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حضور نظامی انگليس در خليج فارس

خالصه اجرایی
 سال  2016ترزا می نخستوزیر انگليس اعالم کرد «امنيت خليج فارس ،امنيت ماست
و انگليس متعهد به همکاری با شورای همکاری خليج فارس بهمنظور مهار تهدیدهای
ایران است» .در سند «بازبينی استراتژی امنيت ملی و دفاع و امنيت استراتژیک ،»2015
منطقه خاورميانه و خليج فارس منبع قابلتوجهی از تهدید و فرصت معرفی شده و مشخصاً
تأکيد میشود که این کشور بهطور ویژه حضور نظامی «دائمی» و قابلتوجهتری در منطقه
خليج فارس ایجاد خواهد کرد.
 در سال  1980با شروع جنگ تحميلی عراق ضد ایران ،انگليس در واکنش به تهدیدهای
فزاینده در منطقه ،رسماً تشکيالت دریایی «گشت ارميال» را بهمنظور «تضمين حقوق
آزادی دریانوردی و جریان نفت و تجارت» ایجاد کرد .درنهایت در سال « 2011عمليات
کيپتون» با اهداف مشابه گشت ارميال راهاندازی شد .طبق اعالم نيروی دریایی سلطنتی،
کيپتون «ادامه حضور دریایی بلندمدت در خليج فارس و اقيانوس هند» است.
 در سال  2016بوریس جانسون نخستوزیر کنونی و وزیر خارجه سابق انگليس از قصد
لندن برای تقویت همکاریهای نظامی قابلتوجه با کشورهای حاشيه خليج فارس سخن
گفت .این همکاری شامل تقویت پایگاه دریایی دائمی در بندر مينا سلمان بحرین ،تقویت
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حضور ارتش انگليس در پایگاه هوایی المنهاد دوبی و افزایش همکاریهای آموزشی در
کویت ،قطر ،عمان و عربستان سعودی بود.
 درحال حاضر انگليس دارای سه تشکيالت دائمی در منطقه خليج فارس است .این
تشکيالت شامل یک تأسيسات پشتيبانی دائمی دریایی در بندر «مينا سلمان» بحرین،
تشکيالت دریایی در بندر «الدوقم» کشور عمان و مرکز حضور نظامی انگليس در پایگاه
هوایی العدید قطر است .قطر تنها کشوری است که انگليس با آن اسکادران مشترک دارد.
 ازجمله اهداف انگليس برای حضور در خليج فارس را میتوان نگرانی از قدرت روزافزون
ایران ،پيگيری منافع اقتصادی در دوران پسابرگزیت و خروج از اتحادیه اروپا ،منافع امنيتی
در منطقه خليج فارس ،پُر کردن خأل قدرت ناشی از کاهش حضور ایاالت متحده در منطقه
خليج فارس ،بیاعتمادی کشورهای حاشيه خليج فارس به ایاالت متحده و فراهم شدن
زمينه حضور قدرتهای درجه دوم ،برشمرد.
 مهمترین پيامد حضور انگليس در منطقه میتواند دلگرم شدن کشورهای عرب خليج فارس
برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران باشد؛ زیرا این کشورها همواره برای این رویارویی خود
را نيازمند حضور نظامی کشورهای غربی بههمراه پایگاههای دائمی آنها میبينند.
مقدمه
منطقه خليج فارس بهدالیل گوناگون ازجمله موقعيت ژئوپليتيکی ،عوامل تمدنی و فرهنگی،
منابع سرشار انرژی ،آزادی کشتيرانی و ...همواره یکی از مهمترین مناطق جهان و مورد توجه
قدرتهای بزرگ بوده است .ازجمله آنها که دارای سابقه چندصدساله حضور و استعمار در
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خليج فارس است ،کشور انگلستان است .حضور انگليس در منطقه موضوع جدیدی نيست و
از سال  1980این کشور حضور دریایی دائمی خود را در منطقه خليج فارس حفظ کرده است.
این کشور در زمينههای اقتصادی ،دیپلماتيک و دفاعی شریک و متحد اصلی کشورهای شورای
همکاری خليج فارس بوده است .در تمام این زمانها ،انگليس سعی کرده تا بر مناطق اطراف
خليج فارس تسلط یابد و نفوذ پيدا کند و در همين راستا تالش میکند تا اجازه ندهد که
قدرتهای رقيب کنترل این آبراه حياتی را بهدست گيرند .بهطور ویژه از سال  2016و به
دنبال تصميم انگليس برای خروج از اتحادیه اروپا ،این کشور در راستای افزایش نقش جهانی
خود ،حضور در منطقه خليج فارس را بهویژه در زمينه نظامی تقویت کرده است .لذا با توجه
به سابقه استعماری انگليس در منطقه خليج فارس ،روابط ویژه آن با ایاالت متحده بهعنوان
بازیگر فعال در منطقه خليج فارس ،عضویت دائم در شورای امنيت سازمان ملل و روابط نزدیک
با رژیم صهيونيستی ،سياستهای این کشور بهویژه حضور نظامی آن در منطقه خليج فارس
از اهميت باالیی برخوردار است و در این راستا گزارش حاضر تالش کرده ابعاد مختلف این
حضور را بررسی کند.
 .1رویکرد انگليس به منطقه خليج فارس
