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 چکیده

امریکا،متحدهایاالتامنیتیچترذیلهموارهتاکنونسردجنگدورانازبریتانیا
لندنمقامات.کندمیعملیاتیوریزیپیالمللیبینهایعرصهدررااهدافشوهاسیاست

وشدهتقویتامریکادولتحمایتیچترکهنمایندمیاقداموسازیتصمیمایگونهبه
پرسشاینبهگوییپاسخهدفباپژوهشاین.کندیداپتداومواشنگتنگریسلطهقدرت

ایاالترهبریبهسلطهنظاماستمراروحفظبرایقدرتشهایمؤلفهازچگونهبریتانیا»که
استدرآمدهتحریررشتهبه«کند؟میاستفاده36قرندرامریکامتحده بیانگرنتایج.
عمومی،دیپلماسیازنگتن،واشباخود«ویژهروابط»چارچوبدرلندنکهآنست

استفادهامریکافکریرهبریتوجیهراستایدردیپلماتیکروابطوایرسانهدیپلماسی
مادیهایقابلیتازبخشیعنوانبهانگلیسامنیتیهایسرویسونظامینیروهای.نمایدمی
راستاآن موکنندمیعملامریکاگریسلطهیتتقویدر دهاینهادربریتانیاقعیت.
المللیینب ایاستمراربخشبرایپازلاینآخرقطعهعنوانبه نظریاالتسلطه در متحده

.شودیگرفتهم
 

.هژمونیکقدرتسلطه،نظامامریکا،متحدهایاالتانگلیس،بریتانیا، :کلیدی واژگان
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 مقدمه 
اشتحتسلطههایهرچندبریتانیادردورهملکهویکتوریابهخاطروسعتمناطقوسرزمین

امابا6کنددرشرقوغربعالم،بهدولتیشهرتیافتکههیچگاهخورشیددرآنغروبنمی

اشدستخوشتغییراتبنیادینوپایانجنگجهانیدوموآغازدورانجنگسرد،جایگاهجهانی

خسارت برایدولتبریتانیا، نتیجهجنگجهانیدوم واقع در ی،هایشدیداقتصادمهمیشد.

هایاستعماریودستالمللی،استقاللورهاییسرزمینرفتنتواننظامی،تنزلموقعیتبینتحلیل

آخرنیزپیوستناینکشوربهاردوگاهیتحتقیمومیتایاالتمتحدهامریکابود.

ها،درروابطویژهبریتانیاباایاالتمتحدهنیزازدههچهلمیالدیباوجودبرخیفرازونشیب
اتحادجماهیرشورویآغازشد؛3قالبسازمانپیمانآتالنتیکشمالی)ناتو( بهمنظورمقابلهبا
عنوانسنگ آنبه از امروزه میروابطیکه یاد بنایسیاستخارجیبریتانیا در هایسالشود.

ایده یازجانبمقاماتامریکاییوبهدنبالهآنفروپاش"نظمنوینجهانی"پایانیجنگسرد،
شوروی،بسترسازاینذهنیتدرسرانکاخسفیدشدکهباگذرازنظامدوقطبیوایجادساختار

بین نظام مراتبیدر ایندورانوهایجدیالمللگامسلسله دولتانگلیسدر بردارند. تریرا
ریفتریرابادولتامریکاتعهایبعدتالشکردتابرایتأمینمنافعخودمناسباتنزدیکسال

کند.دراینزمینهناظرانمعتقدندکهموقعیتبریتانیابهعنوانیکمتحدنزدیکبهامریکا،غالباً

درنخستین6331نوامبر261بلرتونی(Mix, 2013: 7). اشبودهاستبرایافزایشنفوذجهانی
مانباامریکاطهدفمابایدتعمیقرواب»وزیریشباتأکیدبراینمطلباعالمکرد:سالنخست

عضوپارلمان4کمالسیدازهمینروستکهبهگفته(.Harvey, 2011: 7)«درتمامسطوحباشد
کنندهایامریکاییدرانگلستانکارمیاروپا،درشرایطکنونییکمیلیونانگلیسیبرایشرکت

کنند.بریتانیاوارمیهایانگلیسیدرایاالتمتحدهکومتقابالًیکمیلیونامریکاییبرایشرکت
اند.روابطویژهاینگذاریمشترکمستقیمخارجیدرجهانانجامدادهامریکابزرگترینسرمایه

(.Dempsey, 2015دوبهمثابهیکازدواجدائمیاستکهفرازونشیبخودرادارد)

به حاضر حال در اقتصادانگلستان ششمین و نظامیجهان نیروی چهارمین بزرگعنوان

3(بلکهبهعنوانیکقدرتمتوسطGardiner, 2010المللی،امکانابرقدرتبودنراندارد)بین
                                                                                                                                               
1. The official website of the British Monarchy, 2016: www.royal.gov.uk. 
2.North Atlantic Treaty Organization (NATO). 
3.Tony Blair. 
4. Syed Kamall.  

هایجنگسرد،دولتاینکشوررابهخاطرگرفتاریدر.برایناساسمارگارتتاچرنخستوزیراسبقانگلیسدرسال3
قدرتمیانرتبه»رکودوضعفاقتصادیبهعنوانیک نسبتبهجایگاهمیتوصیف« ادواردهیثنیزهمینتلقیرا کرد.



 21333قرندرسلطهنظامبهبخشیتداومدرانگلیسدولتعملکردبازنمایی
 

سیاست درکناردولتامریکا، تا پیگیریدرعرصهجهانیتالشنموده را اهدافخود و ها

المللیبودهاست.ایاالتمتحدهدرعرصهبینهاحفظقدرتسلطهکند.یکیازاینسیاست

مؤلفهایناز به اشاره ضمن نوشتار، این در شاخصهرو و انگلیس،ها دولت قدرت های

36نظامسلطهدرقرنچگونگیعملکرددولتاینکشوردرجهتتالشبرایحفظواستمرار
توصیفیاست.همچنینبهمنظور-شود.روشپژوهشتحلیلیمیبهرهبریایاالتمتحدهتبیین

شود.ای(تکیهمیآوریآنها،براستفادهازمنابعموجود)کتابخانهوجمعهایالزمکسبداده
فهمرویکردوعملکرددولتانگلیسدرقبالسلطهبرایمناسبالگویچارچوبنظریو

نظریههژمونیبرمبنایاندیشه آفرینیمقاماتهایگرامشیناستکهبرپایهآننقشامریکا،
36رمبرایاستمراربخشیبهقدرتتسلطدولتامریکادرقرنهایسختونلندندرحوزه

شود.تحلیلمی
 

 

 چارچوب نظری
هایهژمونینظریهچارچوبسلطهامریکادرقبالدرانگلستاندولتهاواقداماتسیاست

هژمونیگرامشین، نظریه استدرکقابلبهتریشکلبهبویژه تلفیقکهچرا. از ایننظریه

.نمایدتریازاینمفهومارائهمیتیباادبیاتجایگزین،تبیینجامعرویکردهایسن
کند.تکرارآنراتوصیفمی"نظامجهانیتسلطوکنترل"هژمونیمفهومیاستکهیک

هژمونیکهماهنگاست )ان( بازیگر منافع با استکه سیستمی کار به موجبشروع نیز

(Leonard, 2007: 148.)درکهکندموقعیتیتعریفمیعنوانهژمونیرابه6نوالرشتایایمانوئل
بسیارنامتوازنخواندهمیبزرگهایآنچهقدرتمیانجاریرقابتآن استتاجاییشوند،

بااستفادهازحداقل)راخودهایخواستهوقوانیناززیادیحدتاتواندمیهاقدرتازکهیکی
مؤثروتوحق امور( دیپلماتیکسیاسی،اقتصادی،در فرهنگیهایزمینهدرحتیونظامی،

.(Knight, 2014: 3-4تحمیلکند)
درکسنتیازهژمونی،بردولت عنوانتنهاصاحبقدرتهژمونیکتأکیدملتبه-غالباً

برمبنایرویکردسنتیبههژمونی،آنراچنینتوصیف3گیلاستفاندارد.دراینچارچوب

مللی،همچنانکهبهطورمعمولدرادبیاتتعریفشدهاست،باتسلطوالهژمونیبین»کند:می
المللیجهتدستیابیبهقدرتبیشازسایررهبرییکدولتقدرتمنددرسیستمروابطبین

                                                                                                                                               
 (Harvey, 2011: 13-14). کردیادمی«قدرتمتوسططرازاول»ظامجهانیداشتوازبریتانیابهعنوانیکدولتشدرن

1.Immanuel Wallerstein. 
2.Stephen Gill. 
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سنتیهژمونیمفهوم«.کشورهامرتبطبودهاست این"تسلطواجبار"اساساینشکلِ است.
تسلطنظامی تالشبرایتعریفترکیبیازمفهوم اقتصادیاستکهقدرتهژمونیکدر یا

می بکار جهانی جامعه قبال در را آن اجباری، وفاداری بخشتحمیل حاضر، حال در برد.

