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بازنمایی عملکرد دولت انگلیس در تداوم بخشی به نظام سلطه در قرن 12
حجتالهنوریساری-1مهدیبزرگزاده 2



تاریخدریافت-6233/8/61:تاریخپذیرش 6231/3/36:


چکیده

بریتانیا از دوران جنگ سرد تاکنون همواره ذیل چتر امنیتی ایاالت متحده امریکا،
سیاستها و اهدافش را در عرصههای بینالمللی پیریزی و عملیاتی میکند.مقامات لندن
به گونهای تصمیمسازی و اقدام مینمایند که چتر حمایتی دولت امریکا تقویت شده و
قدرتسلطهگریواشنگتنتداومپیداکند.اینپژوهشباهدفپاسخگوییبهاینپرسش
که«بریتانیاچگونهازمؤلفههایقدرتشبرایحفظواستمرارنظامسلطهبهرهبریایاالت
متحده امریکا در قرن  36استفاده میکند؟» به رشته تحریر درآمده است .نتایج بیانگر
آنست که لندن در چارچوب «روابط ویژه» خود با واشنگتن ،از دیپلماسی عمومی،
دیپلماسی رسانهای و روابط دیپلماتیک در راستای توجیه رهبری فکری امریکا استفاده
مینماید.نیروهاینظامیوسرویسهایامنیتیانگلیسبهعنوانبخشیازقابلیتهایمادی
آن در راستای تقویت سلطهگری امریکا عمل میکنند .موقعیت بریتانیا در نهادهای
ینالمللی بهعنوان قطعه آخر این پازل برای استمراربخشی سلطهایاالت متحدهدر نظر
ب 
گرفتهمیشود .
واژگان کلیدی :بریتانیا،انگلیس،ایاالتمتحدهامریکا،نظامسلطه،قدرتهژمونیک .
.6دانشجویدکتریمطالعاتمنطقهایدانشگاهجامعامامحسین(ع)(نویسندهمسئول)Noori1404@gmail.com
.3استادیارروابطبینالمللدانشگاهجامعامامحسین(ع)



 ermbzadeh@gmail.com



 332

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالششم،شماره،32زمستان(69پیاپی)32

فصلنامه


مقدمه
تحتسلطهاش

هرچندبریتانیادردورهملکهویکتوریابهخاطروسعتمناطقوسرزمینهای 
درشرقوغربعالم،بهدولتیشهرتیافتکههیچگاهخورشیددرآنغروبنمیکند6امابا
پایانجنگجهانیدوموآغازدورانجنگسرد،جایگاهجهانیاشدستخوشتغییراتبنیادینو

مهمی شد.در واقعنتیجهجنگجهانی دومبرایدولتبریتانیا،خسارتهای شدیداقتصادی،
تحلیلرفتنتواننظامی،تنزلموقعیتبینالمللی،استقاللورهاییسرزمینهایاستعماریودست
آخرنیزپیوستناینکشوربهاردوگاهیتحتقیمومیتایاالتمتحدهامریکابود .
روابطویژهبریتانیاباایاالتمتحدهنیزازدههچهلمیالدیباوجودبرخیفرازونشیبها،در
قالبسازمانپیمانآتالنتیکشمالی(ناتو) 3بهمنظورمقابلهبااتحادجماهیرشورویآغازشد؛
روابطیکهامروزه ازآن به عنوانسنگ بنایسیاست خارجی بریتانیایاد میشود .درسالهای
پایانیجنگسرد،ایده"نظمنوینجهانی" ازجانبمقاماتامریکاییوبهدنبالهآنفروپاشی
شوروی،بسترسازاینذهنیتدرسرانکاخسفیدشدکهباگذرازنظامدوقطبیوایجادساختار
سلسلهمراتبی درنظامبینالملل گامهایجدیتری رابردارند .دولتانگلیس در ایندوران و
سالهایبعدتالشکردتابرایتأمینمنافعخودمناسباتنزدیکتریرابادولتامریکاتعریف
کند.دراینزمینهناظرانمعتقدندکهموقعیتبریتانیابهعنوانیکمتحدنزدیکبهامریکا،غالباً
برایافزایشنفوذجهانیاشبودهاست).(Mix, 2013: 7

تونی بلر 61 2نوامبر 6331درنخستین

سالنخست وزیریشباتأکیدبراینمطلباعالمکرد«:هدفمابایدتعمیقروابطمانباامریکا
درتمامسطوحباشد»( .)Harvey, 2011: 7ازهمینروستکهبهگفتهسید کمال4عضوپارلمان
اروپا،درشرایطکنونییکمیلیونانگلیسیبرایشرکتهایامریکاییدرانگلستانکارمیکنند
ومتقابالًیکمیلیونامریکاییبرایشرکتهایانگلیسیدرایاالتمتحدهکارمیکنند.بریتانیاو
امریکابزرگترینسرمایهگذاریمشترکمستقیمخارجیدرجهانانجامدادهاند.روابطویژهاین

دوبهمثابهیکازدواجدائمیاستکهفرازونشیبخودرادارد( .)Dempsey, 2015
انگلستان در حال حاضر بهعنوان چهارمین نیروی نظامی جهان و ششمین اقتصاد بزرگ
بینالمللی،امکانابرقدرتبودنراندارد()Gardiner, 2010بلکهبهعنوانیکقدرتمتوسط3

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.
.3برایناساسمارگارتتاچرنخستوزیراسبقانگلیسدرسالهایجنگسرد،دولتاینکشوررابهخاطرگرفتاریدر
رکودوضعفاقتصادیبهعنوانیک«قدرتمیانرتبه»توصیفمیکرد.ادواردهیثنیزهمینتلقیرانسبتبهجایگاه
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درعرصهجهانیتالشنمودهتادرکناردولتامریکا،سیاستهاواهدافخودراپیگیری
ایاالتمتحدهدرعرصهبینالمللیبودهاست .

کند.یکیازاینسیاستهاحفظقدرتسلطه
از اینرو در این نوشتار ،ضمن اشاره به مؤلفهها و شاخصههای قدرت دولت انگلیس،
چگونگیعملکرددولتاینکشوردرجهتتالشبرایحفظواستمرارنظامسلطهدرقرن36
بهرهبریایاالتمتحدهتبیینمیشود.روشپژوهشتحلیلی -توصیفیاست.همچنینبهمنظور
آوریآنها،براستفادهازمنابعموجود(کتابخانهای)تکیهمیشود .


وجمع
کسبدادههایالزم
چارچوبنظریوالگویمناسببرایفهمرویکردوعملکرددولتانگلیسدرقبالسلطه
امریکا،نظریههژمونیبرمبنایاندیشههایگرامشیناستکهبرپایهآننقشآفرینیمقامات
لندندرحوزههایسختون رمبرایاستمراربخشیبهقدرتتسلطدولتامریکادرقرن36
تحلیلمیشود .

چارچوب نظری
سیاستهاواقدامات دولت انگلستان در قبال سلطهامریکادر چارچوب نظریههایهژمونی
بویژهنظریههژمونی گرامشین ،به شکل بهتری قابل درک است .چرا که ایننظریهازتلفیق
تریازاینمفهومارائهمینماید .