برای قرنها سنگ بنای سياست انگليس در منطقه خليج فارس مبتنیبر روابط عميق با
کشورهای عرب سنی بوده است و حتی چند کشور بهطور رسمی تحت حمایت انگليس قرار
داشتند .در سند «بازبينی استراتژی امنيت ملی و دفاع و امنيت استراتژیک  1»2015که
 .1در این سند استراتژی امنیتی انگلیس تا پایان سال  ،2025تهدیدهای کلیدی پیش رو و توانمندیهای
الزم برای مقابله با آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
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رویکرد حکومت انگليس درباره امنيت ملی تا سال  2025را تعيين میکند ،منطقه خاورميانه
و خليج فارس بهعنوان منبع قابلتوجهی از تهدید و فرصت شناخته میشود که برای امنيت
و سعادت ملی انگليس حياتی است .سند مذکور با اشاره به روابط گسترده و عميق انگليس
با  6کشور شورای همکاری خليج فارس (بحرین ،کویت ،عمان ،قطر ،عربستان سعودی و
امارات متحده عربی) ،آنها را شرکای حياتی انگليس در تالش برای ایجاد ثبات منطقهای
پایدار و بلندمدت در مواجهه با تهدیدات مستقيم عليه لندن از جانب تروریسم ،افراطگرایی
و جرائم سازمانیافته و امنيت انرژی عنوان میکند .حکومت انگليس در این سند تأکيد
دارد که کشور بهطور ویژه حضور نظامی «دائمی» و قابلتوجهتری در منطقه خليج فارس
ایجاد خواهد کرد تا از این طریق به متحدان خود در خليج فارس اطمينان الزم را بدهد
(.)UK Government, 23 November 2015: 55
خروج انگليس از اتحادیه اروپا سياست خارجی این کشور را برای سالهای آتی شکل
خواهد داد .هزینههای اقتصادی ناشی از برگزیت و کاهش نفوذ جهانی انگليس در خارج از
اتحادیه اروپا ،اهميت کشورهای خليج فارس را افزایش داده است .بازدیدهای مکرر رسمی
مقامات انگليس از کشورهای حاشيه خليج فارس به دنبال تصویب برگزیت ،نشان از اعالم آمادگی
این کشور برای تشدید تعهدات خود نسبت به این منطقه است .چشمانداز توافق تجارت آزاد با
شورای همکاری خليج فارس ،افزایش هزینههای دفاعی در خليج فارس و تأیيد مجدد روابط
دوجانبه با تعدادی از کشورهای شورای همکاری خليج فارس همگی ابراز تمایل مجدد انگليس
برای حضور در منطقه خليج فارس را نشان میدهد (.)Vagneur-Jones, 19 July 2017
سال  2016ترزا می نخستوزیر انگليس در اعالميه خود بهمناسبت حضور در اجالس
شورای همکاری خليج فارس تأکيد کرد «امنيت خليج {فارس} امنيت ماست و انگليس
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متعهد به همکاری با شورای همکاری خليج فارس بهمنظور مهار تهدیدهای ایران است»
( .)Bicom, November 2018انگليس از گذشته حضور پُررنگی در منطقه خليج
فارس داشته که ریشه آن را باید در منافع قابلتوجه این کشور در منطقه دانست.
با ادامه روند نزولی توليد نفت و گاز در انگليس ،پيشبينی میشود که وابستگی
واردات نفت و گاز لندن به منطقه خاورميانه و ازجمله خليج فارس از  38درصد در سال
 2018به  69درصد در سال  2035افزایش یابد .از این ميان تقریباً یکسوم واردات گاز
انگليس از گاز مایع طبيعی قطر تأمين میشود و حتی انتظار میرود وابستگی لندن به
گاز دوحه افزایش یابد .الجزایر ،عربستان سعودی ،کویت و امارات متحده عربی از دیگر
تأمينکنندگان انرژی انگليس هستند.
از دیگر سو بازار کشورهای حاشيه خليج فارس از اهميت زیادی برای انگليس بهویژه
پس از خروج از اتحادیه اروپا برخوردار است .صادرات کاال و خدمات این کشور به کشورهای
عربی بيش از چين ،برزیل و هند است .از سال  2012تاکنون شاهد افزایش توافقنامههای
استراتژیک و تجاری ميان انگليس و کشورهای حاشيه خليج فارس در کنار افزایش تجارت
در این منطقه بودهایم .در سال  2020کشورهای حوزه خليج فارس دومين بازار بزرگ
صادراتی انگليس بودند .انگليس مبالغ قابل توجهی از سرمایههای داخلی خود را از کشورهای
عربی خليج فارس تأمين میکند و حتی بزرگترین مقصد سرمایهگذاری کشور قطر است.
حضور تعداد چشمگيری از شهروندان انگليس در منطقه هم عامل مهم دیگری برای
توجه به منطقه خليج فارس است .حدود  160،000شهروند انگليسی در خليج فارس
زندگی میکنند که ازجمله حدود  120،000نفر در امارات متحده عربی و  30،000در
عربستان سعودی ساکن هستند و صدها هزار نفر دیگر نيز ساليانه به این کشورها سفر

