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  چکیده
حـوادث و  افریقا در طـول تـاریخ همـواره شـاهد     غرب آسیا و شمال  منطقۀ

هـاي   قـدرت  هاي آن، بـا مداخلـۀ   ظر از ریشهن تحوالت بزرگی بوده که صرف
مداخالتی که در اغلب موارد منجـر بـه   . اي همراه بوده است منطقهبزرگ فرا

. تغییر مسیر آن تحوالت و انحراف در جریـان حـوادث منطقـه شـده اسـت     
آسـیا و   تا کنون در کشورهاي عربی قـارة  2011تحوالتی که از ابتداي سال 

نوشـتار حاضـر   . گویاي این امر اسـت  خوبی بهشاهد آن هستیم  افریقاشمال 
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ي ها قدرتیکی از  عنوان
گذار در قبال تحـوالت اخیـر در ایـن منطقـه     

یی هدف مقاله، نشان دادن مواضع متناقض و متضاد ایـن دولـت اروپـا   
در  ،بـه سـخن دیگـر    در جریان تحوالت اخیر و مقایسۀ آنها با یکدیگر است؛

: ن پرسـش اساسـی پاسـخ داده شـود کـه     
مواضع انگلستان در قبال تحوالت اخیر در کشورهاي اسالمی غرب آسـیا و  

بـا توجـه بـه    » بر مبناي چه اهداف و منافعی اتخاذ شده است؟
دولـت انگلـیس بـراي    «

ـ   این منافع چه اقداماتی را پیش گرفته و با چـه چـالش   رو  ههـایی روب
ها و اقدامات انگلیس مبتنی بر 
هاي اعالمی و اعمالی این کشور در مواجـه بـا تحـوالت کشـورهاي     

 .مصر، بحرین و سوریه به تفکیک تبیین و سپس تحلیل شده است

 .انگلستان، سوریه، بحرین، مصر، بیداري اسالمی

عنوان بهو بررسی مواضع دولت انگلستان  تحلیل در صدد
گذار در قبال تحـوالت اخیـر در ایـن منطقـه     تأثیرگر و  اي مداخله منطقهفرا

هدف مقاله، نشان دادن مواضع متناقض و متضاد ایـن دولـت اروپـا   . است
در جریان تحوالت اخیر و مقایسۀ آنها با یکدیگر است؛

ن پرسـش اساسـی پاسـخ داده شـود کـه     شود تا بـه ایـ   این مقاله تالش می
مواضع انگلستان در قبال تحوالت اخیر در کشورهاي اسالمی غرب آسـیا و  «

بر مبناي چه اهداف و منافعی اتخاذ شده است؟ افریقاشمال 
« :شـود  ، پرسش فرعی دیگري مطـرح مـی  مسئلهاین 

این منافع چه اقداماتی را پیش گرفته و با چـه چـالش   مینتأ
ها و اقدامات انگلیس مبتنی بر  ها، سیاست براي پاسخ به این پرسش» است؟

هاي اعالمی و اعمالی این کشور در مواجـه بـا تحـوالت کشـورهاي      سیاست
مصر، بحرین و سوریه به تفکیک تبیین و سپس تحلیل شده است

انگلستان، سوریه، بحرین، مصر، بیداري اسالمی: ي کلیديها واژه
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فـروش   با خودسـوزي جـوان دسـت   
در اعتراض به فساد و بدرفتاري پلیس ایـن کشـور زده   

وار دیگـر کشـورهاي    سـرعت و زنجیـره  
ي منطقـه  هـا  انقـالب مخـرج مشـترك علـل و عوامـل     

ي هـا  دولـت پیمانان استراتژیک 
هـاي   اسناد و گزارش. رفتند شمار می

سـت کـه تحـوالت منطقـه موجـب      
مقامـات سیاسـی و امنیتـی     دیگـر، 

ونه حرکت مردمی گسترده و قیـامی  
 .هـاي منطقـه را نداشـتند    گیر در جهت تغییـرات بنیـادین در سـاختار حکومـت    

از  یسـ کچه «: با اذعان به این مطلب گفت
ـ ه شـاهد سـقوط نظـام ز     یعلـ  ن بـن یالعابـد  نی

 یجمهور سابق مصر و معمـر قـذاف  
عبـداهللا صـالح از قـدرت     ی

نیز مؤید ایـن   2امریکا يزکسازمان اطالعات مر
خصوصاً کشـور   ،ي عربی منطقه

 کهداد  مینشان هاي سازمان سیا در مورد مصر 
                                                                
1. Middle East and North Africa region (MENA region)
2. Central Intelligence Agency (CIA)

  

  مقدمه
با خودسـوزي جـوان دسـت    1افریقاو شمال  غرب آسیاتحوالت اخیر  ۀجرق

در اعتراض به فساد و بدرفتاري پلیس ایـن کشـور زده    2010دسامبر  18تونسی در 
سـرعت و زنجیـره   هاي آتش انقالب مردم تونس بـه  شعله. شد

مخـرج مشـترك علـل و عوامـل     . عربی منطقه را در بر گرفت
پیمانان استراتژیک  اعتراض به سران و حکامی بود که از هم ةدهند نشان

شمار میه و انگلیس ب امریکا ةویژه ایاالت متحد بهغربی 
سـت کـه تحـوالت منطقـه موجـب      ا حـاکی از آن  سـتان انگل ۀوزارت خارجرسمی 

دیگـر،  عبـارت  بـه ؛ شـد هاي این کشـور   شگفتی دیپلمات
ونه حرکت مردمی گسترده و قیـامی  گ ینی، انتظار هیچب قابل پیش اي تا آینده انگلستان

گیر در جهت تغییـرات بنیـادین در سـاختار حکومـت     همه
با اذعان به این مطلب گفت ریاضدر  لندنر یپس، سفیلیتام ف که چنان

ه شـاهد سـقوط نظـام ز   کـ رد کـ  یم ینیب شیسال قبل پ یکما 
جمهور سابق مصر و معمـر قـذاف   یسرئ كمبار یجمهور مخلوع تونس، حسن یسرئ

یه علـ کـ زد  یحدس مـ  یسکچه  ؟میباش یبیرهبر سابق ل
 )1390پس، یلیف( »؟ندک يریگ نارهک

سازمان اطالعات مرشده از سوي هاي منتشر گزارش
ي عربی منطقهها رژیمي غربی نسبت به ثبات و بقاي ها دولتنگاه 

هاي سازمان سیا در مورد مصر  به طور مثال نتایج ارزیابی. مصر است
                         

North Africa region (MENA region) 
Central Intelligence Agency (CIA) 



نـه در   يخطـر  هـیچ  از ثبـات الزم برخـوردار اسـت و   
سـازمان  ( نـد ک مـی ن یـد را تهـد 

گیـري مقامـات    هاي مردمی در کشورهاي عربی موجب غافل
 ۀروزنامـ . دانی در اتخاذ سیاستی مشخص در قبال این تحوالت شد

هایی است کـه بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب در       
دانـد چـه    یا حضرت نمیه دولت عل

 یـن و ا دانـد  یگ هـم نمـ  یـ د ه
گسترده  يها تظاهرات ين از برگزار

  .)1389تلگراف، 
سیاسی و  مسائلآن را در  ۀ، ریش

امـور   در کمیتـۀ مقامـات انگلیسـی   
: منشأ تحـوالت اخیـر در منطقـه را چنـین تبیـین کردنـد      

مشـارکت   و همچنـین عـدم   
که  ب در تونس، مصر و لیبی بوده است

هـاي   عدالتی ق یک حس مشترك اقتصادي، اجتماعی، بی
)Foreign Affairs Committee, 

هنگـام، ایـن چـالش را    مدیریت تحوالت و اتخاذ تـدابیر ب 
ابزارهاي قدرت نرم دولت انگلـیس  

اي شـوراي  هـ  خارجه بـه نـام  
مقامـات ایـن کشـور     هستند که به عقیـدة 

Foreign Affairs Committee.(  
ـ ست تا بـا بررسـی مواضـع مقامـات دولـت انگلـیس        

و اقـدامات   ـ  خارجـه  وزیر امـور 
                                                                
1. British Council 
2. BBC 

از ثبـات الزم برخـوردار اسـت و    ایـن کشـور  بـر   کمدولت حا
را تهـد  حسـنی مبـارك  مدت دولت  مدت و نه در دراز تاهکو

 .)1389، امریکا يزکاطالعات مر
هاي مردمی در کشورهاي عربی موجب غافل بر این اساس قیام

دانی در اتخاذ سیاستی مشخص در قبال این تحوالت شدانگلیسی و سرگر
هایی است کـه بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب در        تلگراف از جمله رسانه یلید یسیانگل

ه دولت علکنگفته است  عمالًگ هیم یلیاو: نوشت یگزارش
د هیامـا شـا   ،نـد کن تحوالت اتخـاذ  یدر قبال ا یموضع
ن از برگزاریراا که نیادرست در زم ییعن ،استکننده  نگران

تلگراف،  یلید( دکن می یاد »میم اسالقیا« یک عنوان بهدر مصر 
، ریش2011با بررسی تحوالت سال  انگلستاندولت 

مقامـات انگلیسـی    رو، ازهمـین  ؛دیـد  میاقتصادي کشورهاي منطقه 
منشأ تحـوالت اخیـر در منطقـه را چنـین تبیـین کردنـد      خارجی پارلمان این کشور 

 نـابرابري  ،ت اقتصادي از جملـه بیکـاري، فقـر   مشکال«
ب در تونس، مصر و لیبی بوده استسیاسی و اجتماعی و حقوق بشر، علل انقال

ق یک حس مشترك اقتصادي، اجتماعی، بیمختلف را از طریهاي  گروه
( »متحـد کـرد   ،سیاسی و مخالفت با حکومت اسـتبدادي 

2012: 3.(  
مدیریت تحوالت و اتخاذ تـدابیر ب د تا با لندن تالش کر

ابزارهاي قدرت نرم دولت انگلـیس   ترین مهم. براي خود به فرصتی دوباره مبدل کند
خارجه بـه نـام   وزارت امور این مهم، دو زیرمجموعۀبراي وصول به 

هستند که به عقیـدة  2سی.بی.و بنگاه خبرپراکنی بی 1بریتانیایی
Foreign Affairs Committee, 2012: 3(بایستی مورد حمایت بیشتري قرار گیرند 

ست تا بـا بررسـی مواضـع مقامـات دولـت انگلـیس        ا ر در پی آنحاض مقالۀ
وزیر امـور  ،و ویلیام هیگ وزیر نخست ،دیوید کامرون ویژه به
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عملی این کشور در منطقه، رویکرد لندن نسبت به تحوالت اخیـر در غـرب آسـیا و    

اسب براي فهم رفتار دولت انگلـیس در وقـایع اخیـر،    
آن و با در نظر گرفتن منافع حیاتی حکومـت  

بر ایـن  . قابل فهم خواهد بود
مفهـومی منـافع ملـی، مواضـع دولـت      

موردي مصـر،   افریقا را با مطالعۀ
و رویکرد لندن در قبال تحوالت سه کشور مذکور را تحلیـل  

در قبال تحوالت اخیر غـرب  
چـرا   ري قابل درك است،به شکل بهت

منـافع ملـی آنـان     چهارچوب

ها و اهدافی اسـت کـه    ارزش
 ،انگیزه ترین به مهم. کند هاي خود تعریف می

که به واکنش و رفتار آنها  ها دولت
گوینـد   مـی » منـافع ملـی  «کنـد،  

قع منافع ملی بستري اسـت مناسـب بـراي    
در صدد اتخاذ تصمیم و  ها دولت

کوشـند آن را در   اهداف ملی خویش باشـند، مـی  
اعطـاي   صـورت  بـه  هـا  دولت

هاي دیپلماتیـک،   ها، اعمال محدودیت
گیـري از آنهـا، همـه در قالـب     

: گویـد  مـی  بـاره  درایـن  دیوید سینگر
                                                                
1. National Interests 

عملی این کشور در منطقه، رویکرد لندن نسبت به تحوالت اخیـر در غـرب آسـیا و    
  .افریقا را تبیین و تحلیل نمایدشمال 

اسب براي فهم رفتار دولت انگلـیس در وقـایع اخیـر،    رسد الگوي من میبه نظر 
آن و با در نظر گرفتن منافع حیاتی حکومـت   چهارچوب منافع ملی است که بر پایۀ

قابل فهم خواهد بود خوبی بهانگلیس در منطقه، اهداف و مواضع این کشور 
مفهـومی منـافع ملـی، مواضـع دولـت       چهـارچوب رو، با تبیـین   اساس نوشتار پیش

افریقا را با مطالعۀانگلستان در قبال تحوالت اخیر غرب آسیا و شمال 
و رویکرد لندن در قبال تحوالت سه کشور مذکور را تحلیـل   ،بحرین و سوریه تبیین

  .خواهد نمود

  چهارچوب مفهومی. 1
در قبال تحوالت اخیر غـرب   تر اشاره شد، رفتار سیاسی دولت انگلیس چنانچه پیش

به شکل بهت 1منافع ملی چهارچوبدر  افریقاآسیا و شمال 
چهارچوبدر  ها دولتهاي  که در بیشتر موارد، اهداف و سیاست

  .گردد مطرح می
ارزش تأمینکشوري در پی تعقیب و  هر به طور معمول

هاي خود تعریف می نیازهاي حیاتی، آماج و آرمانبر اساس 
دولتترین نیازهاي  ترین اهداف و حیاتی ، عالیها ارزش

کنـد،   الملل شـکل داده و آن را هـدایت مـی    بین در عرصۀ
قع منافع ملی بستري اسـت مناسـب بـراي    در وا). 140: 1389دهقانی فیروزآبادي، (

دولتاي که هرگاه  به گونه ،المللی هاي بین طرح خواست
اهداف ملی خویش باشـند، مـی   تأمینگذاري خاصی براي  سیاست

