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پیروزی نظــر هواداران خــروج بریتانیــا از اتحادیه اروپــا ،در رفراندوم
تاریخی موســوم بــه برگزیت ،شــرایطی را برای این کشــور رقم زده که
فارغ از نظرات گوناگون رهبران سیاســی و نخبگان این کشــور در مورد
رئیــس جمهــوری جدید امریــکا ،تحت هر شــرایطی لنــدن ناگزیر به
حفظوگسترشمناسباتخودباواشنگتنخواهدبود.
ی نخســتوزیر محافظــه کار بریتانیا بــا دونالد
دیــدار اخیــر ترزا م 
ترامــپ رئیس جمهــوری جدید امریــکا ،ایراد ســخنان دلگرمکننده
و ارائــه دورنماهایــی روشــن و امیدوارانه در هر دو ســو ،ایــن دیدگاه را
تقویتکردهکهطرفینعالقهمندبهاحیاوبازسازیورژنسدهبیست
و یکمی از نوعی ارتباط مارگارت تاچر -رونالد ریگان گونه از مناسبات
دو کشور در هشتمین دهه از سده گذشته میالدی هستند.
رهبران حاکم در بریتانیا و رسانههای حامی آنان ،در شرایطی دم
از احیای نوستالژی تاچر -ریگان میزنند که بخوبی آگاه هستند که در
دوران پســابرگزیت و شــرایط دشــوار و پیچیده خروج از اتحادیه اروپا،
از جهات مختلف سیاســی ،اقتصادی ،امنیتی و راهبردی ،گزینههای
بســیار محدودی برای خــروج از این مخمصه پیش رو داشــته و راهی
جز اتکا و ادامه دلبســتگی و وابستگی به امریکا ندارند .در این شرایط،
ی و هم آقای ترامپ اصرار دارند تا نشــان دهند که راهبرد
هم خانم م 
حفــظ و بهبــود عمیق و گســترده مناســبات دوجانبه ،در واقــع تداوم
و تقویت ســنت دیرینه مناســبات ویژه و ناگسســتنی دو کشــور از سال
های دور و دســت کــم از زمان جنگ جهانی دوم بوده و شــرایط حاد و
حســاس کنونی دو کشــور تأثیر چندانی بر این تصمیم ناگزیر نداشته
است .از منظر ترامپ و تیم مشاوران درونگرای او ،دولت محافظه کار
بریتانیا،بخصوصبریتانیایکنونیگرفتاربرگزیت،شریکیمطمئن
در اروپا برای اشاعه و اعمال فرهنگ و آموزه یکجانبهگرایی و کم رنگ
کردن نقش و کارکرد اتحادیه اروپا و تا حدی سازمان پیمان آتالنتیک
شــمالی /ناتــو و همچنیــن کاهش درگیریهــای اقتصــادی و نظامی
واشنگتن در خارج از امریکای شمالی است.
از منظــر تــرزا مــی ،بریتانیــا ،بخصــوص در دوران نامطمئــن
پســابرگزیت و شرایط بغرنج و نامعلوم سیطره ترامپیسم در امریکا،
جز اتکا به واشــنگتن بهعنــوان مهمترین حامی اصلی تجــارت آزاد،
امنیــت منطقهای و جهانی و جلیقه نجات لندن از رکود و تورم و عدم
اطمینان در دوران گسستن از اروپای واحد  ،چار ه دیگری وجود ندارد.
طبیعی اســت که رهبران بریتانیــا نیز همانند اغلب رهبــران اروپایی
عالقهمند بودنــد تا با سیاســتمدار باتجربهتر و قابــل پیشبینی تری
نســبت به ترامپ کار کنند ولی آنان چه عاشــق ترامپ باشــند و چه از
او متنفر باشــند ،شــرایط ناگزیر کنونی امکان انتخاب را از لندن گرفته
و انتخابــی به عنوان کاهــش روابط یا قهر با واشــنگتن روی میز دولت
بریتانیا ،حتی برای نخســت وزیر سابقاًمشهور به میانه روی محافظه
کارانباقینگذاشتهاست.