6

__________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي

میکنند ( .)Bicom, November 2018بر همين اساس بیثباتی ژئوپليتيکی و نقض
حقوق بشر توسط کشورهای حاشيه خليج فارس ،نمیتواند مانعی برای تقویت فزاینده
روابط انگليس با متحدان خود در منطقه باشد .این منطقه ابزارهای استراتژیک برای طرح
قدرت در خاورميانه را برای لندن فراهم میکند (.)Vagneur-Jones, 19 July 2017
 .2حضور نظامی انگليس در خليج فارس
حضور انگليس در منطقه خليج فارس ریشه در قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم ميالدی
دارد .در این دوره منافعِ انگليس در درجه اول تجاری بود که عمدتاً از طریق بازرگانان
نمایندگی میشد .هرچه سرزمينهای انگليس در شبهقاره هند گسترش یافت و به بخش
اساسی از سيستم امپراتوری در قرون هجده و نوزده تبدیل شد ،منافع انگليس هم در
منطقه افزایش یافت .در قرن نوزدهم ،انگليس یک قدرت دیرینه در خليج فارس بود که
مداخالت آن عمدتاً زمانی احساس میشد که درگيریهای نظامی ميان شيخنشينها،
متحدان انگليس را در منطقه به نابودی تهدید میکرد.
یکی از مهمترین دالیلی که انگليس را بهسمت خليج فارس سوق میداد ،محافظت
از خطوط ارتباطی با هند و مالکيت «شرق سوئز» بود .اما در اوایل دهه  1960با استقالل
هند و ملی شدن کانال سوئز ،همراه با مشکالتِ بودجهای شدید در انگليس ،سبب شد تا
مقرونبهصرفه بودن حفظ یک امپراتوری در منطقه خليج فارس جهت حفاظت از منافع
انگليس در منطقه زیر سؤال رود .بدینترتيب در ژانویه  1968تصميم خروج از منطقه
بهطور رسمی توسط دولت انگليس اعالم و در سال  1971اجرا شد .اما خروج سال 1971
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انگليس از خليج فارس ،پایان حضور این کشور در منطقه نبود ،بلکه انگليس همچنان
اعزام منظم نيروی دریایی خود را به منطقه ادامه داد.
در سال  1980با شروع جنگ تحميلی عراق عليه ایران ،انگليس در واکنش به
تهدیدهای فزاینده در منطقه ،رسماً تشکيالت دریایی «گشت ارميال» 1را ایجاد کرد .این
گشت دریایی نمودی از بيش از سه دهه حضور نظامی انگليس در منطقه خليج فارس
بهصورت تماممدت بود .گشت ارميال بهمنظور «تضمين حقوق آزادی دریانوردی و جریان
نفت و تجارت» طراحی شد و عمدتاً از کشتیهای شناسایی و نابودگر مينهای

دریایی2

تشکيل میشد .این گشت به مدت  31سال ( )1980-2011ادامه داشت و سپس در سال
« 2011عمليات کيپتون» 3جایگزین آن شد؛ این عمليات همچنان در جریان است و
همان اهداف عمليات ارميال را دنبال میکند .تعهدات این عمليات نيز مانند عمليات قبلی
«ارتقای صلح و ثبات در منطقه و همچنين اطمينان از جریان امن نفت و تجارت» است.
طبق اعالم نيروی دریایی سلطنتی ،عمليات کيپتون «ادامه حضور دریایی بلندمدت در
خليج فارس و اقيانوس هند» است (.)Tossini, 26 July 2019
 .3مشخصات حضور نظامی انگليس در خليج فارس
از زمان همهپرسی برگزیت در سال  2016و تصميم انگليس برای خروج از اتحادیه اروپا،
این کشور تالش زیادی کرده تا موقعيت جدید خود را خارج از اتحادیه اروپا در صحنه