کند،درحالیاعظمیازادبیاتهژمونیکدرموردایاالتمتحدهامریکاازمنظرسنتیبحثمی
پذیرد.باوجودماهیتتاریخیایرامیکهادبیاتبسیاراندکی،تفسیررویکردذهنیواندیشه

تریازاینالمللدرپیجایگزینیتعاریفجامعپذیرفتهشدهاینتعریف،محققانروابطبین
(.Leonard, 2007: 148اند)مفهومبوده

نظریه سویدیگر از مبنایپژوهش6کاکسرابرتپردازیچون بر ایتالیاییهای، محقق

یکی3گرامشیآنتونیو مطرح، میترینادراکاز ارائه رابرتهایجایگزینرا عقیده به کند.

هادرموردماهیتنظمیاستکهدرسیستمهاوادراکهژمونی،ساختاریازارزش»کاکس:

دولت از سازمانکاملی و اینها هژمونیک نظم یک در است. کرده نفوذ غیردولتی های

پایداروبارزش المنازعاست.همچونساختاریازمعانیاستکهبوسیلههاوادراکات،نسبتاً

،بااین«شودیکساختارقدرتکهدرآنبهاحتمالزیاد،یکحالتتسلطدارد،حمایتمی

(.Leonard, 2007: 149وجودسلطهدولتبرایایجادهژمونیکافینیست)

تصریحوآشکار(،بایدتوجهداشتکهرهیافترئالیستی؛بیشتربعدنخستقدرت)قدر

رویکردلیبرالیستی؛بعددومقدرت)قدرتمطلقوالتزامیغیرآشکار(ونگرشمارکسیستیو

به قدرتبویژه بعدسوم بر رهیافتماتریالیسمتاریخیگرامشینعموماً عنوانمبنایخصوصا

(6281:41کنند)پوراحمدی،قدرتهژمونیکتکیهمی

مشیدارایچندعاملکلیدیاستکهآنراازفرمتعریفدرواقعپیکربندیهژمونیگرا

می متمایز هژمونی طرفینیسنتی یکرضایت بیشتر را هژمونی تعریف؛ این نخست، کند.

کند:داندتایکروشاجباریوقهری.گرامشیقدرتراهمچونایجاددوشکلبحثمیمی

ازطریق اجتماعی، استیال»برترییکگروه کریواخالقیرهبریف»و« براساستوصیف«.

گرامشی،یکیازاشکالقدرت،استفادهازتسلطواجبارفیزیکیمستقیماست.باوجوداذعان

شناسد.ازسویهایآنرابهرسمیتمیگرامشیبهاینشکلازقدرت،اوهمچنانمحدودیت

بهعنوانرهبریفکریواخالقیتعریفمی گرامشیهژمونیرا گرامشیمعتقدکدیگر، ند.

نشانه کند تکیه )اجبار( دوم مورد بر بازیگریصرفاً بروزاستاگر را ضعفخود از هایی
                                                                                                                                               
1.Robert Cox. 
2.Antonio Gramsci. 
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متضمنمی آن در که تعریفسنتی از فراگیرتر تعریفبسیار این دوم، قدرتشرا. نه دهد

است) قالبنیروهایاجتماعی( )در غیردولتی دولتیو دLeonard, 2007: 149بازیگران ر(.

شود:بینیمینهایت،بهگفتهکاکس،نظمجهانیازطریقتعاملمیانسهنیرویاجتماعیپیش

هایهایمادیونهادها.بنابراین،قدرتاجبارییکدولتسلطهازطریققابلیتها،قابلیتایده

مادیبرایحفظهژمونیکافینیست.قدرتمسلطهمچنیننیازمندرضایتدیگربازیگراندر

(.Leonard, 2007: 149-150ایبلوکتاریخیاست.)هایاندیشهالمللدرموردبنیانظامبینن

(نوعی6هایگوناگوننسبتبههژمونیتمایزیصورتگیرد:درواقعبایستیمیاننگرش

قانعکردنسایردولت ازطریقمجابو براساستفاهم،ازهژمونیکهقدرتخودرا و ها

(نوعیدیگرازقدرتبرترواستیالجویانه3آورد؛ضایتهمگانیبهاجرادرمیاتفاقنظرور

کهباسرکوبوبهکارگیریزورودرواقعدرقالبنوعیاستثمارمستقیمیاکاربردصریح

(.6281:46کند)پوراحمدی،قدرتبروزمی

این نظریهاز نگرشرو گروه دو در را هژمونی خصوص در موجود وههای سنتی ای

توانتفکیککرد.نگاهسنتیبهمفهومهژمونیبرسلطه،زورواجباررویکردهایجایگزینمی

بین نظام بازیگران دیگر قدرتهژمونیک، مبنایآن بر که دارد ابزارهایتأکید با را الملل

استیالکند.امارویکردهایجایگزینعالوهبرپذیرشنظامییااقتصادیمجبوربههمراهیمی

روشمارند.ازهمینواجبارفیزیکی،ساختاریازمعانیراجزءارکانقدرتهژمونیکبرمی

هایمادیها،قابلیتعنوانرهبریفکریواخالقیدرقالبترکیبایدهگرامشیهژمونیرابه

داند.کندوآنراالزمهحفظواستمرارهژمونیمیونهادهاتعریفمی

ع مبنا، این دولتبر جنگسردملکرد پسا جهان در برایانگلیس تالش راستای در

بررسیمیمتحدهایاالتهژمونیکقدرتبخشیبهتداوم نرم بردردوحوزهسختو شود.

عملکردوچگونگیاهدافتحلیلوتبیینفهم،شدگفتهکوتاهمقدمهایندرکهآنچهاساس

بهانگلستاندولت استمراربخشی راستای امریکا،در گرامشینچارچوبدرهژمونی نظریه

.استپذیرامکان



 نظام سلطه و ایاالت متحده 
،قدرتهژمونیکسهباردرنظاممدرنجهانیاعمالشدهاست.اولینباروالرشتاینبهنظر

هایمتحدهدراواسطقرنهفدهمبود.دومینبارتوسطبریتانیادرقرننوزدهموتوسطاستان
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(.برخیKnight, 2014: 6توسطایاالتمتحدهدرقرنبیستمتاعصرحاضربودهاست)بارسوم

المللبودهپردازانقبولدارندکهامریکاپسازجنگجهانیدوم،قدرتهژموننظامبیننظریه

دارند. اختالفنظر هم با آن افول و صعود همچنین و آن شکل مورد در چند هر است،

یصرفاًبهبرتریقدرتهژموننظردارندومعتقدنداگرکشوریتنهاقدرتهایرئالیستنظریه

می را آن باشد، نظریهبرتر اما نامید. هژمون بعدتوان بر تأکید سبب به نومارکسیستی های

جهانیهژمونیواقعینبوده جنگدوم پشاز هژمونیامریکا هژمونیمعتقدند رضایتدر

(.باوجوداینبرخیمعتقدندکهساختارکنونینظام6281:613یوسفیوالوند،است)حاجی

جهانبهلحاظنیروینظامیتکقطبیاستامااز»چندقطبیاستکهدرآن-المللتکبین

.(Griffiths, 2004: 74)«شودنظرتوانوشرایطاقتصادی،چندقطبیبهمحسوبمی

سلطهوقدرتهژمونیکایاالتمتحدهبراساسنظریههژمونیگرامشین،رکناصلینظام

هایها،قابلیتایجادساختاریازمعانیبهمنظوررهبریفکریواخالقیدرقالبترکیبایده

المللبادوپشتوانهقدرتمادیونهادهااست.البتهسلطهفکریواخالقیامریکادرعرصهبین

شود.ایاعمالمینظامیودیپلماسیرسانه

واسطهبرتریاینکشوردرحیطهگرایانهواشنگتنبهینباورندکهرهبریسلطهبرخیبرا

دراینحوزهبالمنازعمی را امریکا بالمنازعبودنهنگامیتحققمیمعناسازی، پذیردسازد.

