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 چکیده

یییی ستینر ه برای توصیف  روابیب برینیافیی و ایییتح هنویهه و ی  یری رابطه ویژهاصطالح 

رو . ااضی  ز جنی  جاییای  وب بیه کییر هییاقنصی ی، اظیهی، و  یپل یتفک  و کشور پی  ا

ای برجیب ی ی از ها نرین هتیئلی یتننه که توافق یتنهشهن اف  ایران ی ی از اختنفن و هلی

تواانه بیرای ااه؛ رویها یییی که هیبرینیافی و آهری ی پ  از برقراری رابطه ویژه بی آن روبرو شهه

پیژوی   اصیلی پرسی رار سفراه.  ر ی فن راسنی، از رابطه ویژه هور  هطیلعه ق یتر رک ع فق

بطیه وییژه، را ای ف که چگواه برینیافی و اییتح هنوهه، بی  رک هنقیبل از  بو ه اس حیضر این 

یین ا ر پیسی  بیه  ؟حنی  ر وضعف  تضی  هنیفع افز به  ابیل حفظ رابطه وییژه بیو ه و یتیننه

 انبیب ایین  و هنویه اسینراتژیک  ر  ورو هطیلعیه روا اسینی یاز روش  یرفسو بی باره پرس 

 هطیرح شیه هففرض نی، اتئوریک اظریه اتوی چایرچوب  ر  توافق برجیب و شهن اف  ایرانهلی

شهن اف  ایران، و هلی ییی ضهایراای برینیافی  ر  ورانکه عهب هخیلف  اییتح هنوهه بی سفیس 

رای کیه بی  ا  ر هتیئله برجییب، اشیین  هنقیبال عهب هخیلف  جیهی برینیافیی بیی ایییتح هنویهه

یی  ر سفیس  خیرجی، چفزی بیتتر از رابطیه وییژه وجیو  ایهار  و  و آهری ییییی و برینیافییی

 .ااهکشور به طور هنقیبل، افیز به حفظ و تقوی  رابطه ویژه را  رک کر ه
 

 ف  ایرانشهن اآهری ی، برینیافی، توافق برجیب، رابطه ویژه، هلی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 ر هفاوب خیص خو ، اصطالحی اس  که به هنظور توصف  روابیب از ییک  1رابطه ویژه

یییی سفیسی  رو ؛ روابطیی کیه تنایی بیه حوزههفین برینیافی و اییتح هنوهه به کییر هیی

تر، تر و ع فیق، بل ه  ر هفاوهی ستنر هشو اهنفنی و اقنصی ی خنم ا ی-،  فیعیخیرجی

سفیر . بنییبراین، رابطیه وزه روابب ع وهی و خصوصی هفین  و کشور را  ر بر هیت یب ح

ویژه واقعفنی اس  که به هرور زهین و  ر انفجه رویها یی و روی ر یی و ی چنفن ریبری 

، سفیسی  و کشور پی به عرصه ا بفیح سفیسی سذاشنه اس . اولفن بیر، وینتنون چرچفیل

 و اصطالح رابطه وییژه را بیه کییر بیر    جایای  وب،وزیر برینیافی  ر  وران جناخت 

یهف وی از بفین این اصطالح اشین  ا ن تفیوح ص ف ف   ر روابب  و کشور از سیییر 

 ر حقفق ، ث ره  وران خیوافن جنی  جاییای . روابب  وجیابه هع ول هفین کشوریی بو 

؛  وراایی کیه  و کشیور  وب برای  و کشور برینیافی و اییتح هنوهه، توله رابطه ویژه بو 

اهنفنییی بتییفیری بییی ی ییهیگر  اشییننه کییه  ر بتییفیری هییوار  -ییییی اطالعیییتیی  یری

 .آهفز افز بو هوفقف 

یی  ر یک یی  و حوزه خییص فراتیر رفنیه و  ر اهروزه هفاوب رابطه ویژه از ی  یری

 ؛سذاری خیرجی  و کشور تبیهیل شیهه اسی حقفق  به بخ  ها ی از یوی  سفیس 

ال لل حفظ کر ه و بیه یی که بنواانه جییگیه خو  را  ر سفیس  بفنیژه برای برینیافیییوبه

، بیه ی یین هفیزان کیه حهاقل اشیای از سذشنه شی وی نه خیو   سی  ییبنیه.  ر واقیع

کننه و بیه ایوعی خیو  را ا ی یی کیهل  ر اروپی احتیسیی لزوهی برای ی گرابرینیافییی

ن بفننه، از یک شهن به اییتح هنوهه و حفظ رابطه ویژه بی اییبرتر از ی تییگین خو  ه

تفیوح اوع  به عبیرح  یگر،.  اانهکشور را افیز و عنصر حفیتی سفیس  خیرجی خو  هی

ال لیل را رابطه برینیافی بی اییتح هنوهه بیی سیییر روابیب  و جیابیه  ر سیطب روابیب بفن

ی، تنفهه اسنراتژیک، پفواهییی تیریخی و فرینگر یم  توان اینگواه بفین کر  که هنیفع هی

بیعث شهه اس  کیه  یی و هنیفع حفیتی از سوی ی هیگرو سرااجیب  رک هنقیبل ضرورح

ییی حتیس تیریخی و حنیی  ر زهیین بیروز اخنالفییح و رابطه ویژه  و کشور  ر بریه

 .تضی  هنیفع حفظ شو 

                                                           
1. Special Relationship 
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شهن اف  ح هنوهه  ر جریین هلیبر این اسیس، پژوی  حیضر، بی تولفل رفنیر اییت

ییی این رابطیه وییژه را کنه ریشه(، تالش هی1ایران )بوران شرک  اف  ایران و ااگلف 

سفری آن اشیین  ا ه و سیپ  بیی هطیلعیه رفنییر برینیافیی پی  از خیرو  شی ل ر اوایل 

وب و قیواب )برجیب(، چگیواگی تیها 2جیابه اییتح هنوهه از برایهه جیهع اقهاب هشنرکیک

رابطه ویژه هفین این  و کشور را  ر طول زهین هور  تجزیه و تولفل قرار  ییه. بیه بفیین 

هیفال ی، و خیرو   1950 یگر، بی هطیلعه هنیقشه افنی هفین ایران و برینیافی  ر اوایل  یه 

، که بیه ترتفید  ر تضیی  بیی هنییفع 2018ای برجیب  ر سیل توافق یتنهاییتح هنوهه از 

تح هنوهه و برینیافی بو ، تصویری واضب از ع فق بو ن رابطه ویژه هفین این  و هنوه ایی

 اسنراتژیک به  س  خوایه آهه.

شو  به صورح ژرف و پژوی   ر این هقیله هطیلعه هور ی اس  و تالش هی روش

نیر شهن اف  ایران و رفهلی ررسی هنیفع اییتح هنوهه  ر جرییناگر به هطیلعه و بجزئی

ای برجییب و توافق یتنهاین کشور  ر واکن  به این رویها ، و ی چنفن هنیفع برینیافی  ر 

جیابه اییتح هنوهه از این توافیق هیور  تجرییه و واکن  این کشور  ر قبیل خرو  یک

 ر ای بیو ه و صیورح کنیبخیایهآوری اطالعیح پیژوی  بهتولفل قرار سفر . شفوه ج ع

اسینفی ه  اس ،به زبین ااگلفتی  هتی از هنیبع  س  اول که اکثرا افز عاین پژوی   ااجیب

 یی شیهه اسی : بخی  اول بیه . پژوی  حیضر  ر  و بخ  اصلی سییزهینشهه اس 

پر از  و بی  ر اظر سرفنن شهن اف  ایران هیبررسی بوران به وجو  آههه  ر جریین هلی

ور هور  واگی حفظ رابطه ویژه  و کشتضی  هنیفع  و کشور برینیافی و اییتح هنوهه، چگ

جیابه اییتح هنویهه از خرو  یک سفر .  ر بخ   وب و بی هطیلعه بورانبررسی قرار هی

ای برجیب، روی ر  کالن سفیس  خیرجی برینیافی  ر قبیل ایین روییها  هیور  توافق یتنه

رفنییر ایییتح سفر .  راایی ،  ر چیرچوب رابطه ویژه، بیه تجزییه و تولفیل بررسی هی

ییی حیصیل از پیژوی  هنوهه و برینیافی  ر قبیل این  و روییها  و ارائیه انییی  و ییفنیه

 خوایفم پر اخ .
 

                                                           
1. Anglo-Persian Oil Company (AIOC) 

2. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
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 1. چارچوب نظری: نظریه اتحاد1

ال لل، هعنقیه اسی  کیه پر از حوزه اتوی   ر روابب بفن، هشاورترین اظریه2جور  لفت ی

 لل بیهون اشییره بیه اتوی ییی اییق  و الصوب   ربیره هتیئل و هوضوعیح روابب بفن

 (. Liska, 1968: 3ایکیفی اس  )

، اظریه اتویی  اسی . ل للاییفنه  ر هطیلعیح روابب بفنییی ک نر توسعهی ی از زهفنه

ال لل ت یییل  ارایه پر ازان سننی روابب بفناین هتئله ع هتی به این  لفل اس  که اظریه

توازن »یی « سیخنیر سفتنم»تری هیانه ز هوضوعیح ستنر هکه اتوی یی را به عنوان تیبعی ا

اایه  ر اظر بگفراه. به بفین  یگر، پژویشگراای که  ر حوزه اتوی یی هطیلعیه کر ه« قهرح

بفشنر ت ییل  اراه به جیی فرآینهییی سفیسی اتوی  و حفظ آن، بیر رابطیه بیفن هج یوع 

یییی هطیلعیح زییی ی  ر هیور  اتوی  یی ت رکز کننه. البنهتعاهاح اتوی  و فراواای جن 

، به ویژه  ر هور  ایتو ااجیب شهه اس  و برخی از اینای هونوای اظیری  ارایه. بیی خیص

ال لیل ت یییل چنیهاای بیه این حیل، ی یاطور که سفنه شه پژویشگران حوزه روابیب بفن

اولفن کتیی  (296،1) 3یی  ر اتوی هل ییی جیهع اتوی  اهاراه. جور  لفت ی بی اثر اظریه

ترین اثیر  ر حیوزه بو  که این کییر را ااجییب  ا  و البنیه ایین کنییب ی چنیین برجتینه

(.  ر هج وع بییه سف  که بهون Synder, 1990: 103) ییی هرتبب بی اتوی  اس تظریه

یی و سییر اَشی یل  رسفیری، ، جن یی، هطیلعه اظری اتوی یی اتب  به هطیلعه بورانشک

 رسه.افیفنه به اظر هی بتفیر توسعه

روابیب  و تبفیفن تشیریب ال لل اس  که بهییی روابب بفناظریه اتوی  از ج له اظریه

ییی بیرای کیه  ول   ایهبیر ایین اعنقیییی هرتبب بی اتوی  پر از . اظریهیی هیهفین  ول 