رویکردهایسنتیباادبیاتجایگزین،تبیینجامع
هژمونیمفهومیاستکهیک"نظامجهانیتسلطوکنترل"راتوصیفمیکند.تکرارآن
نیز موجب شروع به کار سیستمی است که با منافع بازیگر (ان) هژمونیک هماهنگ است
هژمونیرابهعنوان موقعیتیتعریفمیکند که در

(.)Leonard, 2007: 148ایمانوئل والرشتاین6
آن رقابت جاری میان آنچهقدرتهای بزرگ خواندهمیشوند،بسیارنامتوازن استتاجایی
قدرتهامیتواندتاحدزیادیازقوانینوخواستههایخودرا(حداقلبااستفادهاز

کهیکیاز
حق وتو مؤثر) در امور اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،دیپلماتیک و حتی در زمینههای فرهنگی
تحمیلکند( .)Knight, 2014: 3-4
ملتبهعنوانتنهاصاحبقدرتهژمونیکتأکید

غالباًدرکسنتیازهژمونی،بردولت -
دارد.دراینچارچوباستفان گیل 3برمبنایرویکردسنتیبههژمونی،آنراچنینتوصیف
میکند«:هژمونیبینال مللی،همچنانکهبهطورمعمولدرادبیاتتعریفشدهاست،باتسلطو
رهبرییکدولتقدرتمنددرسیستمروابطبینالمللیجهتدستیابیبهقدرتبیشازسایر
دولتشدرنظامجهانیداشتوازبریتانیابهعنوانیک«قدرتمتوسططرازاول»یادمیکرد )  .(Harvey, 2011: 13-14
1.Immanuel Wallerstein.
2.Stephen Gill.
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کشورهامرتبطبودهاست».اساساینشکلِسنتیهژمونیمفهوم"تسلطواجبار" است.این
تعریفترکیبیازمفهومتسلطنظامییااقتصادیاستکهقدرتهژمونیکدرتالشبرای
تحمیل وفاداری اجباری ،آن را در قبال جامعه جهانی بکار میبرد .در حال حاضر ،بخش
اعظمیازادبیاتهژمونیکدرموردایاالتمتحدهامریکاازمنظرسنتیبحثمیکند،درحالی
کهادبیاتبسیاراندکی،تفسیررویکردذهنیواندیشهایرامیپذیرد.باوجودماهیتتاریخی
پذیرفتهشدهاینتعریف،محققانروابطبینالمللدرپیجایگزینیتعاریفجامعتریازاین
مفهومبودهاند( .)Leonard, 2007: 148
از سوی دیگر نظریهپردازی چون رابرت کاکس ،6بر مبنای پژوهشهای محقق ایتالیایی
آنتونیو گرامشی ،3یکی ازمطرحترینادراکهایجایگزینرا ارائهمیکند .بهعقیدهرابرت
کاکس«:هژمونی،ساختاریازارزشهاوادراکهادرموردماهیتنظمیاستکهدرسیستم
کاملی از دولتها و سازمانهای غیردولتی نفوذ کرده است .در یک نظم هژمونیک این
ارزشهاوادراکات،نسبتاًپایداروبالمنازعاست.همچونساختاریازمعانیاستکهبوسیله
یکساختارقدرتکهدرآنبهاحتمالزیاد،یکحالتتسلطدارد،حمایتمیشود»،بااین
وجودسلطهدولتبرایایجادهژمونیکافینیست( .)Leonard, 2007: 149
بایدتوجهداشتکهرهیافترئالیستی؛بیشتربعدنخستقدرت(قدرتصریحوآشکار)،
رویکردلیبرالیستی؛بعددومقدرت(قدرتمطلقوالتزامیغیرآشکار)ونگرشمارکسیستیو
خصوصارهیافتماتریالیسمتاریخی گرامشین عموماً بر بعدسومقدرتبویژه بهعنوانمبنای
قدرتهژمونیکتکیهمیکنند(پوراحمدی )41:6281،
درواقعپیکربندیهژمونیگرا مشیدارایچندعاملکلیدیاستکهآنراازفرمتعریف
سنتی هژمونی متمایز میکند .نخست ،این تعریف؛ هژمونی را بیشتر یک رضایت طرفینی
می داندتایکروشاجباریوقهری.گرامشیقدرتراهمچونایجاددوشکلبحثمیکند:

برترییکگروهاجتماعی،ازطریق«استیال»و«رهبریفکریواخالقی».براساستوصیف
گرامشی،یکیازاشکالقدرت،استفادهازتسلطواجبارفیزیکیمستقیماست.باوجوداذعان
گرامشیبهاینشکلازقدرت،اوهمچنانمحدودیتهایآنرابهرسمیتمیشناسد.ازسوی
دیگر،گرامشیهژمونیرابهعنوانرهبریفکریواخالقیتعریفمیکند.گرامشیمعتقد
است اگر بازیگری صرفاً بر مورد دوم (اجبار) تکیه کند نشانههایی از ضعف خود را بروز
1.Robert Cox.
2.Antonio Gramsci.
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می دهد نه قدرتش را .دوم ،این تعریف بسیار فراگیرتر از تعریف سنتی که در آن متضمن

بازیگران دولتی و غیردولتی (در قالب نیروهای اجتماعی) است (2007: 149

 .)Leonard,در

نهایت،بهگفتهکاکس،نظمجهانیازطریقتعاملمیانسهنیرویاجتماعیپیشبینیمیشود:
ایدهها،قابلیتهایمادیونهادها.بنابراین،قدرتاجبارییکدولتسلطهازطریققابلیتهای
مادیبرایحفظهژمونیکافینیست.قدرتمسلطهمچنیننیازمندرضایتدیگربازیگراندر
نظامبینالمللدرموردبنیانهایاندیشهایبلوکتاریخیاست .)Leonard, 2007: 149-150(.
درواقعبایستیمیاننگرشهایگوناگوننسبتبههژمونیتمایزیصورتگیرد)6:نوعی
ازهژمونیکهقدرتخودراازطریقمجابوقانعکردنسایردولتهاوبراساستفاهم،
اتفاقنظرورضایتهمگانیبهاجرادرمیآورد؛)3نوعیدیگرازقدرتبرترواستیالجویانه
کهباسرکوبوبهکارگیریزورودرواقعدرقالبنوعیاستثمارمستقیمیاکاربردصریح
قدرتبروزمیکند(پوراحمدی .)46:6281،

از اینرو نظریههای موجود در خصوص هژمونی را در دو گروه نگرشهای سنتی و
رویکردهایجایگزینمیتوانتفکیککرد.نگاهسنتیبهمفهومهژمونیبرسلطه،زورواجبار
تأکید دارد که بر مبنای آن قدرت هژمونیک ،دیگر بازیگران نظام بینالملل را با ابزارهای
نظامییااقتصادیمجبوربههمراهیمیکند.امارویکردهایجایگزینعالوهبرپذیرشاستیال
واجبارفیزیکی،ساختاریازمعانیراجزءارکانقدرتهژمونیکبرمیشمارند.ازهمینرو
گرامشیهژمونیرابهعنوانرهبریفکریواخالقیدرقالبترکیبایدهها،قابلیتهایمادی

ونهادهاتعریفمیکندوآنراالزمهحفظواستمرارهژمونیمیداند .
بر این مبنا ،عملکرد دولت انگلیس در جهان پسا جنگ سرد در راستای تالش برای
تداومبخشیبه قدرت هژمونیک ایاالت متحده دردوحوزهسختونرمبررسیمیشود.بر

اساس آنچه که در این مقدمه کوتاه گفته شد فهم ،تبیین و تحلیل اهداف وچگونگی عملکرد
دولت انگلستان در راستای استمراربخشی به هژمونی امریکا ،در چارچوب نظریه گرامشین
امکانپذیراست .


نظام سلطه و ایاالت متحده
بهنظروالرشتاین ،قدرتهژمونیکسهباردرنظاممدرنجهانیاعمالشدهاست.اولینبار
توسطاستان هایمتحدهدراواسطقرنهفدهمبود.دومینبارتوسطبریتانیادرقرننوزدهمو
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بارسومتوسطایاالتمتحدهدرقرنبیستمتاعصرحاضربودهاست(.)Knight, 2014: 6برخی
نظریه پردازانقبولدارندکهامریکاپسازجنگجهانیدوم،قدرتهژموننظامبینالمللبوده
است ،هر چند در مورد شکل آن و همچنین صعود و افول آن با هم اختالف نظر دارند.
نظریههایرئالیست یصرفاًبهبرتریقدرتهژموننظردارندومعتقدنداگرکشوریتنهاقدرت

برتر باشد ،آن را میتوان هژمون نامید .اما نظریههای نومارکسیستی به سبب تأکید بر بعد
رضایت در هژمونی معتقدند هژمونی امریکا پش از جنگ دوم جهانی هژمونی واقعی نبوده
است(حاجییوسفیوالوند.)613:6281،باوجوداینبرخیمعتقدندکهساختارکنونینظام
بینالمللتک-چندقطبیاستکهدرآن«جهانبهلحاظنیروینظامیتکقطبیاستامااز
نظرتوانوشرایطاقتصادی،چندقطبیبهمحسوبمیشود») .(Griffiths, 2004: 74
براساسنظریههژمونیگرامشین،رکناصلینظامسلطهوقدرتهژمونیکایاالتمتحده
ایجادساختاریازمعانیبهمنظوررهبریفکریواخالقیدرقالبترکیبایدهها،قابلیتهای
مادیونهادهااست.البتهسلطهفکریواخالقیامریکادرعرصهبینالمللبادوپشتوانهقدرت