زمانوجودداشتهکههردوبُعدپذیرشیعنیپذیرشهنجاریوپذیرشعملیهمگاموهم

پذیرشهنجاری تودهباشند. وسیله به موجود وضع به اعتقادی نگرشمثبتو مفهوم هابه

بهجهتاینکهگزینهدیگریمی باشدوپذیرشعملیبهمفهومپذیرشثباتبهوسیلهمردم

هایفرهنگامریکاییاستکهرهبریوجودندارد.باتوجهبهپذیرشهنجاریوعملیِارزش

-6286:86پذیرشدهاست)دهشیار،طهفرهنگامکانگرایانهوارزشیاینکشوردرحیسلطه

کندکهامریکاتسلطدرحیطهفرهنگیمعناسازفرهنگ،منطقیجلوهمی(.باتوجهبهجنبه83

هاستوزمانییابدچراکههمسوییارزشیبهمعنایتفسیرواحدازپدیدهرااجتنابناپذیرمی

رنقاطجهانرخنهکندبهدنبالآنتفاسیرهمسوباهایهمسوباکشورامریکادرسایکهارزش

پدیده ارزیابی در امریکا نخبگان و دولتمردان میاستنباط وجود به مفهومها به این و آید

بینبردنارزش دنبالآناز به مؤیدیکپارچگیارزشیو محلیاستکهخود هایبومیو

(.6286:82باشد)دهشیار،گیرجهانیمیطلوعیکاقتدارهمه

هایفرهنگی،بسترسازاقداماتسختدولتامریکااست؛بهاینمعناسازیازطریقمولفه
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قرار مسیری در امنیتتعریفشود، و صلح علیه امریکا نظر از که کشوری هر مثال طور

شودواینوظیفهامریکااستکهبااینکشورهابرخوردگیردکهدشمنامریکامحسوبمیمی

)د کند 6286هشیار، می643: ایجاد ایدئولوژیکزمانی رهبری گرامشی، نظر از که(. شود

ترینطیفممکنرابهسویخودجلبکندمضامینفرهنگیبهنحویارائهگردندکهگسترده

(.83-6286:86)دهشیار،

 سند با3163در اینسند است؛ اعمالشده همینرویکرد نیز امنیتملیامریکا راهبرد

ا دولت مخالفین دموکراسی، و آزادی از خاص تعریف و نظممریکامعناسازی حامی را

کند:استبدادیوغیردموکراتیکمعرفیکردهوآنهاراعلیهامنیتملیخودمعرفیمی

بربایدکند،میتجربهراتوجهیقابلسیاسیتغییرات ثردرجهانیکهؤبرایرهبریمامریکا

کشورازخارجدرجهانیهایارزشترویجبهکهحالیدرکند،زندگیخودهایارزشاساس

مریکا،شهرونداندراقارهو اسیاشرقیجنوبتاگرفتهاوکراینواسیاغرب از.پردازدمینیز

 پاسخگوتر موسسات و بیشتر آزادی آوردن بدست برای هستندقدرتمندتر وتالش ایناما.

درواعتباربیاستبدادیهاینظمحامیانطرفازمخالفوبرابریواکنشموجباغلبهاخواسته

رایامنیتمابهسبببتهدیداتازبسیاریاخیر،هایسالدر.اندشدهدرگیریوسرکوبنتیجه،

استتالش آمده نیروهایدموکراتیکبوجود درجهتمخالفتبا سندراهبرد)هایکشورها

.(3163:63،مریکااامنیتملی

هایعملیواشنگتندرغربیادربخشدیگریازاینسندامنیتیبدوناشارهبهسیاست

اسیاوشمالافریقا،رویکردارزشیدولتامریکادرجهانسخنبهمیانآمدهاست:

بهکشوراینرودمیانتظارمعمولطوربهوداردقرار فردبهمنحصر موقعیتیدرامریکا

بپردازدآمیزصلحتیکدموکراتغییرازحمایت بسیجحمایتبینهمچنما. به برایان المللی

جامعه اززنان،جوانان، ما تقویتوگسترشهنجارهایجهانیحقوقبشرادامهخواهیمداد.

روزنامه حمایتمیبَعنوانپیشنگارانوکارآفرینانبهمدنی، سندراهبرد)کنیمرندگانتغییر

.(3163:63،مریکااامنیتملی

گریفرهنگیوفکریایاالتمتحدهراهاییازسلطهدرغالبفرهنگامریکایینیزنشانه

بهمی داوطلبانه شدن، جهانی امریکایی گفتمان توسعه با جهان سراسر در مردم دید. توان

فیلم پاپ، امریکایی برنامهموسیقی و هنر،ها شهری، مد مجالت، هالیوود، تلویزیونی های

اند.بههمینعلتبرخیبهنفوذفرهنگیفراگیرفود(جذبشدهغذاهایآماده)فستمعماریو
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اماسلطه6فرهنگشدندونالیزهمکامریکاتحتعنوان گریایاالتمتحدهدراشارهدارند.

رژیم در همچنین امریکا هژمونی است. آن فرهنگی تأثیرات از فراتر اندیشه هایحوزه

اصول،بی )همچون تصمیمشماری فرآیندهای و قوانین گوشههنجارها، در که هایگیری(

 (Knight, 2014: 8).شودتبلوریافتهاستمختلفجهاناجرامی

این مشروعیتاز امریکا، نظامبخشیومقبولیترودرساختارمعنایینظامسلطه سازیدر

شودواینهمانچیزیاستبندیمیهایگوناگونفرهنگ،درهالیوودبستهالمللدرحیطهبین

(.6286:82کهفوکودرزمانصحبتازکنترلدرنظردارد)دهشیار،

ضمن اقتصادی، ابزارهاینظامیو با تا بُعدسختنیزتالشنموده در البتهدولتامریکا

المللیعالوهبرتقویتجریاننزدیکبهخودبامتخلفینبرخوردنمایدایجادیکفرهنگبین

توانبهاقداماتزیراشارهکرد:ازآنجملهمیکه

 هایامریکادرموردهاوشیوهاعمالفشاربرکشورهایدیگربهمنظورانطباقباارزش

حقوقبشرودموکراسی؛

 توانایی به جهتدستیابی در دیگر برتریممانعتکشورهای با بتواند که نظامی های

متعارفامریکامقابلهکند؛

 مسائلبندیدرجه حوزه استانداردهایامریکاییدر به اساسپایبندیآنها بر کشورها

ایواشاعهتسلیحاتموشکی؛حقوقبشر،موادمخدر،تروریسم،اشاعههسته

 هایبزرگامریکاییتحتشعارهایتجارتآزادوبازارآزادوحمایتازمنافعشرکت

سیاستشکل منافعهماناهایبانکجهانیوصندوقبیندهیبه لمللیپولبرایخدمتبه

هایبزرگامریکایی؛شرکت

 شود؛اعمالتحریمعلیهکشورهاییکهاستانداردهایامریکاییدرآنهابرآوردهنمی 

 شودخروجازتوافقنامهکنترلتسلیحاتیکهمانعدستیابیبهطرحدفاعموشکیملیمی

(Griffiths, 2004: 68). 

والرشتاینچهار دید ترتیباز به که شد امریکا چالشهژمونی موجبسایشو تحول

انقالبجهانی جنگویتنام، از: 6318عبارتند فروپاشیشورویدر یازدهم6383، حادثه و

نیزبایددر6313.البتهنگارندگانبراینباورندکهانقالباسالمیایراندرسال3116سپتامبر

(؛چرا6281:616یوسفیوالوند،نجانیدهشود)حاجیمیانعواملچالشگرهژمونیامریکاگ
                                                                                                                                               
1.The Mc. Donalization of Culture. 
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بخشسخت در هم معناییو بعد همدر پیروزیانقالباسالمیایران، با اعتبارکه افزاری،

مقابلبین رقیبجدیدر مثابه به انقالباسالمی گفتمان و کرد تنزل ایاالتمتحده المللی

 گفتمانلیبرالدموکراسیظاهرشد.