ر  ننه. یتی ییسییر  ول  سنفیبی بانر به ایهاف خو ، ایسزیر به ایجی  اتوی  و ائنالف بی 

یابه  ر اهروزه یفچ  ولنی، حنی ابرقهرتی ی چون اییال  هنوهه، توان اقهاب ی ج حقفق 

ه را برای آاای  ر پی خواییییی سنگفنی این کیر یزینه ااجیبال للی را اهار  و عرصه بفن

ال للیی فعییل بیشینه، اییسزیر از یی اسیر بخواینیه  ر عرصیه بفن ول  ،.  ر انفجه اش 

 (.38: 1391توی  و ی  یری بی  یگر کشوریی یتننه )قواب و ای یای، ا ،ائنالف

                                                           
1. alliance theory 

2. George Liska 

3. Nations in Alliance 
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ال لیل تیثفرسیذار یتیننه. از سفری اتوی یی  ر روابیب بفنهنغفرییی بتفیری  ر ش ل

یی برای کتید هنییفع یی و ظرفف آاجی که یهف بفشنر اتوی یی ترکفد و افزای  توااییی

پر ازایه کیه سیو  آن بیف  از زییین و ف هییی زهیای به اتوی  و ائنالبفشنر اس ،  ول 

 وسینیاه ع یل ال لل یفچ  ولنیی ااتینضرر آن بیشه. به بفین  یگر،  ر عرصه روابب بفن

 . ییهال للیی شی ل هیکنه؛ بل ه این هنیفع هلی اس  که رفنیر آاای را  ر عرصه بفنا ی

که قصه ائینالف پر ازان ی چون اسنففن وال ، قهرح کشوریییی ی چنفن، برخی اظریه

سفراه. وال  هعنقه اس  که یرچیه  ولنیی قهرت نیهتر بیشیه،  ر  اراه را افز  ر اظر هی

هقیبله بی تاهیه، ت ییل بفشنری به برقراری توازن، اتوی  و ائنالف خوایه  اش  و هنقیبال 

روی خواییه تر بیشه، اه ین بفشنری برای توسل به سفیس   ابیلهیرچه کشوری ضعف 

 (.695: 1384 وئرتی،  اش  )

یییی اسیی . برخییی ی بعییهی  ر بوییث اتوی یییی ایییهئولوژی حیییکم بییر  ول هتییهله

سفری اتوی ییی بتیفیر هایم ال لل، اق  اییهئولوژی را  ر شی لروابب بفن پر ازاناظریه

سفری اتویی  و ائینالف هفیین  اانه و هعنقهاه کیه اییهئولوژی هشینرک، بیعیث شی لهی

عف  طبفعی، کشوریییی بی اییهئولوژی هشینرک طبفعنیی راحننیر شو .  ر وضیی هی ول 

کننه و البنه  واب این اتوی ، به هنیفع هشنرک و البنه تاهیهییی هشنرک طیرففن ائنالف هی

عیهل ایهئولوژیک  ر هوار ی که بی اشنراک هنیفع واقعی و بیوریییی  .ائنالف بتنگی  ار 

 (. 311: 1384سیز  )هورسننی، یشو ، اتوی  را تواا نهتر ههشنرک ترکفد هی

سفری اتوی یی را ترکفبی از هنغفرییی  اخلیی پر ازان، علل ش لبرخی  یگر از اظریه

سفری پر ازان بیه هتیئله شی ل اانه. به اظر هفرسیه ایین اظرییهو هنغفرییی خیرجی هی

نغفریییی تری  اراه. اسنهتل آاای این اس  که عواهل  اخلی به وییژه هاتوی ، اگیه جیهع

اقطه قوح ایین اظریییح  . یی به اتوی  برخور اراهاقنصی ی و سفیسی، از ظرفف  ش ل

 :Noe Oest, 2007ااهاز  اخلی، تهکفه بیر سیوب جایین اسی  )عالوه بر تهکفه بر چشم

58 .) 

 ر هج وع، آن چفزی که واقعف  بفروای  ار  این اسی  کیه ینیوز اظریییح اتویی  

ا بر اسیس هفروضیح رئیلفتم بنی هی سیزاه. هفایوب اتویی  جهیه پییه ییی اظری خو  ر

 ر سذر زهین  چیر تغففراتی شهه اس .  ر حیلی که اتوی ییی پفشفن و سیننی بفشینر بیی 
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اقنصیی ی و حنیی  -ااه،  ر عصر جهیه، اییهاف سفیسییفیکنورییی اظیهی شنیخنه شهه

 .فرینگی  ر کنیر ایهاف اظیهی هطرح شهه اس 

 

 هشپژو ادبیات. 2

اویتنهسین و پژویشگران زیی ی  ربیره رابطه وییژه هفیین ایییتح هنویهه و برینیافیی بیه 

که بیی  ااه.  ر این راسنی ها نرین هطیلعیح هرتبب بی رابطه ویژههطیلعه و پژوی  پر اخنه

 هوضوع پژوی  حیضر ارتبیط بفشنری  اراه، هور  ارزییبی قرار سرفنه اس . 

بیی و ( 1977) 50روابب خیرجی اییتح هنویهه  ر  ییه  اسنیفر و ی  یران  ر کنیب

سران  و کشیور ایییتح   اراه کهبفین هی آهری ی،ییی سفیس  خیرجی اسننی  به سزارش

ایه بیه به ای ف  رابطه ویژه  و کشور کیهال آسیه بیو ه و  1950 یه هنوهه و برینیافی  ر 

 ااه. تقوی  آن بو ه به  ابیل حفظ وبل ه آزهیی  و خطیی این رابطه،   ابیل

کنه (، بی اگییی تیریخی بر این ا نه تیکفه هی1987) ح وه  یرازییرابفن  ر کنیب 

، توااییی این کشیور 1940ییی فراوان اییتح هنوهه  ر اواخر  یه که هش الح و چیل 

از ایین ییی زیی ی روبرو سیخنه بو ؛ و بی کیسنی ،ییی رو به رشهرا  ر واکن  به بوران

بف  از پیف  حفییتی  اییتح هنوههییفنن هنوهی قیبل ات ی و  ائ ی برای وران به بعه،  

 رسفه.به اظر هی

بو   یفنیایفقب بر ار  که این ( بفین هی1984کیهرون واح  ر کنیب هوفقف  جین بیل )

. کیر یهنویهه را بیرآور ه ه یتحییا برای ی ائ  یهنوهتبهیل شهن به  ییزییفا فکه پ

 یسذاریسی فس زانیربرایههاویته ( هی1986) یاشهاغرق  یبرفیواپ ایور کنیب ک پبل  

، ایین یفنیایبر یرا برا ی،غرب یاروپی یریبر ی ی چونهنعه  یییاق   یی ر آهر یخیرج

 .پرورااهاهی ر سر ههنوهه بیلقوه، 

کیه کنیه (، بر این هتئله تهکفه هی2004)  سرسوای زاهسی برینیافیییروسن  ر کنیب 

و بیه ی یفن  لفیل  کننهتیری  ش وی نه خو  را فراهوش واانه تا ی یفچگیهیی برینیافییی

بفننه. این هتئله  ر کنیر اشنراکیح فیراوان ا یی تییگین اروپییی خو   یی نراز ب خو  را

یی، آاای را یر چه بفشنر به ایییتح هنویهه از ییک کیر ه ااگلوسیکتوای آاای بی اهری ییی

 اس .
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 کنیه کیهبفیین هی( 2010) ییتح هنویهها-اتوی  برینیافیر  ر هقیله خو  بی عنوان کِفت

ییی هخنلفیی ی یاطور که اهروزه هقیهیح آهری ییی اذعین  اراه که این کشیور  ر زهفنیه

ویوایی، ثبیح اقنصی  جاین و هواجاه بی ایران کیهال افیزهنیه ک یک ی چون تغففراح آب

ینیافیی بیرای   از جن   وب جایای افیز افییز بیه ی راییی برییی پبرینیافی اس ،  ر  یه

ای از جایین وجیو  اهاشی  کیه ایییتح تقریبی یفچ هنطقیه ویی ضروری بو ه آهری ییی

 هنوهه  ر آن افیز به ک ک و ی  یری برینیافی اهاشنه بیشه. 

 یی یییهرآ-ااگلیو ژهییو رابطیه و یفینیایبر یهل  ییو ر هقیله خو  بی عنوان وُچنفک 

ییی اییتح هنوهه و برینیافی اه هوهو  بیه ییک حیوزه ( هعنقه اس  که ی  یری2016)

سییاگرو و  خیص، که به بخشی از یوی  سفیس  خیرجی  و کشور تبهیل شیهه اسی .

 سیوئز کیاییل  ر هصیر و یفینیایبر هنویهه، یتحییا: ژهیو رابطهای بی ایب ی  یران  ر هقیله

 وب  ح هنویهه و برینیافیی را ث یره  وران خیوافن جنی (، توله رابطه وییژه ایییت2018)

 بو ه اس . زفآه فهوفقن رابطه تی به اهروز بتفیر  اانه و هعنقهاه ایجایای هی
 

 شدن نفت ایرانرابطه ویژه و نهضت ملی. 3

ای ف  هنییبع و هوقعفی  جغراففیییی اییران ی یواره از هوضیوعیح اصیلی  ر سفیسی  

، ایران هوور اصلی رقیبی   ر قرن اوز یم و اوایل قرن بفتنمخیرجی برینیافی بو ه اس . 

شییهیه اقنصییی ی و سفیسییی هفییین برینیافییی و روسییفه بییو . پفییروز اییین رقیبیی   ر واقییع 

هوفق شیهاه افیوذ  1901 ر سیل  1یی بو اه که بی کش  اف  و اهنفیزایهه  ارسیبرینیافییی

ی  ر اییران را کییی   ینیه خو  را ستنرش  ا ه و ی زهیین،  خیلی  روسیفه بلشیوی 

(Hurewitz, 1956: 209بی پییین جن  جایای  وب .)بر اری افنی بیی ، و بی ع لفیح باره

خیرجی برینیافی پفیها  هووری  پیتیشگیه عظفم آبی ان، ایران ای فنی  وچنهان  ر سفیس 

 کر .