نظامیودیپلماسیرسانهایاعمالمیشود .
گرایانهواشنگتنبهواسطهبرتریاینکشوردرحیطه

برخیبراینباورندکهرهبریسلطه
معناسازی،امریکارادراینحوزهبالمنازعمیسازد.بالمنازعبودنهنگامیتحققمیپذیرد
کههردوبُعدپذیرشیعنیپذیرشهنجاریوپذیرشعملیهمگاموهمزمانوجودداشته
باشند .پذیرش هنجاری  به مفهوم نگرش مثبت و اعتقادی به وضع موجود به وسیله تودهها
می باشدوپذیرشعملیبهمفهومپذیرشثباتبهوسیلهمردمبهجهتاینکهگزینهدیگری

وجودندارد.باتوجهبهپذیرشهنجاریوعملیِارزشهایفرهنگامریکاییاستکهرهبری
سلطهگرایانهوارزشیاینکشوردرحیطهفرهنگامکانپذیرشدهاست(دهشیار-86:6286،
.)83باتوجهبهجنبه معناسازفرهنگ،منطقیجلوهمیکندکهامریکاتسلطدرحیطهفرهنگی
رااجتنابناپذیرمییابدچراکههمسوییارزشیبهمعنایتفسیرواحدازپدیدههاستوزمانی
کهارزشهایهمسوباکشورامریکادرسای رنقاطجهانرخنهکندبهدنبالآنتفاسیرهمسوبا
استنباط دولتمردان و نخبگان امریکا در ارزیابی پدیدهها به وجود میآید و این به مفهوم
یکپارچگیارزشی وبه دنبالآناز بین بردنارزشهای بومی ومحلیاستکهخودمؤید
طلوعیکاقتدارهمهگیرجهانیمیباشد(دهشیار .)82:6286،
اینمعناسازیازطریقمولفههایفرهنگی،بسترسازاقداماتسختدولتامریکااست؛به

بازنماییعملکرددولتانگلیسدرتداومبخشیبهنظامسلطهدرقرن 21

333

طور مثال هر کشوری که از نظر امریکا علیه صلح و امنیت تعریف شود ،در مسیری قرار
میگیردکهدشمنامریکامحسوبمیشودواینوظیفهامریکااستکهبااینکشورهابرخورد

کند (دهشیار .) 643 :6286 ،از نظر گرامشی ،رهبری ایدئولوژیک زمانی ایجاد میشود که
مضامینفرهنگیبهنحویارائهگردندکهگستردهترینطیفممکنرابهسویخودجلبکند
(دهشیار .)83-86:6286،
در سند  3163راهبرد امنیت ملی امریکا نیز همین رویکرد اعمال شده است؛ این سند با
معناسازی و تعریف خاص از آزادی و دموکراسی ،مخالفین دولت امریکا را حامی نظم
استبدادیوغیردموکراتیکمعرفیکردهوآنهاراعلیهامنیتملیخودمعرفیمیکند :
امریکابرایرهبریمؤثردرجهانیکه تغییراتسیاسیقابلتوجهیراتجربهمیکند،بایدبر
ارزشهای خود زندگیکند ،درحالیکهبهترویجارزشهایجهانیدر خارجاز کشور

اساس
نیز میپردازد.از  غرب اسیا و اوکراین گرفته تا جنوب شرقی اسیا  و قاره امریکا،شهرونداندر
تالش برای بدست آوردن آزادی بیشتر و موسسات پاسخگوتر و قدرتمندتر هستند .اما این
خواستههااغلبموجبواکنشیبرابرومخالفازطرفحامیاننظمهایاستبدادیبیاعتبارودر
نتیجه،سرکوبودرگیریشدهاند.درسالهایاخیر،بسیاریازتهدیداتبرایامنیتمابهسبب
تالشهای کشورها درجهتمخالفت بانیروهایدموکراتیک بوجودآمدهاست (سند راهبرد
امنیتملیامریکا .)63:3163،
یادربخشدیگریازاینسندامنیتیبدوناشارهبهسیاستهایعملیواشنگتندرغرب
اسیاوشمالافریقا،رویکردارزشیدولتامریکادرجهانسخنبهمیانآمدهاست :
امریکا در موقعیتی منحصر به فرد قرار دارد و به طور معمول انتظار میرود این کشور به
صلحآمیز بپردازد .ما همچنان به بسیج حمایت بینالمللی برای
حمایت از تغییر دموکراتیک  
تقویتوگسترشهنجارهایجهانیحقوقبشرادامهخواهیمداد.مااززنان،جوانان،جامعه
عنوانپیشبَرندگانتغییر حمایتمیکنیم (سندراهبرد


نگارانوکارآفرینانبه
مدنی،روزنامه
امنیتملیامریکا .)63:3163،
درغالبفرهنگامریکایینیزنشانههاییازسلطهگریفرهنگیوفکریایاالتمتحدهرا
میتوان دید .مردم در سراسر جهان با توسعه گفتمان امریکایی جهانی شدن ،داوطلبانه به
موسیقی امریکایی پاپ ،فیلمها و برنامههای تلویزیونی هالیوود ،مجالت ،مد شهری ،هنر،
معماریوغذاهایآماده(فستفود)جذبشدهاند.بههمینعلتبرخیبهنفوذفرهنگیفراگیر

 333

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالششم،شماره،32زمستان(69پیاپی)32

فصلنامه


امریکاتحتعنوانمک دونالیزه شدن فرهنگ 6اشارهدارند.اماسلطهگریایاالتمتحدهدر
حوزه اندیشه فراتر از تأثیرات فرهنگی آن است .هژمونی امریکا همچنین در رژیمهای
بیشماری (همچون اصول ،هنجارها ،قوانین و فرآیندهای تصمیمگیری) که در گوشههای

مختلفجهاناجرامیشودتبلوریافتهاست ).(Knight, 2014: 8



ازاینرودرساختارمعنایینظامسلطهامریکا،مشروعیتبخشیومقبولیتسازیدرنظام
بینالمللدرحیطههایگوناگونفرهنگ،درهالیوودبستهبندیمیشودواینهمانچیزیاست
کهفوکودرزمانصحبتازکنترلدرنظردارد(دهشیار .)82:6286،
البتهدولتامریکادربُعدسختنیزتالشنمودهتاباابزارهاینظامیواقتصادی،ضمن
ایجادیکفرهنگبین المللیعالوهبرتقویتجریاننزدیکبهخودبامتخلفینبرخوردنماید
کهازآنجملهمیتوانبهاقداماتزیراشارهکرد :


اعمالفشاربرکشورهایدیگربهمنظورانطباقباارزشهاوشیوههایامریکادرمورد

حقوقبشرودموکراسی؛ 


ممانعت کشورهای دیگر در جهت دستیابی به تواناییهای نظامی که بتواند با برتری

متعارفامریکامقابلهکند؛ 


درجهبندی کشورها بر اساس پایبندی آنها به استانداردهای امریکایی در حوزه مسائل

حقوقبشر،موادمخدر،تروریسم،اشاعههستهایواشاعهتسلیحاتموشکی؛ 


حمایتازمنافعشرکتهایبزرگامریکاییتحتشعارهایتجارتآزادوبازارآزادو

شکلدهیبهسیاستهایبانکجهانی وصندوق بینالمللیپول برایخدمت بهمنافع همان
شرکتهایبزرگامریکایی؛ 


اعمالتحریمعلیهکشورهاییکهاستانداردهایامریکاییدرآنهابرآوردهنمیشود؛



خروجازتوافقنامهکنترلتسلیحاتیکهمانعدستیابیبهطرحدفاعموشکیملیمیشود

).(Griffiths, 2004: 68
از دید والرشتاین چهار تحول موجب سایش و چالش هژمونی امریکا شد که به ترتیب
عبارتند از :جنگ ویتنام ،انقالب جهانی  ،6318فروپاشی شوروی در  6383و حادثه یازدهم
سپتامبر. 3116البتهنگارندگانبراینباورندکهانقالباسالمیایراندرسال6313نیزبایددر
میانعواملچالشگرهژمونیامریکاگنجانیدهشود(حاجییوسفیوالوند)616:6281،؛چرا
1.The Mc. Donalization of Culture.
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که با پیروزی انقالب اسالمی ایران ،هم در بعد معنایی و هم در بخش سختافزاری ،اعتبار
بین المللی ایاالت متحده تنزل کرد و گفتمان انقالب اسالمی به مثابه رقیب جدی در مقابل

گفتمانلیبرالدموکراسیظاهرشد.

