیه اس

که خور مودب

موامنه قوا ر خاو متانه ر چسا چوب واقع گاایی ،ویکار ستاس

خا دی

رول هاا این مسطقه گارر.
شاایط راخلی ر خلتج فا س به گونهاا اس

که ممتسه ها گونه همکا ا رو دان ه

و چسی دان ه متا کشو هاا مسطقه ا ام متا باره و این کشو ها ا بااا کسب امستر
متوده خا س کاره اس  .حرو مستقتم عام بتگانه خور ،پتامی اوضاع راخلی مسطقه اسر
و با اصالح اوضاع راخلی میتوا نقش عام بتن المللی ا ر این مسطقه کاهش رار.
بسابااین عام اصلی ناامسی ،بیث اتی و حرو بتگانه ،ر مساو و مشرکالی راخلری
مسطقه نسفته و باآیسی مستقتم عملکار کشو هاا مسطقه اسر
بار معلو  ،بایی عل

آ

و ضراو تاً برااا ام مترا

ا ام متا بار ( .نج ا)950 :9352 ،

ام طافی نمیتوا انکا کار که کشو هایی نظتا ایاالی متحیه آمایکا و انگلستا بره
نوعی ر تامتن امست

مسطقه نقش ایفا کارهانی امرا بایری بپرذیایم کره نقرش کشرو هاا

مسطقه ر تامتن امست

ن ایی نارییه گافته شور ،بلکه اص این اس  .بتشتاین ومنره بایری
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با گار کشو هاا مسطقه باشی .این کشو هاا مسطقه هستسی که بایی با ت عای امست
ناامسی ر مسطقه رس

و پسجه نام کسسی.

ر حا حاضا ایاالیمتحیه با بساه گتاا ام وابط نزری
بااا حذ

یرا

خور با کشو هاا عابری

بامیگاا متعا ض با ستاس هاا میاخله گاایانه خرور ر مسطقره ر حرا

شک رار به ص

بسریاهراا ترامه و ایجرار حساسرت هراا امستتری کراوب ر مترا

کشو هاا مسطقه اس .
نشا رار با نامههاا هستهاا ایاا به عسوا تسیییا علته صرلح و امستر
س ب باوم نگاانی هایی ام دانب کشو هاا مسطقه نس
ایاا شیه اس

دسرانی

به عملکار دمسو ا اسرالمی

و ر نتتجه طاح فاوش تسرلتحای بره کشرو هاا عابری مسطقره ا ر

پتش گافتهانی که تسسا س ب تشییی بحاا  ،بی اعتمارا ،نا امسی و قابر

تسرلتحاتی ر

مسطقه خواهی شی که این مساله قطعاً نمیتوانی ر استاا مسافع ملری و حتراتی ایراا و
کشو هاا عاب حومه خلتج فا س قاا راشته باشی.
انگلستا هم مث آمایکا به خاطا اهمت

فوع العراره خلرتج فرا س برااا غراب و

رنتاا صسعتی به طو کلی ،به احتی حاضا نتس

ام مسافع خور ر مسطقه چشم پوشی

کسی ،لذا ب ه فکا اه هایی بااا ارامه نفوو برا مسطقره بروره کره گراهی سراا حکرومتی
انگلستا نتز به آ اعتاا

می کسسی.

ام طافی ،به خاطا حرو گذشته انگلستا ر مسطقه و شک رهری آ بره مامهراا
کشو هاا حومه خلتج فا س و نقش اساسی انگلتس ر ایرن ممتسره و راشرتن اسرسار و
میا

بستا تأثتاگذا ر این مو ر می توا گف

که انگلستا می توانی نقش اساسری

ر ح اختالفای ستاسی مث اختالفای ا ضی و ماما و غتاه برتن کشرو هاا مسطقره
ایفا کسی .ر نتتجه این کشو نقش اساسی ر ایجار امست

و حفظ ث ای ر مسطقه را ر.