برینیافیی  اری  ر اییران بیرای خزاایه ییی شرک  افی  اییران و ااگلیف بر اریباره

کر ، به  رآههییی ای ف  حفیتی  اش  و به ی ین هفزان که اسنخرا  اف  ایران رشه هی

، ذخیییر رفی شرک  از بفن هی ، اسر اهنفیز اینشه. به ی فن  لفلارزی برینیافی افزو ه هی

                                                           
1. D'Arcy Concession 
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ییف  و بیی توجیه بیه آسیفد شیهیه ارزی برینیافی به صورح غفر قیبل جبراای کیی  هی

ییی آغیزین پ  از جن   وب جاییای، پفیهیهییی عنبیر پواه اسنرلفن   ر سیلارزش و ا

شه. به عبیرح  یگر، به  لفیل وابتینگی سفر پی شییی برینیافی هیویرااگر اقنصی ی سریبین

سذاری این کشور  ر اییران، و ایین شهیه برینیافی به تجیرح خیرجی، حجم عظفم سرهییه

، از  سی  رفینن شهعنوان ارز قیبل تتعفر( پر اخ  هی واقعف  که پول اف  به  تر )به

 برینیافییییطور که روزایهه رسفه. ی یناهنفیز شرک  برای برینیافی بتفیر ایسوار به اظر هی

هی ابییه ها نرین سرهییه خیرجی خو  را کیه سیام » ر یی  اشنی اوش :  1949 ر سیل 

ای  رییف  هفزان اییچفزی افی   ر  وره کنه  ر هقیبلحفیتی  ر تراز پر اخ  هی ایفی هی

 (.Marsh, 2003: 30) «هوهو  واسذار کنفم

شه بل ه اعنبییر این بوران ی چنفن تنای به پفیههییی اقنصی ی برای برینیافی خنم ا ی

کیه –کر .  ر حقفق  شرک  اف  ایران و ااگلف   ر آبیی ان این کشور را افز تاهیه هی

ا ی  تش فالح اقنصی ی برینیافی  ر خیر   -نی  ر جاین بو ی ی از بزرسنرین هنیطق صنع

(. جن  جایای  وب ای ف  ابعی  اظییهی برخیور اری Dattilo, 2010) از این کشور بو 

از هنیبع افنی را افز اشین  ا ه بو ؛ چفزی که به وضوح  ر تص فم پی شییی برینیافی هبنیی 

ه هنظور تیههفن افی  افیروی  رییییی بر خریه سام غیلد شرک  اف  ایران و ااگلف  ب

سلطننی قیبل هشییهه اس . عیالوه بیر ایین، بتیفیری هعنقیه بو ایه کیه شیرک ، ابیزار 

سذاری برینیافی  ر ایران افز اس ؛ تی جییی که شیرک  افی  اییران و ااگلیف  را سفیس 

 (.Henniker-Major, 2013: 26کر اه )توصف  هی« کشوری  رون یک کشور  یگر»

ی هنیقشه افنی بفن ایران و برینیافی خواسنه ایران برای هذاکره هجه  بر سیر عل  اصل

اعطیی اهنفیز به شرک  اف  ایران و ااگلف  بو . این هنیقشه به سرع  بیه ییک بویران 

ییی برینیافیی پ  از جن  قیرار سرفی . ال للی بزرگ تبهیل شه و  ر کیاون اگراایبفن

ااگلف  یک  ارایی غفر قیبل جییگزین بو  و از  سی   برای برینیافی، شرک  اف  ایران و

 شه:رفنن این اهنفیز به پفیههییی احن یلی زیر هنجر هی

 از  س  رفنن بزرسنرین  ارایی خیرجی برینیافی؛ 

  خهشه وار  آههن بیه اعنبییر برینیافیی و اه یین الگیوبر اری از اییران

 توسب سییر کشوریی؛
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 افی  اییران بزرسنیرین سیرهییه ختیرح شهیه به تراز هیلی برینیافی :

 برای ذخفره ارزی ) تر( این کشور بو ؛

 ال للیی هنعقیه شیهه بیو  اقض قرار ا ی که بیر اسییس قیواافن بفن

(Henniker-Major, 2013: 18.) 

برای کشوری که پ  از جن  جایای  وب به شهح به تجیرح خیرجی وابتنه بیو ، 

ییییی چیون ور بیو ؛ بوراناز جن  افز غوطیهییی اقنصی ی پ  ویژه این ه  ر بورانبه

و هنعیقبی کیی  شیهیه ارزش  1947ایکیهی  ر قیبل تبهیل کر ن پواه اسنرلفن   ر سیل 

رسفه. بی وجو  این پفیهیهیی، ، این پفیههیی بتفیر ایسوار به اظر هی1949پول هلی  ر سیل 

صیی ی ایین کشیور بیو . ترین اولوی  برینیافی  ر هنیقشه افنی حفظ هوقعف  اقنضروری

ییی خییرجی و حفیظ ، یفچ اهفهی به ااجیب تعایهاح هییلی و بیهییبهون ذخفره ارزی

 وضعف  ابرقهرتی برینیافی وجو  اهاش .

 

 شدن نفت ایرانروابط بریتانیا و ایاالت متحده در دوران ملی. 3-1

ی این کشور  ر برینیافیی پ  از جن ، روابب بی اییتح هنوهه سن  بنیی سفیس  خیرج

، ههیری  ایین ییی  و کشور ا .  ر عفن حیل، ایبرابری فزاینهه بفن ظرفف را تش فل هی

ییی روابب را برای برینیافی  شوار کر ه بو  و ی واره این احن یل وجو   اش  که  یهسیه

فییز آهری ی بر سفیس  برینیافی سییه اف نه. پی شییی برینیافی هییل بو  بی ایجیی  و تقویی  ا

آهری ی، افوذ خو  را  ر واشنگنن حفظ کنه.  ر آن سوی اقفیاوس اطلی ،  ولی  هنقیبل 

تروهن  ر اییتح هنوهه پ  از تر یهییی اولفه و سفیس  س وتی کیه  ر قبییل هنیقشیه 

افنی ایران و برینیافی  ر پف  سرفنه بو ، احتیس کیر  زهیین هفییاجفگری و ههاخلیه فیرا 

 ا ایین هنیقشیه، سش  که هبیییی به این هتئله بر هیآهری ییی رسفهه اس . اگراای اصلی

تههفن هنیبع حفیتی اف  به غرب را بی هخیطره روبرو سیز . ایین کشیور ی چنیفن ع فقیی  

آهری یییی ههاران اگران تاهیه فزاینهه ک وافتم برای خیورهفیاه بو . بتفیری از سفیسی 

ییی خیو   ر هقیبیل اییران توقق خواسی  هعنقه بو اه پفگفری و لجیج  برینیافی برای

ثبیح سیخنن خیرهفیاه، راه را برای توااه این کشور را به  اهن شوروی ااهاخنه و بی بیهی

 (.Marsh, 1998: 530افوذ شوروی  ر ت یب این هنطقه اسنراتژیک ی وار سیز  )
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یییتح هنویهه ایهه ها یی هفیین برینیافیی و اتوافقی زهین بی او  سرفنن بوران افنی، 

، ای ف  ال للیهنعقه شه که اصول کلی آن عبیرح بو  از هونرب ش ر ن قرار ا ییی بفن

ای ف  اقنصی ی اهنفیز شرک  افی  اییران و ، تاهیه ک وافتم، و پییهاری بیزارییی اف 

یی اتیب  بیه ههاخلیه ایییتح هنویهه  ر ایین (. برینیافیییMarsh, 2003: 59ااگلف  )

توااتی  بیی حیل و فصیل ایهیه هیتوافقهفه زیی ی  اشننه و به عقفهه آاای ایین هنیقشه ا

،  و کشیور  ر ییک اخنالف افنی، هوقعف  آاای را  ر خیورهفیاه تقوی  کنه. بی این حییل

هور  هام اخنالف اظر ع فق  اشننه:  ر حیلی که جنبه اقنصیی ی بیرای برینیافیی ای فی  

تح هنوهه هقیبله بیی تاهییه و افیوذ ک وافتیم بیو .  ر بتفیری  اش ،  غهغه اصلی ایی

ی فن زهین،  و عیهل  یگر اخنالفیح  و کشور را بف  از پف  برجتنه کر . اول این یه، 

ای که قهرتی بیرای حیل و فصیل آن اهاشیننه، بتیفیر یی از  رسفری  ر هنیقشهآهری ییی

بیه شیهح بیه افی  ایییتح هنویهه یی ایاهفه شهه بو اه. عیهل  وب این بو  که برینیافییی

ههاران برینیافیییی ایین بیو  کیه ی نیییین هش وک بو اه و تف ر غیلد  ر هفین سفیسی 

شین قصه  اراه هوقعف  آاای  ر ایران را غصد کر ه و هنیفع برینیافی را قربییای آهری ییی

 (.Marsh, 1998: 531اقنضیئیح جن  سر  کننه )

  افی  اییران و ااگلیف  بیرای حفیظ وضیعف  ی یاطور که سفنه شه اهنفییز شیرک

و ینگییهی  1951، اسنراتژیک، و ا ی ین  اش .  ر هیابرقهرتی برینیافی ای فنی اقنصی ی

یییی شیرک  افی  اییران و وزیر ایسفوایلفتی  اییران،  اراییکه هو ه هصهق، اخت 

تصیریب کیر  کیه آلو  شه. برینیافی به طور رس ی ، اوضیع بتفیر تن ااگلف  را هلی کر 

ابییه اجیزه  ا  ایران از چنفن اقهاهی بهون هجیزاح فرار کنه و ت ییب جایین بیییه شیییه 

ییی شیهیه اقنصیی ی و تویریم افنیی بیرای این هجیزاح بیشنه.  ر ی فن راسنی، توریم

اعنبییر کیر ن ییی، هراحیل حقیوقی بیرای بییی اع یل شه. ی زهین بی توریمتتلفم ایراای

از اظر حقوقی  ابیل شه و حنی تاهیه به اقهاهیح اظیهی افز روی هفز قیرار  ول  ایران 

ییی برینیافی برای رسفهن به (. بی این وجو ، سفیس Abrahamian, 1982: 268سرف  )

هوفقف  تی حه زیی ی بتنگی به یک هنغفر هتنقل  اش : پشنفبیای کیهل ایییتح هنویهه 

Ann Heiss, 1994: 534)آهری یی یم افنی ایران بهون ح ییی   ولی  (.  ر واقع، تور

آهری یییی بییزار افی  را  ر ییی چنیههلفنی ع ال غفرقیبل اجراء بو ؛ جییی کیه شیرک 
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اثر یی به ایران کیهال بیآهری یییییی اقنصی ی افز  ر صورح ک ک  س   اشننه. توریم

ه اییتح هنوهه یی برینیافی، ، ایران، بهون اتخیذ هوضع آش یر له یی علفشه. عالوه بر اینهی

 به  ابیل اسنفی ه از اخنالفیح هفین این  و کشور و  سنفیبی به اهنفیزاح بفشنر بو .