دولتبسیاري از اقدامات . منافع ملی توجیه کنند چهارچوب
ها، اعمال محدودیت این کمک نظامی و اقتصادي یا قطعهاي  کمک

گیـري از آنهـا، همـه در قالـب      ها یا کناره غیره، پیوستن به اتحادها و ائتالفنظامی و
دیوید سینگر). 129 :1388قوام، (شوند  منافع ملی عنوان می

                         



بینیم، دشمنانمان  ما جهان را در آن می
کنـیم، شـهروندانمان را بـا اسـتناد بـه آن تـابع خـود        

» بخشـیم  یی مـی تأییـد اخالقـی نمـوده و کـارا    

همچـون بسـیاري از   » فعـت ملـی  
معنـاي مشـخص و دقیـق     رسد
منظـر  یک از نویسندگان از  هر

گیـري از تعریفـی جـامع، ثابـت و     

ظـام ارزشـی   منافع ملی خود را با توجه به اسـناد باالدسـتی و ن  
العـاده   به منافع ملی حیاتی، فـوق 

Allison, 2010.(  
منـافع ملـی نیـز اختالفـی     دهندة 

اي برآمـده از موضـوع    مسـئله 
ملـت   مرار امنیت نظامی و اقتصـادي دولـت  

کـاران و   هـا، نومحافظـه   هـا، نئورئالیسـت  
هـا، بـراي دسـتیابی بـه امنیـت      
معتقدند که منافع ملـی برآمـده از   

پـیش از   ،ما باید بدانیم که هستیم
Davidson, 2009: ( ،  بر نقش هویـت در

کـه   ها ولتد ملت این هویت 
آنهـا  کنـد کـه منفعـت ملـی     

انگـاران در تحلیـل    انگاران یـا برسـاخته  

اهـداف و   فهـم، تبیـین و تحلیـل   
چهـارچوب  در  افریقـا عملکرد دولت انگلستان در قبال تحوالت غرب آسیا و شمال 

ما جهان را در آن میمهمی است که غالب  انداز چشممنفعت ملی، «
کنـیم، شـهروندانمان را بـا اسـتناد بـه آن تـابع خـود         را با آن شناخته و محکوم مـی 

تأییـد اخالقـی نمـوده و کـارا    آن  واسـطۀ  بهسازیم و اعمالمان را  می
  ).105 :1387 کند، و فردي تازه درویشی(

فعـت ملـی  من«ست کـه مفهـوم   ا تعاریف فوق گویاي آن
رسد می مفاهیم انتزاعی برخالف آنکه در بادي امر به نظر

هر هایی است که اما همواره داراي ابهام و پیچیدگی ،دارد
گیـري از تعریفـی جـامع، ثابـت و      به همین علت بهـره . اند خود به تبیین آن پرداخته

  .نماید می غیرممکنفراگیر را 
منافع ملی خود را با توجه به اسـناد باالدسـتی و ن   ها دولتبرخی 

به منافع ملی حیاتی، فـوق  ،، به ترتیب اولویت و اهمیتحاکم بر جوامع خود
2010( اند اهمیت تقسیم کرده مهم، مهم و درجۀ دوم یا کم

دهندة  هاي شکل بنیان وجود آنچه بیان شد، دربارة  با
مسـئله گران سیاسی منـافع ملـی را    برخی تحلیل. وجود دارد

مرار امنیت نظامی و اقتصـادي دولـت  است چهارچوبامنیت دانسته و آن را در 
هـا، نئورئالیسـت   سـت اساس مباحـث رئالی  که چنان. دانند می

هـا، بـراي دسـتیابی بـه امنیـت       ها و تاکتیـک  بهترین استراتژي گرایان نیز دربارة آرمان
معتقدند که منافع ملـی برآمـده از    ساموئل هانتینگتوناما برخی دیگر همچون . است

ما باید بدانیم که هستیم«این افراد با بیان این عبارت که . هویت ملی است
Davidson, 2009: 138( »مان چیست آنکه بتوانیم بدانیم منافع ملی

 ،به عبارت بهتر ند؛کن می تأکید ها دولتتعیین منافع ملی 
کنـد کـه منفعـت ملـی      مشخص می ز گذشته و نظام ارزشی آنان است،منبعث ا
انگاران یـا برسـاخته   سازه پارادایم عنوان بهرویکردي که  چیست،

  .المللی مورد توجه قرار گرفته است مسائل بین
فهـم، تبیـین و تحلیـل    ،کوتاه گفته شد مقدمۀ در این بر اساس آنچه

عملکرد دولت انگلستان در قبال تحوالت غرب آسیا و شمال 
  .پذیر است تحلیل منافع ملی این کشور امکان
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تجزیه و تحلیل اقدامات و مواضع دولت انگلستان در قبال تحوالت جـاري منطقـه،   
میسـر   ي ایـن کشـور،  ا خاورمیانـه 

غـرب آسـیا و    اي انگلسـتان در منطقـۀ  
تأکیـد بـر   اولویت دیپلماسی تجاري و امنیـت انـرژي،   

فع رژیم صهیونیسـتی در سـایۀ حـل    
. اب و اسرائیل و تضعیف موقعیـت جمهـوري اسـالمی ایـران در منطقـه     

ي انگلستان مبتنی بر منافع ملی این کشور است کـه خـود نیـز    
  .کند میسیاست خارجی لندن را طراحی 

د منـافع متمرکـز   پیشـبر  ،هـدف محـوري سیاسـت خـارجی بریتانیـا     
گـذاران انگلیسـی را    اي سیاست

ي دولت انگلستان در غـرب  
، لنـدن در پـی   ور همـین اسـت؛ از 

مقامـات  . خلیج فارس است 
انگلیسی معتقدند که منافع و امنیت ملی بریتانیا از طریق همکاري تجاري با شـرکاي  

)Michou, 2012: 1 .(  آمارهـاي
این نگـرش، گویـاي آن اسـت کـه     

در سـال   افریقـا خاورمیانه و شمال 
Foreign & Commonwealth Office, 2013(.  

یک فاکتور  عنوان بهذاري در این منطقه را 
دولـت و پارلمـان   . کنـد  مـی 

کنند که بـه همـین    میکلید امنیت انرژي بریتانیا تلقی 
خلـیج فـارس    اردات انرژي خـود، بـا کشـورهاي حـوزة    

سوم ذخـایر   است که حدود یک
کـه بریتانیـا    ربن موجود، در اختیار کشورهاي حوزة خلیج فارس قـرار دارد 

  ي انگلستانا سیاست خاورمیانه. 2
تجزیه و تحلیل اقدامات و مواضع دولت انگلستان در قبال تحوالت جـاري منطقـه،   

خاورمیانـه  پیش از شناخت و درك درسـت اصـول سیاسـت   
اي انگلسـتان در منطقـۀ   اصول سیاست منطقـه  ترین مهم. نخواهد بود

اولویت دیپلماسی تجاري و امنیـت انـرژي،   : عبارت است از افریقاشمال 
فع رژیم صهیونیسـتی در سـایۀ حـل    ، توجه به مناامریکا روابط ویژه با ایاالت متحدة

اب و اسرائیل و تضعیف موقعیـت جمهـوري اسـالمی ایـران در منطقـه     اعر مناقشۀ
ي انگلستان مبتنی بر منافع ملی این کشور است کـه خـود نیـز    ا اصول سیاست منطقه

سیاست خارجی لندن را طراحی  سازي در عرصۀ چهارچوب تصمیم

 اولویت دیپلماسی تجاري و امنیت انرژي. 2- 1
هـدف محـوري سیاسـت خـارجی بریتانیـا      ،به طور سـنتی 

اي سیاسته اولویت ،همین منافع تجاري اقتصادي بوده است و
ي دولت انگلستان در غـرب  ا سیاست منطقه). Wearing, 2011(کرده است  میمشخص 

اسـت؛ از  نیز مبتنی بر دیپلماسی تجاري افریقاآسیا و شمال 
 جاري سودآور با کشورهاي عربی حوزةروابط ت توسعۀ

انگلیسی معتقدند که منافع و امنیت ملی بریتانیا از طریق همکاري تجاري با شـرکاي  
(به بهترین وجه حاصل خواهد شـد   ،سیاسی استراتژیک

این نگـرش، گویـاي آن اسـت کـه      تأییدس ضمن انگلی خارجۀ رسمی وزارت امور
خاورمیانه و شمال  رت میان انگلستان و کشورهاي منطقۀارزش تجا

Foreign & Commonwealth Office, 2013( میلیارد پوند بود 30، بیش از 2011

ذاري در این منطقه را گ انگلستان تجارت خارجی و سرمایه
مـی کلیدي در بازسازي و تقویت اقتصاد نابسامانش قلمداد 

کلید امنیت انرژي بریتانیا تلقی  عنوان بهانگلیس منابع متنوع را 
اردات انرژي خـود، بـا کشـورهاي حـوزة    علت براي افزایش سطح و

است که حدود یک برآورد شده. اند کرده امضا اي دوجانبهه نامه موافقت
ربن موجود، در اختیار کشورهاي حوزة خلیج فارس قـرار دارد هیدروک



Etchells, 2012( انگلسـتان   ،رو ازهمین؛
یـک  دمکراتیی غیر ها رژیمخاورمیانه از 

عمان، لیبـی   ،بریتانیا ارتش و یا نیروي پلیس کشورهایی مثل بحرین
همچنـین بـه   . دهـد  مـی آمـوزش  

 ,Wearing(د فروشـ  میتسلیحات 

هـا و   نگرانـی  تـرین  مهـم نفـت یکـی از   
اروپا در تحوالت اخیـر   نگلیس در کنار سایر اعضاي اتحادیۀ

تالش لندن جهت برقراري مجدد آرامش در کشـورهاي عربـی   
ات سیاسـی، در  اصـالح نفت و گاز از طریق سیاست مشت آهنـین و یـا   

لنـدن بـا    اي انگلسـتان، روابـط ویـژة   
 مسـئله بـر ایـن    تأکیـد انگلسـتان بـا   
در . )Hague B, 2010(» ت متحده براي ما بسیار مهم اسـت 

نیز انگلستان در نقش کشوري 
هاي خود را با سیاست خارجی 

ي ایـاالت  ا ي که متحد منطقه
ـ  ها به احتمال قـوي  این دولت ري ت

صورت بریتانیـا   هر در. هستند
قابـل  بخـش  . کننـد  مـی در تعلیم نیروهاي نظامی این کشورها نقش ایفـا  

ذاري داخلی و خارجی کشورهایی کـه در ایـن   
چـرا کـه ایـن     شـود،  مـی  توسط انگلستان و ایاالت متحـده انجـام  
در  کلیـدي  عنـوان مسـئلۀ   بـه 

 ,Wearing(عرب در جهت حمایت از آنان نیاز دارند 

Etchells, 2012(کند  میذاري گ رداري از آن سرمایهب براي بهره

خاورمیانه از  تأمین منافع تجاري خود در منطقۀدر جهت 
بریتانیا ارتش و یا نیروي پلیس کشورهایی مثل بحرین. کند میحمایت 

آمـوزش  را و عربسـتان سـعودي   ) حداقل تا همین اواخـر (
تسلیحات  افریقاخاورمیانه و شمال  هاي عربی در منطقۀ رژیم
2011.(  

نفـت یکـی از    تـأمین  ویژه بهرژي امنیت و مدیریت ان
نگلیس در کنار سایر اعضاي اتحادیۀهاي مهم دولت ا دغدغه

تالش لندن جهت برقراري مجدد آرامش در کشـورهاي عربـی   . منطقه بوده و هست
نفت و گاز از طریق سیاست مشت آهنـین و یـا   کنندة  صادر

  .کند میمعنا پیدا  چهارچوبهمین 

 امریکا تأکید بر روابط ویژه با ایاالت متحدة. 2-2
اي انگلسـتان، روابـط ویـژة    دومین رکن مؤثر در سـاخت سیاسـت منطقـه   

انگلسـتان بـا    ۀخارج ویلیام هیگ وزیر امور .واشنگتن است
ت متحده براي ما بسیار مهم اسـت روابطمان با ایاال«: گوید می

نیز انگلستان در نقش کشوري  افریقاغرب آسیا و شمال  جریان تحوالت اخیر منطقۀ
هاي خود را با سیاست خارجی  و سیاست هپیرو و همراه با ایاالت متحده حاضر شد

  .نماید واشنگتن تنظیم می
ي که متحد منطقها ي منطقهها دولت انگلیس به حمایت خود از رژیم

این دولت. روند، ادامه خواهد داد به شمار می امریکامتحدة 
هستند امریکا ایاالت متحدة مشتري صنایع نظامی انگلستان و

در تعلیم نیروهاي نظامی این کشورها نقش ایفـا   امریکاو یا 
ذاري داخلی و خارجی کشورهایی کـه در ایـن   گ توجهی از تجارت و جریان سرمایه

توسط انگلستان و ایاالت متحـده انجـام   ،منطقه قرار دارند
بـه  امریکـا  کشورها به احتمال زیاد به مواضـع انگلـیس و  

عرب در جهت حمایت از آنان نیاز دارند  سازمان ملل و در داخل اتحادیۀ
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 ند که بریتانیا با انگیزةا لندن با واشنگتن را چنین تفسیر کرده
پـردازد و از سیسـتم جهـانی    
را در این سیستم به حـداکثر  

 ،تـر شـدن بـه واشـنگتن     ست تا از طریق نزدیـک 
 )Wearing, 2011.( 

 اعراب و اسرائیل تأمین منافع رژیم صهیونیستی در سایۀ حل مناقشۀ
ي انگلستان، لحاظ کردن منافع و امنیت 
در انتخاب سراسري انگلستان یکی از مباحث مهم سیاسـت  

اعـراب و   سیاسی این کشور در مورد حـل مناقشـۀ  
بـا   ئلهمسـ ایـن  سـتان از  لانگ
 Hague( کنـد  میحمایت از آن 