Armilla Patrol
Mine Countermeasures Vessels
Operation Kipion

1.
2.
3.
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جهانی مشخص کند .در همين راستا حزب محافظهکار حاکم ایده «انگليسی جهانی» را
با چشمانداز تأکيد بر مسئوليت پادشاهی انگلستان بهعنوان قدرتی اقتصادی و امنيتی در
عرصه جهانی مطرح کرد .در این چارچوب با توجه به حضور باسابقه انگليس در منطقه
خليج فارس و روابط گسترده آن با کشورهای حاشيه ،این منطقه یکی از زمينههای مناسب
بازیگری محسوب میشود .در سال  2016بوریس جانسون نخستوزیر کنونی و وزیر
خارجه سابق انگليس تأکيد کرد که «هر بحرانی در خليج فارس ،بحرانی برای انگليس
است ،امنيت شما ،امنيت ماست و منافع شما ـ چه منافع نظامی ،اقتصادی یا سياسی
باشد ـ با منافع ما درهمتنيده است» .لذا وی از قصد لندن برای تقویت همکاریهای
نظامی قابل توجه با کشورهای حاشيه خليج فارس سخن گفت .این همکاری شامل تقویت
پایگاه دریایی دائمی در بندر مينا سلمان بحرین ،تقویت حضور ارتش انگليس در پایگاه
هوایی المنهاد دوبی و افزایش همکاریهای آموزشی در کویت ،قطر ،عمان و عربستان
سعودی بود ( .)Bianco, 17 September 2020پيش از این در سپتامبر سال 2014
مقامات انگليس از تصميم خود برای ایجاد سه پایگاه نظامی جدید در منطقه به نام «مبارزه
با داعش» خبر داده بودند .اصلیترین پایگاههای انگليس در سه کشور بحرین ،عمان و
قطر قرار دارند.
« توافقنامه همکاری دفاعی» 1انگليس با بحرین در سال  2012مقدمهای برای بازگشت
دوباره لندن به خليج فارس شد .بدین ترتيب برای نخستين بار از زمان خروج نيروهای
انگليس از خليج فارس ،بار دیگر نيروی دریایی این کشور توانست جای پای خود را در
منطقه باز کند .در دسامبر  2014دولتهای انگليس و بحرین اعالم کردند که پایگاه
)Defence Cooperation Agreement (DCA

1.
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دائمی نيروی دریایی سلطنتی را بهعنوان «تأسيسات پشتيبانی نيروی دریایی

بریتانيا»1

در شرق کانال سوئز ،موسوم به «اچ ام اس
جفير» 2در «بندر مينا سلمان» مجدداً
تأسيس خواهند

کرد3.

این مجتمع

پشتيبانی ،یک پایگاه نظامی دریایی
بهشمار نمیرود و هدف از راهاندازی آن،
ارائه خدمات پشتيبانی ـ شامل مسکن،
مدیریت ،کارگاهها و انبارها ـ است .ساخت
دوباره این تأسيسات در اواخر نوامبر
 2015با هزینه  40ميليون پوند آغاز گردید که عمدتاً توسط بحرین پرداخت شد .در
آوریل  2018تأسيسات پشتيبانی نيروی دریایی انگليس در بحرین افتتاح و بالفاصله به
مرکز عمليات نيروی دریایی سلطنتی در خليج فارس ،اقيانوس هند و دریای سرخ تبدیل
شد .این مرکز نخستين تأسيسات پشتيبانی دائمی انگليس در منطقه خاورميانه از سال
 1971ميالدی بهشمار میآید.
مجتمع مذکور حداکثر  500سرباز انگليسی را در خود جای داده است .چهار کشتی
ضدمين و یک ناوشکن جنگی بهصورت ثابت در «اچ ام اس جفير» مستقر هستند .این
تأسيسات همچنين امکان پشتيبانی بهتر از ناوگان دریایی انگليس ازجمله ناوهای
)1. UK Naval Support Facility (NSF
 .2نام همان پایگاهی است که در آخرین سالهای دوران استعماری انگلستان در  1935توسط امپراتوری
انگلیس در بحرین ایجاد شد.
 .3انگلیس نخستینبار در سال  1935میالدی پایگاه جفیر را در بندر سلمان بحرین احداث کرد ،اما در سال
 19۷1که بحرین به استقالل رسید این پایگاه را به آمریکا واگذاشت.
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هواپيمابر جدید این کشور «اچ ام اس کوئين اليزابت» و «اچ ام اس پرنس آو ولز» را فراهم
میکند ( .)Stubley, 6 April 2018این تأسيسات پشتيبانی دریایی اگرچه برای
پهلوگيری ناوهای هواپيمابر انگليس کمعمق است ،اما به نيروی دریایی کشور اجازه خواهد
داد تا نسل نوین ناوهایش را با هدف حفاظت از تردد کشتیهای نفتکش و تجاری در
آبهای خليج فارس و دریای عمان ،عمليات مينروبی و نيز مبارزه عليه افراطگرایان
ازجمله داعش در منطقه مستقر سازد .عالوهبر این ،مرکز مذکور امکان استقرار طوالنیتر
و بيشتر نيروی دریایی انگليس را در خليج فارس فراهم میکند .لندن هدف از این
تأسيسات پشتيبانی دریایی را «اطمينان از حضور دائمی انگليس در شرق کانال سوئز» و
«همکاری نزدیک با متحدان انگليس جهت تقویت ثبات در منطقه» اعالم کرد.
پایگاه جدید دریایی بيش از یک حرکت سمبوليک ،نمایش تعهد انگليس به متحدین
منطقهای خود در خليج فارس و افزایش حفاظت از محمولههای عبوری از تنگه هرمز
است .ضمن اینکه پایگاه مذکور نشان میدهد که انگليس مایل است با تغيير گرایش و
توجه سياست خارجی ایاالت متحده به منطقه آسيا ـ پاسيفيک ،بار دیگر موقعيت خود را
در منطقه بهدست آورد (.)Tossini, 26 July 2019
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 دومين پایگاه دائمی انگليس در کشور عمان قرار دارد .سال  2016دولتهای انگليس و
عمان اعالم کردند که توافقنامهای بين
دو کشور بهمنظور توسعه مجتمع بندر
«الدوقم» 1و درنهایت ایجاد تأسيسات
دریایی انگليس موسوم به «پایگاه
پشتيبانی لجستيک مشترک