 

 لت بریتانیا در راستای استمراربخشی به نظام سلطه عملکرد دو
تبیینمجملومختصرابعادسلطه درپساز بایستیچگونگیعملکردبریتانیا گریامریکا،

راستایحفظ،تقویتواستمرارقدرتسلطهایاالتمتحدهدرقرنحاضربیانشود.البتهاینبدان

هایگذارند؛دربرخیازحوزهاهاتامریکاصحهمیمعنانیستکهنخبگانانگلیسیبرهمهاشتب

عمومیمانندمسئلهایرانوابعادتجاریبینواشنگتنولندن،همچونهمیشه،اختالفاتیوجود

هایمختلفهایانگلیسیدرمحافلخصوصیخودازسیاستداردوبسیاریازوزراودیپلمات

نگرانیمی ابراز امریکا )کرتیس، اینبخشتالشمی6233:631کنند در اساس(. بر تا شود

تداوم چگونگیعملکرددولتانگلیسدرمسیر توسطکاکس، بخشیبهچارچوبارائهشده

هایمادیواثرگذاریدرنهادهاتوضیحدادهشود.ها،قابلیتگریامریکابرمبنایایدهسلطه

 
 ( نرم قدرت) معانی نظام و هاایده -الف

وادراکتقداستکههژمونی،ساختاریازارزشمعکاکسرابرت هادرموردماهیتها

هایغیردولتینفوذکردهاست.دریکهاوسازماننظمیاستکهدرسیستمکاملیازدولت

ارزش هژمونیکاین ساختاریازنظم همچون است. بالمنازع و پایدار نسبتاً ادراکات، و ها

رقدرتکهدرآنبهاحتمالزیاد،یکحالتتسلطدارد،وسیلهیکساختامعانیاستکهبه

می )شودحمایت »Leonard, 2007: 149ایده حوزه در با(. بریتانیا دولت معانی، نظام و ها

ها،دیپلماسیعمومیومناسباتدیپلماتیک؛درچارچوبقدرتنرمگیریازابزاررسانهبهره

دارد.ایاالتمتحدهامریکاگامبرمیالقیاخوفکریخودودرراستایتقویترهبری

 

 عمومی دیپلماسی ابزار
وزارتمیانجامنهادسهطریقازعمدتاًبریتانیاعمومیدیپلماسی ،6بریتانیاخارجهشود:

میان6سی.بیبیجهانیسرویسو3بریتانیاشورای امور انجام برای مؤثر کار تقسیم یک
                                                                                                                                               
1.British Foreign Ministry. 
2.British Council. 
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دیپلماتیکارتباطمسئولخارجهاموروزارت:سوجودداردهایدولتیذکرشدهانگلیدستگاه
میارتباطاتبریتانیاشورایکهحالیدراست، مدیریت را وظیفهبیبیوکندفرهنگی سی

نهادچندینسهدستگاهدولتی،اینجهانبرعهدهدارد.عالوهبرسراسردرایرارسانهارتباطات

نقشموسساتاینازمؤثراستفاده.کنندمیپشتیبانیبریتانیاعمومیهایدیپلماسیتالشازدیگر
میبازیبریتانیاعمومیدیپلماسیدرمهمی این(Kalin, 2011: 13-14). کند دیپلماسیاز رو

عمومیبریتانیادرراستایاستمرارنظامسلطهبهرهبریامریکااقداماتزیررادردستورکارخود
 قراردادهاست:

 دشمنانایاالتمتحده؛رفتاروذهنتغییر
 اهدافکالنامریکا؛برایحمایتکسب 

 استراتژیک؛اتحادهایزدنبرهمویاتشکیل 

  هایضدامریکایی؛هاوگروهدولتتبلیغاتبامقابله 

 هایمخالفامریکا؛دولتمحکومیتوجهانیفشار 

 طرفکلیدی؛برایبازیگرانبیاقداماتنظامیامریکاتوجیه
 دشمن؛روحیهبردنبیناز

 خودی؛روحیهتقویت

 شدن؛تسلیمبهوادارنمودندشمن

  امریکا اقداماتنظامی انجام از کسبخانه،جستجویاجازهمثال:عنوانبه)پشتیبانی

؛(محلیرهبرانحمایت

 مذاکراتتادهندمیاجازهدرگیریدرکهکسانیانتظاراتتوسطوتصوراتتغییر

 .(Pratkanis, 2009: 114منازعاتحلشوند)انجامشودو

برخیمعتقدندکهدیپلماسیعمومیارتباطوثیقیباقدرتنرمداردچراکهتأثیراتنامرئی

هاوانگارهایذهنیاتباعکشورهدفبههمراهخواهدداشتوغیرمستقیمیبرفرهنگ،ارزش

(Snow, 2009: 3همسانی)بههایفرهنگیوانطباقهاینگرش نظامارزشیلندنباواشنگتن،

میمقاماتانگلیسی لیبرالاجازه گفتمان تا مبناییبرایدیپلماسیعمومیدهد دموکراسیرا

 هایامریکاییوبهطورعامغربیاست.خودقراردهندکهاینبهمعنایترویجارزش

 

                                                                                                                                               
1.BBC World Service. 
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  دیپلماتیک ابزار
به امریکا خارجی سیاست از مبنایی سنحمایت خارجیطور سیاست فقرات ستون تی،

می تشکیل وانگلیسرا معتقد سیاستی چنین به تفکرات، همه از انگلیسی نخبگان که دهد

 6233پایبندند)کرتیس، و636: نقشنخستدولتانگلیسدراینعرصهآنستکهوزرا .)

یعنیدرنقشکنندهایامریکاییایفایوظیفهمیمقاماتانگلیسیدرعملدرجایگاهدیپلمات

واشنگتنوالمللیبرایحمایتازاستراتژیامریکاظاهرمیپدیدآورندگانائتالفبین شوند.

ازاستمرارتحریملندندرموضوععراق،همکاریبی ابتدا هانهایتتنگاتنگیباهمداشتندتا

مداخلهنظامیکوشندتابرایکسبرضایتسازمانمللبهقبولاطمینانیابندواکنوننیزمی

اینوزرای پیشیبگیرند. هستند( ازمخالفانخود)کهبخشاعظمکشورهایدنیا درعراق،

بودندکهبهسراسردنیاسفرکردندتاکشورهایاستراوجکوبلرخصوصتونیانگلیسی،به

بهحمایتازسیاستامریکایی انگلیسیدرقبالعراقودرگذشتهنیزدرقبال–مختلفرا

هایانگلیسیبودندکهبرایافغانستانتحریککنند.دراقداماتیمشابه،بازهموزراودیپلمات

انگلیسیبود،-جلبحمایتناتودرقضیهبمبارانیوگسالویکهدراصلعملیاتیامریکایی

(.6233:643دستبهتحریکاتیزدند)کرتیس،

باعنوانبلرآغازجنگباافغانستان،،درشبجورنالاستریتوالدرهمینراستانشریه را

«جدیدترینسفیرامریکا» به»توصیفکردهونوشت: آقایبلردرکسوتسفیرارشدامریکا

می نوظهور ائتالف اعضای روددیدار » بلر کند. مبارزه تروریسم با مشاور»تا به تبدیل

وکبوترهایآقایبوششدهاست هرگاهآقایبوشمیلبه»و«خودگماشتهتیمارشدبازها

(.6233:631)کرتیس،«توانندبهجایایشانبهسفربروندترکوطننداشتهباشد،می

قدرتمنددراروپاو»وزیریخوداعالمکرد:درنخستینسالنخست6331نوامبر661تونیبلر

عنیقدرتمندبادیگریقدرتمندباامریکا.انتخابیمیانایندووجودندارد.قدرتمندبایکیبهم

بایدتعمیقروابط هدفما ماپلبینایاالتمتحدهواست. امریکادرتمامسطوحباشد؛ مانبا

هاییکهبریتانیاوامریکاباهماروپاهستیم.اجازهدهیدماازآناستفادهکنیم.هنگامیکهعرصه

(.Harvey, 2011: 7)«موفقشویمتوانیمکنندمحدوداستمانمیالمللیکارمیدرصحنهبین

نماید:بههمینعلتکنگرهامریکادرگزارشخود،روابطویژهبابریتانیاراچنینمعرفیمی

دهیبهمباحثکندکهبهعنوانصدایرسایمتحدی،جهتشکلبریتانیااغلبمالحظهمی»
                                                                                                                                               