اي حـامی  هـ  انگلستان در تشکیل رژیم صهیونیسـتی، نفـوذ گـروه   
 ه انگاشـتن حقـوق فلسـطینیان و ارائـۀ    

اي کاخ سفید در این زمینه، همگی بر تالش 
 تأکیـد منافع و امنیت داخلی و پیرامونی رژیم صهیونیستی 

و بر این اساس لندن براي حفظ حکومت مبارك و مدیریت انقـالب در مصـر   
  .نمود لی در سوریه فعالیت می

 تالش براي تضعیف موقعیت جمهوري اسالمی ایران
ي انگلستان، تـالش بـراي   ا یکی دیگر از ارکان کلیدي در ساخت سیاست خاورمیانه

الگـویی بـالقوه در    عنـوان  بـه 
می در کشـورهاي مصـر، بحـرین، لیبـی،     

ي غربی بـود،  ها دولتتونس و حتی عربستان در جهت منافع تهران و مخالف منافع 
بـر  . دولت انگلیس براي تغییر نتایج بر شدت عمل خود جهت فشار بر ایران افـزود 

انگلیس تالش کردند تا با حفظ ساختار حکومت 
 در ایــن کشــورهااز تغییــرات بنیــادین 

2012: 12.(  
لندن با واشنگتن را چنین تفسیر کرده برخی، روابط ویژة

پـردازد و از سیسـتم جهـانی     می منافع تجاري به توسعه و تقویت روابط با واشنگتن
را در این سیستم به حـداکثر   کند تا نفوذ خود میو تالش  هدکرمحور حمایت امریکا
ست تا از طریق نزدیـک ا لندن به دنبال آن ؛ بنابراین،برساند

 ی خود را حفظ کندالملل بینقدرت اقتصادي و موقعیت 

تأمین منافع رژیم صهیونیستی در سایۀ حل مناقشۀ. 2- 3
ي انگلستان، لحاظ کردن منافع و امنیت ا یاست خاورمیانهیکی از عناصر کلیدي در س

در انتخاب سراسري انگلستان یکی از مباحث مهم سیاسـت  . رژیم صهیونیستی است
سیاسی این کشور در مورد حـل مناقشـۀ  خارجی، برنامه و نگرش احزاب 

انگ ۀخارجـ  وزیر امورگرچه ). Hollis, 2010(اسرائیل است 
از آن شدت  به یاد کرده و» روند صلح در خاورمیانه«عنوان 

B, 2010(، انگلستان در تشکیل رژیم صهیونیسـتی، نفـوذ گـروه    نقشما ا
ه انگاشـتن حقـوق فلسـطینیان و ارائـۀ    اسرائیل در دولت و پارلمان این کشور، نادید

اي کاخ سفید در این زمینه، همگی بر تالش ه و همراهی با سیاست» طرح دو دولت«
منافع و امنیت داخلی و پیرامونی رژیم صهیونیستی  تأمیندولت انگلیس براي 

بر این اساس لندن براي حفظ حکومت مبارك و مدیریت انقـالب در مصـر   .دارند
لی در سوریه فعالیت مینزاع داخ سرنگونی حکومت بشار اسد و توسعۀ

تالش براي تضعیف موقعیت جمهوري اسالمی ایران. 2- 4
یکی دیگر از ارکان کلیدي در ساخت سیاست خاورمیانه

بـه انزوا و تضعیف موقعیت نظام جمهوري اسالمی ایـران  
می در کشـورهاي مصـر، بحـرین، لیبـی،     بیداري اسال که ازآنجایی. سطح منطقه است

تونس و حتی عربستان در جهت منافع تهران و مخالف منافع 
دولت انگلیس براي تغییر نتایج بر شدت عمل خود جهت فشار بر ایران افـزود 

انگلیس تالش کردند تا با حفظ ساختار حکومت  ویژه بهي غربی ها دولتاین اساس 
از تغییــرات بنیــادین  ،ت سیاســی در مصــر و بحــرینااصــالحو 



هـاي   از مهره یجلوگیري نمایند و با ایجاد تصنعی بهار عربی در سوریه و حذف یک
موجبات تضعیف جایگاه و موقعیت جمهوري اسـالمی را در  

  افریقاا و شمال 
، دولـت انگلسـتان   2011اي عربـی در سـال   

گـذاري بـر رونـد ایـن     تأثیراي خود را از طریق مداخله و 
ها و اقـداماتی را   لندن براي حفظ منافع خود، سیاست

ور در ه که در این پژوهش به تبیین و تحلیل مواضع ایـن کشـ  
. ایـم  موردي سه کشور مصر، بحرین و سوریه پرداختـه 

ها، اهداف و اقدامات دولت انگلـیس در قبـال انقـالب    

بـا   ،1389بهمن  22مقارن با 
پس از گذشت یک سال و نـیم،  
در یک رقابت تنگاتنگ و در دو مرحله، انتخابات ریاسـت جمهـوري مصـر برگـزار     

بـه خـود    جمهـور منتخـب مصـر را   
انقــالب مصــر یکــی از     موضــع مقامــات انگلیســی در قبــال    

هـاي   برانگیزترین مواضع این کشور بوده و این رویکرد در مقایسه با سایر قیـام 

امنیت مرزهاي رژیم  تأمینانگلیس در آغاز قیام مردم مصر تالش کرد تا براي 
اي خود یعنی حسنی مبارك، حکومـت  

صـراحت حمایـت    حفظ نموده و مانع سرنگونی آن شود، به همین خـاطر بـه  
ـ وید کـه  چنـان . ابراز نمـود  د ی

جلوگیري نمایند و با ایجاد تصنعی بهار عربی در سوریه و حذف یک
موجبات تضعیف جایگاه و موقعیت جمهوري اسـالمی را در   ،اصلی محور مقاومت

  .منطقه فراهم آورند

ا و شمال مواضع انگلستان در قبال تحوالت غرب آسی. 3
اي عربـی در سـال   هـ  با آغاز تحوالت در سرزمین زمان هم

اي خود را از طریق مداخله و  تالش کرده تا منافع منطقه
لندن براي حفظ منافع خود، سیاست رو، ؛ ازاینتحوالت حفظ نماید

ه که در این پژوهش به تبیین و تحلیل مواضع ایـن کشـ  دادقرار در دستور کار 
موردي سه کشور مصر، بحرین و سوریه پرداختـه  قبال تحوالت اخیر با مطالعۀ
ها، اهداف و اقدامات دولت انگلـیس در قبـال انقـالب     براي این منظور ابتدا سیاست
  .شود مردم مصر بیان و تحلیل می

 مصر. 3- 1
مقارن با  2011سال  یۀ مردم مصر، در دهم فوریۀژانو 25انقالب 

پس از گذشت یک سال و نـیم،  . سرنگونی حسنی مبارك اولین گام خود را برداشت
در یک رقابت تنگاتنگ و در دو مرحله، انتخابات ریاسـت جمهـوري مصـر برگـزار     

جمهـور منتخـب مصـر را    در نهایت دکتر محمد مرسی عنوان رئیسشد و 
موضــع مقامــات انگلیســی در قبــال    . اختصــاص داد

برانگیزترین مواضع این کشور بوده و این رویکرد در مقایسه با سایر قیـام  تأمل
 .پیچیدگی خاصی برخودار بوده استمنطقه از 

 ها و اهداف سیاست. 1-3- 1

 حفظ و تغییر حسنی مبارك استاندارد دوگانۀ) الف

انگلیس در آغاز قیام مردم مصر تالش کرد تا براي  دولت
اي خود یعنی حسنی مبارك، حکومـت   صهیونیستی و بقاي شریک استراتژیک منطقه

حفظ نموده و مانع سرنگونی آن شود، به همین خـاطر بـه  وي را 
ابراز نمـود خود را از مبارك اعالم و مخالفت خود را با تغییر وي 
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ان .ان.یسـ  يخبـر  ۀکدر مصاحبه بـا شـب  
Cameron E, 2011 (آنچـه  «: و گفت

ات اصالحامل و کت. انقالب 
 »دکنــبرطــرف  را شــورکن یــ

 ينـار کاز بر با اعالم حمایت از مبارك و ناخشنودي
بـا مصـر    یس روابـط خـوب  

ـ ا ردهک ي  ,Cameron A(» می

رسد که سیاست حمایت از مبارك بر مبناي ارزیابی کشورهاي غربی 
چرا کـه پـس از    رد وجود ثبات و امنیت در مصر بود،

دگان و ینـ از نما ،)سـیا ( امریکا
عمـر   ةخواسـته بـود تـا دربـار    

 کـه داد مـی ها نشـان   زیابیار 
مـدت و   تاهکونه در  يخطر هیچ
 سـیا  يهـا  سـی برر یـج نتـا . د

ها در مصـر بـاال    ییاپیماگر شدت تظاهرات و راه
تواننـد ثبـات    مـی ن یطـی شرا هیچ

  .)1389 ،امریکا
اعتراضات مردم مصر و مسجل شدن سـقوط مبـارك،   
دولت انگلیس در تغییر موضعی آشکار حمایت از انقالبیون را جایگزین حمایـت از  

ط بر این اساس دیوید کامرون در اولین دیدار خود از مصر، پس از سقو
. )Cameron B, 2011(توصیف کـرد  

: نوشـت  یدر گزارشـ بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب      
موضـع   ،با مصـر  یکمصر با توجه به روابط نزد

هـا و   ش تنشیاما با افزا .یردرا بگ
 .کردنـد اتخـاذ   یموضـع  یس

م و انقـالب  کر نظـام حـا  ییـ 

در مصاحبه بـا شـب   در گرماگرم اعتراضات مردم مصر، امرونک
Cameron E, 2011(الحات سیاسی حمایت کرد تنها از اص امریکا

 است نهات اصالح ،مینک یت میحماآن از  )در مصر( ما
یــدر اموجــود  يهــا یتینارضــاات و یاکه شــکــ یمردمــ

)Cameron A, 2011.( با اعالم حمایت از مبارك و ناخشنوديامرون ک
س روابـط خـوب  یانگلـ . س استیانگل دوست كمبار«: گفت وي یاحتمال

يارکبا هم هم يادیزمسائل  ما در خصوص. داشته است
2011.(  

رسد که سیاست حمایت از مبارك بر مبناي ارزیابی کشورهاي غربی  می به نظر
رد وجود ثبات و امنیت در مصر بود،خصوصاً ایاالت متحده در مو

امریکا يزکسازمان اطالعات مر ،2011شروع تحوالت سال 
خواسـته بـود تـا دربـار     ب مخالف مصررابطان خود در دولت، ارتش و احزا

 یجنتا. را انجام دهند ییهایابیارز مباركدولت  لیاحتما
هیچ بر مصر از ثبات الزم برخوردار است و کمدولت حا

دکنـ  مـی ن یدرا تهدبر مصر  مبارك سلطۀمدت  نه در دراز
اگر شدت تظاهرات و راه تیح کهاز آن بود  یکحا چنینهم

هیچ اعتراضات در ینه شود، اکشیدد و به خشونت گیرب
امریکا يزکسازمان اطالعات مر( نندکد یرا تهد مباركم یرژ

اعتراضات مردم مصر و مسجل شدن سـقوط مبـارك،    اما پس از گسترش دامنۀ
دولت انگلیس در تغییر موضعی آشکار حمایت از انقالبیون را جایگزین حمایـت از  

بر این اساس دیوید کامرون در اولین دیدار خود از مصر، پس از سقو. مبارك کرد
توصیف کـرد   »بخش الهام«مبارك حرکت انقالبیون مصري را 

بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب       نیز تلگراف یلید یسیانگل ۀروزنام
مصر با توجه به روابط نزد یام مردمیشروع ق يس از ابتدایانگل

را بگ كرد طرف مبارک یشتر سعیرد و بکاتخاذ ن یروشن
سیمقامات ارشد انگلدام از ک هر ،كم مباریرژ يوبگرکسر
ییـ ات در مصر و نـه تغ اصالحامرون از لزوم کمانند  یبرخ



تلگـراف   یلید .قدرت شدند
ـ ویرسـد د  یبـه نظـر مـ   : به مصر نوشـت  د ی

ك را بـه تـر   كمبـار  یرده، حسن
راه کـ ل ایـ اروپا را بـه دل  ۀین اشتون و اتحاد

  ).1389، دیلی تلگراف( است
بانکی مـون نیـز بـا تکـرار ایـن      

هـایی   ما با نگرانی شدید شاهد تحوالت در قاهره هستیم و خشونت
ایـن شـرایط   . کنـیم  مـی پیوندد را کامالً محکوم 

غیر قابل قبول اسـت  آمیز،  نوع برخورد با تظاهرات مسالمت
وزیـر انگلـیس بـا اعـالم اینکـه مبـارك قصـد        

 Cameron)» گـذاریم  میما به این اقدام احترام 

ام توان خـود  دولت انگلیس در قبال انقالب مصر با استانداردي دوگانه، ابتدا تم
سـقوط وي، تـالش کـرد تـا در صـف      

صـر  م راي نفوذ خود در نظام سیاسی آیندة

 ،بیـداري اسـالمی مـردم مصـر    
حمایـت خـود را از حرکـت    

بـا  ). Cameron A, 2011( نمود و نـه انقـالب  
س نیـز کـه کـار دولـت مبـارك را      

مـانع فروپاشـی سـاختار     ،تالش کرد تا با مدیریت قیام مردم مصـر 
حمایت از شوراي نظامی مصر، تالش براي نفوذ عناصـر  

بـراي   مبـارك  کمک به عناصـر وابسـته بـه   
پیروزي در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوري مصـر از جملـه اقـدامات دولـت     

قدرت شدند افتۀی سازمانردند و پس از آن خواستار انتقال کصحبت 
به مصر نوشـت  نسبت با اذعان به تغییر رویکرد انگلیس

رده، حسنکوس کرا مع »سیانگل یاسالم موضع ضد«امرون ک
ن اشتون و اتحادیاترکند و ک یب میچه زودتر مصر ترغ هر

استرده کان دولت مالمت یت خشونت حامیومکدر مح
بانکی مـون نیـز بـا تکـرار ایـن       ،کامرون در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد

ما با نگرانی شدید شاهد تحوالت در قاهره هستیم و خشونت«: سیاست گفت
پیوندد را کامالً محکوم  می که در حال حاضر در آن به وقوع

نوع برخورد با تظاهرات مسالمت هر .غیر قابل قبول است
وزیـر انگلـیس بـا اعـالم اینکـه مبـارك قصـد         نخسـت » .کنم میا محکوم و من آن ر

ما به این اقدام احترام «: یري از قدرت را دارد، گفتگ کناره
C, 2011).  