بریتانيا»2

منعقد شده است .پایگاه دریایی مذکور
بهعنوان اولين پایگاه انگليس در کشور
عمان ،سال  2018افتتاح شد .دو سال بعد ( )2020وزارت دفاع انگليس اعالم کرد لندن
برای توسعه سه برابری این بندر  23/8ميليون پوند ( 30/5ميليون دالر) اعتبار اختصاص
داده است .این اقدام اندازه پایگاه موجود انگليس در عمان را سه برابر میکند و به تسهيل
اعزام نيروی دریایی سلطنتی به اقيانوس هند کمک میکند .پایگاه الدوقم در یک موقعيت
ایدئال برای پشتيبانی از عمليات در خليج فارس قرار دارد و مکمل تسهيالت پشتيبانی
نيروی دریایی انگليس در بحرین است (.)Campbell-James, 18 September 2020

)Support Base (UKJLSB

1. AL Duqm
2.UK Joint Logistics
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یکی از مالحظات استراتژیک مورد توجه این پایگاه ،موقعيت جغرافيایی بندر الدوقم
است .پایگاه دریایی الدوقم در فاصله 500
کيلومتری تنگه راهبردی هرمز قرار دارد.
قرار گرفتن این بندر در دریای عرب و
نزدیکی مناطق حساس ژئوپليتيک ،آن را
در برابر بسته شدن تنگه هرمز مصون نگاه
میدارد؛ لذا در صورت تحقق تهدیدات
احتمالی ایران مبنیبر بستن تنگه هرمز،
بندر الدوقم کمتر تحت تأثير این تهدیدات قرار خواهد گرفت .طبق گفته دولت انگليس،
پایگاه پشتيبانی مشترک لجستيک ،یک پایگاه استراتژیک مهم و دائمی در شرق سوئز،
اما «خارج از خليج فارس» در اختيار لندن قرار میدهد؛ با اینحال میتوان از این پایگاه
برای تقویت سریع نيروهای انگليس در کشورهای همسایه ازجمله نيروهای مستقر در
بندر مينا سلمان بحرین استفاده کرد.
دارایی اصلی پایگاه جدید انگليس در عمان ،زیرساختهای قابل توجه بندر الدوقم
برای کشتیهای انگليسی است .برخالف بندر مينا سلمان ،این پایگاه قادر است دو ناو
هواپيمابر کالس جدید «ملکه اليزابت» و «شاهزاده ولز» و همچنين زیردریاییهای
تهاجمی هستهای را ميزبانی کند .طبق گفته دولت انگليس پایگاه پشتيبانی در عمان،
عالوهبر مرکز مهم لجستيکی نظامی در خليج فارس ،یک «مرکز آموزش دائمی» را هم
برای انگليس فراهم میآورد ( .)Tossini, 26 July 2019اما روابط نظامی بين انگليس
و عمان به این پایگاه خالصه نمیشود و وزرای دفاع دو کشور در فوریه سال 2019
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«توافقنامه دفاع مشترک» جدید را در شهر مسقط امضا کردند .پرسنل نيروهای مسلح
انگليس مدتهاست که در نيروهای مسلح عمان سمتهای فرماندهی و مشاوره را در
اختيار دارند (.)Rogers and Reeve, 20 June 2019
 پس از پایگاههای انگليس در بحرین و عمان ،حضور نيروی هوایی سلطنتی در قطر قابل
ذکر است« .مرکز نيروی هوایی سلطنتی العدید» 1در پایگاه هوایی العدید قطر 2قرار دارد.
دفاتر

اصلی

نيروی

هوایی

سلطنتی انگليس نيز در پایگاه
هوایی العدید مستقر است .این
پایگاه با نيروی هوایی ایاالت
متحده و قطر مشترک است .از
سال  2006پایگاه هوایی العدید
بهعنوان مقر عمليات هوایی انگليس در خليج فارس کاربرد دارد .ازجمله فعاليتهای آن
پشتيبانی از عمليات شادر 3و کيپتون است .همچنين این پایگاه در سالهای  2005و
 2009بهعنوان بخشی از مشارکت انگليس در جنگ عراق بهطور گسترده استفاده شد.
پایگاه نيروی هوایی سلطنتی در العدید یکی از مناسبترین بسترهای انگليس برای
عمليات هوایی در غرب آسياست ( .)Tossini, 26 July 2019عالوهبر این نيروی هوایی