 

 تضاد منافع بریتانیا و ایاالت متحده . 3-2

، ی یانه بتیفیری از به  ابیل جن  جایای  وب ای ف  و جییگیه ایران برای اییتح هنوهه

اشفنی ای پفها کر . تعلل عیههااه اسنیلفن  ر عقدل هالحظهکشورییی خیورهفیاه رشه قیب

ال للی شهه بو  و تبهیل به یک بوران بفن 1946سربیزان شوروی از ش یل ایران  ر سیل 

بی یرسواه افوذ شوروی هخیلفی   1این اییتح هنوهه بو  که بی تعقفد سفیس   رییی بیز

نی شیوروی، بیه  ابییل ایین بیو  کیه اشیفکر  و سرااجیب بی فشیرییی این کشور و عقد

آهری ی و ایران پی  از (. توافقیح Hess, 1974: 118قارهین اسنقالل ایران لقد بگفر  )

یی بی افوذ فزاینهه این کشور  ر ایران ی راه شه و سرااجیب بیی اسینقرار اشفنی روسعقد

یفع ایییتح ، ایران بیه کییاون اصیلی حفیظ هنی1947پییگیه اظیهی آهری ی  ر ششم اکنبر 

ییی بیفن  و (.  ر راسنیی ی  یریRicks, 1979: 163هنوهه  ر خیورهفیاه تبهیل شه )

به تجهیه سیخنیر ژااهارهری ایران ک یک کیر  و  1948کشور، اییتح هنوهه  ر سپنیهبر 

اعنبیری  ه هفلفون  تری برای خریه اسلوه اخنصیص  ا . ایییتح هنویهه ی چنیفن بیه 

ییی ضهتیاک  ر اخنفیر ارتی  اییران قیرار  ا  اای پر اخ  و سالحآهوزش سربیزان ایر

(Gasiorowski, 2019: 176  ر حقفق ، بی شروع جن  سیر  و بیه  لفیل هوقعفی  .)

آهری ییی  ر هییور  ایییران افییزای  ییی ژئواسیینراتژی ی و هنیییبع افنییی ایییران، حتیسییف 

 چش گفری ییفنه بو .

ع ل ر  پی شیییی برینیافیی  ر قبییل هنیقشیه آهری ییی اتب  به اووه هوضع هقیهیح 

ای  ر راسنیی رفع آاای حرک  سیزاهه افنی کیهال اانقی ی بو  و ازین ه ی نییین برینیافییی

(.  ولن یر ان Elm, 1992: 151)ااه، بتیفیر ایاهفیه بو ایه اخنالفیح بی ایران ااجیب اها ه

 سی  کیم سیرفنن تاهییه ک وافتیم ییی اقنصی ی برینیافی را به هعنی آهری ییی،  غهغه

(. Ann Heiss, 1994: 521کر ایه و ایین بیرای آاایی غفرقیبیل قبیول بیو  )ارزییبی هی

                                                           
1. Open Door Policy 
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یی ی چنفن بی ههاخله احن یلی اظیهی برینیافی  ر ایران به شهح هخیل  بو اه و آهری ییی

نیفن اقیهاهی ت یب تالش خو  را به کیر سرفننه تی برینیافی را از ااجییب چ 1951 ر تیبتنین 

هنع کننه. آاای ی چنفن بی تالش برینیافی برای توریم شهیه اقنصی ی و آاچه سرسینه اگیه 

توااه ایران را بیه خوااهاه، هخیلف  کر ه و هعنقه بو اه این اهر هی اشنن هر ب ایران هی

سراییاه برینیافیی اتیب  (. اگیه تقلفلElm, 1992: 231هنوهی برای شوروی تبهیل کنه )

اعطیء حهاقل اهنفیزاح به ایران افز  ر تضی  بیی هنییفع ایییتح هنویهه قیرار  اشی  و به 

آهری ییی هعنقه بو اه برینیافی  ر این اهر بییه تتییل بفشنری از خو  اشین  ییه. عیالوه 

بر این هوار ، اگرش اهپرییلفتنی برینیافی  ر رابطه بی شرک  اف  ایران و ااگلف ، جییگیه 

سنفی ه ابزاری از ایسفوایلفتم  ر جایین سیوب بیه عنیوان سیپری  ر برابیر غرب را برای ا

 (.Elm, 1992: 68ک وافتم بی هخیطره روبرو کر ه بو  )

ویژه بی توجه به ح یی  آاایی از بهیی از رفنیر اییتح هنوهه  ر هنیقشه افنی، برینیافییی

یی  ر هتیئله آهری یییه که آهری ی  ر جن  کره، به شهح ایراضی بو اه. آاای هعنقه بو ا

آهری یی  ر هنطقیه را ییی تاهیه ک وافتم  ر ایران بف  از حه بیهبفن اسی  و سفیسی 

تجربگی آاای )بی توجه به سفیسی  اازواطلبیی آهری یی(  ر سفیسی  خییرجی ایشی از بی

آهری یی ابیییه هنییفع هنویه اصیلی خیو  را بیه کر اه که  ااتننه و صراحنی اعالب هیهی

(. پی شییی برینیافی ی چنفن بر این بیور بو  که Marsh, 1998: 537 سی قربیای کنه )سی

یییی اییران  ا ه طلبیعهب ح یی  صریب آهری ی از هوضع برینیافی ااگفزه هضیعفی به جیه

، ت یییل  ااتننه. عیالوه بیر ایینآهری ی را هتئول تع فق بوران افنی هیاس  و بنیبراین 

ییی جهییه افنییی، ایین تیرس را  ر هفییین هه بییرای سییخ  هفیهانشیهیه ایییتح هنوی

یی به  ابییل تغففیر شیرایب بیه افیع ههاران برینیافییی ایجی  کر ه بو  که آهری یییسفیس 

ییی افنی خو  یتننه. هقیهیح برینیافییی ی چنفن به شهح اگران از  سی   ا ن شرک 

(. این بهبفنی Abdelrehim, 2010: 61سام غیلد شرک  اف  ایران و ااگلف  بو اه )

آهری یی بیرای آراب کیر ن یییی تی جییی بر هقیهیح برینیافییی غیلد شیهه بیو  کیه تالش

 اثر بو .اوضیع و از بفن بر ن ابایهیح تی حه زیی ی بی

ییی زیی ی ااجیب  ا اه تی اییتح هنوهه را  ر هوقعفنی قرار  ینیه یی تالشبرینیافییی

چرچفیل -این کشور تیهفن شو ؛ ی یاطور که پفشنای  هشنرک تیروهنکه  ر اایی  هنیفع 
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 ر چییرچوب ی یفن  1953و سپ  اتخه تعهیل شهه آن  ر فوریه  1952 ر اوح سیل 

(. ییر زهیین کیه اقیهاهیح برینیافیی بیی Pirouz, 2004: 488سرف  )یی صورح هیتالش

کر ایه هییاع از ح جزئی تیالش هیاهنفیزا، آاای بی  ا ن شهیی روبرو هیآهری یییهفلی بی

تواات  بی تضعف  اتخیذ یک سفیس  هتنقل توسب اییتح هنوهه شواه؛ سفیسنی که هی

هضیع  هوضع برینیافی ی راه بیشه. البنه  ر ت یب این ههح، یهف اصلی برینیافی اط فنیین 

ینیافیی  ر ییفنن از این هتئله بو  آهری ی از بوران افنی ایجی  شهه برای غصد جییگییه بر

 کنه.ایران اسنفی ه ا ی

یی قصه  اشننه هتئولف  یک سی وی افنیی اییران را بیر عایهه آهری ییی، از طرف  یگر

بگفراه و از این طریق بنواانه تی از افوذ ک وافتم  ر ایران جلوسفری کیر ه و ی زهیین احنیراب 

(.  لفیل Romero, 2014: 477ال للی را به ایران ییی اوری کننیه )سذاشنن به قرار ا ییی بفن

کیرااه بیو  و  ر ایین راسینی  یگر آاای از این کیر سوق  ا ن برینیافی به اتخیذ یک هوضع سیزش

بی عربتنین سعو ی را تنظفم کر اه کیه سیو  حیصیل از فیروش  1طرحی هشیبه قرار ا  آراه و

(. Romero, 2014: 472سرفی  ) رصیه(  ر اظیر هی 50اف  را به طور برابر )ییر طیرف 

ای )اتیب  بیه برینیافیی( بتیفیر ها نیر از یی، ااعقی  چنفن قرار ا یییی هنصیفیاهآهری یییبرای 

 ار شهن بوران  ر بیزار اف  بو ؛ بیزاری بو  که غرب به شهح به آن وابتنه بو . برخیی ا اهه

زاح بفشینر بیه آهری ی  ر این راسنی عبیرح بو  از: ترغفد برینیافی بیرای ارائیه اهنفییاز اقهاهیح 

یییی هییلی ییی اظیهی )هویهو ( و ک کایران و راضی اگه  اشنن این کشور؛ افزای  ک ک

آهری یی از ای هطلیوب از خیو  و هبیرا  ااتینن )قیبل توجه( به ایران؛ و سعی  ر ارائیه چایره

یافیی را ییی اهپرییلفتنی برینیافی؛ و البنه ت یب این اقهاهیح بف  از پف   ول  فخف ه برینسفیس 

 آزر . هی

 

 از تضاد منافع تا وابستگی متقابل. 3-3

ییی ایجی  شهه  ر روابب هفین برینیافی و اییتح هنویهه  ر ویلیه اول هولیو  افیزیییی  و تن 

ییی جهیه آاای  ر جاین پ  از جن  بو . بی ایین وجیو ، پرسی  کشور بی توجه به هوقعف 

یی و تضیی  ع فقیی کیه هفیین هنییفع  و کشیور  ر اصلی اینجیس  که چرا بی وجو  ت یب تن 

                                                           
1. Aramco 
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یی بیی برینیافیی شهن اف  ایران وجو   اش ، اییتح هنوهه ت ییلی به افزای  تن رابطه بی هلی

و یی بر یم ز ن روابب خو  بی این کشور را اهاش ؟ پیسی  ایین پرسی   ارای  و بعیه هایم 

رابطه ویژه بی هنییفع ایییتح هنویهه را آهری ییی ی تویی سذاران ، سفیس اس .  ر ویله اول

، کر ایه.  وب این یهاین کشور  ر ایران ارزیییبی هی  ر بعه جایای بتفیر بفشنر از هنیفع خیص

 ا ایه یی ت ییل چنهاای به پذیرش هتئولف  اهنف  خیورهفیاه اهاشیننه و تیرجفب هیآهری ییی

ابن ییر ع یل را  ر  سی   اشینه بیشیه.  ر کننهه اهنف  خیورهفیایه، برینیافی، به عنوان تض فن

، آاای بی وجو  ت یب اخنالفیتی که بی برینیافی  ر زهفنه هنیقشیه افنیی ایین کشیور بیی اییران انفجه

توااتننه بی فشیر بفشنر بیه برینیافیی آاایی را وا ار بیه اعطییء اهنفییزاح  اشننه، و  ر حیلی که هی

و تشهیه تن  بی برینیافی خیو  اری کیر ه و حرکی   ر هور  اظر ایران کننه، از ااجیب این کیر 

 شو .هتفر اتوی  بی این کشور را آغیز کر اه که  ر ا اهه بی جزئفیح بفشنری به آن پر اخنه هی

اییتح هنوهه بی هخیطراتی روبیرو شیهه بیو .  1، سفیس  هایرهفال ی 1940 ر اواخر  یه 

 ا . خیورهفیایه  ر افزون خو   ر آسفی ا اهه هییک وافتم چفن را  راور یهه بو  و به رشه روز

برابر افزای  احتیسیح ایسفوایلفتنی از یک سو و ح یی  تروهن از اسرائفل از سیویی  یگیر 

کر  که ایین ثبیح شهه بو ، و البنه اییتح هنوهه بی یک رکو  اقنصی ی  س  و پنجه ارب هیبی

(. به عبیرح  یگر، Mayers, 1986: 142هش الح، به بتفیری از کشوریی سرای  کر ه بو  )

، ییی خو کفیییی اقنصیی یرکو  اقنصی ی  ر اییتح هنوهه بیه تیرس از بیزسشی  سفیسی 

، رییض  اقنصی ی  ر برینیافی، و حنی از ی ی ژاپن و آل یین بیه شیوروی هنجیر کیی  تولفه

ییی زیی ی روبیرو بیو  یییی رو به رشه بی کیسنآهری ی  ر واکن  به بورانشهه بو . توااییی 

و این هتییئل  ر کنییر قیهرح سیرفنن  وبییره سییزهین جیسوسیی شیوروی و اانقیی  شیهیه 

برخیور  کیر ن بیی « ایرب»هطبوعیح آهری ییی از سفیس  خیرجی این کشور بیه  لفیل آاچیه 

ههاران کشور  شیوار سییخنه بیو  خوااهاه کیر را بف  از پف  برای این سفیس ک وافتم هی

(Rubin, 1987: 59 ر اایی  ها نیرین بویران بیرای آاایی، آزهییی  ات یی شیوروی  ر  .)