همچستن انگلتسى ها به تجابه مى رانسی که ر دسرا متحرو امراومى همچسرا
بااى نت به قله هاى قی ی ،نف

خلتج فا س اس

و اناژى بره مثابره یکرى ام ا کرا

اه
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اقتصار شساخته شیه و عاملى کلتیى ر امست
ایاا به عل

ملى و ستاسى خا دى کشرو ها اسر

آنکه ام لحاظ دیاافتایى و استاات ی

مابتن رو کانو اناژى خلتج فا س

و ر یاى خز مى باشی را اى قی تى بى مانسی ر مسطقه اس
ظافت

و
کره

و تسسا کشو ى اسر

چالش با غاب ا را ر.

ه  -موضع ایران
دمسو ا اسالمی ایاا تالش هاا متعیرا ا بااا تسش مرایی و اعتمرار سراما برا
کشو هاا عابی
خلتج فا س به انجرام سرانیه و میاخلره کشرو هاا خرا دی ام دملره آمایکرا و
انگلتس ا مانعی با سا اه تحکتم پتونیهاا خرور برا کشرو هاا عابری ،برااا امستر
ساما ر خلتج فا س تلقی میکسی.
به طو کلی ،امست
ایاا به امست

مسطقه خلتج فا س ا ام رو نگاه میتوا با سی کرار .او نگراه

مسطقه خلتج فا س و روم نگاه کشو هاا عابی به این موضوع اس .

ام مسظا ایاا  ،ایجار امست

ر مسطقره مسرتلزم خراوس قری یهراا فاامسطقره اا و

گستاش همکا ا هاا ستاسی ،نظامی و اقتصارا بتن کشو هاا مسطقره اسر  .ام نظرا
ایاا رخال

قی ی هاا بز گ ر مسطقه مودب ناامسی و بی ث اتی ر این مسطقه اسر .

اما کشو هاا عابی به رالی مختل

ام دمله نظامهاا خاص حکومتی ،هموا ه امستر

و ث ای خور ا ر حرو قی یهاا بز گ ر مسطقه دستجو میکسسری .بره نظرا ایراا
مسمتاین عل

ناکا امیى طاحهاى امستتى مسطقره خلرتج فرا س "وا راترى و تحمتلرى

بور " این طاحها اس .قی یهاى بز گ ق

ام آنکه ر انییشره ترامتن امستر

باشسی به تامتن مسافع ملى خور ولو به هزیسه امست

مسطقره

مسطقه انییشتیهانی .ام این و ایسگونه

طاح ها با مقترتای این مسطقره سرامگا ى نیاشرته و تسسرا پاسرخگوى نتامهراى امستترى
قی یهاا بز گ بوره اس  .بسابااین نمیتوا انتظا راش

ث ای و پاییا ا و امست

حرو امایکا و انگلتس و نتاوهاا بتگانه ر مسطقه به ودور بتایی.

برا
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حرو نظامی آمایکا ر خلتج فا س ،نوع وابط کشو هاا مسطقه به وی ه عابسرتا
با آمایکا و قی ی هاا خا دی ،دس

گتاا کشو هاا مسطقره ر مقابر ایراا  ،نقرش

قی یهاا خا دی ر مسطقه و نحوه تعام آ ها با ایاا  ،عواملی هستسی که با وضعت
امستتی ایاا ر مسطقه خلتج فا س اثاگذا هستسی.
همچستن ،عیم اعتمار کام ایراا و کشرو هاا عابری بره یکرییگا ،ودرور باخری
اختالفای ستاسی و حرو قی یهاا بز گ ر خلتج فا س ،تارییها و بیفسمیهرا ر
خصوص بانامه هاا هسته اا ایاا و غتاه ام دمله موانعی محسوب میشور که ایرا ا
ر سا اه خور ر ا ت اط با امست

خلتج فا س را ر.

مشکالی فوع ،تسسا با ر پتش گافتن ویکار همکا ا دویانه و کراهش تری یجی
عیم اطمتسا و بیبتسی و با پتونی بتشتا مسافع ماتفع می شور.
برریین تاتتررب دمسررو ا اسررالمی ایرراا بررا هرری

مقابلرره بررا حرررو نتاوه راا

نظامی خا دی به طو مستما خواها خاوس نتاوهاا بتگانه ام مسطقره و عریم میاخلره
رول هاا فاامسطقه اا ر امو خلتج فا س بوره اس  .ایاا هموا ه معتقری اسر
کشو هاا مسطقه با همکا ا با هم ،بستا میتوانسی امست

کره

مسطقه ا تأمتن کسسی.