دولت انگلیس در قبال انقالب مصر با استانداردي دوگانه، ابتدا تم
سـقوط وي، تـالش کـرد تـا در صـف      د اما با قطعی شدن را صرف حفظ مبارك کر

راي نفوذ خود در نظام سیاسی آیندةانقالبیون مصري قرار گرفته و سهمی را ب
  .تصاحب نماید

 مدیریت و مهار انقالب مردم )ب

بیـداري اسـالمی مـردم مصـر     يدولت انگلـیس در ابتـدا   ،تر گفته شد چنانچه پیش
حمایـت خـود را از حرکـت     نوع تغییر اساسی در مصـر بـود و صـراحتاً    هر مخالف

نمود و نـه انقـالب  اعالم ات اصالحمردمی در مصر منوط به 
س نیـز کـه کـار دولـت مبـارك را      رتر شدن آتش انقالب مصر، دولـت انگلـی  و شعله
تالش کرد تا با مدیریت قیام مردم مصـر  ،دید میشده  تمام

حمایت از شوراي نظامی مصر، تالش براي نفوذ عناصـر  . سیاسی دوران مبارك شود
کمک به عناصـر وابسـته بـه    در نهایترژیم مبارك در مصر جدید و 

پیروزي در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوري مصـر از جملـه اقـدامات دولـت     
 .الب مصر بودي مدیریت و مهار انقانگلیس برا
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لندن براي تحقق اهداف خود، در خالل قیام مردم مصر، اقداماتی را در دسـتور کـار   
 :شود که به برخی از آنها اشاره می

 حمایت از شفیق و عناصر رژیم مبارك

هـاي آن در تحـوالت مصـر    
بررسـی  . اصـر رژیـم مبـارك بـود    

اقدامات دولت انگلیس در حمایت از افرادي چون احمـد شـفیق و عمـرو    
ق به قدرت تولید رژیم مبارك از طری

ت مهـم را  دو انتخابـا  مر بیش از یک سال و نیم خود، تجربۀ
. نخست انتخابات مجلس شعبی و سپس انتخابات ریاسـت جمهـوري مصـر   

ات در مصر تالش کرد تا بـا اسـتفاده از   
سی .بی.پراکنی بی دفتر شوراي بریتانیا و بنگاه سخن

رایان گ رادیکال و متعصب از اسالم
. ایـن اقـدامات بـود    از جریانات نزدیک به غرب از جملۀ

المسلمین مصر و نامزدهاي سیاسی این جریان و حمایت 
از عمرو موسی و احمد شـفیق از عناصـر نزدیـک بـه مبـارك در خـالل انتخابـات        

 المللی بین مصر مبنی بر پایبندي به تعهدات

دالیل حمایت انگلیس از عناصـر وابسـته بـه رژیـم سـابق مصـر،       
. المللـی بـود   اطمینان خاطر به این افراد به جهت پایبندي به تعهدات متقابـل و بـین  

تصور دولتمردان انگلیس بر این بود که با پیـروزي افـرادي چـون عمـرو موسـی و      
هوري، تعهدات مصر در قبال رژیم صهیونیستی 

رایان اخوانی گ با پیروزي اسالم

 اقدامات. 1-3- 2

لندن براي تحقق اهداف خود، در خالل قیام مردم مصر، اقداماتی را در دسـتور کـار   
که به برخی از آنها اشاره می قرار داداي خود  دستگاه دیپلماسی و رسانه

حمایت از شفیق و عناصر رژیم مبارك: تالش براي بازتولید رژیم مبارك )الف
هـاي آن در تحـوالت مصـر     پوشـش رسـانه   ع مقامـات لنـدن و نحـوة   رفتار و مواض

اصـر رژیـم مبـارك بـود    هـا از عن  قد انگلیسی خوبی گویاي حمایت تمام به
اقدامات دولت انگلیس در حمایت از افرادي چون احمـد شـفیق و عمـرو     مجموعۀ

تولید رژیم مبارك از طریاین مهم بود که لندن خواهان باز بیانگر ،موسی
 .رساندن عوامل حکومت وي بود

 تأثیرگذاري بر روند انتخابات مصرتالش براي  )ب

مر بیش از یک سال و نیم خود، تجربۀانقالب مصر در طول ع
نخست انتخابات مجلس شعبی و سپس انتخابات ریاسـت جمهـوري مصـر    .داشت

ات در مصر تالش کرد تا بـا اسـتفاده از   دولت انگلیس در خالل ایام برگزاري انتخاب
دفتر شوراي بریتانیا و بنگاه سخندو بازوي قدرت نرم خود یعنی 

رادیکال و متعصب از اسالم ترسیم چهرة .بگذارد تأثیربر روند انتخابات مصر 
از جریانات نزدیک به غرب از جملۀ اي کارآمد و موفق و چهره

المسلمین مصر و نامزدهاي سیاسی این جریان و حمایت  گرایی اخوان بر افراط تأکید
از عمرو موسی و احمد شـفیق از عناصـر نزدیـک بـه مبـارك در خـالل انتخابـات        

 .، مؤید همین امر بودریاست جمهوري مصر

مصر مبنی بر پایبندي به تعهدات تالش براي اقناع حکومت آیندة) پ
دالیل حمایت انگلیس از عناصـر وابسـته بـه رژیـم سـابق مصـر،        ترین مهمیکی از 

اطمینان خاطر به این افراد به جهت پایبندي به تعهدات متقابـل و بـین  
تصور دولتمردان انگلیس بر این بود که با پیـروزي افـرادي چـون عمـرو موسـی و      

هوري، تعهدات مصر در قبال رژیم صهیونیستی احمد شفیق در انتخابات ریاست جم
با پیروزي اسالم که صورتیهاي بزرگ پابرجا خواهد ماند، در قدرتو 



. د کـرد تعهـدات تجدیـدنظر خواهـ   
مـد  بیش از سـایر معاهـدات   

هـاي غربـی خصوصـاً     دولـت 
آمدند تا از طریق مذاکره و فشار بر دولـت نوپـاي مرسـی، ایـن     

 کمـپ دیویـد   ةخصوص معاهد

 گرایان به رسمیت شناختن اسالم

اعالم خبر پیروزي محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوري مصـر نشـان داد کـه    
مصر بسـیار بیشـتر از آن چیـزي اسـت کـه      
 رغـم تبلیغـات و حمایـت تمـام و    

ندگان رژیم مبارك، باز هم نمایندة 
بر این اسـاس دولـت انگلـیس تـالش     
 مقدمات ارتباط با ایـن جریـان قدرتمنـد   

امـور خارجـه، وزارت خارجـۀ انگلـیس، بـا      
درسـتی شـروع بـه تمـاس بیشـتر بـا احـزاب        

ایـن کـار   . رساندند گراي منطقه کرده که در انتخابات موفقیت خود را به اثبات
المسلمین در مصـر،   گرا از جمله اخوان

ات اصـالح نشان دادن کمک و پشـتیبانی از حقـوق بشـر و    
Fo.(  

کمک و  ،هدف از این تعامل
اصـلی   هـدف  بلکـه  ،1در مصر نبـود 

المسـلمین،   اطات عالوه بر شناخت بیشتر اخوان

بـا الهـام از    2011 فوریـۀ  14
                                                                

  .گذارد بررسی عملکرد لندن در مواجه با قیام مردم مصر بر این ادعا صحه می

تعهـدات تجدیـدنظر خواهـ    این کشور در بسیاري از ایـن  مصر دولت آیندة
بیش از سـایر معاهـدات    ،تعهد دولت سابق مصر ترین مهم عنوان بهکمپ دیوید 

دولـت لمسـلمین،  ا اخوان ظر بود، اما پس از پیروزي نمایندةن
آمدند تا از طریق مذاکره و فشار بر دولـت نوپـاي مرسـی، ایـن     انگلیس در صدد بر 

خصوص معاهد ـ بهالمللی سابق   معاهدات بین تأییدکشور را ملزم به 
 .نمایند ـ

به رسمیت شناختن اسالم: گرایان ا و اسالمه تالش براي ارتباط با اخوانی )ت
اعالم خبر پیروزي محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوري مصـر نشـان داد کـه    

مصر بسـیار بیشـتر از آن چیـزي اسـت کـه       گرایان در جامعۀ نفوذ و محبوبیت اسالم
رغـم تبلیغـات و حمایـت تمـام و     که بـه  چنان هاي غربی تصور آن را داشتند، دولت

ندگان رژیم مبارك، باز هم نمایندة سی از بازما.بی.هاي غربی همچون بی کمال رسانه
بر این اسـاس دولـت انگلـیس تـالش     . المسلمین مصر در انتخابات پیروز شد اخوان

مقدمات ارتباط با ایـن جریـان قدرتمنـد    ،گرایان کرد تا با به رسمیت شناختن اسالم
امـور خارجـه، وزارت خارجـۀ انگلـیس، بـا       گزارش کمیتۀدر . مصر را فراهم نماید

درسـتی شـروع بـه تمـاس بیشـتر بـا احـزاب         دولت به«: اذعان به این مطلب نوشت
گراي منطقه کرده که در انتخابات موفقیت خود را به اثبات اسالم

گرا از جمله اخوان بایستی با هدف تعمیق تعامل با احزاب اسالم
نشان دادن کمک و پشـتیبانی از حقـوق بشـر و     منظور بهاولیه  در مرحلۀ

Foreign Affairs Committee, 2012: 4( »یک انجام گیرددمکرات

هدف از این تعامل ،ادعاي گزارش مذکور برخالفواضح است که پر
در مصر نبـود  یکدمکراتات اصالححقوق بشر و  ازپشتیبانی 

اطات عالوه بر شناخت بیشتر اخوانگونه ارتب لندن آن بود تا در سایۀ این
 .خود را بر این جریان دوچندان نماید تأثیرنفوذ و 

 بحرین. 2-3
14خلیفـه در   قیام مردم بحـرین علیـه نظـام سـلطنتی آل    

                         
بررسی عملکرد لندن در مواجه با قیام مردم مصر بر این ادعا صحه می. 1

تحلیل و بررسی 
مواضع 
انگلستان در 
قبال تحوالت 
اخیر خاورمیانه 
: مطالعه موردي

بحرین، سوریه 
و مصر

80



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

81  

اعتراضات مردم بحرین نیز همچون مصـر در  
تا جایی که نه تنها اکثریت شیعه، بلکه اقلیت سنی 

آمیـز بـا چـراغ     دولت بحرین در پاسخ به این اعتراضات مسالمت
دامنه و  اما روزها، اقدام به سرکوب مردم نمود،

 خلیفه بیش از آن چیزي بـود 
به همین دلیل دولـت بحـرین   
، مجوز ورود نیروهاي نظامی عربستان سعودي 
حتی سیاست مشت آهنـین بـا   

ت مردمـی در ایـن کشـور    حضور نیروهاي نظامی عربستان در بحرین نیز مانع حرک
برخورد با معترضـین بحرینـی   

چرا که پرسـتیژ حمایـت از    
ي ا متحـد منطقـه   عنـوان  بـه میز مدنی با حمایت از رژیم بحرین 

بـر اسـاس گـزارش وزارت امـور خارجـۀ انگلـیس، در       
در اعتراضـات   معتـرض بحرینـی  

 Foreign(ند ا ن کشته شدهخلیفه توسط نیروهاي دولت بحری

خـود را در قبـال بیـداري     ترین وظیفـۀ 
لنـدن بـا   . دانـد  مـی خلیفـه   اسالمی در بحرین، حفظ ساختار و حکومت خانـدان آل 

داري  از گاهی منامه را در برخورد با قیام مردم دعـوت بـه خویشـتن   
حمایت خود را از دولت پادشاهی بحرین بارها اعـالم کـرده   

: ات سیاسـی گفـت  اصالحبر 

                                                                
عضـو   يشـورها ک ینظام يروها

ـ  ةامـارات متحـد    ،قطـر  ،یـت وک ،یعرب
 ةي حـوز شـورها کت یـ ، جهت دفـاع از امن 

  .شوند ها و تجاوزات خارجی وارد عمل می

اعتراضات مردم بحرین نیز همچون مصـر در   دامنۀ. تحوالت تونس و مصر آغاز شد
تا جایی که نه تنها اکثریت شیعه، بلکه اقلیت سنی  ،سراسر این کشور گسترش یافت

دولت بحرین در پاسخ به این اعتراضات مسالمت. نیز به آن پیوستند
روزها، اقدام به سرکوب مردم نمود،از نخستین  امریکا سبز ایاالت متحدة

خلیفه بیش از آن چیزي بـود  ناشی از بحران مشروعیت خاندان آل يها عمق ناآرامی
به همین دلیل دولـت بحـرین   . اعتراض مردم شود که دولت بحرین بتواند مانع ادامۀ

، مجوز ورود نیروهاي نظامی عربستان سعودي 1سپر جزیره معاهدة نقرار دادبا بهانه 
حتی سیاست مشت آهنـین بـا   . رکوب مردم صادر کردبه خاك این کشور را براي س

حضور نیروهاي نظامی عربستان در بحرین نیز مانع حرک
برخورد با معترضـین بحرینـی    امات انگلیسی در شرایط کنونی نحوةمق به گفتۀ. نشد