بو  که به طور رس ی ااوصیر ات یی ایییتح هنویهه را ش تی  و بیرای ایین  1949سپنیهبر 

 ,Burrییی اسینراتژیک اگذاشی  )یی و برایهیهای جیز ارزیییبی هجیه  سفیسی کشور چیره

2009.) 

                                                           
1. Policy of Containment 



117 

 

 

 

 

بریتانیا درک متقابل 

از  و ایااا م متهاا  

 :اهمیت رابطه ویاه 

شاا ن ن اات ملیاز 

توافاا   تااا ایااران

 برجام

ییی اهنف  هلیی ایییتح سنه سفیسنی ایهاف و برایهه پیس  اییتح هنوهه به این حوا ث،

ریزی سفیسی ایین کشیور بیو . وی بو  که  ر حقفق  زائفهه اف یر پل افنز، ههیر برایهه 1هنوهه

توااه و ابییه هنفعل ع ل کنه و ابن ییر کر  که اییتح هنوهه  یگر ا یبر این ااهیشه تیکفه هی

. این سنه هویور اصیلی سفیسی  شوروی واسذار کنهع ل  ر جن  سر  را به اتوی  ج ییفر 

(. بیرای ع لیی کیر ن ایین Drew, 1994: 9هایر را از اروپی بیه جایین سیوب ستینرش  ا  )

، قهرت نیه بیو ه و ، اییتح هنوهه به هنوهی  ائ ی افیز  اش  که  ر بلنهههحییی بزرگایهه

یییی سیسیی ی تییای بیی ارزشیییی ای زهین  وسنی قیبل اعن یی  بیشیه و اییهاف و ارزش

 آهری ییی  اشنه بیشه.

افیزیییی هنویه ییی و  ر واقیع پف  ر هفین ت یب کشوریی، فقب برینیافی بو  که این ویژسی

کر . پفوایهییی فرینگیی و سفیسیی هفیین ایین  و  ائ ی شهن بی اییتح هنوهه را برآور ه هی

هرح اقنصیی ی و اظییهی برینیافیی و البنیه ، قرسفه و ها نر از ی هکشور ایستتننی به اظر هی

 ر سیل  (. ,1984Watt :118ثبیح سفیسی این کشور بی یفچ هنوه  یگری قیبل هقییته ابو  )

، برینیافی حنی اتب  به اییتح هنوهه افز سام بفشنری از  رآههییی هلی خو  را صیرف 1949

 رصیه  50 و و افم برابر فرااته و  تولفه  اخلی برینیافی 1950اهور اظیهی کر ه بو  و  ر سیل 

 رصیه  40(. عالوه بر این، این کشور بف  از Marsh, 1998: 539بفشنر از آل ین غربی بو  )

 :Gallagher and Seal, 1982کیر  )ییی  فیعی اعضیی ایتو  ر اروپیی را تقبیل هیاز یزینه

و  2ال نیفعنرک(. این کشور ی چنفن ییک هوقعفی  اقنصیی ی هایم  ر هرکیز جیهعیه هشی149

هنطقه اسنرلفن   ر اخنفیر  اش  و البنه یک هوقعف  اسنراتژیک حفیتی افیز  ر اروپیی  اشی . 

کیر  تیی ال نیفع را ترغفید هیآهری یییی، کشیورییی هشینرک-،  وسینی آاگلیوعالوه بر این

ی تویی خو  بیی غیرب را حفیظ کننیه. ایین اهیر ای فنیی  وچنیهان  اشی ، زییرا جیهعیه 

ل نیفع به خو ی خو  ییک سییخنیر آهیی ه بیرای رسیفهن بیه جایین آزا  هیور  اظیر اهشنرک

، اقنصیی ی ال نیفع از اظر سفیسیی، برای اییتح هنوهه جیهعه هشنرکیی بو .  ر واقعآهری ییی

ییی هوجیو   ر آن زهیین ییی و سییزهینو اسنراتژیک ای ف  بفشنری اتیب  بیه سیییر سروه

 . اش 

                                                           
1. United States Objectives and Programs for National Security (NSC 68) 

2. Commonwealth of Nations 
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صیلی تین  و احیلی که از یک طیرف  اهنیه و تنیوع هنییفع برینیافیی هنشیه ،  ر  ر انفجه

،  ر عیفن حییل برینیافیی را  ر هیوقعفنی خییص بیرای آهری ییی بو -اصط یک  ر رابطه آاگلو

ییی بیه  تییل هخنلفیی آهری ییی ا ؛ جییی که توقق بتفیری از ایهاف اییتح هنوهه قرار هی

سذاری ریزان سفیسی ، برایهیهآن را اهاشیننه.  ر حقفقی  اه ین و یی ت ییل اع یل قیهرح  ر

پرورااهاه: ریبر اروپیی غربیی ییی هنعه ی را برای برینیافی  ر سر هیخیرجی  ر آهری ی اق 

یییی ییی اسنراتژیک و ی  یریریزیبه عنوان یک جغراففیی ی پیرچه؛ هنوه اصلی  ر برایهه

جییرح ت نیفع؛ یییر و ی یراه اصیلی  ر ییک اظییب الاطالعیتی؛ هوور و هرکز جیهعه هشینرک

ک یییی اظییهی و اسینراتژیکننهه پییگیهچنهجیابه؛ حیهی سیزهین هلل هنوه؛ و  ر اایی  تههفن

(Campbell, 1984 برای .)توااتی  ایین ا ی یی واضب بو  که یفچ کشور  یگیریآهری ییی

 ر این بیو  کیه اصیل هایم بیرای هنییفعتح هنوهه اعنقی  غیلد بیی را ااجیب  یه.  ر اییاق 

ای توسیعه ایهآهری ی بییه  ر اظر سرفنن این هتئله بیشه که روابب خیو  را بیی برینیافیی بیه سو

آهری ی را قی ر به اسنقرار سربیزان خو   ر برینیافیی و ، بخشه که بهون افیز به هالحظیح رس ی

یی ضیروری بیو  آهری یییای برای ااهازه رینیافی تیاش کنه. افیز به ی رایی بکشورییی اق یری

ای از جاین وجو  اهاشی  کیه ایییتح هنویهه  ر آن افییز بیه ک یک و که تقریبی یفچ هنطقه

شیور کننه ایین کی  یری برینیافی اهاشنه بیشه. ی یاطور که اهروزه هقیهیح آهری ییی اعالب هی

بیی اییران کییهال افیزهنیه ک یک  ایین و هواجایهجویوایی، ثبیح اقنصی   ر زهفنه تغففراح آب

کر اه تی یک سفیسی  هشینرک یی تالش هی(. بنیبراین آهری یییKaiser, 2010برینیافی اس  )

یییی کیه برینیافیی را افیز  ر هیوقعفنی یی تهوین و ااجیب شو ؛ سفیسی بی برینیافی  ر ت یب حوزه

  ا .ویژه قرار هی

ی واضیب بیو ، تاهییه ک وافتیم احتییس ا ر حیلی که ایبرابری قهرح  و کشور هتئله

ییی  و چنیهان کیر  و ایین احتییس وابتینگی و آهری یییوابتنگی هنقیبل به برینیافی را برای 

آهری ی اتب  بیه برینیافیی را ییی اانقی ی آهری ییی، برخی از سفیس -ت ییل به ی  یری آاگلو

نیافی و آهری ی یم از اظر کففف  و ییم روابب بری« ویژه بو ن»افز تعهیل کر ه بو .  ر این زهین، 

 ر اانخیبییح  1یی برای تقوی  ایین روابیب بیی پفیروزی آیزااییورک ف  افز تقوی  شه. تالش

                                                           
1. Dwight D. Eisenhower 
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به عنوان وزیر خیرجه بیه شیهح تتیریع شیه.  1ج اوری آهری ی و اانصیب جین  ال رییس 

شهن افی  جریین هلیییی اییتح هنوهه  ر توان سف  بی روی کیر آههن آیزاایور، سفیس هی

(.  ر ایین  وران Kinzer, 2003: 3ایران و رابطه این کشور بی برینیافی کییهال  سرسیون شیه )

یی اوشنه شهه اس  که ای ف   رک هنقیبل  و کشور از رابطیه وییژه سزارشی توسب آهری ییی

ار  و تزب وجیو    یک رابطه ویژه هفین ایییتح هنویهه و برینیافیی» یه: خوبی اشین هیرا به 

تیواافم آن را حفیظ اس  که این رابطه به بوته آزهیی  سذاشنه شو ؛ اه برای این که ببفنیفم هی

 :Stauffer et al., 1977« )تیواافم آن را تقویی  کنیفمکنفم یی خفر؛ بل یه ببفنیفم چگوایه هی

ه توااتی  رابطیه وییژه هفیین ایین  و هنوی(، و ها نرین رویها ی که  ر ایین  وران هی870

 اسنراتژیک را آزهیی  کنه، هنیقشه افنی برینیافی بی ایران بو . 

 

 ای برجامتوافق هستهرابطه ویژه و خروج ایاالت متحده از . 4

، چیفن، و ، روسیفه، فرااتیه، برینیافیی)ایییتح هنویهه 5+1، ایران و سیروه 2015ژوئفه  14 ر 

ای ایین کشیور ااجییب بی ایران بر سر برایهه یتنههذاکراح بتفیری را  2006آل ین(، که از سیل 

 ا ه بو اه، بر سر طرحی به ایب برایهه جیهع اقهاب هشنرک )برجیب( بیه توافیق اایییی رسیفهاه. 