عملکرد دولت بریتانیا در راستای استمراربخشی به نظام سلطه
پسازتبیینمجملومختصرابعادسلطهگریامریکا،بایستیچگونگیعملکردبریتانیادر
راستایحفظ،تقویتواستمرارقدرتسلطهایاالتمتحدهدرقرنحاضربیانشود.البتهاینبدان
معنانیستکهنخبگانانگلیسیبرهمهاشتباهاتامریکاصحهمیگذارند؛دربرخیازحوزههای
عمومیمانندمسئلهایرانوابعادتجاریبینواشنگتنولندن،همچونهمیشه،اختالفاتیوجود
داردوبسیاریازوزراودیپلماتهایانگلیسیدرمحافلخصوصیخودازسیاستهایمختلف
امریکا ابراز نگرانی میکنند (کرتیس .)631 :6233 ،در این بخش تالش میشود تا بر اساس
چارچوبارائهشدهتوسطکاکس،چگونگیعملکرددولتانگلیسدرمسیرتداومبخشیبه
سلطهگریامریکابرمبنایایدهها،قابلیتهایمادیواثرگذاریدرنهادهاتوضیحدادهشود .
الف -ایدهها و نظام معانی (قدرت نرم)

رابرت کاکس معتقداستکههژمونی،ساختاریازارزشهاوادراکهادرموردماهیت
نظمیاستکهدرسیستمکاملیازدولتهاوسازمانهایغیردولتینفوذکردهاست.دریک
نظم هژمونیک این ارزشها و ادراکات ،نسبتاً پایدار و بالمنازع است .همچون ساختاری از
معانیاستکهبهوسیلهیکساختارقدرتکهدرآنبهاحتمالزیاد،یکحالتتسلطدارد،

حمایت میشود» (2007: 149

 .)Leonard,در حوزه ایدهها و نظام معانی ،دولت بریتانیا با

بهرهگیریازابزاررسانهها،دیپلماسیعمومیومناسباتدیپلماتیک؛درچارچوبقدرتنرم

خودودرراستایتقویترهبریفکریواخالقیایاالتمتحدهامریکاگامبرمیدارد .

ابزار دیپلماسی عمومی
6

دیپلماسی عمومی بریتانیا عمدتاً از طریق سه نهاد انجام میشود :وزارت خارجه بریتانیا ،
بیسی 6.یک تقسیم کار مؤثر برای انجام امور میان
بی 
شورای بریتانیا 3و سرویس جهانی  
1.British Foreign Ministry.
2.British Council.
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دستگاههایدولتیذکرشدهانگلیسوجوددارد:وزارت امور خارجه مسئول ارتباط دیپلماتیک
است ،در حالی که شورای بریتانیا ارتباطات فرهنگی را مدیریت میکند و بیبیسی وظیفه
ارتباطاترسانهایرادرسراسر جهانبرعهدهدارد.عالوهبراینسهدستگاهدولتی ،چندیننهاد
دیگرازتالشهایدیپلماسیعمومیبریتانیاپشتیبانیمیکنند.استفادهمؤثرازاینموسساتنقش
مهمی در دیپلماسی عمومی بریتانیا بازی میکند ).(Kalin, 2011: 13-14

از اینرو دیپلماسی

عمومیبریتانیادرراستایاستمرارنظامسلطهبهرهبریامریکااقداماتزیررادردستورکارخود
قراردادهاست:


تغییرذهنورفتاردشمنانایاالتمتحده؛ 



کسبحمایتبرایاهدافکالنامریکا؛



تشکیلویابرهمزدناتحادهایاستراتژیک؛



مقابلهباتبلیغاتدولتهاوگروههایضدامریکایی؛



فشارجهانیومحکومیتدولتهایمخالفامریکا؛



توجیهاقداماتنظامیامریکابرایبازیگرانبیطرفکلیدی؛ 



ازبینبردنروحیهدشمن؛ 



تقویتروحیهخودی؛ 



وادارنمودندشمنبهتسلیمشدن؛ 



بهعنوان مثال :اجازه جستجوی خانه ،کسب
پشتیبانی از انجام اقدامات نظامی امریکا ( 

حمایترهبرانمحلی)؛ 


تغییر تصورات و انتظارات توسط کسانی که در درگیری اجازه میدهند تا مذاکرات

انجامشودومنازعاتحلشوند(.)Pratkanis, 2009: 114
برخیمعتقدندکهدیپلماسیعمومیارتباطوثیقیباقدرتنرمداردچراکهتأثیراتنامرئی
وغیرمستقیمیبرفرهنگ،ارزشهاوانگارهایذهنیاتباعکشورهدفبههمراهخواهدداشت
()Snow, 2009: 3همسانیهاینگرشهایفرهنگیوانطباق نظامارزشیلندنباواشنگتن،به
مقامات انگلیسی اجازه میدهد تا گفتمان لیبرالدموکراسی را مبنایی برای دیپلماسی عمومی
خودقراردهندکهاینبهمعنایترویجارزشهایامریکاییوبهطورعامغربیاست.

1.BBC World Service.
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ابزار دیپلماتیک
حمایت مبنایی از سیاست خارجی امریکا بهطور سنتی ،ستون فقرات سیاست خارجی
انگلیس را تشکیل می دهد که نخبگان انگلیسی از همه تفکرات ،به چنین سیاستی معتقد و
پایبندند(کرتیس.) 636:6233،نقشنخستدولتانگلیسدراینعرصهآنستکهوزراو
مقاماتانگلیسیدرعملدرجایگاهدیپلماتهایامریکاییایفایوظیفهمیکنندیعنیدرنقش
پدیدآورندگانائتالفبینالمللیبرایحمایتازاستراتژیامریکاظاهرمیشوند.واشنگتنو
لندندرموضوععراق،همکاریبینهایتتنگاتنگیباهمداشتندتاابتداازاستمرارتحریمها
اطمینانیابندواکنوننیزمیکوشندتابرایکسبرضایتسازمانمللبهقبولمداخلهنظامی
درعراق،ازمخالفانخود(کهبخشاعظمکشورهایدنیاهستند)پیشیبگیرند.اینوزرای
انگلیسی،بهخصوصتونیبلر وجک استراو بودندکهبهسراسردنیاسفرکردندتاکشورهای
مختلفرابهحمایتازسیاستامریکایی– انگلیسیدرقبالعراقودرگذشتهنیزدرقبال
افغانستانتحریککنند.دراقداماتیمشابه،بازهموزراودیپلماتهایانگلیسیبودندکهبرای
جلبحمایتناتودرقضیهبمبارانیوگسالویکهدراصلعملیاتیامریکایی -انگلیسیبود،
دستبهتحریکاتیزدند(کرتیس .)643:6233،
درهمینراستانشریهوالاستریت جورنال،درشب آغازجنگباافغانستان،بلر راباعنوان
«جدیدترینسفیرامریکا»توصیفکردهونوشت«:آقایبلردرکسوتسفیرارشدامریکابه
دیدار اعضای ائتالف نوظهور میرود» تا با تروریسم مبارزه کند .بلر «تبدیل به مشاور
خودگماشتهتیمارشدبازهاوکبوترهایآقایبوششدهاست»و«هرگاهآقایبوشمیلبه
ترکوطننداشتهباشد،میتوانندبهجایایشانبهسفربروند»(کرتیس .)631:6233،