 ،براي دولت انگلیس تبدیل به معمایی پیچیده شده است
میز مدنی با حمایت از رژیم بحرین آ اعتراضات مسالمت

بـر اسـاس گـزارش وزارت امـور خارجـۀ انگلـیس، در       . انگلستان در تعارض است
معتـرض بحرینـی   100الدي، حـدود  می 2011فوریه تا آوریل  فاصلۀ

خلیفه توسط نیروهاي دولت بحری خیابانی علیه خاندان آل
Affairs Committee, 2012: 74.(  

 ها و اهداف سیاست. 2-3- 1

 حفظ ساختار و حکومت آل خلیفه )الف

ترین وظیفـۀ  مهمدستگاه دیپلماسی دولت دیوید کامرون، 
اسالمی در بحرین، حفظ ساختار و حکومت خانـدان آل 

از گاهی منامه را در برخورد با قیام مردم دعـوت بـه خویشـتن    هر  وجود آنکه
حمایت خود را از دولت پادشاهی بحرین بارها اعـالم کـرده    حال درعیناما  کند، می

بر  تأکیدکامرون در دیدار پادشاه بحرین با  که چنان. است

                         
روهایشود که بر اساس آن ن ي گفته میا سپر جزیره به معاهده. 1

امـارات متحـد   ،کل از عربستانمتش ،فارس ج یخل يارکهم يشورا
، جهت دفـاع از امن یقدرت نظام یکجاد ین و عمان با هدف ایبحر
ها و تجاوزات خارجی وارد عمل می يشورها از تعدکن یت ایج فارس و حمایخل



ی از نماینـدگان سیاسـی بحـرین در تمـام     
آنهـا را تشـویق کنـد تـا بـه یـک رونـد        

 س بـر ادامـۀ  انگلـی  وزیر نخست
سیاسی در ایـن کشـور و    ماند

خلیفـه در   یگري بیانگر اصرار و سماجت لندن بر حفظ حاکمیـت خانـدان آل  

انگلیس در سیاست رسمی خود از حکومت بحرین خواسته تا به حقـوق  
تـا   فرصت آن را بدهید) بحرین

اصـالحات و نـه قـوة    هـا از طریـق   
اما اقدامات پنهـان و پیـداي لنـدن، سیاسـت     
فروش تسلیحات نظامی براي سرکوب اعتـراض، امتنـاع از   

 مسـتمر ان ملـل در محکومیـت نقـض    
هاي دولتی انگلیس در قبال وقایع بحـرین  
از جمله اقداماتی است که دولت انگلیس در جهت خاموش کردن آتـش انقـالب در   

اي کاخ سفید، بـه  ه ضمن اینکه پیروي از سیاست
در بحـرین، در اتخـاذ ایـن سیاسـت     
توانـد بـراي نیروهـاي نظـامی     

 رو، ؛ ازایـن شمار آیـد ه یی و انگلیسی حاضر در خلیج فارس تهدیدي جدي ب
ت سیاسـی در  ااصالحادعاي قهري بودن سیاست انگلیس و ایاالت متحده همگام با 

دولت انگلیس براي تحقق اهداف خود، در جهت حفظ حکومت خاندان آل خلیفـه  
و سرکوب و مهار قیام مردم بحرین، اقداماتی را در دستور کار دسـتگاه دیپلماسـی و   

:  

ی از نماینـدگان سیاسـی بحـرین در تمـام     بریتانیا به همکاري خود با طیـف وسـیع  «
آنهـا را تشـویق کنـد تـا بـه یـک رونـد         ۀدهد تا از این طریـق همـ   ادامه می سطوح

نخست تأکید .)Cameron D, 2011(» ي ملی بپیوندندگو و گفت
اندرفراز همکاري با نمایندگان سیاسی بحرین و حمایت 

یگري بیانگر اصرار و سماجت لندن بر حفظ حاکمیـت خانـدان آل  د ادلۀ
  .بحرین است

 سرکوب و مهار قیام مردم بحرین) ب

انگلیس در سیاست رسمی خود از حکومت بحرین خواسته تا به حقـوق   که درحالی
بحرین(به مردم « :بگذارد و به منامه اعالم کرده بشر احترام

هـا از طریـق    و به این نگرانی هاي خود را مطرح کنند نگرانی
اما اقدامات پنهـان و پیـداي لنـدن، سیاسـت      ،)Cameron D, 2011( »قهریه، پاسخ دهید

فروش تسلیحات نظامی براي سرکوب اعتـراض، امتنـاع از   . کند دیگري را هویدا می
ان ملـل در محکومیـت نقـض    سند مصوب شوراي حقوق بشر سازمامضاي 

هاي دولتی انگلیس در قبال وقایع بحـرین   توجهی رسانه و کم حقوق بشر در بحرین
از جمله اقداماتی است که دولت انگلیس در جهت خاموش کردن آتـش انقـالب در   

ضمن اینکه پیروي از سیاست. بحرین به آنها متمسک شده است
در بحـرین، در اتخـاذ ایـن سیاسـت      امریکـا پنجم نیروي دریایی دلیل وجود ناوگان 

توانـد بـراي نیروهـاي نظـامی      مـی چرا که وقوع انقالب در بحرین،  مؤثر بوده است،
یی و انگلیسی حاضر در خلیج فارس تهدیدي جدي بامریکا

ادعاي قهري بودن سیاست انگلیس و ایاالت متحده همگام با 
 .واقعیتی غیر قابل انکار است ،قبال تحوالت بحرین

 اقدامات. 2-3- 2

دولت انگلیس براي تحقق اهداف خود، در جهت حفظ حکومت خاندان آل خلیفـه  
و سرکوب و مهار قیام مردم بحرین، اقداماتی را در دستور کار دسـتگاه دیپلماسـی و   

:شود که به برخی از آنها اشاره می قرار داداي خود  رسانه
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که برخی از کشورهاي اروپایی از جمله آلمان و فرانسه سند مصوب شوراي 
حقوق بشر در بحـرین   مستمر و آشکار

هـاي   آزادي بیشتري بـراي حفاظـت از  
از امضاي این سـند   ستانو انگل

 26 انگلـیس نیـز   ۀوزارت امور خارج
نـام بحـرین در ایـن فهرسـت     

عیسـی   شیخ حمدبناین در حالی است که نیروهاي امنیتی و پلیس تحت فرمان 
جنگـی   ۀآور، و سپس با گلول

، صـدها نفـر را مجـروح    ندها نفر از معترضین را کشت
صدها نفـر در  . در نطفه خفه کنند

یـز کـار   اي آن کشور شکنجه شدند و هزاران نفـر ن 
پزشک و پرستار که بـه مـداواي قربانیـان سـرکوب سـال      

 ککه یرغم این بهاند،  سال محکوم شده
که اعترافات آنها تحت فشـار و اجبـار اخـذ شـده     
نیز با اشاره به عدم توجه جدي دولـت انگلـیس بـه    

 60گویند که فقـط   مدافعان حکومت بحرین می
نفـر را بـه کـل     60ا اگـر نسـبت ایـن    

ـ  جمعیت بحرین در نظر بگیریم، کشتارهاي بحرین در سـطحی وسـیع   ر از مصـر و  ت

 گذاري نگلیس براي شرکت در جشن تاج

از پادشـاه   ،ایـن کشـور   ۀگذاري ملک
اقـدام  گرچـه  . بحرین دعوت کرد تا براي شرکت در این مراسم به انگلیس سفر کند

مین سـالگرد  تبحـرین بـراي حضـور در مراسـم شصـ     
با اعتراضـات  نیز  انگلیس حتی در فضاي داخلی جامعۀ

 عدم امضاي سند حقوق بشري سازمان ملل )الف

که برخی از کشورهاي اروپایی از جمله آلمان و فرانسه سند مصوب شوراي  درحالی
مستمر و آشکارحقوق بشر سازمان ملل در محکومیت نقض 

بیشتري بـراي حفاظـت از   خواستند تا اقداماتمنامه را امضا کردند و از 
و انگل امریکا يها دولتد، اما ده انجاممدنی در این کشور 

وزارت امور خارج .)1391خبرگزاري فارس، ( اند خودداري کرده
نـام بحـرین در ایـن فهرسـت      کـه  قرار دادکشور را در فهرست ناقضین حقوق بشر 

  .شد میدیده ن
این در حالی است که نیروهاي امنیتی و پلیس تحت فرمان 

آور، و سپس با گلول مشقی و گاز اشک ۀلیفه، امیر بحرین، ابتدا با گلولخ آل
ها نفر از معترضین را کشت و با کمک سربازان سعودي ده

در نطفه خفه کنند ا راه اعتراضتالش کردند تا و بدین ترتیب  ندکرد
اي آن کشور شکنجه شدند و هزاران نفـر ن ه طول یک سال گذشته در زندان

پزشک و پرستار که بـه مـداواي قربانیـان سـرکوب سـال       20.خود را از دست دادند
سال محکوم شده 15 دند به حبس بین پنج تاگذشته پرداخته بو

که اعترافات آنها تحت فشـار و اجبـار اخـذ شـده      هددامستقل تحقیق گزارش هیئت 
نیز با اشاره به عدم توجه جدي دولـت انگلـیس بـه     تایمز روزنامۀ .)BBC, 2012( بود

مدافعان حکومت بحرین می :شتنو نقض حقوق بشر در بحرین
ا اگـر نسـبت ایـن    امـ  ،اند مخالفان در آن کشور کشته شدهنفر از 

جمعیت بحرین در نظر بگیریم، کشتارهاي بحرین در سـطحی وسـیع  
 ).BBC, 2012( تونس انجام گرفته است

نگلیس براي شرکت در جشن تاجا دعوت پادشاه بحرین از سوي ملکۀ) ب
گذاري ملک مین سالگرد تاجتشصدولت انگلیس به مناسبت 

بحرین دعوت کرد تا براي شرکت در این مراسم به انگلیس سفر کند
بحـرین بـراي حضـور در مراسـم شصـ      پادشاهدعوت از  برانگیز سؤال
حتی در فضاي داخلی جامعۀ الیزابت دومگذاري ملکه  تاج



ي مردم در اوج کشتارهااما نشان داد که چگونه لندن 
بـه مراسـم    را ، شیخ حمد، امیر بحرین
 وزیـر  نخسـت و ولیعهد بحرین هم در دفتر 

کار انگلیس و خاندان سلطنتی در این کشـور،  
به خانـدان  بخشی  مشروعیت

  .از سیاست مشت آهنین در قبال اعتراضات مردم بحرین

از سـقوط مبـارك، ایـن    دیوید کامرون در اولین دیدار خود از مصر پـس  
خلـیج   روزة خود بـه کشـورهاي حـوزة   

تسلیحات نظـامی، اقـدام بـه فـروش ایـن      
Cameron B, 2011 .(  دولـت انگلـیس،   از نظـر

ـ ا رین مشتریان این تجارت و شـریک اسـتراتژیک منطقـه    ه ي ب
 يگرانگلیسی گاردین در گزارشی اقـدام بـه افشـا   

برابـر   .بحرین کـرد  رژیم سلطنتی
صورت منظم و در طول یک سـال  
به فروش و تحویل اسلحه به این کشور ادامـه  

هـا، ابـزار دیـد     کـن  خفهصداانواع 
ـ  هاي گوناگون، لوازم سبک و سنگین توپ ه خان

قلـم اجنـاس    158ز میـان  ا. 
مرتب در اختیـار بحـرین    صورت

هـایی   دولتما با «: گوید ، وینس کیب می
کنند و سـوابق حقـوق    مردم خود اعمال نمی
عنـوان   هـیچ  کنیم و بـه  معامله می

ي جـوالي  هـا  مـاه  تنها میان دولت لندن
 ,BBC( فروخـت  خلیفـه آل 

اما نشان داد که چگونه لندن  ،اه بودفراوانی همر و انتقادهاي
، شیخ حمد، امیر بحرینبحرین از سوي حکومت پادشاهی این کشور

و ولیعهد بحرین هم در دفتر  کند می دعوت الیزابتملکه  ةعروسی نو
  .)BBC, 2012(د ریگ میبریتانیا مورد استقبال قرار 

کار انگلیس و خاندان سلطنتی در این کشـور،   د که دولت محافظهرس میبه نظر 
مشروعیتنخست  .ندا داشته مد نظربا این اقدام دو هدف اصلی را 

از سیاست مشت آهنین در قبال اعتراضات مردم بحرین حمایتدیگر و خلیفه  آل

 فروش تسلیحات به حکومت آل خلیفه )پ

دیوید کامرون در اولین دیدار خود از مصر پـس   که درحالی
روزة خود بـه کشـورهاي حـوزة    ، اما در سفر سهبخش خواند حرکت را الهام

تسلیحات نظـامی، اقـدام بـه فـروش ایـن       ارس به همراه هشت شرکت تولیدکنندةف
Cameron B, 2011(خلیفـه نمـود    تسلیحات به خاندان آل

رین مشتریان این تجارت و شـریک اسـتراتژیک منطقـه   ت بحرین یکی از اصلی
انگلیسی گاردین در گزارشی اقـدام بـه افشـا    ۀروزنامنخستین بار . آید میشمار 

رژیم سلطنتیانگلیس به دولت ي پنهانی تسلیحاتی ها کمک علیه
صورت منظم و در طول یک سـال   ، این کشور بهنگلیساشده توسط دولت  آمار ارائه

به فروش و تحویل اسلحه به این کشور ادامـه   درگیري بین مردم و حکومت بحرین،
انواع و تجهیزات نظامی شامل  تسلیحاتاین . داده است
هاي گوناگون، لوازم سبک و سنگین توپ گوناگون، تفنگ تسلیحاتدوردست 

. و ابزار الزم براي آموزش نیروهاي جدید نظـامی اسـت  
صورت بهقلم  44، طبق قانون انگلستانمجاز براي فروش 