1.Tony Blair. 
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 حمایتانگلیسبه سویدیگر از است... اغلببهسیاستخارجیایاالتمتحده خود نوبه

بین سیاستافزایشاعتبار وزن و والمللی است کمککرده متحده ایاالت ابتکارات و ها

ساختارهاییچونسازمان-مشارکتنزدیکامریکا انگلیسبرایپیگیریمنافعمشترکدر

ناتوودیگرسازمان روابطسیاسیواشنگتنهایبینملل، درپیدارد. للندنشام-المللیرا

هایدولتیوخصوصیاست.روابطبینرهبرانملیایازافرادازتمامیبخششبکهگسترده

اغلبتوسطبرخیناظرانبه تردوکشورتحلیلعنوانسمبلروابطگستردهدرسطحفردی،

(Mix, 2013: 7). «شودمی

تامریکاییعنوانکارگزارایاالتمتحدهدرکشورهاییکهمقاماهمچنیندولتانگلیسبه

تباریهودیسفیر6گولداستیونماتیوطورمثالکند.بهامکانحضوروترددندارند،ایفاینقشمی

عنوانبهتهراندرانگلیسسفارتدرماه21مدتبهسابقاًکههایاشغالیسرزمیندرانگلیس

پایانازپسمن»:گفتهاآرتصصهیونیستیروزنامهبامصاحبهدربود،کاربهمشغولدیپلمات

نمایندهوبریتانیاخارجیسیاستمشاورعنوانبه)رفتمواشنگتنبهمستقیماًایراندرمأموریتم

اطالعاتیکارشناسانو)مقاماتبازیادیهایمدتو(امریکادربریتانیااطالعاتیمشترککمیته

درامریکادیپلماتیکحضورعدمبهتوجهباکهچراکردمگفتگوایراندربارهامریکا(سیاسیو

ندارندوایراندرزندگیتجربهافرادکهاستاینواشنگتنعمدهمشکالتازیکیایران، را

)آنجادرکهآنچهدرستطوربهتوانندمىن «کنندتحلیلآنهابرایراگذردمىایران(

(.6231)خبرگزاریفارس،

نخستوزیرسابقبریتانیارابلرتونیعراق،یکدههپسازحملهبه3روزنامهواشنگتنپست

کند.اینروزنامهدرپاسخبهاینسوالکهمعرفیمی2هنوزهمنوعیسگپشمالویجورجبوش

نویسد:اوبرایدفاعچرابلرهنوزهمپسازاینهمهسال،بهنوعیسگپشمالویبوشاستمی

چاره میراثخود، سااز رئیسجمهور از دفاع نداردایجز اما (Saunders, 2013 بقامریکا .)

آموزامریکااشتباهاستکهانگلیسرافقطسگدست»کندگرانگلیسیتصورمیتحلیلکرتیس

واردریوزگیبردهایویژه،حاضراستفرضکنیم،گوییکهاینکشوربهخاطراستمراررابطه

جدی واقع در اوضاع کند. را حرفواشنگتن این از دولتتر بیشتر دستهست. نشاندههای

احساسمی انگلیسدر شرایط اما هستند وابسته اربابانشان به که انتخابات»کنند از« حمایت

                                                                                                                                               
1. Matthew Steven Gould. 
2. Washington Post. 
3.George Bush’s poodle. 

http://nationalinterest.org/profile/paul-j-saunders


 21333قرندرسلطهنظامبهبخشیتداومدرانگلیسدولتعملکردبازنمایی
 

فرقمی اینکشور، ارادیبا و سرسپردگیآگاهانه و بسیاریاقداماتامریکا بدترینکند. از

هانهبهخاطرالزاماتهایامریکاازاینجهتموردحمایتنخبگانانگلیساستکهآنسیاست

اینسیاست با بلکهکامالآزادانه ویژه، وفاداریبهیکرابطه وقتیناشیاز موافقتدارند. ها

اخالقیبرجهاناعتناییکاملبهموازینآوریمکهنخبگانانگلیسیبابیروزگاریرابهیادمی

هاهمانآزادیعملرابرایراندند،پسامروزدیگرجایتعجبنداردکهجانشینانآنحکممی

 (.6233:636)کرتیس،«امریکاقائلباشند

 

  ایرسانه ابزار
می حکایت جنگ این از کوزوو، جنگ مدت تمام در گاردین وکردندسردبیران

هاهاینبردخیروشربرایمردمجلوهدهند.آنزیدرمایهطورعمده،آنراچیکوشیدندبهمی

هایامریکاوانگلیسهایجنگکوزوو،بهبرخیازتاکتیکهاییهمچونسرمقالهدرسرمقاله

بردند)کرتیس،هارازیرسؤالنمیکردندولیکلیتاستراتژینبردیانادرستیبمبارانانتقادمی

بایدتاسرحدامکان،به»روزبعدازآغازجنگاظهارداشتندکه(.سردبیرانگاردین6233:81

روشنیوبدونتحریکاحساسات،درهمینابتدایکاربگوییمکهامریکاحقواکنشنظامیرا

داشت ،ستون6ووالکاتمارتین«. افزود: بعدها بایدبپذیریمکهنوعیاقدام»نویساینروزنامه،

ضروری استنظامیبرایامریکا برایمدافعانتمدنتعریفومنظورمی«. باحقوقیکه شود

قراردارند،کامالًمتفاوتاست.سردبیرانگاردینبلهادرنقطهمقازعمغربیحقوقکسانیکهبه

اندکهبهعنوانمثالآیابرایرهبرانسودانهماینحقراقائلوآقایووالکاتنگفتندکهیه

بدانندیاخیر؛هیچیک«ضروری»،حملهبهامریکارا6338بهخارطومدرتالفیحمالتامریکا

(.6233:81اند)کرتیس،چنینسخنینگفته

شوندهم،بهاندازهآنچههاومطبوعاتبریتانیاگزارشنمیبایدتوجهداشتآنچهدررسانه

منتقدامریکاهستندهایانگلیساغلبگویندکهرسانهشود،مهماست.گاهیمیکهگزارشمی

رسانه انتقاد با که آنچه واقعیتسیاستخارجیامریکا، قیاسبا در میاما مواجه بیشترها شود

هایمستبدوهایامریکابویژهحمایتشازرژیممحتوااست.دامنهسیاستعمقوبیصوریوبی

گاهازقلمگزارشگرانسرکوبگر،کهمنجربهتضعیفحقوقبشردرسراسردنیاشدهاست،هیچ

هایشدرسازمانتجاریجهانیهایاقتصادامریکاوازجملهسیاستتراود.سیاستهانمیرسانه
                                                                                                                                               
1. Martin Woollacott. 
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ایازقلمونحوسنجیدههایامریکاییاستنیزبهکهدرحالفتحاقتصادجهانبهسودشرکت

امریکابهجایآنکهاهدافهایمداخالتنظامیماند.گزارشهایانگلیسیبرکنارمیبیانرسانه

معموالبرتاکتیکپنهانآن برمالسازد، را متمرکزمیها استفاده نیزشودوتحلیلهایمورد ها

بدوناستثنامنحصربهواقعیاتمداخالتاستکهآیابهنفعنخبگانامریکاخواهدبودیاخیر؟

همیشهموازیناخالقیجهانیرا کهامریکا رسانهنقضمیاینواقعیتساده هایانگلیسکند،

اند؛المللیقائلنشدههایبیناندازهامریکاآزادیعملجهتارتکابجنایتبرایهیچدولتیبه

(.6233:633البتهدولتخودشانهممستثنااست)کرتیس،

بی بلر دارد. اهمیترا همین دولتانگلیسنیز دیگر تبلیغاتکارکرد به ارشدپرده چی

دولت استراتژی»ی جنگ« در عملیاتناتو انگلیسبه کمکتبلیغاتی بود. شده غربتبدیل

ایورسانه«پردازیدروغ»تربود.اینوظیفهشاملاشمهمهاینظامیمراتبازکمککوزووبه

بیدست توجیهاتعقالنی جنگوپاکردن برای امریکاییسابقه در-های استکه انگلیسی

بلراستراتژیتبلورمیهایوزیرانسخنرانی با«متحدین»یابد. افغانستانوعراقرا درکوزوو،

هاوخواباندنخشمافکارعمومیتریبیانکردکهبیشترباهدفجلبنظررسانهزبانامروزی

(.6233:631ای(امریکا)کرتیس،گیردتادولتخنگ)وفاقدشعوررسانهصورتمی

همانکنند،هموارهبهنیبراینکهبراساساصولاخالقیعملمیادعاهایرهبرانامریکامب

شود)کرتیس،هانمیگونهانتقادینسبتبهآنیابندوهیچشوندانعکاسمیشکلیکهبیانمی

6233 توجیهاتحیرت633: نیزکه مطبوعاتجناحلیبرالبریتانیا هایانگیزیبرایسیاست(.