تونیبلر616نوامبر6331درنخستینسالنخستوزیریخوداعالمکرد«:قدرتمنددراروپاو
قدرتمندباامریکا.انتخابیمیانایندووجودندارد.قدرتمندبایکیبهمعنیقدرتمندبادیگری
است.هدفمابایدتعمیقروابطمانباامریکادرتمامسطوحباشد؛ماپلبینایاالتمتحدهو
اروپاهستیم.اجازهدهیدماازآناستفادهکنیم.هنگامیکهعرصههاییکهبریتانیاوامریکاباهم
درصحنهبینالمللیکارمیکنندمحدوداستمانمیتوانیمموفقشویم»( .)Harvey, 2011: 7
بههمینعلتکنگرهامریکادرگزارشخود،روابطویژهبابریتانیاراچنینمعرفیمینماید:
«بریتانیااغلبمالحظهمیکندکهبهعنوانصدایرسایمتحدی،جهتشکلدهیبهمباحث
1.Tony Blair.
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سیاست خارجی ایاالت متحده است ...از سوی دیگر حمایت انگلیس به نوبه خود اغلب به
افزایش اعتبار بینالمللی و وزن سیاستها و ابتکارات ایاالت متحده کمک کرده است و
مشارکت نزدیکامریکا -انگلیس برایپیگیریمنافعمشترکدرساختارهایی چونسازمان
هایبینالمللیرادرپیدارد.روابطسیاسیواشنگتن -لندنشامل

ملل،ناتوودیگرسازمان
شبکهگستردهایازافرادازتمامیبخشهایدولتیوخصوصیاست.روابطبینرهبرانملی
درسطحفردی،اغلبتوسطبرخیناظرانبهعنوانسمبلروابطگستردهتردوکشورتحلیل

میشود»).(Mix, 2013: 7



همچنیندولتانگلیسبهعنوانکارگزارایاالتمتحدهدرکشورهاییکهمقاماتامریکایی
کند.بهطورمثالماتیواستیونگولد6سفیریهودیتبار

امکانحضوروترددندارند،ایفاینقشمی
انگلیس در سرزمینهایاشغالی که سابقاً به مدت  21ماه در سفارت انگلیس در تهران به عنوان
دیپلماتمشغولبهکاربود،درمصاحبهبا روزنامهصهیونیستی هاآرتصگفت«:منپسازپایان
مأموریتم در ایران مستقیماً به واشنگتن رفتم (به عنوان مشاور سیاست خارجی بریتانیا و نماینده
مدتهایزیادیبا(مقاماتوکارشناساناطالعاتی
کمیتهمشترکاطالعاتیبریتانیادرامریکا)و 
وسیاسی)امریکادربارهایرانگفتگو کردم چراکهبا توجهبهعدمحضوردیپلماتیک امریکادر
ایران ،یکی از مشکالت عمده واشنگتن این است که افراد تجربه زندگی در ایران راندارندو
مىگذرد را برای آنها تحلیل کنند»
مىتوانند به طور درست آنچه که در آنجا (ایران)  
ن 
(خبرگزاریفارس .)6231،
روزنامهواشنگتنپست3یکدههپسازحملهبهعراق،تونیبلرنخستوزیرسابقبریتانیارا
هنوزهمنوعیسگپشمالویجورجبوش2معرفیمیکند.اینروزنامهدرپاسخبهاینسوالکه
چرابلرهنوزهمپسازاینهمهسال،بهنوعیسگپشمالویبوشاستمینویسد:اوبرایدفاع
از میراث خود ،چارهای جز دفاع از رئیس جمهور سابق امریکا ندارد

)2013

 .) Saunders,اما

کرتیستحلیلگرانگلیسیتصورمیکند«اشتباهاستکهانگلیسرافقطسگدستآموزامریکا
فرضکنیم،گوییکهاینکشوربهخاطراستمراررابطهایویژه،حاضراستبردهواردریوزگی
واشنگتن را کند .اوضاع در واقع جدیتر از این حرف هست .بیشتر دولتهای دستنشانده
احساس میکنند که به اربابانشان وابسته هستند اما شرایط انگلیس در «انتخابات» حمایت از
1. Matthew Steven Gould.
2. Washington Post.
3.George Bush’s poodle.
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اقدامات امریکا و سرسپردگی آگاهانه و ارادی با این کشور ،فرق میکند .بسیاری از بدترین
سیاستهایامریکاازاینجهتموردحمایتنخبگانانگلیساستکهآنهانهبهخاطرالزامات
ناشیازوفاداری بهیک رابطه ویژه،بلکهکامالآزادانهبا این سیاستهاموافقت دارند.وقتی
روزگاریرابهیادمیآوریمکهنخبگانانگلیسیبابیاعتناییکاملبهموازین اخالقیبرجهان
حکممیراندند،پسامروزدیگرجایتعجبنداردکهجانشینانآنهاهمانآزادیعملرابرای
امریکاقائلباشند»(کرتیس.)636:6233،

ابزار رسانهای
سردبیران گاردین در تمام مدت جنگ کوزوو ،از این جنگ حکایت میکردند و
میکوشیدندبهطورعمده،آنراچیزیدرمایههاینبردخیروشربرایمردمجلوهدهند.آنها

درسرمقالههاییهمچونسرمقالههایجنگکوزوو،بهبرخیازتاکتیکهایامریکاوانگلیس
انتقادمیکردندولیکلیتاستراتژینبردیانادرستیبمبارانهارازیرسؤالنمیبردند(کرتیس،
.)81:6233سردبیرانگاردین روزبعدازآغازجنگاظهارداشتندکه«بایدتاسرحدامکان،به
روشنیوبدونتحریکاحساسات،درهمینابتدایکاربگوییمکهامریکاحقواکنشنظامیرا
داشت».مارتین ووالکات،6ستوننویساینروزنامه،بعدهاافزود«:بایدبپذیریمکهنوعیاقدام
نظامیبرایامریکاضروریاست».حقوقیکهبرایمدافعانتمدنتعریفومنظورمیشودبا
حقوقکسانیکهبهزعمغربیهادرنقطهمقابلقراردارند،کامالًمتفاوتاست.سردبیرانگاردین
وآقایووالکاتنگفتندکهیهعنوانمثالآیابرایرهبرانسودانهماینحقراقائلاندکهبه

تالفیحمالتامریکابهخارطومدر،6338حملهبهامریکارا«ضروری»بدانندیاخیر؛هیچیک
چنینسخنینگفتهاند(کرتیس .)81:6233،
بایدتوجهداشتآنچهدررسانههاومطبوعاتبریتانیاگزارشنمیشوندهم،بهاندازهآنچه
کهگزارشمیشود،مهماست.گاهیمیگویندکهرسانههایانگلیساغلبمنتقدامریکاهستند
امادر قیاسبا واقعیت سیاست خارجیامریکا،آنچهکه باانتقادرسانههامواجه میشود بیشتر
صوریوبیعمقوبیمحتوااست.دامنهسیاستهایامریکابویژهحمایتشازرژیمهایمستبدو
سرکوبگر،کهمنجربهتضعیفحقوقبشردرسراسردنیاشدهاست،هیچگاهازقلمگزارشگران
رسانههانمیتراود.سیاستهایاقتصادامریکاوازجملهسیاستهایشدرسازمانتجاریجهانی
1. Martin Woollacott.
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کهدرحالفتحاقتصادجهانبهسودشرکتهایامریکاییاستنیزبهنحوسنجیدهایازقلمو
بیانرسانههایانگلیسیبرکنارمیماند.گزارشهایمداخالتنظامیامریکابهجایآنکهاهداف
پنهانآنهارابرمالسازد،معموالبرتاکتیکهایمورداستفادهمتمرکزمیشودوتحلیلهانیز
بدوناستثنامنحصربهواقعیاتمداخالتاستکهآیابهنفعنخبگانامریکاخواهدبودیاخیر؟
اینواقعیتسادهکهامریکاهمیشهموازیناخالقیجهانیرا نقضمیکند،رسانههایانگلیس
برایهیچدولتیبهاندازهامریکاآزادیعملجهتارتکابجنایتهایبینالمللیقائلنشدهاند؛
البتهدولتخودشانهممستثنااست(کرتیس .)633:6233،
کارکرد دیگر دولت انگلیس نیز همین اهمیت را دارد .بلر بیپرده به تبلیغاتچی ارشد
دولتی «استراتژی»  غرب تبدیل شده بود .کمک تبلیغاتی انگلیس به عملیات ناتو در جنگ
دروغپردازی»رسانهایو
کوزووبهمراتبازکمکهاینظامیاشمهمتربود.اینوظیفهشامل« 
دستوپاکردن توجیهات عقالنی بیسابقه برای جنگهای امریکایی -انگلیسی است که در
سخنرانیهایوزیران تبلورمییابد.بلراستراتژی«متحدین»درکوزوو،افغانستانوعراقرابا
زبانامروزیتریبیانکردکهبیشترباهدفجلبنظررسانههاوخواباندنخشمافکارعمومی
صورتمیگیردتادولتخنگ(وفاقدشعوررسانهای)امریکا(کرتیس .)631:6233،
ادعاهایرهبرانامریکامبنیبراینکهبراساساصولاخالقیعملمیکنند،هموارهبههمان
شوندانعکاسمییابندوهیچگونهانتقادینسبتبهآنهانمیشود(کرتیس،