، وینس کیب میانگلیس تاجر مرتبط با دولت. گیرد قرار می
مردم خود اعمال نمیکراسی را بر طرف قرارداد هستیم که دم

معامله می ها دولتما آشکارا با این .. .بشري بسیار بدي دارند
دولت لندن .)1391گاردین، ( »کنیم را رد نمی مسئلهاین 

آل بـه   دو میلیون و دویست هزار پونـد اسـلحه   ،تا سپتامبر
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میـز مـردم   آ مسـالمت ، در اولین سـالگرد تجمـع   
اعتراضـات  ي فروش سالح به حکومت بحرین را خیانت رسمی به 

 س لندن

 ب اعتراضات مردمـی در بحـرین، ارائـۀ   
با بیان  کریستوفر ولکر. مشاوره به مقامات منامه از سوي فرماندهان پلیس لندن است
از  ییس از سـو یانگل«: سیاست یک بام و دو هواي انگلیس در حوادث بحرین گفت

نـد  ک یمـ  يدیناامن اظهار یدر بحر
مشاوره بـه مقامـات    ۀي ارائرا برا
 ,Walker(» فرسـتد  مـی  شورک

 تالش براي پررنگ نمودن نقش ایران در اعتراضات مردمی بحرین

خصوصــاً بنگــاه خبرپراکنــی 
 تأکیـد سی، با تحریف وقایع جاري در بحرین، بر شیعی بـودن ایـن حرکـت    

عامل خارجی، متهم به مداخلـه  
بحـرین  ، قیام مـردم  در منطقه

تحـوالت سـوریه چـه     اما شد،
ي غربـی کـامالً   هـا  دولـت گیري 

گیـرد کـه بـا     مـی  نشـئت این تفاوت از آنجا 
هــاي  دولــتشــروع بیــداري اســالمی در منطقــه، تــوازن قــدرت بــه دلیــل ســقوط 

سـقوط بـن علـی در    . به سود جمهوري اسالمی ایران تغییر کرد
 ،تونس، حسنی مبارك در مصر، علی عبداهللا صالح در یمن و معمـر قـذافی در لیبـی   

ي عربسـتان  هـا  رژیماز سوي دیگر، 

، در اولین سـالگرد تجمـع   نیز تایمز چاپ لندن ۀروزنام .)2012
ي فروش سالح به حکومت بحرین را خیانت رسمی به ا بحرین، در مقاله

  .)BBC, 2012( توصیف کرد مردمی

س لندنیفرماندهان پل سوي ن ازیمشاوره به مقامات بحر ۀارائ )ت
ب اعتراضات مردمـی در بحـرین، ارائـۀ   لندن در جهت سرکو یکی دیگر از اقدامات

مشاوره به مقامات منامه از سوي فرماندهان پلیس لندن است
سیاست یک بام و دو هواي انگلیس در حوادث بحرین گفت

در بحرگو  و گفت آغاز يبرا یالملل نیب هاي تالشست کش
را برا یس لندنتس، از فرماندهان پلیگر سو جان یو از د

کن یبرخورد با اعتراضات به ا يها ن در رابطه با راهیبحر
2012.(  

تالش براي پررنگ نمودن نقش ایران در اعتراضات مردمی بحرین) ث
ــرم انگلســتانو منــابع دیپلماســی عمــومی  خصوصــاً بنگــاه خبرپراکنــی  ،قــدرت ن

سی، با تحریف وقایع جاري در بحرین، بر شیعی بـودن ایـن حرکـت    .بی.بی
عامل خارجی، متهم به مداخلـه   عنوان بهدولت انگلیس تالش دارد تا ایران را . دارند

در منطقه» هراسی ایران«حرین نماید تا ضمن ایجاد در حوادث ب
  .اي و با تحریک ایران جلوه دهد فرقه را حرکتی قومی

 سوریه. 3- 3
شد، یناآرام دستخوش يالدیم 2011از مارس  نیز هیسور

گیري  آغاز تنش و درگیري، و چه در نوع موضع در نحوة
این تفاوت از آنجا . متفاوت از سایر کشورهاي عربی است

شــروع بیــداري اســالمی در منطقــه، تــوازن قــدرت بــه دلیــل ســقوط 
به سود جمهوري اسالمی ایران تغییر کرد ،امریکا نشاندة دست

تونس، حسنی مبارك در مصر، علی عبداهللا صالح در یمن و معمـر قـذافی در لیبـی   
از سوي دیگر، . ت استري گویاي این واقعیت به شکل ملموس



ـ  شـمار  ه پیمانان استراتژیک ایاالت متحده و انگلیس ب
بـا همکـاري    امریکـا بر این اساس دولت 

انگلستان، تالش کرد تا با بر هم زدن اوضاع داخلی سـوریه و سـرنگونی حکومـت    
تـا   ،ي جمهوري اسـالمی ایـران و محـور مقاومـت    

ي توازن قدرت را به حالت سابق برگردانده و مانع نفوذ بیشتر ایران در منطقه 
 هـا در زمـرة  توان گفـت تحـوالت جـاري در سـوریه نـه تن     
ها بـا هـدایت    بلکه تشدید درگیري

 آن ،تمرکز مفرط بر تحـوالت سـوریه  
بیـداري   مسئلۀوجهی به ت کراسی و حقوق بشر، در کنار بی

اي هـ  اسالمی در کشورهایی نظیر بحرین و عربستان که با سـرکوب شـدید حرکـت   
دولت انگلیس در تحـوالت سـوریه را   
رین موضع لنـدن در قبـال حـوادث منطقـه     

گلیس، تالش بـراي سـرنگونی حکومـت    
این کشور با ادعاهاي حمایت از مردم سوریه و آزادي بیان، دولـت  

جمهـور سـوریه و    که رئـیس 
توانند یک انتقال سیاسـی را در سـوریه مـدیریت و رهبـري     

اجمـاع در داخـل و   دولتمردان انگلیسـی بـا تـالش بـراي     
غیـر قابـل قبـول خواندنـد     را 

انگلـیس، ویلیـام    ۀوزیـر امـور خارجـ   
 غیـر  وضعیت کـامالً ي گفت که در سوریه 

). Hague, 2012( ی اسـت المللـ 
ما بر این باوریم کـه بـا وجـود بـودن     

دیویـد  ). 1391هیـگ،  (» اي در انتظار سوریه نخواهـد بـود  

ـ  سعودي و بحرین نیز که از هم پیمانان استراتژیک ایاالت متحده و انگلیس ب
بر این اساس دولت . در معرض فروپاشی قرار گرفتند ،روند می

انگلستان، تالش کرد تا با بر هم زدن اوضاع داخلی سـوریه و سـرنگونی حکومـت    
ي جمهوري اسـالمی ایـران و محـور مقاومـت    ا شریک منطقه عنوان بهر اسد بشا

ي توازن قدرت را به حالت سابق برگردانده و مانع نفوذ بیشتر ایران در منطقه ا اندازه
توان گفـت تحـوالت جـاري در سـوریه نـه تن      میبه همین علت . شود
بلکه تشدید درگیري ،دگیر میهاي مردمی و بیداري اسالمی قرار ن قیام

تمرکز مفرط بر تحـوالت سـوریه  . استمستقیم کشورهاي غربی و عربی منطقه 
کراسی و حقوق بشر، در کنار بیهم با شعار حمایت از دم

اسالمی در کشورهایی نظیر بحرین و عربستان که با سـرکوب شـدید حرکـت   
دولت انگلیس در تحـوالت سـوریه را    است، پاسخ چرایی مداخلۀ مراه بودهمدنی ه

رین موضع لنـدن در قبـال حـوادث منطقـه     ت رین و شفافت صریح. در بطن خود دارد
 .کنیم میمربوط به سوریه بوده است که بدان اشاره 

 سیاست و اهداف. 3-3- 1

 ش براي سرنگونی حکومت اسدتال )الف

گلیس، تالش بـراي سـرنگونی حکومـت    هدف اصلی محور ضد سوري خصوصاً ان
این کشور با ادعاهاي حمایت از مردم سوریه و آزادي بیان، دولـت  . بشار اسد است

که رئـیس  همدعی شد ات دانسته واصالحاسد را ناتوان در انجام 
توانند یک انتقال سیاسـی را در سـوریه مـدیریت و رهبـري      میهمکاران نزدیک او ن

دولتمردان انگلیسـی بـا تـالش بـراي     ). 1391، لفهیگ ا( کنند
را ، وقایع سوریه خارج از سازمان ملل متحد علیه سوریه

)Foreign Affairs Committee, 2012: 4(، وزیـر امـور خارجـ    که چنان
ي گفت که در سوریه ا طی اعالمیه 2012 ۀفوری ششم در ،هیگ

المللـ  بـین  ۀنیازمند پاسخی متحد از سوي جامع وقابل قبول 
ما بر این باوریم کـه بـا وجـود بـودن     «: مدعی شد دیدار با روزنتالدر  وي همچنین

اي در انتظار سوریه نخواهـد بـود   آینده هیچ اسد در قدرت،
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گذاري در دمشق  و بمب اه خشونت
وقت آن است که بشار  .گیري کند

ناپذیر خواهد  وگرنه جنگ داخلی در سوریه اجتناب
اي  بیانیـه  انگلـیس نیـز در   وزیـر خارجـۀ  

بـار دیگـر بـر ایـن     «: گیري فوري بشار اسـد از قـدرت شـد و گفـت    
  ).Browne, 2011(» کنار برود

 ویـژه  بـه هدف غرب  ترین مهم
نمـاد   عنـوان  بـه چرا که سـقوط وي  

جـو در   ي مداخلـه هـا  دولـت 
هاي اصلی محور مقاومـت   ده و زمینه را براي حذف یکی از مهره

هـا و   نـاآرامی  مداخلـه در سـوریه، تـالش بـراي توسـعۀ     
مقامـات انگلیسـی بـا شـعار     

بـه القاعـده را    هـاي تکفیـري و تروریسـتی وابسـته    
اعالم کـرد   سیانگل ۀیر خارج

ت خـود را  یت سازمان ملل متحد عمل کند و حما
  ).1391، دیلی میل

تواند با هدف مشـغول نمـودن   
ها براي دولت ایران باشد تـا عـالوه   

                                                                
این مقاله است امـا اطـالق صـفت    

هـا بـا    تـنش  ۀشروع و سـپس ادامـ  
تـوان آن را   ي عربـی منطقـه بـوده اسـت و بنـابراین نمـی      

مـردم   ةسوریه با مشارکت گسـترد 
تحقق حقوق کامل مـدنی را فـراهم نمایـد کـه تشـدید منازعـات از سـوي        

حال وجود تعـداد زیـادي از    هر
هسـت  و هاي دولت سوریه بوده 

غیر قابل انکار بازیگران خـارجی  

خشونتافزایش پس از  انگلیس نیزوزیر  امرون، نخستک
گیري کند جمهور سوریه باید از قدرت کناره گفت که رئیس

وگرنه جنگ داخلی در سوریه اجتناب ،اسد برود و رژیم را انتقال دهد
وزیـر خارجـۀ  جرمی براون، معاون  .)1391کامرون، ( بود

گیري فوري بشار اسـد از قـدرت شـد و گفـت     خواستار کناره
کنار برود اکنون از قدرت کنم که اسد باید هم تأکید میخواسته 

مهمتالش براي سرنگونی اسد از ریاست جمهوري، 
چرا که سـقوط وي   سوریه است، 1ر بیداري تصنعیدولت انگلیس د

دولـت  واند راه را براي انگلیس و سـایر ت میهمکاري با ایران 
ده و زمینه را براي حذف یکی از مهرهسوریه هموارتر کر

  .ی فراهم نمایدضد صهیونیست

  با هدف ایجاد جنگ داخلی ها گسترش آتش درگیري) ب
مداخلـه در سـوریه، تـالش بـراي توسـعۀ     هدف دیگر دولت لندن از 

مقامـات انگلیسـی بـا شـعار     . ایجاد یک نزاع داخلی اسـت  منظور بهدرگیري سوریه 
هـاي تکفیـري و تروریسـتی وابسـته     سـاالري، گـروه   حمایت از مردم
یر خارجگ، وزیام هیلیوه ک چنان. ندنمای میبانی حمایت و پشتی

ت سازمان ملل متحد عمل کند و حمایامن يد خارج از شورایلندن با که
دیلی میل( ش دهدیه افزایدر سور یشبه نظام يها از گروه

تواند با هدف مشـغول نمـودن    میها در سوریه  ناآرامی ها و توسعۀ تشدید تنش
ها براي دولت ایران باشد تـا عـالوه    جمهوري اسالمی به این منطقه و افزایش هزینه

                         
این مقاله است امـا اطـالق صـفت     ةتحوالت سوریه خارج از محدودکافی شگرچه کالبد. 1
شروع و سـپس ادامـ   ست که اوالًا براي تحوالت سوریه به دلیل آن »صنعیت«

ي عربـی منطقـه بـوده اسـت و بنـابراین نمـی      اه ها و برخی دولت غربی ۀمداخل
سوریه با مشارکت گسـترد  ه درحات گسترداصال ثانیاً. حرکتی اصیل و مردمی نامید

تحقق حقوق کامل مـدنی را فـراهم نمایـد کـه تشـدید منازعـات از سـوي         ۀتواند زمین می
هر در. ستا مانعی جدي بر سر راه آن ،رگ اي مداخلهه قدرت

هاي دولت سوریه بوده  هاي ناراضی در کشور سوریه یکی از چالش آحاد و گروه
غیر قابل انکار بازیگران خـارجی   ۀسوریه افزوده است، مداخل ۀولی آنچه بر پیچیدگی مسئل

  .است



بر انعکاس تصویري سیاه از ایران در نزد افکار عمومی مردم منطقه، موجب شـکاف  

انگلیس در حمایت از معارضین سوري اقدامات فراوانی را انجام داده کـه بخشـی از   
از جملـه اقـدامات   . سیاسـی و دیپلماتیـک بـوده اسـت    