ای اییران را آهفز بیو ن برایهیه یتینهییی تزب برای اط فنین از صیلبهوهو ی  برجیب، اع یل

یی بیییه ی زهیین بیی آغییز رفیع ین هوهو ی  اات . بر اسیس این سنه، اع یل اضروری هی

علفیه اییران صیورح  و سییزهین هلیل هنویه ، اتوی یه اروپیییی ستنر ه اییتح هنوههتوریم

ای هوق  به اییب برایهیه ای برجیب  ر حقفق  جییگزین یک توافق یتنهتوافق یتنهسرف . هی

2018err and Katzman, K :شیه )اجیرا هی 2016تیی  2014بو  که از سیل  2اقهاب هشنرک

(.  ر حقفق ، پ  از بفت  و  و هیه هذاکره هفین ش  قهرح جایای بی ایران و یفیهه روز 83

هذاکراح بتفیر فشر ه  ر وین پیینخ  اتری ، توافیق جییهع و اایییی بیر سیر آینیهه برایهیه 

روز  ر اعالب شیه کیه ایین  2016ژااویه  16برجیب  3ای ایران ش ل سرف  و روز اجراییتنه

شیورای  2231حقفق  ا یییاگر ت  فل تعاهاح ایران ذیل برجیب اس . بیی تصیوید قطعنیهیه 

                                                           
1. John Foster Dulles 

2. Joint Plan of Action (JPA) 

3. Implementation Day 



120 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  یطططططازدهمدوره 

شطماره  شماره اول 

 پ اپ  چهلم

  1400بهار 

 
 
 
 

و تییری   1اهنف  سیزهین هلل، یر ش  قطعنیهه قبلی صی ر شهه علفه اییران هلغیی اعیالب شیه

 (.Kerr and Katzman, 2018: 83ای ایران هشخ  شه )ییی یتنهشروع رفع توریم

ای ایران پیف  یک راه حل سیزاهه  ربیره برایهه یتنه ای برجیبتوافق یتنهاز اظر برینیافی، 

ای ییی یتینهایهه بر هوور کیی  فعیلف توافقال لل قرار  ا . یتنه اصلی این روی اظیب بفن

ای اییین کشییور،  ر ازای رفییع ال للییی از تهسفتیییح یتیینهییی هیینظم بفنایییران و بیزرسییی

، اییتح هنوهه و سیزهین هلل تنظیفم شیهه اسی . بیی ای توسب اتوی یه اروپیییی یتنهمتوری

)ههح زهیای که بیه زعیم غیرب،  2ایسریز یتنه زهین کنه که ههحتض فن هی ، برجیباین کیر

، تی زهیای که این توافق  ر حیل اجرا بیشه، حیهاقل ای افیز  ار (ایران برای سیخ  ب د یتنه

، 2015(. برجیب از زهین تصیوید  ر سییل Albright et al., 2015: 1خوایه بو  ) یک سیل

یییی که زهیای تی هرز اقهاب اظیهی توسیب ای را خنثی کر ه اس ؛ تن ییی قیبل هالحظهتن 

 .اییتح هنوهه پف  رفنه بو 

 ابییل حفیظ ) ر کنیر فرااته و آل ین(، ی واره به  3برینیافی  ر چیرچوب سه کشور اروپییی

ال للیی ، آژاای  بفن2016و تهاوب برجیب بو ه اس . از تیری  اجیرای ایین توافیق  ر ژااوییه 

ییی و ، پییبنهی اییران را  ر  ه بفیافیه هخنلی  تهیفیه کیر ه اسی . کییی  توریم4اارژی ات ی

شیهه بیو  و  ستنرش چش گفر تجیرح بی اروپی، هنجر به رشه قیبل توجه اقنصی ی برای ایران

، سریعنرین رشه اقنصی ی را  ر خیورهفیایه و ال للی پولین کشور براسیس اعالب صنهوق بفنا

 Worldسییبقه بیو  )بی 2010تجربه کیر ؛ رشیهی کیه از سییل  2016ش یل آفریقی  ر سیل 

Bank, 2017برجییب کر  و اهفهوار بو  که(. برینیافی این تووتح را بی اگییی هثب   ابیل هی 

، عیراق و ی ین ویژه  ر کشوریییی هیانه سوریهبه، تر ایران  ر خیورهفیاهسیزاهه هنجر به اق 

بیی وجیو  برجییب، اقی  و هنییفع اییران  ر  شو . ایران افز به اوبه خو  اهفهوار بو  که غیرب

                                                           
شیهیه اقنصیی ی،  ییییییی هنعیه  و توریمبرای اولفن بیر  ر تیری  سیزهین هلل، کشیوری بیی سیرفنن قطعنیهیه. 1

هنشور هلل هنوه، توااتنه بیهون حنیی ییک  7اظیهی، افنی و هوار  هرتبب بی کیتیییی بی کیربر   وسیاه ذیل فصل 

 هنشور خیر  شو . 7ییی قبلی را لغو و از ذیل فصل یی، ی ه قطعنیههروز اجرای این قطعنیهه
2. Breakout Time 

3. The EU Big Three 

4. The International Atomic Energy Agency (IAEA) 
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سذاری بفشینری، خیورهفیاه را به رس ف  بشنیسه و به هوازاح این، چشم به تجیرح و سرهییه

 یی  وخنه بو . طرف اروپیییبه ویژه از 

، از آن سیوی ییی برینیافی  ر زهفنه تع فق تجیرح بی ایران  ر  وران پی  از برجییبچیل 

یی و هوستیح برینیافییی و به طیور شه.  ر حقفق ، عهب ت ییل بیاکاقفیاوس اطل  ایشی هی

یییی ان، بیه توریمکلی اروپییی برای تتافل و افزای  هبی تح بییا ی بیی اییران  ر ایین  ور

سذاری هوجو  اییتح هنوهه علفه ایران و ی چنفن عهب اط فنیین ایین هسستییح بیه سیرهییه

شیه بلنهه   ر ایران بی توجه به هواضع خص یاه اییتح هنوهه علفیه ایین کشیور هربیوط هی

(Coville, 2018: 3به عبیرح  یگر، از آاجی که برخی بیاک .)ه یییی برینیافیییی و اروپیییی بی

ییی سخ  هفلفیر   تری اییتح هنویهه هواجیه ییی ایران، بی تجربه جری ه لفل اقض توریم

ییی ستینر ه  ر سذارییی، ی چنین اگران سرهییهرغم توافق برجیب و رفع توریمااه، علیبو ه

ییی وجیو  ایران بو اه؛ زیرا که یفچ اط فنیای افز از سوی اییتح هنوهه برای رفع ایین اگراای

بیه  لفیل اقیض قیواافن هربیوط بیه  1برای ا واه بیاک برینیافیییی اسینیاهار  چییرتر  .اهاش 

 .(Freifeld, 2019هفلفیر   تر هو وب شه ) 1.1ییی ایران به پر اخ  توریم

)ی زهیین بیی  2017 ر ژااوییه  2این هتیئل، ی زهین بی توویل کیخ سففه به  وایله تراهی 

کیه قبیل و پی  از  تر شیه. تراهی به طرز چشی گفری پفچفیهه، )برجیب اولفن سیلروز اجرای

 ای بی اییران بیو  و  ر هیوار  هنعیه یج اوری هخیل  صریب توافق یتنهاانخیبیح رییس 

 2017خوااهه بو ،  ر اکنبیر « هییه شرهتیری اییتح هنوهه»و « بهترین هعیهله تیری »را  برجیب

آهری ی هننیسد بی اقیهاهیح ااجییب شیهه توسیب اییران ییی و بی این اسنهتل که کیی  توریم

 Landlerخیر  خواییه شیه ) برجیب ای خو  افت ، اعالب کر  که ازبرای هایر برایهه یتنه

and Sanger, 2017.) ال للی اایرژی سرف  که آژاا  بفناین تاهیهاح  ر حیلی صورح هی

، 2018،  ر ژااوییه ه بو . ااهکی پی  از آنات ی ی واره پییبنهی ایران را به برجیب را تییفه کر 

بیر یییی بیه زعیم وی فیجعیهتراه  به برینیافی، فرااته و آل ین اولنف یتوهی  وبیره  ا  تی اق 

یییی ، ایییتح هنویهه هجیه ا توریم،  ر غفیر ایین صیورحای را برطرف کننیهتوافق یتنه

 (.Holland, 2018سر ااه )ای اییتح هنوهه را بیز هییتنه

                                                           
1. Standard Chartered 

2. Donald Trump 
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یییی بتیفیری  ر هویفیل سفیسیی تغففر هوضع اییتح هنوهه و خیرو  از برجییب اگراای

، هوضیع ویژه این ه  ول  جهیه کیخ سففه، بر خالف  ول  پفشفن خیو بهبرینیافی ایجی  کر ؛ 

یییی ، اروپیی را افیز بیی چیل ای اتب  به ایران اتخیذ کر ه بو . ایین تویوتحبتفیر خص یاه

ای ثبیح و اهنفی  اروپیی را فش یری روبرو کر . از  یهسیه برینیافی، فرااته و آل ین، توافق یتنهب

کر  و به ی فن  لفل این کشیوریی جیزء اولیفن ویژه  ر شرایب ایپییهار خیورهفیاه تض فن هیبه

ای سرویی بو اه که  ر قیلد سه کشور اروپییی به  ابیل پفها کیر ن راه حلیی  یپل یتفیک بیر

آهری ی از برجییب بو ایه. بیه ایین ترتفید و بیی وجیو  اولنف ییتوب تراهی ، حل بوران خرو  

ییی صورح سرفنه هفین آاای برای اجیح برجیب تی حیهو ی قیبیل توجیه ی یینگی و ی  یری

و بی ت فه بر تجربفیح هوفق پفشفن،  ر کنیر اانقیی  از هواضیع  بو . لنهن  ر کنیر پیری  و برلفن

یی  ر  و سوی اقفیاوس اطل ، اییتح هنویهه ن، به  ابیل ان بو  که بی تع فق ی  یریواشنگن

(. ی یاگواه که سفنیه شیه، بیرای Aslani et al., 2019را به بیزسش  به برجیب ترغفد کنه )

ای کلفه اهنف  هنطقه بو . به ی فن  لفل خرو  ایییتح هنویهه از توافیق یتینه برجیب برینیافی

پف ییین هنییع ستیینرش  ، تضییعف سیییزی هنطقییهثبیحبییه هعنیییی بی آن یشیییبرجیییب و فروپ

تر اتب  به غرب بو . عالوه بیر ایین، خیرو  و ایجی  ایراای هنخیصم 1ایافزارییی یتنهجن 

، اتویی  ایجیی  کنیهاییتح هنوهه از توافق، آن یم  ر حیلی که ایران به تعاهاح خو  ع ل هی