شکلیکهبیانمی
).مطبوعاتجناحلیبرالبریتانیانیزکهتوجیهاتحیرتانگیزیبرایسیاستهای

633:6233
امریکا میتراشند ،خود را همیشه منتقد سیاست امریکا معرفی میکنند که فقط یک شوخی
است(.کرتیس )632:6233،
زنیا ویکت6مدیرپروژهایاالتمتحدهدراندیشکدهچتمهاوسبراینباوراستکه«روابط
ویژه 3یابهگفتهباراک اوباما؛ 2رئیسجمهورایاالتمتحدهودیوید کامرون؛ 4نخستوزیر
بریتانیادردیدار 63مارس،3163روابطضروری 3برمبنایارزشهاوتاریخمتقابلرابطهدو
ملت است .اما ارزشهای مشابه به تنهایی نمیتواند مانند یک رابطه حفظ شود .احساسات
مشترک،درحالیکهحیاتی اند،بایدتوسطمنافعمشترکحمایتشدهوبااستفادهازقابلیتها
1. Xenia Wickett.
2. Special Relationship.
3.Barack Obama.
4. David Cameron.
5. Essential Relationship.
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پشتیبانیشوند( .)Dempsey, 2015:
قابلیتهای مادی 
بریتانیاعالوهبرظرفیتهاینرمافزاریاشبرایتقویتموقعیتهژمونیکامریکاازقدرت
سختونیمهسختبهعنوانقابلیتهایمادیخوددرحوزههاینظامیواطالعاتیاستفاده

میکندتاگامهایمؤثریبرایاستمرارهژمونیایاالتمتحدهدر بخشتوانمندیهایمادی
بردارد .

ابزارها و امکانات اطالعاتی
کاخ سفید بر این باور است که «روابط واشنگتن با انگلستان مانند چهارپایهای که پایه
نخستآن نشان دهنده داراییهایاطالعاتی ونظامیقوی وقابلیتهاییمیباشدکه بریتانیا
سالهایمتمادیبررویمیزگذاردهاست»(.)Dempsey, 2015مقاماتامریکاییمیگویندکه
آنها هنوز هم روابط اطالعاتی و نظامی نزدیک با بریتانیا را ارزشمند میدانند .همچنانکه
نیکالس برنز ،سفیرسابقامریکادرناتووسومینمقامرسمیدروزارتامورخارجهامریکا
گفت« :تا همین اواخر ،بریتانیا مورد اعتمادترین ،قابل اطمینانترین و مستعدترین متحد بوده
است» (2015

 .) Dyer,اهمیت همکاری اطالعاتی انگلیس با دولت امریکا تا جایی است که

باراکاوباما رئیسجمهورامریکادرسفراخیرخودبهانگلیساعالمکرد«:همکاریاطالعاتی
میان جاسوسان امریکایی و انگلیسی تحت تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار نخواهد
گرفت»( .)Hope, 2016
سالهای گذشته فاش شد که سرویس مخفی بریتانیا همکاری بسیار نزدیکی با آژانس
طی  
امنیتملیامریکا 6داشتهاست.آژانساطالعاتیانگلیسموسومبهادارهمرکزیارتباطاتدولت3
بادسترسیبهشبکهکابلهایحاملاطالعاتتلفنیواینترنتیبهحجمعظیمیاطالعاتحساس
اشخاص دسترسی پیدا کرده که این اطالعات را با آژانس امنیت ملی امریکا  به اشتراک
میگذارد.اقدامجدیدادارهمرکزیارتباطاتدولتبریتانیاتواناییجمعآوریوذخیرهدادههااز

رویفیبرهاینوریبرایمدتسیروزاست.اینعملیاتبانامرمزیتمپورا2است.ظرفیتفنی
بریتانیابرایذخیرهسازیاطالعاتازکابلهایمخابراتادارهمرکزیارتباطاتدولتانگلیسرا
1. National Security Agency (NSA).
2.Government Communications Headquarters (GCHQ).
3.Tempora.
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بهیکابرقدرتاطالعاتیبدلکردهاست) . (MacAskill and others, 2013
ادوارد اسنودن ،همکار پیشین آژانس امنیت ملی امریکافاشکردکهستاد ارتباطات دولت
انگلیس به طور هدفمند سیستم رزرو بیش از   231هتل در سطح جهان را که مورد استفاده
دولتهابودهزیرنظرداشتهاست.درواقعسرویساطالعاتی

دیپلماتهاوهیأتهاینمایندگی

گزارشهای

انگلیس از طریق برنامه کامالً سری موسوم به "پیشخدمت سلطنتی" که به صورت 
میشده
هیأتهای نمایندگی کشورها مطلع  
میشده ،از طرح سفرهای دیپلماتها و  
روزانه تهیه  
ایمیلها و رزرو هتلها
است .برنامه "پیشخدمت سلطنتی" قادر است به طور خودکار از آدرس  
دولتها با پسوند  govرا شناسایی کند

کپی و به طور هدفمند آدرسهای شناختهشده ایمیلی 
میکننداطالعاتمربوطبهکلدادهها(متادیتا)کهتوسط
(ایسنا.)6233،کارشناسانلندنادعا 
ستاد ارتباطات دولت انگلیس تولید میشود ،بسیار بیش از آن چیزی است کهآژانس امنیت
ملیامریکاتوانتولیدشرادارد.شایدبههمیندلیلاستکهادوارداسنودنانگلیسرا«بسیار
میکند.درواقعسرویسانگلیسدرمقایسهباآژانساطالعاتیامریکا
بدترازامریکا»توصیف 
محدودیتهایبسیارکمتریبرایجاسوسیخودقائلاست(خبرگزاریتسنیم .)6233،

نکتهاینجاستکهبراساسقوانینآمریکاNSAتنهازمانیمیتواندبهجمعآوریدادههای
مربوط به شهروندان آمریکایی اقدام کند که از دادگاه ناظر بر فعالیتهای اطالعاتی خارج از
میشودکهپاییکفردیاگروه
کشورمجوزداشتهباشد.حتیاینمجوزنیزفقطزمانیصادر 
غیرآمریکاییدرمیانباشد.اکنونپروژهتمپوراباهمکاریسرویسامنیتیانگلیس،دورزدن
قانونرابرایNSAمیسرساختهاست(خبرگزاریتسنیم .)6233،
همکاری اطالعاتی سرویس امنیتی دولت انگلیس با مقامات امریکایی نه تنها فراتر از
اقداماتمشترکفنی–اطالعاتیاست،بلکهدامنهاینفعالیتهاتاجاسوسیازاهدافکلیدی
گسترش پیدا کرده است .به طور مثال در این خصوص میتوان به اسناد افشا شده از سوی
وبسایت ویکی لیکس اشاره کرد؛ در این اسناد آمده است که دانشگاه بریتانیایی دورهام با
هماهنگیمقاماتلندن،درمقابلدریافتبودجهسری،تحقیقاتواطالعاتیرادرموردایران
به وزارت خارجه امریکا داده است .در سال  3113طراحان این پروژه ،رسماً دانشگاهیان
برجستهومقاماتایرانیرابرایتبادلسیاسیوفرهنگیبهدورهامدعوتکردهاند.اینپروژه