1. Royal Air Force station Al Udeid
 .2العدید پایگاه نظامی در جنوبغربی دوحه ،قطر است که به آن فرودگاه ابو نخله نیز میگویند .این فرودگاه
مرکز نیروهای هوایی ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده آمریکا (سِنتکام) است.
3. Operation Shader
نام كدي است كه به مشارکت نظامي بريتانیا علیه دولت اسالمي داده شده است.
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سلطنتی از «پایگاه هوایی ال مينهاد» در امارات متحده عربی و پایگاه هوایی «المثنی»
در عمان نيز استفاده میکند.
عالوهبر این ،قطر تنها کشوری است که انگليس با آن اسکادران 1مشترک دارد .سال
 2018اسکادران مشترک متشکل از جنگندههای تایفون ،با هدف تقویت همکاری بين
نيروی هوایی انگليس و قطر و نيز تقویت روابط بلندمدت دوجانبه امنيتی و دفاعی ميان دو
کشور در فرودگاه نيروی هوایی سلطنتی کانينگسبی انگليس ایجاد شد .طبق اعالم وزارت
دفاع انگليس اسکادران مشترک قرار است از سال  2023به یک واحد نيروی هوایی سلطنتی
تبدیل شود .بن واالس وزیر دفاع انگليس معتقد است که «دوره جدید همکاری برپایه
موفقيت گروههای اسکادران مشترک تایفون به آسایش و امنيت دو کشور کمک خواهد
کرد» .در سالجاری ميالدی نيز اسکادران مشترک نيروی هوایی انگليس و قطر موسوم به
«اسکادران شماره  »12طی مانوری مشترک «جنگندههای تایفون» را به پرواز درآوردند.
این اسکادران تجارب ارزشمندی را درباره کار با جنگندههای تایفون در اختيار نيروی هوایی
قطر قرار میدهد .عالوهبر این دو کشور در سالجاری یک «توافقنامه نظامی اوليه» بهمنظور
دومين اسکادران مشترک نيروی هوایی انگليس و قطر با هدف توسعه همکاریها بين طرفين
در زمينه دفاعی امضا کردند (.)Royal Air Force, 15 October 2020
در کنار پایگاههای نظامی انگليس در منطقه خليج فارس ،حضور پرسنل نظامی این
کشور در کشورهای حاشيه خليج فارس با اهداف مختلف مشاوره ،آموزش و خدمات نيز

 .1اسکادران نیروی هوابرد نیروی زمینی و دریایی به واحدی متشکل از  12تا  2۴فروند هواپیمای نظامی
گفته میشود که معموال ً از یک نوع هستند و به سه یا چهار دسته ،بسته به نوع هواپیما و نیروی هوایی
تقسیم میشوند.
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قابلتوجه است .وزارت دفاع انگليس بهدليل امنيت عملياتی ،اطالعات دقيقی در مورد
تعداد پرسنل خود در خارج از کشور ارائه نمیدهد .با اینحال طبق آمار ارائهشده توسط
این وزارتخانه از یک آوریل  2019درمجموع  390هزار پرسنل نظامی انگليس در خاورميانه
مستقر هستند که از این ميان بزرگترین گروهها در عربستان سعودی ( ،)120عمان (،)90
کویت ( )40و بحرین ( )20مستقر هستند (.)Brooke-Holland, 2020: 1
 .4اهداف انگليس از حضور نظامی در خليج فارس
بررسی اقدامها و تالشهای دولت انگليس در قبال کشورهای حوزه خليج فارس برای
حضور و تقویت توان نظامی خود در این منطقه نشان میدهد استعمار پير انگليس بار
دیگر درحال تالش برای بازگشت به جایگاه سابق خود در خليج فارس است .دالیل چندی
را میتوان برای این سياست بازگشت در نظر گرفت:
 .1افزایش روزافزون قدرت ایران در منطقه خليج فارس ،توانایی ایران در مدیریت
تنگه هرمز و نقش مهم این تنگه در حملونقل انرژی و کشتیرانی منجر به نگرانی انگليس
از بهخطر افتادن منافع خود ـ بهویژه در حوزه انرژی ـ در منطقه خليج فارس میگردد.
 13درصد نفت و گاز انگليس از طریق این تنگه عبور میکند و بهنوعی تنگه هرمز برای
اقتصاد لندن یک ضرورت است.
 .2کشورهای عربی خليج فارس معتقدند که سياستهای منطقهای ایاالت متحده در
 15سال گذشته منجر به افزایش نفوذ ایران و توافق هستهای شده است .آنها مانند گذشته
به سياستهای آمریکا اعتماد ندارند و نگران هستند که عدم تمایل آمریکا برای مواجهه