 ااهاخ .نوهه را به هخیطره هیشهه هفین اروپی و اییتح ه

، بف  از یر چفز، افیزای  ثبییح بنیبراین، یهف هنطقی برینیافی برای حفظ و تقوی  برجیب

سفیسی  ر خیورهفیایه بیو . بیرای برینیافیی، هنییفع تجییری از ای فی  ک نیری  ر ایین رابطیه 

ویژه این یه بیه ه اسی ؛ برخور ار بو ه اس . این هتئله  ر رابطه بی اتوی یه اروپی افز صی ق بو

 رصیه کیل تجییرح  0.5ایران سام بتفیر ایچفزی از تجیرح خیرجی بی اروپیی  ار : ک نیر از 

، برینیافیی ی یواره از (. بی این وجیو Economist Intelligence Unit, 2018خیرجی اروپی )

سیسی برخیور ار از ای ف  ا برجیب این هتئله آسیه بو ه که روابب اقنصی ی بی ایران برای حفظ

ای اییران اسی ؛ ییهفی کیه تنایی بیی اس . یتنه اصلی برجیب، هویهو  کیر ن برایهیه یتینه

 ر کنییر  ال للی به  س  خوایه آهه.  ر انفجیه، برینیافییهنهی ایران از هزاییی تجیرح بفنباره

                                                           
1. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 
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ق  ییه بیرای توقیای هیشرکیی اروپییی خو ، تجیرح بی ایران را اه یک یهف، بل یه وسیفله

 (. Iran Press, 2019برجیب یعنی ثبیح و اهنف  خیورهفیاه ) یهف کلی

یییی بی وجو  ای ف  برجیب برای برینیافی، هواضع اییتح هنوهه  ربیره اع یل هجه  توریم

اقنصی ی علفیه اییران،  ر تضیی  کیهیل بیی هنییفع برینیافیی و اتوی ییه اروپیی قیرار سرفنیه بیو ؛ 

 ا .  ر ی اتوی یه اروپی بی ایران را افز کیهال تو  تیهثفر قیرار هیییییی که روابب اقنصی توریم

کر  که تی زهیای که ایران به تعایهاح خیو  هراحل اولفه، برینیافی قویی بر این هتئله پیفشیری هی

از سوی غیرب  ایههتوافقاین  یی به هعنیی اقض، اع یل هجه  توریمکنهع ل هی برجیب تو 

شو  و  ر اایی  ثبییح خیورهفیایه  برجیب توااه هنجر به فروپیشیری که هیشو ؛ اهقل ها  هی

را به خطر بفنهاز ؛ به ویژه این ه آژاا  بیریی پییبنهی ایران به تعایهاح ذییل برجییب را تییفیه 

، برینیافی،  ر کنیر اتوی یه اروپیی، بیه  ابییل (.  ر برابر این وضعف Murphy, 2019کر ه بو  )

ز ایی  ر اتوی ییه اروپیی بیی ییهف  ور یی، هقرراحی جییگزین بو . ی ی این روشییارائه راه

ییی اروپیییی بیرای هرزی اییتح هنوهه  ر اروپی و ح ییی  از شیرک ییی برونز ن توریم

اایهازی خطیوط اعنبییری بیرای تتیافل یی، راهتجیرح بی ایران بو . ا واه هشخ  این تالش

(.  ر حقفقی ، برینیافیی بیف  از سیییر Mallet et al., 2019و  )تجیرح هفین ایران و اروپی بی

و فراتیر از  برجییب ییی اییتح هنوهه را اتب  بیهاش  ر تالش بو  اگراایپف یاین اروپییییم

ای اییران و برایهیه ییی یتینهییی سییی یییی شیهل شرایب بیزرسییآن کیی   یه؛ اگراای

بنیهی لغیو ایهه )زهینتوافق 1ر، و البنه بنهییی غروبای این کشوییی هنطقههوش ی و سفیس 

کیر  ای اییران(، کیه تراهی  بیه شیهح بیی آن هخیلفی  هییی برای برایهیه یتینههوهو ی 

(Landler, 2018)  ؛ این  ر حیلی بو  که برخی ا یینهسین پیرل ین برینیافیی افیز هخییل  ایین

یییی غفیر راسنیی  ر اظر سرفنن اگراای (. برینیافی  رSmith, 2017: 3بخ  از برجیب بو اه )

وار  یک سفنگیوی  2018، به ی راه  و کشور فرااته و آل ین  ر ژااویه اییتح هنوهه برجیهی

.  ر این راسنی اینیلفی افیز بیه ابن ییر ع یل جهییه اروپیییی وار  شیه تیی سیخنیری بی ایران شه

ر . این ابن یر  ر حقفق  تضی فنی تری به خو  بگفیی برای رسفهن به انفجه ش ل جهیتالش

ییی اییتح هنویهه  ربییره برایهیه هوشی ی اییران و به  ول  تراه  بو  تی اشین  یه اگراای

(. Jalilvand, 2019: 138اق  این کشور  ر سوریه از سوی اروپی جهی سرفنه شهه اسی  )

                                                           
1. Sunset Clause 
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ییی چشی گفر ، پفشیرف نو یی خیر  از آ برجیب برینیافی  ر کنیر اروپی هعنقه بو  که چه  ربیره

تنای از طریق سفنگو بی ایران به  س  خوایه آهه و اه تاهیه به اسنفی ه از زور؛ تی جییی کیه  ر 

جریین سفر رس ی بنفیهفن انیافییو به لنهن و بی وجو  اانقی ییی وی اتب  به ایران، به شیهح 

 (.Sanchez, 2019ییی سخنگفرااه علفه ایران اانقی  کر  )از اع یل سفیس 

ییی ه رر برینیافی و اتوی یه اروپی و پیفشییری عهب ااعطیف اییتح هنوهه  ر هقیبل خواسنه

این کشور هبنی بر هذاکره هجه  بی ایران، بی هخیلف  برینیافی و اروپییی روبرو شه تی جیییی کیه 

 ج اور فرااته،  ر تییفه اظاییراح هو یهجوا  ظریی ، وزییر خیرجیهاهیاوئل ه رون رئف 

 1ایران، اعالب کر  پیفشیری اییتح هنوهه بر هوضع خو  بیه هعنییی بییز کیر ن جعبیه پیایهورا

(.  ر واقیع، رفنییر خو سیرااه Carrel, 2018توااه به جنی  هنجیر شیو  )خوایه بو  که هی

ییی برینیافی را برای ییفنن یک راه هفیاه بی ش ت  هواجیه کیر ه بیو .  ر اییتح هنوهه، تالش

یییی کیه بیرای بیف  جیابه اییتح هنوهه، تالشاعنقی  غیلد بر این بو  که خرو  یکبرینیافی 

 از یک  یه هذاکره صورح سرفنه اس  را بی ش ت  روبرو کر ه اس .

 

 رویدنبالهتا  مخالفتواکنش بریتانیا: از . 4-1

ه پی  از یییی برینیافیی و ایییتح هنویهی یاطور که سفنه شه اخنالفیح بنفی ینی هفین اولوی 

ایهه برجیب وجو   اشنه اس . بی توجه بیه اصیط یک شیهیه هفیین یی از توافقآهری یییخرو  

ییی برینیافی و اییتح هنوهه،  و کشور اه تنای روابب  وجیابه خو  را بی یهف غلبه بیر سفیس 

رفی ، اخنالفیح و تقوی  رابطه ویژه تعهیل و تنظفم کر اه، بل ه یرچیه زهیین بیه پیف  هی

ییی هقیهییح برینیافیییی بیی شه، تی جییی که بفیافیهتر هیبرینیافی به هوضع اییتح هنوهه از یک

وزیر وقی  ، اختی 2ی نییین اروپییی خو  تفیوح چش گفری  اش . به عنوان ا واه، ترزا هِی

ور  ییییی  ر هیبرینیافی  ر  یهار تراه  عنوان کر  که اسرچه برینیافی و اییتح هنویهه  ر زهین

کننه، اهی این  و کشور رابطه ویژه خو  را  ربییره یی هنفیوح ع ل هیچگواگی هقیبله بی چیل 

وزیری بیوری  (.  ر  وره اخت Amaro, 2018ای ایران حفظ خواینه کر  )بی برایهه یتنه

افز  ول  برینیافی رابطه ویژه بیی ایییتح هنویهه را ی یواره هیور  سینیی  قیرار  ا ه  3جیاتون

                                                           
1. Pandora's Box 

2. Theresa May 

3. Boris Johnson 
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وزییر خیرجیه برینیافیی  ر اشتینی بیی  1(.  ر ی فن راسنی،  وهفنفیک راب ,2020Bush) اس 

کنیه کیه اخینالف زییی ی بیفن لنیهن و وزیر خیرجه ایییتح هنویهه تیکفیه هی 2هییک پوهپئو

کنه که ایین ای این کشور وجو  اهار  و  ر ا اهه بفین هیواشنگنن  ر قبیل ایران و برایهه یتنه

شو  هی را به انفجه هطلوب برسییاه. وی بیی سیخنیای کیه اس  که بیعث هی  قفقی ی ین رایی

ییی قبل و بهون توجه به پییبنهی اییران بیه حیکی از تغففر آش یر هوضع برینیافی اتب  به سیل

 سویه: چنفن هیجیابه اییتح هنوهه از این توافق اس ، اینبرجیب و خرو  یک

 سران ح وه  ایران بتینگی  ار  کیه ی  یری از یک غرب و ایران به تص فم

ال للیی احنیراب سذاشینه و بیرای بیزسشی  بیه جیهعیه خواینه به قیواافن بفنآیی هی

یییی بر اراه یی خفر. این هتئله تنای بی هشیییهه رفنییر اییران  ر هتیئله ال لل سیببفن

 ییی هنخیصم هنطقه و رفنیر خشن ح وه   ر قبیل افیرا ای، ح یی  از سروهیتنه

اانخیب کنیفم، آاایی خیو   تواافم بجیی آاایشو . هی ا یآزهییی هییتیبعفنی راسن- و

 (.Sputnik, 2020بییه تص فم بگفراه )

و  ه بیه وجی ر حقفق  بی سذر زهین و شرایطی که رابطه ویژه هفین برینیافی و اییتح هنویه

شه. به عبیرح  یگیر، اسرچیه را  رفنه رفنه ک  برجیب جیابه برینیافی ازآور ه بو ، ح یی  ی ه

ز هنویهه ا برینیافی به طور کیهل ح یی  خو  از برجیب را قطع ا ر  اهی پ  از خیرو  ایییتح

آهری ی به وضوح  ر حیل تجهییه اظیر  ر هواضیع ییی ایجی  شهه هفین ایران و برجیب و تن 

ی از یی  ضی نپفشفن خو  اس . عالوه بر اظایراح  وهفنفک راب، بوری  جیاتون افز بی ح 

ج ایور تراهی   ربییره طیرح رئف »ای اعالب کیر : اش  ر هصیحبهآهری یییهوضع ی نییین 

ای برجییب توااه جییگزین توافق یتنهاس  و هی« قهب بزرسی رو به جلو»ای ایران برایهه یتنه

ایهاح (. ی چنفن  ر واکن  به اقهاب ایران اتب  به کییی  برخیی تعEllyatt, 2020« )شو 

 خو   ر برجیب، وزارح خیرجه برینیافی  ر بفیافه تنهی اعالب کر :

اقهاهیح اخفر ایران ]پ  از خرو  اییتح هنوهه از برجیب[ به وضوح تخطی از 

خیوایفم شواه. هی هیای بو ه و خطری برای اهنف  هلی هی هوتوب هیتوافق یتنه

م، اهی تزب اس  ایران بیه ال للی رایی برای پفشرف  پفها کنفاز طریق سفنگوییی بفن

                                                           
1. Dominic Raab 

2. Mike Pompeo 
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 ,Ellyattتعاهاتی که پذیرفنه پییبنه بیشه و فورا  بی پییبنهی کیهل به برجیب بیزسر  . )

2020.) 