و  -مقابله با جریان های افراطی و تروریسم
حوارث تاو یستی سا  0999فاصتی ا ایجار کار تا غابتسا و امدملره انگلسرتا
به بسانهاا تامه رول ها ا به خایی بتشتا سالح تاغتب کسسی به گونرهاا کره تسسرا طری
سا هاا  0990تا  0993هزیسه نظامی ر دسا حیور 92ر صیافزایش یافر  .ایرن
ر حالی اس

که خاو متانه به تسسایی  09/7متلتا ر رال ام خاییهاا تسلتحاتی دسا

ر سا  0995ا بخور اختصاص رار و ر بتن کشو هاا خاو متانه سرسم  2کشرو
حاشته خلتجفا س به تسسایی بتش ام  73/7متلتا ر بور .این قم یعسری چترزا برتش ام
72ر صی ک معامله .و این همه به بسانه م ا مه علته تاو یسم انجام شیه اس .
تارییا نتس

که دایا هاا افااطی مث القاعیه و طال ا با اقیام هاا خاابکا انره
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و انجام عملتای تاو یستی،امست  ،آ امش و ر نتتجه ث ای مسطقه ا به خطا می انیامنی
و تاثتا میارا با همه معارالی مسطقه اا و بتن المللی میگذا نی.
به طو کلی تاو یسم و افااط گاایی مذه ی و قومی ر مسطقره ر طرو سرا هراا
اختا افزایش یافته اس
کشو ها ا به شیی تح
وهابت

و این اما نظم و ث ای ستاسری ادتمراعی و پتشراف

اقتصرارا

تأثتا قاا میرهی.

و سلفیگاا به عسوا ی

اییوولوژا مذه ی افااطی مس رع عمریه گسرتاش

تاو یسم و تسشهاا مذه ی می باشی و این اییوولوژا به واسطه آشفتگی کلی مسطقهاا
و باخی مالحظای ستاسی بامیگاا ویسفع فراا گستارهتاا بااا انتشا و تأثتاگذا ا
پتیا کاره اس .
همچستن تاو یسم و افااط گاایی ر عااع ها چسی به واسطه عوام مختل
و مسطقهاا تقوی

راخلری

شیه ،اما اکسو خور به مس ع عمیه بیث اتی و ناامسی ر مسطقره ت ریی

شیه اس .
ر نسای
با تحایر

چستن به نظا می آیی که گاچه انگلستا هاامچسیگاهی به طو غتامستقتم
گراوه هراا تاو یسرتی برااا انجرام عملترای خاابکرا ا و ریگرا مروا ر

تاو یستی بااا فشا به وا دمسو ا اسرالمی ایراا و اخرال ر بانامره هراا ایرن
کشو  ،اقیاماتی ا انجام می رهی ،اماا که هموا ه مو ر اعترااض ایراا اسر  ،امرا بره
طو کلی ،مقابله با دایا هاا افااطی و تاو یستی ،به خراطا اخاللری کره ر ث رای و
امست

مسطقه فوع العاره حساس و مسم خلتج فا س به ودور مری آو ر و بره رن را آ

تاثتاا که ر نظام اقتصارا و ستاسی و امستتی بتن الملر ایجرار مری کسری ر
ستاس

اسرتاا

خا دی و مسافع ها رو کشو اس  .با توده به ایسکه هارو کشو  ،مسطقره ا برا

ث ای و امن می خواهسی اهمت

نتیجه گیری

فوع العاره این مطلب مشخص می شور.
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با توده به اوضاع و احوا کسونی مسطقه و شااوطی که ر حا حاضا به طرو کلری
مسطقه با آ