16

__________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي

با تهدید منطقهای ،موقعيت آنها را در منطقه تضعيف کند .بنابراین تالش میکنند تا از
حمایت سایر قدرتهای غربی ،ازجمله انگليس برخوردار شوند .درحقيقت کاهش نفوذ
آمریکا در منطقه زمينه را برای قدرتهای درجه دو فراهم کرده است.
 .3در جهان پسابرگزیت ،انگليس بهدنبال افزایش نفوذ منطقهای خود در منطقه
خليج فارس ،براساس سه عامل مرتبط با یکدیگر یعنی :حمایت از منافع ملی ،ارائه
تضمينهای امنيتی به شرکای شورای همکاری خليج فارس و مشارکت بيشتر دیپلماتيک
برای حل منازعات منطقهای است .لذا لندن تالش میکند در موضوعات مختلف منطقهای
در چارچوب دیپلماسی و تقویت حضور نظامی نقشآفرینی کند .لذا این ضرورت،
دیپلماسی لندن را ترغيب به حضور گسترده در موضوعات مورد مناقشه دائمی منطقه
مانند تنشهای اعراب و ایران ،درگيریهای یمن و مناقشه قطر با همسایگان از یکسو و
تقویت حضور نظامی خود ازسوی دیگر میکند (.)Obeid, 30 January 2020
 .4از اصلیترین نگرانیهای انگليس در دوران پسابرگزیت احتمال بحران اقتصادی
ناشی از جدایی از اتحادیه اروپاست .لذا این کشور نيازمند یافتن بازارهای جدید جهت ارتقای
توان اقتصادی و جبران خسارات احتمالی خروج از اتحادیه اروپاست .بدین منظور کشورهای
ثروتمند حوزه خليج فارس که زمانی مستعمره انگليس هم بودهاند ،اولين و بهترین گزینه
بهشمار میروند .بهویژه اینکه انگليس در دوران پسابرگزیت دیگر با مالحظات جمعی امنيتی
ـ اقتصادی اتحادیه اروپا برای پيگيری اهداف خود مواجه نيست .لذا لندن با استفاده از فضای
ملتهب منطقه و نگرانیهای امنيتی کشورهای حاشيه خليج فارس حضور خود را در منطقه
تقویت میکند.
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 .5لندن بيش از هر کشور دیگری در سياست و حکومت کشورهای حاشيه خليج
فارس دارای نفوذ است و با خاندانهای حکومتی در این کشورها رابطه دیرینه دارد .لذا
حضور همهجانبه در این کشورها که با اعتراضات داخلی و مشکالت امنيتی روبهرو هستند،
میتواند منافع انگليس را بيش از پيش حفظ نماید .بدون وجود ثبات در منطقه ،انگليس
نمیتواند به تجارت و کسب منافع اقتصادی بپردازد .ضمن اینکه شرکتهای انگليسی
عميقاً در تجارت انرژی منطقه نقش دارند و حفاظت از امنيت انرژی برای انگليس حائز
اهميت است .لذا مالحظات امنيتی بهمنظور حفظ و برقراری هرچه بيشتر ثبات کل منطقه
از دیگر دالیل انگليس برای حضور در این منطقه است.
 .6ارتباط بين تجارت نفت و اسلحه بهشدت بر سياست خارجی و نظامی انگليس در
منطقه خليج فارس اثرگذار است .لذا یکی از انگيزههای اصلی بازگشت انگليس به این
منطقه ،تقویت اتحاد با کشورهای عربی و تأمين دسترسی به نفت است .در این راستا
انگليس حضور نظامی قابلتوجهی را در تمام کشورهای حوزه خليج فارس حفظ میکند.
کنترل تجارت و عرضه نفت در اطراف خليج فارس و دریای سرخ ،در استراتژی دریایی
انگليس از اهميت قابل توجهی برخوردار است و حضور دریایی دائمی این کشور را در
منطقه توجيه میکند.
 .7با تغيير گرایش سياست خارجی ایاالت متحده بهسوی منطقه آسيا ـ پاسيفيک از
دوران باراک اوباما ،انگليس تالش خواهد کرد تا بهنوعی خأل قدرت ناشی از کاهش حضور
ایاالت متحده را در خاورميانه و خليج فارس پُر کند .لذا بازگشت و تقویت حضور انگليس
بهعنوان متحد قابل اعتماد ایاالت متحده را شاید بتوان نوعی تقسيم وظایف ميان دو متحد
تلقی کرد که براساس آن ،درحالی که واشنگتن درحال تقویت حضور خود در منطقه آسيا
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ـ پاسيفيک است ،لندن بهعنوان «حافظ منافع» ایاالت متحده در منطقه خليج فارس عمل
میکند .درواقع بازگشت انگليس به خليج فارس ،مکمل استراتژی آسيا ـ پاسيفيک ایاالت
متحده است و به کاهش بار واشنگتن کمک میکند (.)Zhang, 8 February 2019