از ی ی هواضع برینیافی به اییتح هنوهه تی جییی پف  رف  که سرااجیب بیعث شیه تین  

، 2019ژوئفیه  4 ر تییری   آهری ی و ایران، به روییرویی هفین ایران و برینیافیی خینم شیو .هفین 

، یک افن   ایراای به اییب سیری  الطیرق بی ح یی  افروی  ریییی برینیافیهقیهیح هنطقه جبل

را به اتایب اقض توریم اتوی یه اروپی  ر تههفن اف  بیه سیوریه  ر سیواحل ایین هنطقیه  1یک

 :Katzman, 2020توقف  کر اه؛ چفزی که هقیهیح ایراایی آن را  ز ی  رییییی خوااهایه )

ژوئفه افروی  ریییی ایران افز  ر اقهاهی هنقیبل یک افن   برینیافییی بیی اییب اسیننی  19(.  ر 4

ییی سرزهفنی ایران  ر از ی ی تنگه یرهز توقف  کیر . بالفیصیله را به اتایب اقض آب 2ای پرو

یبه بیی سیخنین بعه از این حوا ث، جرهی ییا ، وزیر اهور خیرجیه برینیافیی  ر اظاییراتی هشی

ایهیه هقیهیح آهری ییی، ایران را تاهیه کر  که  ر صورح اقض شیرایب برجییب، از ایین توافق

 (. Katzman, 2020: 5خیر  خوایه شه )

ای برجییب  ر راسینیی بی تجزیه و تولفل ایین هتییئل بیییه سفی  اسرچیه توافیق یتینه

شو ، بیی ایین وجیو  رفنه هیسر اظر کننهه هنیفع این کشور  تیهفن ییی کالن برینیافی وسفیس 

 نی را کیهلنهن پ  از پیفشیری اییتح هنوهه  ربیره هوضع خو  و خرو  از این توافق، سفیسی

ا   هوجد تضعف  هوضع اییتح هنوهه  ربیره برجیب شو  اتخیذ ا یر  و  ر حقفقی  اشیین 

ویژه  ر بیهر اسی ؛ خیرجی برینیافیی برخیور ا که رابطه ویژه از چه ای ف  بیتیی  ر سفیس 

  وراای که بی آشفنگی و ابایب  وران برسزی  روبرو اس .

 

 گیرینتیجه. 5

بانیرین  ی یی ازشیهن افی  اییران هلی بوران شرک  اف  ایران و ااگلف  و جریین ااض 

هفیین  و رابطیه وییژه   رک هنقیبل برینیافی و اییتح هنوهه از ای ف برای اشین  ا ن رویها یی 

ییی آهری ی از افوذ ک وافتیم بیی سفیسی سفری آن اس . اگراای شهیه  ر اوایل ش لکشور 

بو . به عبییرح کیهل  ر تضی   ر هنیقشه افنی بی ایران اش برینیافی  ر ح یی  از هنیفع اقنصی ی

                                                           
1. Grace 1 

2. Stena Impero 
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 یگر، اییتح هنوهه  ر صه  بو  برای هقیله بی ک وافتم ی ین ایسفوایلفتیم ایراایی را تقویی  

برینیافی سیعی  ر خنثیی کیر ن آن  اشی ، و بیه ی یفن  لفیل اهنفییزاح هخنلفیی بیه کنه که 

، اسینراتژیک، و ، سفیسییییی هییلی ا اه.  ر سوی هقیبل، ضرورحیییی پفشنای  هیبرینیافییی

بنییبراین رابطیه   .بیو کر هحتیس  یرفسیزش بت شنای احفاتب  به پ رااظیهی هقیهیح برینیافی 

 .خو  را پش  سر سذاش  یجه ییی یآزهی نفاز اول ی ی ان ور نی ر اویژه 

هفین برینیافی و ایییتح هنویهه، ایین  تضی  هنیفع وجو شهن اف  ایران و بی جریین هلی ر 

آهری ی به  ابیل تعقفد سفیسینی هتینقل از برینیافیی  ر قبییل وشن بو  که رواقعف  به وضوح 

تئله اس  که وابتنگی هنقیبل هفین  و کشور ی یواره ایران ابو ؛ واقعفنی که اشین  ینهه این ه

بیر اسییس و تو  یر شرایطی به هفزاای یت  که بیرای حفیظ روابیب وییژه کییفی بیشیه. 

 ر   جیابیهیاقیهاب  نفسینگ ییینیهییزاگیران  یی افیزحنی ابرقیهرحهفروضیح اظریه اتوی ، 

  و ی  ییری بیی  یگیر اتویی ر انفجه حهاکثر تیالش خیو  بیرای و  یتننهال للی عرصه بفن

اییهئولوژی حییکم بیر ی ی  یگر از هفروضیح هایم اظرییه اتویی   .سفراهبه کیر هی کشوریی

 یرفساییهئولوژی هشینرک، بیعیث شی لپر ازان این ریفیفی  هعنقهایه . اظریهیی اس  ول 

کشیوری بیی بیی  اتویی  تقویی ییی آهری یییبیرای بر این اسیس، شو . یی هی ول  ینفاتوی  ه

ویژه پی  از هویصیره بیهتاهییه ک وافتیم برای هقیبله بی  ایهئولوژی هشنرک ی چون برینیافی

ییی اهنفی  (، و سنه سفیسنی ایهاف و برایهه1949ای شوروی )، آزهیی  یتنه(1948برلفن )

یییی بلنیه هیهح ، اییهاف و ارزش. به  ابیل آنرسفهبه اظر هی ضروری( 1950) آهری ی هلی

یییی  و جیابه  ربییره اصیول کلیی را تتیافل کیر  و ی  یریی ییی توافقیح ی هآهر-آاگلو

یییی ایجیی  شیهه توسیب یی بابو  بخشفه. به عبیرح  یگر، تن کشور را  ر بتفیری از زهفنه

آهری ییی و البنه افیز اییتح هنوهه به ک ک برینیافی  ر ااجیب سفیس  هاییر -ح  قراب  آاگلو

ای  ا  تی  سنرسیی و افیوذ وییژه، به برینیافی اجیزه هی، بهون شکن اهرجایای کیی  ییف . ای

  ر سفیس  خیرجی اع یل شهه  ر کیخ سففه  اشنه بیشه.

جیابیه ییی ایجی  شهه هفین برینیافیی و ایییتح هنویهه پی  از خیرو  یکتن  ر جریین 

نیر اییتح هنوهه  ر قبیل برجییب بیو   ر ابنها از هننقهان رف که، برینیافی افز یی از برجیبآهری ییی

بی پیفشییری ایییتح هنویهه بیر  اات ، هی را تاهیهکننهه ثبیح خیورهفیاهو خرو  این کشور 

یی تعهیل کر  و یرچه زهیین آهری یییرا  ر اانقی  از  به تهری  هواضع قبلی خو  ،هوضع خو 
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کیر . فشنری به ی هیگر پفها هیییی  و کشور  ربیره برجیب شبیی  برف ، سفیس به جلو هی

شروع شهه بو ،  ر  ول  جیاتون به او  خو  رسیفه ی ه این تغففر سفیس  که از  ول  ترزا

ییی  ا اه. به عبیرح  یگیر، برینیافیییو هقیهیح برینیافییی به وضوح ایران را هور  اانقی  قرار هی

ی هتنقلی از ایییتح هنویهه  ر که  ر ابنها و  ر چیرچوب سه کشور اروپییی، سفیس  خیرج

قبیل خرو  این کشور از برجیب اتخیذ کر ه بو اه، بی توجه به رابطه ویژه هفیین ایین  و هنویه، 

تواانه و ابییه این سفیس  خیرجی را  ابیل کننیه.  ر واقیع، ایین ا ی به این انفجه رسفهاه که

ییی  ر آهری یییی و قیطعفی  پف ین اییتح هنویهه پی  از پیفشییراز ی نرین و ها نرین یم

ییی اقنصی ی علفه ایران،  ر اق  ییک هفییاجی سرفنییر شیهه خرو  از برجیب و وضع توریم

بو  که اه هنیبع کیفی برای راضی کر ن ایران  اش  و اه تواایییی تغففیر اظیر ایییتح هنویهه. 

هرت نیهتر  ولنیی ق یراایهازه  ییه کیهاظریه اتوی  این وضعف  را بهین صورح توضیفب هی

به برقراری توازن، اتوی  و ائینالف خواییه  اشی  و  یبفشنر لیبیشه،  ر هقیبله بی تاهیه، ت ی

 ر روی توسل به سفیسی   ابیلیه یبرا یشنرفتر بیشه، اه ین بضعف  یکشور یرااهازههنقیبال 

یییی جیابیه ایییتح هنویهه ظرفف  ر حقفق ، اسرچیه سفیسی  یک. خوایه  اش اتوی  را 

یافی را برای ایفیی اق  خو   ر برجیب به شهح کییی   ا ه بیو ، اهیی هالحظییح بزرسنیر برین

پی شییی برینیافی  ربیره ای ف  رابطه ویژه و عهب ت ییل به افیزای  تین  بیی ایییتح هنویهه، 

پروا  ر این کشور، آاای را به ایین انفجیه رسییاه ج اور بیویژه  ر  وران حضور یک رئف به

ای برجیب ابییه هوجو ی  رابطیه وییژه را بیه هخییطره ف  آههه  ربیره توافق یتنهکه بوران پ

ااهاز ؛ حنی  ر صورتی که هالحظیح اسنراتژیک بلنهههح و ستنر ه بر اسییس رابطیه وییژه، 

تیوان سفی  اسیر  ایره فعیلف  سفیس  خیرجی برینیافی را بتفیر هوهو  کنیه.  ر حقفقی  هی

یی از سفیسنی ایراضی بیشنه، آن طرح  ر سفیسی  خییرجی  و کشیور آهری ییییی و برینیافییی

 جییی اخوایه  اش .
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