بهبهانهبرقراریارتباط باافرادیموسومبه "ایرانیهایدلسوز :آغازشد .نوعسواالتمطرح
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شده و نوع افرادی که دعوت شده بودند ،بیشتر شبیه به یک هدف برنامهریزی شده برای
اینسندنشانمیدهدکهچگونهدرسال،3118

اهدافیغیرازآموزشهای آکادمیکبود .
مریکاثبتنامکردتاپروژههای

دانشگاهدورهامدربرنامهصدهاهزاردالریوزارتخارجها
پیشنهادی 6را با هدف تماس با سازمانهای گوناگون غیردولتی ایران ،دانشگاهیان و مقامات
هایویژهایازدسترسیسیاسیکهدانشگاهدورهامبهواسطه


ایناسنادبهنکته
ایراناجراکند.
اعتباردانشگاهیخودچنیندسترسیهاییراداشتهاست،اشارهکردهاست کهدسترسی وزارت

خارجهامریکابهاینپوششسیاسیمشابهدشواربودهاست.ایناسنادنشانمیدهدکهوزارت
عنوانابزاریبرایگسترشنفوذدرایراننگاهمیکردهاست

خارجهامریکابهایندانشگاهبه
).(Wikileaks, 2008درهمینسندوبسایتویکیلیکسکهازفهرستمکاتباتوزارتخارجه
استخراج شده ،آورده است :وزارت خارجه امریکا مبلغ  211هزار دالر به دانشگاه دورهام
پیشنهاد کرده تا تحت عنوان «دانشکده امور دولتی دانشگاه دورهام» در ایران سمینارهایی
برگزارکند.تاریخاینمکاتباتبهآوریل3118بازمیگرددکهدرآنبهموثربودناینپروژه
بویژهبات وجهبهروابطنزدیکدانشگاهدورهامبامقاماترسمیجمهوریاسالمیایراناشاره
شدهواینطرحرایک«پوششسیاسیمناسب»نامیدهاست( .)Wikileaks, 2008

تجهیزات و توان نظامی
درهرگونهمداخلهنظامیکهقراراستبهدستامریکاانجامشود؛نیروهایانگلیسیدر
واقع برا ی مقاصد نظامی مورد نیاز نیستند ،بلکه انگلیس به شکل صوری مسئولیت و حضور
نظامی خود را اعمال میکند اما کارکرد مفیدترش تظاهر به وجود یک «ائتالف بینالمللی»
استکهتنهاامریکاو«شریکدستدوم»وفادارشبهطورجدیحاضروعالقهمندبهعملیات
نظامیهستند(کرتیس .)643:6233،
جیمز راجرز 3استاد حوزه امنیت اروپا در کالج دفاع بالتیک و سردبیر ارشد مجله
ژئواستراتژیاروپادراینبارهمی گوید:اینهمکارینیزدارایابعادجغرافیاییاست؛ایاالت

متحدهامریکابهشدتبرایرسیدنبهاهدافژئواستراتژیکجهانیبهانگلستانوابستهاست
که این به امکانات نظامی انگلیس در مناطقی مانند پایگاه دریایی دیِگو گارسیا در مناطق
شود.درهمینزمان،واشنگتنبهلندنبهعنوانحامیتالشهایشجهت

فرابحریمنحصرنمی
1. Iran: Democracy Small Grants Proposals Recommended for Funding.
2. James Rogers.
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حفظبازبودنورفعموانعازخطوطارتباطیدریاییجهانمینگرد.درواقع،اتحادانگلستان-
ایاالت متحدهمیتوانددرقلبساختارهایاروپا -آتالنتیک،نهفقطدرموردناتوقرارگیرد.
بدون آن ناتو اهمیت خود را از دست میدهد چرا که انگلستان مرکز دوم تصمیمگیری
استراتژیک(پسازایاالتمتحده)فراهممیکندکهباالتروفرایهرچیزیاستکهتوسط
دیگرقدرتهایاروپاییارائهمیشود.بدونناتو،اتحادیهاروپابهاحتمالزیادازبینمیرود،
بهدلیلاینواقعیتسادهکهناتومحیطامنیتیبرایاتحادیهاروپاآمادهکردهکهبتواندعمل
کردهورشدنماید( .)Dempsey, 2015
نظامیان انگلیسی بعدها ثابتکردندکهدرعملیاتهای برونمرزیبویژهدر افغانستان و
هامیخورند.یکیازنظامیانانگلیسیضمنسرزنشامریکاییها،

عراق،خیلیبهدردامریکایی
درموردکارکردانگلیسیهادراینعرصهبهخبرنگارگاردینمیگوید«:براساسآنچهمن
درک میکنم ،مردم بریتانیا در خصوص تلفات (جنگی) سطح تحمل باالتری نسبت به
امریکاییهادارند».همچنینبرخینیروهایانگلیسیدرجریانحضوراینکشوردرافغانستان،
با انتقاد از سازمان اطالعاتی ایاالت متحده به دلیل عدم اطالع پناهگاههای القاعده و سوء
استفادهازتواننظامیانانگلیسیبهعنواننیروهاینیابتیگفتند«:آنهایکسرنخهم ندارداما
آنهامارابراییافتنآنبهآنجااعزاممیکنند»( .)Carrol, 2002.com

نفوذ گسترده در نهادها (سازمانهای بینالمللی)
سومینکارکردکالندولتانگلیسدرجهتاستمرارنظامسلطهبهرهبریایاالتمتحده
درقرن حاضر ،با ایفاینقشدرسازمانهایمنطقهای وبینالمللیاجرامیشود.از همینرو
اندیشکدهانگلیسیچاتمهاوس درگزارشسال3162خودضمنبررسیرابطهویژهواشنگتن
– لندن ،سه منفعت اصلی ایاالت متحده از این روابط را چنین ذکر کرد« :نخست حضور
شریکی در اتحادیه اروپا که به دلیل وجود اهداف مشابه ،مقاصد و منافع مشترک را برای
ایاالت متحده پیگیری میکند .دوم بهرهمندی واشنگتن از سرمایههای لندن در حوزههای
اطالعاتی،دفاعی،اقتصادی،دیپلماتیکوسومایجادیکچشماندازمتفاوتدرحوزهشناخت

چالشها.اینسهپایهبهشکلفوقالعادهایبرایامریکااهمیتدارند»).(Dormandy, 2013: 9
پییر ویمونت 6عضوارشداندیشکدهکارنگی باتأییداینمطلبمیگوید:درشورایامنیت
1. Pierre Vimont.
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سازمانمللمتحد ،آخرین قطعنامهدرخصوصجنگ یمن؛در موردسیاستتحریمها علیه
روسیهبهدلیلاقداماتشدراوکراینودربحرانلیبی،بادوفرستادهویژهازواشنگتنولندن
عملیشد( .)Dempsey, 2015
همین موقعیت کلیدی بریتانیا برای مقامات کاخ سفید موجب شد تا باراک اوباما رئیس
جمهوری امریکا در آخرین سفر رسمی خود به انگلیس ،مردم انگلیس را برای ماندن در
اتحادیهاروپاترغیبکردهوبگوید«:بهعنواندوستشما،بهمناجازهدهیدبگویمکهاتحادیه
اروپابریتانیاراحتیبزرگترمیکند...اتحادیهاروپا،نفوذبریتانیاراتعدیلنمیکند...اروپای
قویتهدیدیبرایرهبریجهانیبریتانیانیست؛بلکهمقومرهبریجهانیبریتانیااست.ایاالت
متحدهامریکامیبیندکهچگونهصدایقدرتمندتانرادراروپاتضمینمیکنیدتااروپادریک
موضعقویدرجهانباقیبماندوراهاتحادیهاروپابهسویبیرونوارتباطنزدیکبامتحدانش
درسویدیگراقیانوساطلسباز بماند.بنابراینایاالتمتحده وجهان نیازمنداستمرارنفوذ
فراوانانگلیسازجملهدراروپاهستند(.)Obama, 2016.co.ukاوباماضمنردادعاهایفعاالن
ضداروپاییکهویرابهدخالتدرسیاستداخلیانگلیسمتهممیکنند،خروجانگلیسرا
خالفمنافعملیایاالتمتحدهوتهدیدیبرایثباتورفاهجهانغربدانستوهشدارداد:
«اگربریتانیااتحادیهاروپاراترککننددرتجارتآزادبرایمبادلهباواشنگتنجایینخواهند
داشت .اوبامااستداللکردکهخروجبریتانیاازاتحادیهفقطبرایانگلستانبدنیست،اماخالف
منافع ملی ایاالت متحده ،تهدیدگر ثبات و رفاه در جهان غرب در یک برهه بحرانی است»
( .)Liptak & Collinson, 2016
حمایتانگلیسازامریکادرچارچوبنقشاینکشوردرنهادهایبینالمللیومنطقهای،
بهامریکاامکانوتواناییدادهاستتاباسهولتبیشتریاهدافشراتأمینکند.دربحثمربوط
بهعراق،حتیبعدازآنکهامریکااعالمکردبامجوزیابدونمجوزسازمانمللبهاینکشور
حمله میکند ،بهظاهر انگلیس فقط دولت  بوش را متقاعد ساخت تا تظاهرکند که از مسیر
سازمانمللواردعملشدهاست.دراینقضیهنیزدولتبلربیشازهرچیزنقشمشاورروابط
عمومی بوش را ایفا میکرد (کرتیس .)631 :6233 ،شاید به همین علت کنگره امریکا در
جمعبندیسال 3162خودازروابطواشنگتن– لندن،آینده رابطهویژهراچنینترسیممی-