هاي سـوري   ک، اخراج سفیر و دیپلمات
که توسـط  (ن کشتار مردم حوله 

دیپلمـات   سهلندن « : اعالم کرد
  .)1391انگلیس،  وزارت خارجۀ

 سازمان امنیت چهارچوب

 شوراي امنیت سازمان ملل از دیگر اقـدامات ایـن کشـور   
نیـز اعـالم    انگلـیس  ۀوزارت خارجـ 

در نشست شـوراي امـور   انگلیس که براي شرکت 
جدیـد ضـد    ۀ، از صـدور قطعنامـ  

هـا علیـه سـوریه     مـن از هفـدهمین دور تحـریم   
بـا حضـور در نشسـت خبـري در     

اي  شـوراي امنیـت سـازمان ملـل قطعنامـه     
براون، معاون وزیر می جر .)1391

شدیدالحنی که امروز با رأي اکثریـت قـاطع   
فشار بر بشـار  . کنم شوراي حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد، استقبال می

مشـترك علیـه   اي  با صدور بیانیه
هاي بیشتر و  تحریمما به طور فعال از 

این کشورها بـا ادعـاي    .»کنیم
عدم مشروعیت حکومت فعلی در سوریه اعالم کردند که اسد مشروعیت خـود را از  

بر انعکاس تصویري سیاه از ایران در نزد افکار عمومی مردم منطقه، موجب شـکاف  
 .هاي منطقه شود دولتمیان تهران با  نقارو 

 اقدامات. 3-3- 2

 سوریهاخراج سفیر  )الف

انگلیس در حمایت از معارضین سوري اقدامات فراوانی را انجام داده کـه بخشـی از   
سیاسـی و دیپلماتیـک بـوده اسـت     چهارچوباین اقدامات در 

ک، اخراج سفیر و دیپلماتیتس علیه دولت سوریه در سطح دیپلماانگلی
ن کشتار مردم حوله داد قراربا بهانه انگلیس  ۀوزارت خارج که چنان. بود

اعالم کرد) هاي سلفی مورد حمایت غرب صورت گرفت گروه
وزارت خارجۀ(» حوله اخراج کرد ۀسوري را بر سر حادث

چهارچوبمنشور در  فصل هفتمقطعنامۀ زیرتالش براي صدور  )ب
شوراي امنیت سازمان ملل از دیگر اقـدامات ایـن کشـور   انگلستان در  تالش مصرانۀ

وزارت خارجـ  که چنان علیه حکومت بشار اسد بوده و هست،
انگلیس که براي شرکت  ۀویلیام هیگ وزیر خارجکرد که 

، از صـدور قطعنامـ  بـرد  مـی  سره ب کسلواروپا در بر ۀخارجی اتحادی
مـن از هفـدهمین دور تحـریم   «: بـود یه استقبال کرده و گفته سور

بـا حضـور در نشسـت خبـري در     وي همچنـین   .)1391هیگ ج، (» کنم استقبال می
شـوراي امنیـت سـازمان ملـل قطعنامـه     ، خواستار آن شـد تـا   مان پایتخت اردنع

1391هیگ ب، ( یه به تصویب برساندرقاطعانه علیه سو
شدیدالحنی که امروز با رأي اکثریـت قـاطع    امور خارجۀ بریتانیا نیز گفت از قطعنامۀ

شوراي حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد، استقبال می اعضاي
  ).Browne, 2011(حال افزایش است  اسد و رژیم او در

با صدور بیانیه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان نیز
ما به طور فعال از «اعالم کردند که  2011آگوست  18سوریه در 

کنیم اسد حمایت می اروپا علیه رژیم بشار شدیدتر اتحادیۀ
عدم مشروعیت حکومت فعلی در سوریه اعالم کردند که اسد مشروعیت خـود را از  
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  ).UK for Iranians, 2012(باشد 

هاي تروریسـتی سـوري از دیگـر اقـدامات     
امنیتـی،   دیپلماتیک، نظـامی  این حمایت در ابعاد مختلف سیاسی

 .شود می برخی از آنها اشاره

بـر سـر   حمایت دیپلماتیک از معارضین سوري 
ایـن   چهـارچوب در  .نـد کرد

کشـورهاي ایـن اتحادیـه مسـدود     
شود و هفت نفر از نزدیکان بشار اسد مشمول ممنوعیـت سـفر بـه ایـن اتحادیـه      

ــ  ــه اتحادی ــوریه ب ــاري از س ــاي ب ــال  ۀروازه ــا و اعم اروپ
بـا سـوریه از دیگـر     بهـا  تر براي تجارت طال و فلـزات گـران  

BBC C, 2012( .  ،پیش از ایـن
  .هایی نفتی و تسلیحاتی علیه سوریه تصویب کرده بود

س با شرکت کشورهاي غربـی و  
هـاي مخـالف    ي از گروها مجموعه

 .)BBC A, 2012(مطـرح گردنـد   
ي مشترك از سوي انگلـیس، فرانسـه و آلمـان    
علیه سوریه صادر شد که بر اساس آن این کشورها بـا اعـالم حمایـت از معارضـان     

خواندنـد  » جـو  صلح ع وشجا

این کشور بارها کمک تسلیحاتی 
است که دولت  حاکی از آن 

سلیحاتی مخالفین دولت سوریه را نیز بر عهده 

باشد تواند مدعی رهبري این کشور  ده و دیگر نمیدست دا

 کمک و حمایت از معارضین سوري )پ

هاي تروریسـتی سـوري از دیگـر اقـدامات      کمک و حمایت از معارضین و گروهک
این حمایت در ابعاد مختلف سیاسی. دولت انگلیس است
برخی از آنها اشارهبه العاتی بوده است که آموزشی، مالی و اط

 کمک و حمایت دیپلماتیک )ت

حمایت دیپلماتیک از معارضین سوري  چهارچوبدر اروپا  ۀاعضاي اتحادی
کردهاي بیشـتر علیـه دولـت سـوریه توافـق       اعمال تحریم

کشـورهاي ایـن اتحادیـه مسـدود     هاي بانـک مرکـزي سـوریه در     دارایی«، ها تحریم
شود و هفت نفر از نزدیکان بشار اسد مشمول ممنوعیـت سـفر بـه ایـن اتحادیـه       می

ــی ــوند م ــت پ. ش ــ ممنوعی ــه اتحادی ــوریه ب ــاري از س ــاي ب روازه
تر براي تجارت طال و فلـزات گـران   هایی سخت محدودیت

BBC C, 2012(» بودفوریه  27ز دوشنبه، اروپا در رو ۀمصوبات اتحادی

هایی نفتی و تسلیحاتی علیه سوریه تصویب کرده بود اروپا تحریم ۀاتحادی
س با شرکت کشورهاي غربـی و  تون در کشورکنفرانسی  نیز 1390 پنجم اسفند

مجموعهکه طی آن تالش شد تا عرب برگزار شد  ۀاتحادی
مطـرح گردنـد   مردم سوریه  »مشروع« ةنمایند عنوان بهسوریه لت دو

ي مشترك از سوي انگلـیس، فرانسـه و آلمـان    ا بیانیه 2011آگوست  18همچنین در 
علیه سوریه صادر شد که بر اساس آن این کشورها بـا اعـالم حمایـت از معارضـان     

شجا«هاي تروریستی و معارض سوري را  سوري، گروهک
)UK for Iranians, 2012.( 

 کمک و حمایت تسلیحاتی و نظامی )ث

این کشور بارها کمک تسلیحاتی  انگلیسی از جمله وزیر امور خارجۀ گرچه مقامات
 ها ، اما گزارشندا به نیروهاي معارض سوري را رد کرده

سلیحاتی مخالفین دولت سوریه را نیز بر عهده لیت پشتیبانی نظامی و تانگلیس مسئو



دي گاتیلوف معاون وزیـر امـور   
روسیه، کشورهاي غربی را به افزایش و تسهیل انتقـال سـالح بـه نیروهـاي     

گونه تحریم احتمالی آینـده   هر
 :گفـت گـاتیلوف   .»کنـد  مـی از سوي غرب علیه دولت سوریه را بـا مشـکل مواجـه    

ي هـا  سالحهاي عظیمی از  تحویل محموله
 .شـود  مـی ساخت غرب به مخالفان دولت سوریه از طریـق کشـورهاي ثالـث فـاش     

کرد، براي کشورهاي غربی جالـب اسـت کـه    
هـاي الزم   تواننـد تضـمین   مـی 

  .)Gatilov, 2012( دریافت کنند

سـابق   يانـد کـه اعضـا    ش کـرده 
ان یشورشـ  يه بـرا یدر مرز سور

ان در حـال  یـ شـبه نظام  کـه  
 یهـاي ارتبـاط   کردن با سامانه

 50یی متشکل از ها انه به گروه
 ةیـژ و ییهـوا  يروهـا یسـابق ن 

 يتکـاور  یآموزشـ  ۀبرنامـ  ة
 ي شـبه از واحـدها  يشماران 
 در دمشـق هسـتند   یتـ یامن ي

، وزیـر  اسـت  اي نظامی به مخالفان تشـدید شـده  
ارتـش   موسـوم بـه  گروه  به 

تجهیزات مخابراتی و مواد دارویی 
                                                                
1. Daily Mail  
3. SAS 

دي گاتیلوف معاون وزیـر امـور   گنا ،1391مرداد  30روز دوشنبه  بر این اساس. دارد
روسیه، کشورهاي غربی را به افزایش و تسهیل انتقـال سـالح بـه نیروهـاي      ۀخارج

هر این اقدام« :و اعالم کرد نمودشورشی در سوریه متهم 
از سوي غرب علیه دولت سوریه را بـا مشـکل مواجـه    

تحویل محموله ةها دربار حقایق بیشتري در رسانه روز هر
ساخت غرب به مخالفان دولت سوریه از طریـق کشـورهاي ثالـث فـاش     

کرد، براي کشورهاي غربی جالـب اسـت کـه     تأکید روسیه ۀمعاون وزیر امور خارج
مـی هاي تسلیحاتی از شورشیان سـوریه ن  بدانند با حمایت

دریافت کنندرا هاي درخواستی خود علیه دولت دمشق  براي تحریم

 کمک و آموزش نظامی )ج

ش کـرده فا 2اکسپرس يساند ۀنام و هفته 1لیم یلیدۀ روزنام
در مرز سور یک اردوگاه آموزشیس، یانگل ةیژو ییهوا يروهاین
 نـد ا هس گفتـ یمنابع ارتش انگلـ . اند ن کشور بر پا کردهیا

کردن با سامانه کار ةی، کنترل سالح و نحونظام يها فراگیري آموزش
انه به گروهیمستقر در خاورم یخصوص یتیشرکت امندو  .هستند

سـابق ن  ياعضـا  هـا  شرکتن یا. دهند آموزش می ینظام شبه
ةی دورشورش 300ش از یب. اند را استخدام کرده 3سیانگل

ان ین شورشیشود ا یاند و گفته م خود را به اتمام رسانده
يروهـا یکه در حال مبارزه بـا ن  دهند یل میرا تشک ینظام

  .)1391وي، .تی.پرس(

 کمک و حمایت مالی )چ

اي نظامی به مخالفان تشـدید شـده  ه بحران سوریه با کمک که درحالی
 خودمیلیون پوندي دولت  پنجانگلیس از کمک  ۀخارج

تجهیزات مخابراتی و مواد دارویی  ۀدر راستاي تهیا ه این کمک .آزاد سوریه خبر داد
                         

 2. Sunday Express 
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اي تجهیزاتی به ارتـش آزاد سـوریه پـرده    
میلیـون   پـنج سوري را به بـیش از  

 ه کـه مـدعی شـد  بارهـا  انگلیس 
سـت  کمک تسلیحاتی به ارتـش آزاد سـوریه انجـام نـداده ا    

 ةیس دربـار انگلـ  یس اطالعـات 
ه یـ ان معارض دولت دمشق در آغـاز حمـالت عل  

جاسوسـان   خـود گفـت کـه   
و  ییامریکـا کرده و به منـابع  

ان یار شورشـ یاطالعات را در اخت
س در قبرس اشـاره کـرده   یانگل
  .)1391، مزیتا يساند( 

: نوشـت  یسـ یانگل یارشـناس نظـام  
ه یسـور  كژه را به عمق خـا 

 هـاي  سـالح فه دارند یوظ ،اطالعات
شود را تحت نظر گرفته و در صـورت  

 ةیـژ و يروهـا یعـالوه بـر ن   ی
 شـوند  میه اعزام یبه داخل سور

 یهدف اصـل  .ه را برعهده دارند
بـه   کمـ ک يه بـرا یمخالفان و دولـت سـور  

 عنـوان  بـه انگلیس در طی سالیان متمادي همواره از روابط خـود بـا ایـاالت متحـده     
این نوع از ارتباط و تعامل، موجـب شـده تـا انگلـیس     

بـر ایـن   . مایـد کشوري همراه و پیرو تعریف ن

اي تجهیزاتی به ارتـش آزاد سـوریه پـرده    ه وي همچنین از کمک .پذیرد میصورت 
سوري را به بـیش از   عارضیناي انگلیس به مه ت که میزان کمکشبردا

انگلیس  ۀوزیر خارجی است که این در حال .رساند میپوند 
کمک تسلیحاتی به ارتـش آزاد سـوریه انجـام نـداده ا     ۀاقدامی در زمین انگلیس

)Hague A, 2012(.  