 .5پيامدهای حضور نظامی انگليس در خليج فارس
اکنون پس از سالها نيروهای انگليس درحال بازگشت به خليج فارس هستند و بهدنبال
آن هستند که برای هميشه در منطقه بمانند .این میتواند برای کشورهای منطقه بهویژه
ایران معنای خاصی داشته باشد:
 .1داشتن پایگاههای دائمی در منطقه خليج فارس تغيير اساسی در سياستها و
استراتژیهای منطقهای انگليس نيست ،اما در سطح منطقهای مفهوم خاصی دارد .این
اقدامها در متن خأل قدرت و معضل امنيتی در منطقه خليج فارس روی میدهد .آنچه در
فضای استراتژیک جمهوری اسالمی ایران درحال وقوع است ،نوعی انتقال از نظم قبلی و
ظهور یک نظم جدید است .در این دوران دولتهای عراق ،سوریه و مصر بهعنوان سه
بازیگر اصلی در جهان عرب فروپاشيدهاند و در عوض ایران ،عربستان سعودی و ترکيه
بهعنوان سه بازیگر اصلی منطقه درحال گسترش حوزه نفوذ خود هستند .در این فضا
بازیگران میخواهند در نظم نوظهور به قدرت بيشتری دست یابند .کشورهای حاشيه
خليج فارس ضمن نارضایتی از کاهش حضور و توجه ایاالت متحده به منطقه خاورميانه
و عدم تمایل آن برای مداخله نظامی در منطقه بهدنبال جایگزینی برای متحد دیرینه خود
هستند .در چنين بستری انگليس میتواند با پُر کردن خأل قدرت ناشی از کاهش حضور
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ایاالت متحده در منطقه خليج فارس ،به کشورهای عربی در راستای ایجاد نظم جدید
کمک کند؛ نظمی که میتواند عليه جمهوری اسالمی ایران باشد.
 .2نکته قابل توجه دیگر تخاصم احتمالی ایران و منافع استراتژیک و تجاری انگليس
و ایاالت متحده در منطقه است .یک رابطه خصمانه فزاینده بين ایران و ایاالت متحده
ممکن است پایگاههای جدید انگليس را به داراییهای مرکزی استراتژی لندن ،پيرامون
تشدید فزاینده بحران در خليج فارس تبدیل کند .در این بستر دو پایگاه انگليس در بحرین
و عمان ،پتانسيل افزایش آمادگی انگليس برای دخالت به نفع خود و متحدان منطقهای
را فراهم میآورد .درحقيقت این شبکه جدید امکانات ،انگليس را قادر میکند تا موضع
قاطعانهتری نسبت به گذشته اتخاذ کند .توقيف یک نفتکش با پرچم انگليس در منطقه
توسط جمهوری اسالمی ایران ،ضرورتِ داشتن زیرساختهای مناسب خارج از کشور را
برای دخالت در جهت منافع انگليس مورد توجه قرار میدهد ( Tossini, 26 July
 .)2019زیرساختهای مذکور به ضرر منافع ملی ایران است.
 .3تأسيس و تقویت پایگاههای نظامی انگليس در منطقه خليج فارس با فروش هرچه
بيشتر تسليحات توسط شرکتهای انگليسی به کشورهای حاشيه خليج فارس همراه
خواهد بود .امری که میتواند هرچه بيشتر منطقه خليج فارس را بهسمت نظامیگری و
یک جنگ سرد تسليحاتی سوق دهد.
 .4بهلحاظ سياستهای داخلی هم حضور نظامی انگليس در کشورهای حاشيه خليج فارس
مشکلآفرین است .دولتهای حاکم کشورهای حوزه خليج فارس ازجمله بحرین از طریق روابط
خوب با قدرتهای بزرگ خارج از منطقه و درآمد نفتی ،سرکوب معترضان و حاکميت اقليت بر
اکثریت را ادامه خواهند داد .درحقيقت حقوق بشر قربانی نظامیگری خواهد شد.
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جمعبندی و نتيجهگيری
انگليس هيچگاه بهطور کامل منطقه خليج فارس را ترک نکرده و حضور آن در این منطقه
با نوسان همراه بوده است .در دوران امپراتوری انگليس ،حضور نظامی آن در خليج فارس
در اوج بود ،اما در پنج دهه گذشته سياست این کشور مبتنیبر همکاری و پيروی از
سياستهای ایاالت متحده بوده است .با اینحال از سال  2014و بهطور ویژه همزمان با
تصویب برگزیت در سال  2016و تصميم برای خروج از اتحادیه اروپا ،کشورهای شورای
همکاری خليج فارس بهعنوان شرکای اصلی امنيت و بازارهای منافع تجاری ،بيش از پيش
اهميت یافتند .بنابراین هدف اصلی انگليس از حضور در منطقه خليج فارس در درجه اول
کسب منافع اقتصادی و در پيوست با آن مسائل سياسی ـ امنيتی است .انگلستان از یکسو
برای رفع پيامدهای اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا و ازسوی دیگر برای کشف بازارهای
جدید اقتصادی خارج از قوانين و مقررات اتحادیه اروپا ،بهدنبال بازگشت به منطقهای است
که هم با آن آشناست و هم از نفوذ و منافع استراتژیک در آنجا برخوردار است .طی چند
دهه گذشته و همزمان با تالشهای اتحادیه اروپا برای یافتن راهحلهایی جهت ایجاد
راههای اقتصادی و مالی جدید ،انگليس موفق شد بيش از هر کشور دیگر عضو اتحادیه
اروپا ،ارتباطات تجاری ،اقتصادی و نظامی خود را با کشورهای عرب حوزه خليج فارس
گسترش دهد.
لذا میتوان گفت مهمترین پيامد حضور انگليس در منطقه ،دلگرم شدن کشورهای
عرب خليج فارس برای مقابلهجویی با جمهوری اسالمی ایران باشد؛ زیرا کشورهای عربی
حوزه خليج فارس همواره برای رویارویی با دشمنان احتمالی خود در سایه وجود اختالفات
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،عميق ميان این کشورها و تالش هرکدام از آنها برای برتری سياسی و نظامی بر یکدیگر
خود را نيازمند حضور نظامی کشورهای غربی بههمراه پایگاههای دائمی آنها میبينند؛
ازاینرو برای بستن قراردادهای تسليحاتی و ایجاد پایگاههای نظامی غربی در خاک خود
.با یکدیگر رقابت میکنند
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