نماید« :اغلب تحلیل گران معتقدند که روابط سیاسی عمیق امریکا و انگلیس به احتمال زیاد
صمیمیباقیمی ماند؛روابطویژهدرموضوعاتحیاتیکهانگلیسدرآنمتحداصلیامریکا
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استاستمرارخواهدداشت.همچنیندوکشورشرکایاقتصادیکلیدییکدیگرباقیخواهند
ماند.ناظرانمعتقدندکهابعاداصلیروابطایاالتمتحدهوبریتانیاعمیقاست...وبسیاریاز
نگرانیهاوادعاهادرخصوصازهمگسستنقریبالوقوعرابطهویژهتمایلبهاغراقوغلو

دارند») .(Mix, 2013:13

نتیجهگیری
این نوشتار باکاربستنظریه هژمونیگرامشیندرصدد توصیف ،تبیین و تحلیل اقدامات
دولتانگلیسباهدفبازنماییعملکردبریتانیادرراستایحفظوتداومبخشینظامسلطهبه
رهبریایاالتمتحدهاست.ازاینروتالششدتاضمنبیانمؤلفههایقدرتدولتانگلیس،
اشاعه نظام معنایی امریکا و توجیه رهبری فکری واشنگتن با استفاده از دیپلماسی عمومی،
دیپلماسی رسانهای و روابط دیپلماتیک تبیین شود .همچنین جایگاه نیروهای نظامی و
سرویسهایامنیتیانگلیسبهعنوانقابلیتهایمادیایندولتدرراستایتقویتسلطهگری

امریکابیانشد.دستآخرنیزموقعیتبریتانیادرنهادهاوسازمانهایمنطقهایوبینالمللی
برایاستمراربخشیبهقدرتسلطهایاالتمتحدهتوضیحدادهشد .
درحوزهایدههاونظاممعانی،دولتبریتانیابابهرهگیریازابزاررسانهها،دیپلماسیعمومی
و مناسبات دیپلماتیک ،در چارچوب قدرت نرم خود و در راستای تقویت رهبری فکری و
اخالقی ایاالت متحده امریکا گام برمیدارد .تأکید شده دیپلماسی عمومی انگلیس ارتباط
وثیقیباقدرتنرماینکشورداردچراکهتأثیراتنامرئیوغیرمستقیمیبرفرهنگ،ارزشها
وانگارهای ذهنیاتباع سایرکشورهادارد.ازسویدیگر وزرا ومقامات انگلیسی عمالً در
جایگاهدیپلماتهایامریکاییایفایوظیفهمیکنند؛بههمینعلتتونیبلرنخستوزیراسبق
بریتانیا به عنوان سگ پشمالوی جورج بوش معرفی میشد .در حوزه رسانه نیز سردبیران
بریتانیایی در جنگهایی که از سوی ایاالت متحده رهبری میشوند مستمراً  میکوشیدند تا
حقانیت و ضرورت اقدام نظامی امریکا را القا کنند .باید توجه داشت آنچه در رسانهها و
مطبوعاتبریتانیادرخصوصایاالتمتحدهگزارشنمیشوندهم،بهاندازهآنچهکهگزارش
میشود ،مهم است؛ از اینروست که کمکهای تبلیغاتی مقامات انگلیسی به امریکا در
جنگهایمنطقهبهمراتبازکمکهاینظامیاشمهمتربودهاست .
بریتانیاعالوهبرظرفیتهاینرمافزاریاشبرایتقویتموقعیتسلطهگریامریکاازقدرت
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سختونیمهسختبهعنوانقابلیتهایمادیوبخشدیگریازشاخصهایقدرتخوددر

حوزههاینظامیواطالعاتیاستفادهمیکند،همچنانکهمقاماتامریکاییاذعانمیکنندکه
آنهاهنوزهمروابطاطالعاتیونظامینزدیکبابریتانیاراارزشمندمیدانند.یکیازکارکردها
واقداماتمتداولدولتلندنآنستکهدرهرمداخلهنظامیباحضورامریکاییها،بهشکل
صوریمسئولیتوحضورنظامیخودرااعمالکردهوبهوجودیک«ائتالفبینالمللی»تظاهر
میکند .
درحوزهنقشهاینهادینیزاتحادانگلستان -ایاالتمتحدهمیتوانددرقلبساختارهای
مختلفازجملهساختارناتو،شورایامنیتوروابطاروپا-آتالنتیکقرارگیرد.بههمینجهت
باراکاوباماپیشازبرگزاریهمهپرسیبرگزیت،خروجانگلیسازاتحادیه اروپاراخالف
منافعملیایاالتمتحدهوتهدیدیبرایثباتوورفاهجهانغربدانست .
توجهبهایننکتهضروریاستکهعلیرغماتفاقنظردرموردکارکردپیچیدهوجایگاه
خاص دولت انگلیس به منظور استمراربخشی به نظام سلطه در قرن حاضر ،اجماع نظری در
خصوصموفقیتانگلیسیهاوجودندارد.گرچهگروهیبهنقشموفقدولتبریتانیادرحفظ
قدرت هژمونیک امریکا در عرصه بینالملل باور دارند اما در مقابل گروه دیگری همچون
زبیگنیو برژینسکی 6سخن از "مرگ قدرت هژمونیک امریکا" به میان میآورند .چنانکه

برژینسکی مشاور سابق امنیت ملی امریکا سال  3162در سخنرانی خود در دانشگاه جان
هاپکینز 3با تأکید بر مرگ قدرت هژمونیک امریکا گفت« :به نظر میرسد مفهوم هژمونی
جهانیامریکادرآبهاغرقشدهوسلطهاش(امریکا)نیزبسیاردستنیافتنیاست.کنترلامریکا
برجهاندرسیزدهسالگذشتهپسازجنگسرد،بهپایانرسیدهاست» .
یکیدیگرازمواردیکهازسویمخالفینذهنیتهژمونیامریکامورداستنادقرارمی-
گیرد،پدیدهانقالباسالمیو گفتمانیاستکهازسوی اینتفکرترویجمیشود.درواقع
پیروزی انقالب اسالمی ایران در قرن بیستم و پایداری گفتمان آن در قرن حاضر به عنوان
مهمتر ینجریانتقابلباهژمونیایاالتمتحده،مؤیداینباوراستکهباوجودپیوستگیو
نقش آفرینی بریتانیا در نظام سلطه ،تفکر قدرت هژمونیک امریکا هیچگاه در میدان واقعیت
نتوانستهبهطورکاملعملیشود .
1. Zbigniew Brzezinski.
2. University of Johns Hopkins.
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