می همامریکا را خود معرفیتراشند، منتقدسیاستامریکا فقطیکشوخیمییشه کنندکه

(6233:632است.)کرتیس،

روابط»براینباوراستکههاوسچتممدیرپروژهایاالتمتحدهدراندیشکده6ویکت زنیا

3ویژه بهگفته 2اوباما؛باراکیا و ایاالتمتحده نخستوزیر4؛کامروندیویدرئیسجمهور

هاوتاریخمتقابلرابطهدوبرمبنایارزش3،روابطضروری3163مارس63داربریتانیادردی

ارزش اما نمیملتاست. تنهایی به مشابه احساساتهای حفظشود. یکرابطه مانند تواند

هااند،بایدتوسطمنافعمشترکحمایتشدهوبااستفادهازقابلیتمشترک،درحالیکهحیاتی

                                                                                                                                               
1. Xenia Wickett.  
2. Special Relationship. 
3.Barack Obama. 
4. David Cameron. 
5. Essential Relationship.   
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(.:Dempsey, 2015پشتیبانیشوند)
 

مادی هایقابلیت

اشبرایتقویتموقعیتهژمونیکامریکاازقدرتافزاریهاینرمبریتانیاعالوهبرظرفیت

هاینظامیواطالعاتیاستفادههایمادیخوددرحوزهسختونیمهسختبهعنوانقابلیت

گاممی هایمادیبخشتوانمندیهایمؤثریبرایاستمرارهژمونیایاالتمتحدهدرکندتا

بردارد.
 

 اطالعاتی امکانات و ابزارها
 استکه باور این بر سفید چهارپایه»کاخ مانند انگلستان با واشنگتن پایهروابط که ای

دارایی قابلیتنخستآننشاندهنده نظامیقویو بریتانیاهاییمیهایاطالعاتیو باشدکه

گویندکه(.مقاماتامریکاییمیDempsey, 2015«)دهاستهایمتمادیبررویمیزگذارسال

می ارزشمند را بریتانیا با نزدیک نظامی و اطالعاتی روابط هم هنوز همچنانکهآنها دانند.

امریکابرنزنیکالس درناتووسومینمقامرسمیدروزارتامورخارجه سفیرسابقامریکا ،

 ا»گفت: مورد بریتانیا اواخر، همین قابلاطمینانتا بودهعتمادترین، مستعدترینمتحد ترینو

)است »Dyer, 2015جاییاستکه تا دولتامریکا انگلیسبا اهمیتهمکاریاطالعاتی .)

همکاریاطالعاتی»رئیسجمهورامریکادرسفراخیرخودبهانگلیساعالمکرد:اوباماباراک

 انگلیسیتحتتأثیر و امریکایی جاسوسان نخواهدمیان قرار اروپا اتحادیه از بریتانیا خروج

(.Hope, 2016«)گرفت

آژانسبانزدیکیبسیارهمکاریبریتانیامخفیسرویسکهشدفاشگذشتههایسالطی

6امریکاملیامنیت
3دولتارتباطاتمرکزیادارهبهموسومیسانگلاطالعاتیآژانس.استداشته 

هایحاملاطالعاتتلفنیواینترنتیبهحجمعظیمیاطالعاتحساسکابلبادسترسیبهشبکه

اشتراک به  امریکا ملی امنیت آژانس با را اطالعات این که کرده پیدا اشخاصدسترسی

هاازآوریوذخیرهدادهتواناییجمعدولتبریتانیاارتباطاتمرکزیگذارد.اقدامجدیدادارهمی

است.ظرفیتفنی2تمپورارویفیبرهاینوریبرایمدتسیروزاست.اینعملیاتبانامرمزی

هایمخابراتادارهمرکزیارتباطاتدولتانگلیسراسازیاطالعاتازکابلبریتانیابرایذخیره
                                                                                                                                               
1. National Security Agency (NSA). 
2.Government Communications Headquarters (GCHQ). 
3.Tempora. 
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.(MacAskill and others, 2013) بهیکابرقدرتاطالعاتیبدلکردهاست

دولتارتباطاتامریکافاشکردکهستادملیامنیتآژانسپیشینهمکار،اسنودنادوارد

استفادهموردکهراجهانسطحدرهتل231ازبیشرزروسیستمهدفمندطوربه انگلیس

اطالعاتیاست.درواقعسرویسداشتهنظرزیربودههادولتنمایندگیهایهیأتوهادیپلمات

هایگزارشصورتبهکه"سلطنتیپیشخدمت"بهموسومسریکامالًبرنامهطریقازانگلیس

شدهمیمطلعکشورهانمایندگیهایهیأتوهادیپلماتسفرهایطرحازشده،میتهیهروزانه

هاهتلرزرووهاایمیلآدرسازخودکارطوربهاستقادر"سلطنتیپیشخدمت"برنامه است.

کندشناساییرا gov پسوندباهادولتایمیلیشدهشناختههایآدرسهدفمندطوربهوکپی

توسطکه(متادیتا)هادادهکلبهمربوطاطالعاتکنندمیادعالندن(.کارشناسان6233)ایسنا،

امنیتکهآژانساستچیزیآنازبیشبسیارشود،میتولیدانگلیسدولتارتباطاتستاد

بسیار»راانگلیساسنودنادواردکهاستدلیلهمینبهشاید.داردراتولیدشتوانامریکایمل

آژانساطالعاتیامریکابامقایسهدرسرویسانگلیسواقعدر.کندمیتوصیف«امریکاازبدتر

.(6233است)خبرگزاریتسنیم،قائلخودجاسوسیبرایکمتریبسیارهایمحدودیت

هایدادهآوریجمعبهتواندمیزمانیتنهاNSAآمریکاقوانیناساسبرکهستاینجانکته

ازخارجاطالعاتیهایفعالیتبرناظردادگاهازکهکنداقدامآمریکاییشهروندانبهمربوط

گروهیافردیکپایکهشودمیصادرزمانیفقطنیزمجوزاینحتی.باشدداشتهمجوزکشور

زدنتمپوراباهمکاریسرویسامنیتیانگلیس،دورپروژهاکنون.باشدمیانردآمریکاییغیر

.(6233است)خبرگزاریتسنیم،ساختهمیسرNSAبرایراقانون

از فراتر تنها نه امریکایی مقامات با انگلیس دولت امنیتی سرویس اطالعاتی همکاری

هاتاجاسوسیازاهدافکلیدیالیتاطالعاتیاست،بلکهدامنهاینفع–اقداماتمشترکفنی

اینخصوصمی در مثال طور به است. کرده گسترشپیدا به سویاسنادتوان از شده افشا

استکهلیکسیویکوبسایت آمده ایناسناد در کرد؛ اشاره بادورهامبریتانیاییدانشگاه

درموردایرانرااتیی،تحقیقاتواطالعسردرمقابلدریافتبودجههماهنگیمقاماتلندن،

 خارجه وزارت استابه داده مریکا . سال 3113در دانشگاهیانطراحان رسماً پروژه، این

اینپروژهاند.برجستهومقاماتایرانیرابرایتبادلسیاسیوفرهنگیبهدورهامدعوتکرده

افرادیموسومبهبهبهانهبرقراریارتباط نوعسواالتمطرح.آغازشد:هایدلسوزایرانی"با
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یکهدفبرنامه به شبیه بیشتر بودند، دعوتشده که افرادی نوع و برایشده شده ریزی

آکادمیکبودهایآموزشاهدافیغیراز ،3118دهدکهچگونهدرسالاینسندنشانمی.