 کمک و حمایت اطالعاتی از معارضین سوري )ح

س اطالعـات یسـرو  اعالم کرد که »یمزتا يساند«انگلیسی  زنامۀرو
ان معارض دولت دمشق در آغـاز حمـالت عل  یه به شورشیحرکات سربازان سور

خـود گفـت کـه    گزارشروزنامه در ن یا .کند میکمک  يسور يروهاین
کرده و به منـابع   يورآ ن اطالعات را جمعیمستقر در قبرس، ا یسیانگل
اطالعات را در اختن یت ایه در نهایکنند و منابع ترک میمنتقل  يا هیترک

انگل یگاه نظامیپا دو به ن گزارشیا .دهند میه قرار یسور
 قرار دارد» يریآکروت«در  يگریو د» ایدهکل«در  یکیکه 

ارشـناس نظـام  ک یـک بـه نقـل از   نیـز  ستار ا یلید ۀروزنام
ژه را به عمق خـا یو يروهاین يماندوک 200به  یکنزد یسیانگل يها مقام

اطالعات يآور روها عالوه بر جمعین نیه اکاند  ردهکاعزام 
شود را تحت نظر گرفته و در صـورت   یه خارج مینترل دولت سورکه از ک ییایمیش
یسـ یانگل روزنامۀن یا ۀبه گفت. نندکها را منهدم آن ،انکام

به داخل سور دیگري يروهاین ،سیانگل یسازمان اطالعات خارج
ه را برعهده دارندیاطالعات در سور يآور ار جمعکز یروها نین نیه اک

مخالفان و دولـت سـور   یتوان نظام یبررس ،روهاین نیاز اعزام ا
  .)1391دیلی استار، ( مخالفان است

 همراهی با ایاالت متحده) خ

انگلیس در طی سالیان متمادي همواره از روابط خـود بـا ایـاالت متحـده     
این نوع از ارتباط و تعامل، موجـب شـده تـا انگلـیس     . یاد کرده است» روابط ویژه«

کشوري همراه و پیرو تعریف ن عنوان به، امریکاخود را در قبال  رابطۀ



در حــواث ســوریه، لنــدن کــامالً از 

، ایفاي نقـش راهبـردي   اقدامات دولت انگلیس در تحوالت سوریه
اروپـا، گرچـه در    عنـوان یـک عضـو مهـم اتحادیـۀ     

امـا   ،کنـد  مـی هاي اقتصادي از این اتحادیه پیـروي ن 
اعمـال  . همواره تالش کرده است تا نقش رهبري را در این اتحادیه بـر عهـده گیـرد   

تحریم علیه سوریه، اخراج سفیر سوریه از کشورهاي اروپاي غربـی و تـالش بـراي    
اروپـا از جملـه    امنیت با کمک سـایر اعضـاي اتحادیـۀ   

  .اروپا در پی آنها بوده است
ران وزارت امـور خارجـۀ   گـ 

ي ا ، پدیــدهافریقــاغــرب آســیا و شــمال 
ایـن  . نیسـتند و سیاسـت انگلـیس در قبـال آنهـا نیـز نبایـد تغییـر کنـد         

که تحوالت اخیر در کشورهاي اسالمی براي سیاسـت  
 Foreign Affairs(هـم یـک چـالش و هـم یـک فرصـت اسـت        

لـیس  تبیین و تحلیل مواضع دولت انگ
مـوردي سـه    افریقـا بـا مطالعـۀ   

با بررسـی موضـع مقامـات انگلیسـی از جملـه      
این کشور مشخص شد که رویکرد لنـدن در قبـال   
عـارض و حتـی متضـاد بـوده     

در کشور مصر، انگلیس با هدف مدیریت و مهار انقالب مردمی در این کشـور،  
را براي حفظ و تغییر حکومت حسـنی مبـارك در پـیش    

تـرین آنهـا    مهـم ه که قرار داد

در حــواث ســوریه، لنــدن کــامالً از  ویـژه  بــهاسـاس، در تحــوالت اخیــر در منطقــه  
  .هاي واشنگتن پیروي کرده است استسی

 اروپا یري اتحادیۀگ ایفاي نقش راهبردي در موضع )د

اقدامات دولت انگلیس در تحوالت سوریه ترین مهمیکی از 
عنـوان یـک عضـو مهـم اتحادیـۀ      بهانگلیس . اروپاست در اتحادیۀ

هاي اقتصادي از این اتحادیه پیـروي ن  بسیاري مسائل از جمله سیاست
همواره تالش کرده است تا نقش رهبري را در این اتحادیه بـر عهـده گیـرد   

تحریم علیه سوریه، اخراج سفیر سوریه از کشورهاي اروپاي غربـی و تـالش بـراي    
امنیت با کمک سـایر اعضـاي اتحادیـۀ    تصویب قطعنامه در شوراي

اروپا در پی آنها بوده است ۀچهارچوب اتحادیاقداماتی است که انگلیس در 
گـ  تحلیـل  هایت الزم به ذکر است که بـه عقیـدة  در ن

غــرب آســیا و شــمال  انگلــیس، تحــوالت ایجادشــده در منطقــۀ
نیسـتند و سیاسـت انگلـیس در قبـال آنهـا نیـز نبایـد تغییـر کنـد          مـدت  کوتاه

که تحوالت اخیر در کشورهاي اسالمی براي سیاسـت   ران انگلیسی معتقدندگ تحلیل
هـم یـک چـالش و هـم یـک فرصـت اسـت         ،خارجی این کشـور 
Committee, 2012: 75.(  

  یريگ نتیجه
تبیین و تحلیل مواضع دولت انگ در صدداین نوشتار  ،تر گفته شد چنانچه پیش

افریقـا بـا مطالعـۀ    غرب آسیا و شمال در قبال تحوالت اخیر در منطقۀ
با بررسـی موضـع مقامـات انگلیسـی از جملـه      . کشور مصر، بحرین و سوریه است

این کشور مشخص شد که رویکرد لنـدن در قبـال    خارجۀ و وزیر امور وزیر نخست
عـارض و حتـی متضـاد بـوده     تحوالت اخیر در کشورهاي مصر، بحرین و سوریه مت

  :چنین تحلیل کردا آن رتوان  میاختصار  است که به
در کشور مصر، انگلیس با هدف مدیریت و مهار انقالب مردمی در این کشـور،  

را براي حفظ و تغییر حکومت حسـنی مبـارك در پـیش    » سیاست استاندارد دوگانه«
قرار دادبه همین منظور لندن اقداماتی را در دستور کار . گرفت
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گـذاري  تأثیرژیم مبارك با حمایت از عناصر رژیـم وي،  
مصر مبنی  ست جمهوري مصر، اقناع حکومت آیندة

هـا   کمپ دیوید و ارتباط با اخوانی
 .گرایان بود

این کشـور  سرکوب و مهار قیام مردم 
خلیفه در پـیش گرفتـه    را جهت حفظ ساختار و حکومت آل

انگلــیس بــراي شــرکت در جشــن 
گذاري، فـروش تسـلیحات بـه حکومـت آل خلیفـه بـراي سـرکوب معترضـین         

، تالش بـراي  س لندنیفرماندهان پل
رنگ نمودن نقش ایران در اعتراضات مردمی بحرین و عدم امضـاي سـند حقـوق    

کـرد، از جملـه    بشري سازمان ملل که دولت بحرین را ناقض حقوق بشر معرفی می
رین و سـرکوب حرکـت   اقدامات مقامات انگلیس جهت حفظ حکومت پادشاهی بح

اي دیگـر   اما مواضع و اقدامات مقامات لندن در قبال تحوالت سوریه بـه گونـه  
هدف اصلی لندن در تحوالت سوریه، تالش بـراي سـرنگونی حکومـت بشـار     

 سیاسـت توسـعۀ  «حور مقاومت، از طریق 
اقدامات دولت انگلیس در جهـت  

و  امریکـا  ةهمراهی بـا ایـاالت متحـد   
ها علیه سوریه، اخـراج سـفیر سـوریه،    

سـازمان امنیـت،    بچهـارچو 
نظـامی،  ک، تسـلیحاتی و  یـ ت

در مجموع، تطبیق و مقایسۀ مواضـع دولـت انگلـیس در مـورد مصـر، بحـرین و       
سوریه گویاي آن است که موضع این کشور در قبال حکومت حسنی مبارك در مصـر،  

بـود امـا در بحـرین    » استاندارد دوگانۀ حفظ و تغییر دولـت مبـارك  
است کـه در تعارضـی آشـکار    

  .است» سرنگونی دولت بشار اسد

ژیم مبارك با حمایت از عناصر رژیـم وي،  تولید رشامل تالش براي باز
ست جمهوري مصر، اقناع حکومت آیندةبر روند انتخابات پارلمانی و ریا

کمپ دیوید و ارتباط با اخوانی المللی خصوصاً معاهدة بر پایبندي به تعهدات بین
گرایان بود رایان از طریق به رسمیت شناختن اسالمگ و اسالم

سرکوب و مهار قیام مردم دولت انگلستان در مورد بحرین نیز براي 
را جهت حفظ ساختار و حکومت آل» سیاست مشت آهنین«

انگلــیس بــراي شــرکت در جشــن  دعــوت پادشــاه بحــرین از ســوي ملکــۀ. تاســ
گذاري، فـروش تسـلیحات بـه حکومـت آل خلیفـه بـراي سـرکوب معترضـین          تاج

فرماندهان پل سوي ن ازیمشاوره به مقامات بحر ۀارائحرینی، ب
رنگ نمودن نقش ایران در اعتراضات مردمی بحرین و عدم امضـاي سـند حقـوق    پر

بشري سازمان ملل که دولت بحرین را ناقض حقوق بشر معرفی می
اقدامات مقامات انگلیس جهت حفظ حکومت پادشاهی بح

 .مدنی مردم بحرین بوده است
اما مواضع و اقدامات مقامات لندن در قبال تحوالت سوریه بـه گونـه  

هدف اصلی لندن در تحوالت سوریه، تالش بـراي سـرنگونی حکومـت بشـار     . بود
حور مقاومت، از طریق شریک استراتژیک ایران در م عنوان بهاسد 

اقدامات دولت انگلیس در جهـت   ترین مهم. و ایجاد جنگ داخلی است» اه درگیري
همراهی بـا ایـاالت متحـد   : ی حکومت اسد در سوریه عبارتند ازسرنگون

ها علیه سوریه، اخـراج سـفیر سـوریه،     اروپا در جهت تشدید تحریم راهبري اتحادیۀ
چهـارچو فصل هفـتم منشـور در   ش براي صدور قطعنامۀ زیرتال

تاز معارضـین سـوري در ابعـاد دیپلما   کمک و حمایـت  
  .آموزشی، مالی و اطالعاتی

در مجموع، تطبیق و مقایسۀ مواضـع دولـت انگلـیس در مـورد مصـر، بحـرین و       
سوریه گویاي آن است که موضع این کشور در قبال حکومت حسنی مبارك در مصـر،  

استاندارد دوگانۀ حفظ و تغییر دولـت مبـارك  «بر مبناي سیاست 
است کـه در تعارضـی آشـکار    » حفظ ساختار و حمایت از آل خلیفه«سیاست انگلیس 

سرنگونی دولت بشار اسد«با سیاست لندن در قبال تحوالت سوریه یعنی 



مصـر،  اي مردمی و نزاع داخلـی سـه کشـور    
دولت انگلیس تالش نمود تا بر اساس منافع خـود  

در بحـرین   مسـئله امـا ایـن    
از  را کند تا قیام مردم بحرین

منافع ملی انگلیس در خاورمیانـه  
توسـعه و  «خـاذ کـرده و بـه    

ل الزم به ذکر است که براي تحلیل اقدامات و مواضع دولـت انگلسـتان در قبـا   
بایستی سه ضلع یـک مثلـث را در نظـر    

امنیتی انگلـیس بـه    ي لندن، الزامات و تعهدات سیاسی
و رژیم صهیونیستی و توجـه بـه موقعیـت جمهـوري اسـالمی      

نافع تجاري دولت انگلـیس  قه به م
و یا اسرائیل را متزلزل نمـوده و  
ي جمهوري اسالمی ایران گـردد، از نظـر دولـت    

ولی تحـ  چنانچهاز سوي دیگر 
کشـورهاي غربـی و    جاري و بازرگانی انگلـیس شـده، جبهـۀ   

صهیونیستی را تقویت نماید و موجبات تضعیف ایران را فراهم آورد، مورد حمایـت  

اي مردمی و نزاع داخلـی سـه کشـور    ه همچنین رویکرد انگلیس به قیام
دولت انگلیس تالش نمود تا بر اساس منافع خـود  . بحرین و سوریه نیز متفاوت بود

 ،کنـد » مدیریت و مهار«انقالب مردم مصر را  ،در منطقه
کند تا قیام مردم بحرین میصورت دیگري دارد که بر اساس آن انگلیس تالش 

منافع ملی انگلیس در خاورمیانـه  . کند» سرکوب و مهار«طریق سیاست مشت آهنین 
خـاذ کـرده و بـه    باعث شده تا این کشور در سوریه سیاسـتی دیگـر را ات  

  .دامن زند» ها با هدف جنگ داخلی آرامیگسترش نا
الزم به ذکر است که براي تحلیل اقدامات و مواضع دولـت انگلسـتان در قبـا   

بایستی سه ضلع یـک مثلـث را در نظـر     افریقاتحوالت اخیر در غرب آسیا و شمال 
ي لندن، الزامات و تعهدات سیاسیمنافع تجاري و اقتصاد: داشت

و رژیم صهیونیستی و توجـه بـه موقعیـت جمهـوري اسـالمی       امریکا ایاالت متحدة
قه به مچنانچه رخدادي در یکی از کشورهاي منط. ایران

و یا اسرائیل را متزلزل نمـوده و   امریکا اي ایاالت متحدة و موقعیت منطقه صدمه زده
ي جمهوري اسالمی ایران گـردد، از نظـر دولـت    ا باعث افزایش نفوذ و قدرت منطقه

از سوي دیگر . شود میش خوانده ا انگلیس تهدیدي براي منافع ملی
جاري و بازرگانی انگلـیس شـده، جبهـۀ   منافع ت توسعۀموجب 

صهیونیستی را تقویت نماید و موجبات تضعیف ایران را فراهم آورد، مورد حمایـت  
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