وبه وس  ،چستن به نظا می سی که عمیه چالش هاا ستاس

دمسو ا اسالمی ایاا ر خلتج فا س ر موادسه برا ستاسر

خرا دی

هراا خرا دی ایراالی

متحیه آمایکا ر مسطقه اس  ،که ال ته کشو انگلستا هم ر اغلب موا ر با ستاسر هراا
آمایکا هماهسگ و همااستا اس  .ر صو تتکه بتشرتا چرالش هراا ستاسر
انگلستا ر مسطقه خلتج فرا س،ر تریاخ و موادره برا ستاسر
اسالمی ایاا ر این مسطقه اس  .ال ته واضرح اسر

خرا دی

خرا دی دمسرو ا

کره بخشری ام ستاسر

خرا دی

انگلستا به طو بستارین ر ترار با فاهسگ بومی ،سستی و ریسی مارم مسطقه اس .
به طو کلی ر ا ت اط برا اعمرا و ستاسر

هراا انگلسرتا ر مسطقره ،دمسرو ا

اسالمی ایاا می توانی ام سه وش استفاره کسی:
نخس

ایسکه ر مو ر ارعاهاا انگلستا سکوی اختتا کسری .روم ایسکره رسر

بره

اتخاو اه هاا واکسشی و انفعالی بزنی یعسی ایسکه بره تکرذیب ارعاهرا و محکروم کرار
مواضع انگلستا بپارامر .و سوم ایسکه ابتکا عم مساو

ا به رس

بگتار و برا تودره

به شاایط ،اهکا هاا مقتری ا اوه رهی .ر این درا بره رو نروع ویکرار ر ستاسر
خا دی اشا ه مختصاا می شور:
اول :سیاست منفعالنه در روابط خارجى
ستاس

مسفعالنه ع ا ی اس

ام گایز ام واقعت

و خارو ما ،مشاهیه نکار ابعار

گوناگو مساو  ،ساره سراما و تقلتر موضروعهراا پتچتریه و بیرانج ،شرعا گاایى و
ماداادویى ،گستاش رایاه انزوا ر عاصة بتن المللى و فااموشری ر مشراهیه دریو
شاخص هاا توسعه اا ایاا و تیتتاای مسفی آ .
دوم :سیاست فعال در روابط خارجى
ستاس

فعا ع ا ی اس

ام گایز ام ختا پارامى ،پرذیاش واقعتر  ،کوشرش ر
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امکانرای و محریوری هرا ،انییشرتی و سرپس بره

قاعیه و انیامه سخن گفتن ،گستاش رایاه وابرط ر دامعره برتن المللرى ،و سراانجام
دیو شاخص هاى توسعهاى ا به عسوا مال عتسى ،علمى و مشتا راو ا ر برا ه
اوضاع ستاسى ،اقتصارى ،امستتى و ادتماعى ایراا مرو ر تودره قراا رار و ر صریر
اصالح آ باآمی .
به نظا می آیی ،تا تیتتا ستاس
به ستاس

سانسار ستاس

گوناگو

خا دى و ریپلماسى ی

فعا صو ی نپذیار ،ا اوه پتشسسارهاى مو رى ر موضوعهرا و چرالشهراى

ویا وى کشو بىحاص
پش

کشو ام ستاس

مسفعالنره

خواهی بور و اه به دایى نخواهی بار .فقط با کا و تالش و
که میتوا به اه حلرى واقعرى ر مرو ر مسراو

مسفعالنه اس

ستی.

به طو کلی ایاا می بایستی با سا مقابله یا مشا ک
ر صو تی که ایاا گزیسه روم ا انتخاب کسی ،فاص
خواهی کار .اما گزیسه مقابله گزیسه مطلوبی نتس

و تعام یکی ا انتخاب کسی.
هاا میرارا برااا خرور ایجرار

و هزیسه هاا میارا ر تمامی ممتسهها

به ودور می آو ر.
ر این ا ت اط به نظا می آیی که با توده به همه شاایط ،بستا اسر

ایراا برا حفرظ

ابطه با انگلستا و بس ور آ سعی کسی تأثتاگذا ا خور ا با مساو بتشتا کسی .ر ایرن
ابطه لزوم دلوگتاا ام تحای
نسای

می توا چستن اظسا راش

انگلسرتا ر مسراو مختلر
که :رستتابی به اهیا

همکا ا با سایا کشو ها متسا نتس .

قابر تودره اسر  .ر

کال ستاس

خرا دی بریو
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