هایمریکاثبتنامکردتاپروژهادانشگاهدورهامدربرنامهصدهاهزاردالریوزارتخارجه

سازمان6پیشنهادی هدفتماسبا با مقاماترا و دانشگاهیان هایگوناگونغیردولتیایران،

ایازدسترسیسیاسیکهدانشگاهدورهامبهواسطههایویژهایناسنادبهنکته.ایراناجراکند

توزار دسترسیکه اشارهکردهاست،هاییراداشتهاستاعتباردانشگاهیخودچنیندسترسی

دهدکهوزارتایناسنادنشانمی.مریکابهاینپوششسیاسیمشابهدشواربودهاستاخارجه

دهاستکرعنوانابزاریبرایگسترشنفوذدرایراننگاهمیمریکابهایندانشگاهبهاخارجه

(Wikileaks, 2008)کهازفهرستمکاتباتوزارتخارجهلیکسیویکوبسایتدهمینسن.در

استخ شده، :استآوردهراج اوزارتخارجه مبلغ دورهام211مریکا دانشگاه به دالر هزار

 عنوان تحت تا کرده دورهام»پیشنهاد دانشگاه دولتی امور دانشکده سمینارهایی« ایران در

درآنبهموثربودناینپروژهکهگرددمیباز3118تاریخاینمکاتباتبهآوریل.برگزارکند

وجهبهروابطنزدیکدانشگاهدورهامبامقاماترسمیجمهوریاسالمیایراناشارهبویژهبات

  (.Wikileaks, 2008)هاستنامید«پوششسیاسیمناسب»یکاینطرحراشدهو
 

  نظامی توان و تجهیزات
نیروهایانگلیسیدر انجامشود؛ درهرگونهمداخلهنظامیکهقراراستبهدستامریکا

برا شکلصوریمسئولیتوحضورواقع انگلیسبه بلکه نیستند، نیاز نظامیمورد یمقاصد

می اعمال را یکنظامیخود وجود به مفیدترشتظاهر کارکرد اما «المللیائتالفبین»کند

مندبهعملیاتوفادارشبهطورجدیحاضروعالقه«شریکدستدوم»استکهتنهاامریکاو

(.6233:643نظامیهستند)کرتیس،

مجله3راجرزجیمز ارشد سردبیر و بالتیک دفاع کالج در اروپا امنیت حوزه استاد

دراین ایاالتبارهمیژئواستراتژیاروپا اینهمکارینیزدارایابعادجغرافیاییاست؛ گوید:

بهشدتبرایرسیدنبهاهدافژئواستراتژیکجهانیبهانگلستانوابستهاست متحدهامریکا

ک دریایی پایگاه مانند مناطقی انگلیسدر نظامی امکانات به این مناطقگارسیادیِگوه در

هایشجهتعنوانحامیتالششود.درهمینزمان،واشنگتنبهلندنبهفرابحریمنحصرنمی
                                                                                                                                               
1. Iran: Democracy Small Grants Proposals Recommended for Funding. 
2. James Rogers. 
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-نگرد.درواقع،اتحادانگلستانحفظبازبودنورفعموانعازخطوطارتباطیدریاییجهانمی

آتالنتیک،نهفقطدرموردناتوقرارگیرد.-توانددرقلبساختارهایاروپامتحدهمیایاالت

می دست از را خود اهمیت ناتو آن تصمیمبدون دوم مرکز انگلستان که چرا گیریدهد

کندکهباالتروفرایهرچیزیاستکهتوسطاستراتژیک)پسازایاالتمتحده(فراهممی

رود،شود.بدونناتو،اتحادیهاروپابهاحتمالزیادازبینمیاییارائهمیهایاروپدیگرقدرت

بهدلیلاینواقعیتسادهکهناتومحیطامنیتیبرایاتحادیهاروپاآمادهکردهکهبتواندعمل

(.Dempsey, 2015کردهورشدنماید)

عملیات در ثابتکردندکه افغانستانوهایبرونمرزینظامیانانگلیسیبعدها در بویژه

ها،ضمنسرزنشامریکاییخورند.یکیازنظامیانانگلیسیهامیعراق،خیلیبهدردامریکایی

دراینعرصهبهخبرنگارگاردینمیدرموردکارکردانگلیسی ها براساسآنچهمن»گوید:

می نسدرک باالتری تحمل سطح )جنگی( تلفات خصوص در بریتانیا مردم بهکنم، بت

همچنینبرخینیروهایانگلیسیدرجریانحضوراینکشوردرافغانستان،«.هادارندامریکایی

پناهگاه اطالع عدم دلیل به متحده ایاالت اطالعاتی سازمان از انتقاد سوءبا و القاعده های

ندارداماآنهایکسرنخهم»استفادهازتواننظامیانانگلیسیبهعنواننیروهاینیابتیگفتند:

(.Carrol, 2002.com«)کنندآنهامارابراییافتنآنبهآنجااعزاممی

 

 ( المللیبین هایسازمان) نهادها در گسترده نفوذ
سومینکارکردکالندولتانگلیسدرجهتاستمرارنظامسلطهبهرهبریایاالتمتحده

سازمان ایفاینقشدر با قرنحاضر، هایمنطقهدر میبینایو همینالمللیاجرا از روشود.

خودضمنبررسیرابطهویژهواشنگتن3162درگزارشسالهاوسچاتماندیشکدهانگلیسی

– کرد: ذکر چنین را روابط این از ایاالتمتحده منفعتاصلی سه نخستحضور»لندن،

م منافع و مقاصد اهدافمشابه، دلیلوجود به که اروپا اتحادیه برایشریکیدر شترکرا

می پیگیری متحده بهرهایاالت دوم سرمایهکند. از واشنگتن حوزهمندی در لندن هایهای

متفاوتدرحوزهشناختاندازاطالعاتی،دفاعی،اقتصادی،دیپلماتیکوسومایجادیکچشم

.(Dormandy, 2013: 9)«ایبرایامریکااهمیتدارندالعادهها.اینسهپایهبهشکلفوقچالش

6ویمونتیرپی تأییداینمطلبمیکارنگیعضوارشداندیشکده درشورایامنیتبا گوید:
                                                                                                                                               
1. Pierre Vimont.  
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سیاستتحریم مورد در درخصوصجنگیمن؛ آخرینقطعنامه علیهسازمانمللمتحد، ها

روسیهبهدلیلاقداماتشدراوکراینودربحرانلیبی،بادوفرستادهویژهازواشنگتنولندن

.(Dempsey, 2015ملیشد)ع

رئیس باراکاوباما تا برایمقاماتکاخسفیدموجبشد همینموقعیتکلیدیبریتانیا

در ماندن برای انگلیسرا مردم انگلیس، به خود رسمی سفر آخرین در امریکا جمهوری
کهاتحادیهشما،بهمناجازهدهیدبگویمبهعنواندوست»اتحادیهاروپاترغیبکردهوبگوید:

حتیبزرگترمی را بریتانیا تعدیلنمیاروپا را بریتانیا نفوذ اروپا، اتحادیه اروپایکند... کند...

قویتهدیدیبرایرهبریجهانیبریتانیانیست؛بلکهمقومرهبریجهانیبریتانیااست.ایاالت
کنیدتااروپادریکمیبیندکهچگونهصدایقدرتمندتانرادراروپاتضمینمتحدهامریکامی

موضعقویدرجهانباقیبماندوراهاتحادیهاروپابهسویبیرونوارتباطنزدیکبامتحدانش
نفوذ نیازمنداستمرار وجهان بنابراینایاالتمتحده بماند. اقیانوساطلسباز درسویدیگر

باماضمنردادعاهایفعاالناو(.Obama, 2016.co.uk)فراوانانگلیسازجملهدراروپاهستند

کنند،خروجانگلیسراضداروپاییکهویرابهدخالتدرسیاستداخلیانگلیسمتهممی
خالفمنافعملیایاالتمتحدهوتهدیدیبرایثباتورفاهجهانغربدانستوهشدارداد:

اواشنگتنجایینخواهنداگربریتانیااتحادیهاروپاراترککننددرتجارتآزادبرایمبادلهب»
اوبامااستداللکردکهخروجبریتانیاازاتحادیهفقطبرایانگلستانبدنیست،اماخالف داشت.

بحرانیاست یکبرهه جهانغربدر در رفاه ثباتو تهدیدگر ملیایاالتمتحده، «منافع
(Liptak & Collinson, 2016).

ای،المللیومنطقهشاینکشوردرنهادهایبینحمایتانگلیسازامریکادرچارچوبنق

بهامریکاامکانوتواناییدادهاستتاباسهولتبیشتریاهدافشراتأمینکند.دربحثمربوط

بهعراق،حتیبعدازآنکهامریکااعالمکردبامجوزیابدونمجوزسازمانمللبهاینکشور

می بهحمله انگلیسفقطدولتکند، مسیرظاهر از که تظاهرکند ساختتا متقاعد بوشرا

سازمانمللواردعملشدهاست.دراینقضیهنیزدولتبلربیشازهرچیزنقشمشاورروابط

می ایفا بوشرا عمومی )کرتیس، 6233کرد :631 شاید در(. امریکا علتکنگره همین به

آینده–خودازروابطواشنگتن3162بندیسالجمع چنینترسیممیلندن، -رابطهویژهرا

 زیاداغلبتحلیل»نماید: احتمال انگلیسبه و امریکا روابطسیاسیعمیق که معتقدند گران

ماند؛روابطویژهدرموضوعاتحیاتیکهانگلیسدرآنمتحداصلیامریکاصمیمیباقیمی
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گرباقیخواهنداستاستمرارخواهدداشت.همچنیندوکشورشرکایاقتصادیکلیدییکدی

وبسیاریاز ناظرانمعتقدندکهابعاداصلیروابطایاالتمتحدهوبریتانیاعمیقاست... ماند.

درخصوصازهمگسستنقریبنگرانی وادعاها تمایلبهاغراقوغلوها الوقوعرابطهویژه

.(Mix, 2013:13)«دارند

 

 گیرینتیجه
هژمونینوشتاراین کاربستنظریه اقداماتتحلیلوتبیینتوصیف،گرامشیندرصددبا

بخشینظامسلطهبهدولتانگلیسباهدفبازنماییعملکردبریتانیادرراستایحفظوتداوم

هایقدرتدولتانگلیس،رهبریایاالتمتحدهاست.ازاینروتالششدتاضمنبیانمؤلفه

واش فکری رهبری توجیه و امریکا معنایی نظام عمومی،اشاعه دیپلماسی از استفاده با نگتن

رسانه ودیپلماسی نظامی نیروهای جایگاه همچنین شود. تبیین دیپلماتیک روابط و ای

گریهایمادیایندولتدرراستایتقویتسلطهعنوانقابلیتهایامنیتیانگلیسبهسرویس

وسازما نهادها در نیزموقعیتبریتانیا دستآخر بیانشد. بینهایمنطقهنامریکا المللیایو

برایاستمراربخشیبهقدرتسلطهایاالتمتحدهتوضیحدادهشد.

ها،دیپلماسیعمومیگیریازابزاررسانههاونظاممعانی،دولتبریتانیابابهرهدرحوزهایده

چارچوبقدرتنرم در مناسباتدیپلماتیک، راستایتقویترهبریو در و وفکریخود

برمیالقیاخ گام امریکا متحده انگلیسارتباطایاالت عمومی دیپلماسی شده تأکید دارد.

هاوثیقیباقدرتنرماینکشورداردچراکهتأثیراتنامرئیوغیرمستقیمیبرفرهنگ،ارزش

در مقاماتانگلیسیعمالً و وزرا ازسویدیگر دارد. انگارهایذهنیاتباعسایرکشورها و

کنند؛بههمینعلتتونیبلرنخستوزیراسبقهایامریکاییایفایوظیفهمیپلماتجایگاهدی

می معرفی بوش جورج سگپشمالوی عنوان به سردبیرانبریتانیا نیز رسانه حوزه در شد.

جنگ رهبریمیبریتانیاییدر سویایاالتمتحده از میهاییکه  تاشوندمستمراً کوشیدند

اقدا ضرورت رسانهحقانیتو در داشتآنچه توجه باید کنند. القا را امریکا نظامی وم ها

شوندهم،بهاندازهآنچهکهگزارشمطبوعاتبریتانیادرخصوصایاالتمتحدهگزارشنمی

اینمی از است؛ مهم کمکشود، که درروست امریکا به انگلیسی مقامات تبلیغاتی های

تربودهاست.اشمهمظامیهاینمراتبازکمکهایمنطقهبهجنگ

گریامریکاازقدرتاشبرایتقویتموقعیتسلطهافزاریهاینرمبریتانیاعالوهبرظرفیت
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هایقدرتخوددرهایمادیوبخشدیگریازشاخصسختونیمهسختبهعنوانقابلیت

میحوزه همچنانکهمقاماتامریکاییاذعاهاینظامیواطالعاتیاستفاده کنندکهنمیکند،

دانند.یکیازکارکردهاآنهاهنوزهمروابطاطالعاتیونظامینزدیکبابریتانیاراارزشمندمی

ها،بهشکلواقداماتمتداولدولتلندنآنستکهدرهرمداخلهنظامیباحضورامریکایی

تظاهر«لمللیاائتالفبین»صوریمسئولیتوحضورنظامیخودرااعمالکردهوبهوجودیک

کند.می

توانددرقلبساختارهایایاالتمتحدهمی-هاینهادینیزاتحادانگلستاندرحوزهنقش

آتالنتیکقرارگیرد.بههمینجهت-مختلفازجملهساختارناتو،شورایامنیتوروابطاروپا

پیشازبرگزاریهمه اروپاراخالفپرسیبرگزیت،خروجانگلیسازاتحادیهباراکاوباما

منافعملیایاالتمتحدهوتهدیدیبرایثباتوورفاهجهانغربدانست.

رغماتفاقنظردرموردکارکردپیچیدهوجایگاهتوجهبهایننکتهضروریاستکهعلی

نظریدر اجماع قرنحاضر، در سلطه نظام استمراربخشیبه منظور خاصدولتانگلیسبه

هاوجودندارد.گرچهگروهیبهنقشموفقدولتبریتانیادرحفظسیخصوصموفقیتانگلی

بین عرصه در دیگریهمچونقدرتهژمونیکامریکا گروه مقابل در اما دارند باور الملل

6برژینسکیزبیگنیو از امریکا"سخن هژمونیک قدرت می"مرگ میان چنانکهبه آورند.

سا امریکا ملی امنیت سابق مشاور برژینسکی 3162ل دانشگاه در خود سخنرانی جاندر
3هاپکینز گفت: مرگقدرتهژمونیکامریکا بر تأکید می»با نظر هژمونیبه مفهوم رسد

اش)امریکا(نیزبسیاردستنیافتنیاست.کنترلامریکاجهانیامریکادرآبهاغرقشدهوسلطه

«.یدهاستبرجهاندرسیزدهسالگذشتهپسازجنگسرد،بهپایانرس

قرارمی استناد مورد ازسویمخالفینذهنیتهژمونیامریکا -یکیدیگرازمواردیکه

ازسویاینتفکرترویجمی گفتمانیاستکه انقالباسالمیو پدیده درواقعگیرد، شود.

عنوان به حاضر قرن در آن پایداریگفتمان و بیستم قرن در ایران انقالباسالمی پیروزی

وجودپیوستگیومهمتر مؤیداینباوراستکهبا هژمونیایاالتمتحده، ینجریانتقابلبا

واقعیتنقش میدان در هیچگاه قدرتهژمونیکامریکا تفکر سلطه، نظام در بریتانیا آفرینی

نتوانستهبهطورکاملعملیشود.

                                                                                                                                               
1. Zbigniew Brzezinski. 
2. University of Johns Hopkins. 
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