تاریخ تکرار نمیشود
از نظــر تاریخــی ،رابطــه ویــژه در دوران طالیــی مناســبات لندن-
واشنگتن در عصر تاچر و ریگان ،به طرز مشهودی با اهداف و سیاست
های دفاعی ،امنیتی و راهبردی آمیخته بوده و خارج از این سه مقوله
و ســوای این جنبهها ،امکانی برای داشــتن روابط ویژه صرفاًدر وجوه
سیاســی و اقتصــادی متصور نبوده اســت .این در شــرایطی اســت که
ترامــپ تبلیغکننــده کاهش نقش جهانــی و فراآتالنتیکی کشــورش
است و این ویژگی نشانگر آن است که دوران تاچریسم و ریگانیسم در
هر دو کشور به کلی سپری شده است.
از سوی دیگر ،شــرایط داخلی دو کشور و پیچیدگیهای منطقهای
و جهانی نیز به وضوح نشــانگر آن است که بازگشت به دوران دوست
داشــتنی تاچر-ریــگان در مناســبات دو کشــور نــه مقــدور اســت و نــه
میســر .مقدور نیســت چون معضالت دو کشــور در پــس بحرانهای
جــدی اجتماعی و رکــود اقتصادی ناشــی از ناکارآمدیهای داخلی و
بیش از  13ســال مداخله و اشــغال نظامی دیگر کشــورها رمقی برای
بلندپروازیهایعصرتاچروریگانباقینگذاشتهاست.تکرارشرایط
دهه هشــتاد قرن گذشته میسر نیست ،چون از پس برگزیت و انتخاب
ترامپ ،هر دو کشــور بشــدت دچار تشــتت دوقطبی و سرگشــتگی در
تصمیمگیری شــده و هیچ یــک از دو رهبر کنونــی نمیتوانند مدعی
شوندکهنمایندهاکثریتمطلقوبالمنازعشهروندانخودهستند.
در بریتانیــا ،نه تنها در احــزاب مخالف کارگر و لیبــرال دموکرات و
گروههای مختلف ایرلند شــمالی و اسکاتلند ،که حتی در میان بخش
ی بهعنوان
مهمــی از بدنــه و رهبــری حــزب محافظــه کار ،به تــرزا مــ 

نگذارومجریشرایطدشواربرونرفتازاتحادیه
نخستوزیردورا 
اروپا نگاه میشود و حتی اگر او بتواند تا زمان انتخابات ماه مه2020
بر ســریر قدرت باقــی بماند ،بقیه سیاســتمداران بلندپــرواز حاکم
و اپوزیســیون بریتانیا از هماکنــون خود را آماده به زیر کشــیدن او در
انتخابات سراسری بعدی کرده و مصمم هستند تا اجازه ندهند که
ی محقق
رؤیای تکرار شکستناپذیری انتخاباتی تاچر در مورد ترزا م 
شــود .در امریکا نیز واقع بینان جمهوریخــواه و دموکرات ،از هماکنون
بهدنبال انتخابات سراسری 2020هستند و تالش دارند تا ترامپ را به
سرنوشت جیمی کارتر و جورج بوش پدر دچار کرده و دوران حکومت
ترامــپ را به چهار ســال محدود کننــد .این در حالی اســت که عدهای
حتی این را نیز برنمی تابند و از همین آغاز در پی یافتن راهکار و ساز و
کار قانونی برای استیضاح و برکناری این رئیس جمهوری نامتعارف،
قبل از اتمام دوران چهار ساله ریاست او هستند.
در این موقعیت ،دم زدن از دوران تاچریســم و ریگانیســم بیشــتر
به یک شــوخی و شعار تبلیغاتی در جهت کاهش بحرانهای موجود
و جلــب آرای سیاســتمداران ،نخبگان ،رســانهها و افــکار عمومی در
جهت اقبال مجدد مناســبات ویژه لندن-واشنگتن است؛ مناسباتی
که لندن به مراتب بیشــتر محتاج و مصر و مشــتاق آن بوده و حتی در
مواردی واشنگتن را با اکراه به این مسیر میکشاند.
پارادوکسدرروابطلندن-واشنگتن
ســوای همــه ایــن مســائل ،در مناســبات دوجانبــه دو کشــور
دو پارادوکــس الینحــل جــدی دیگر نیــز وجــود دارد .ترامپ تصمیم
بریتانیا به خــروج از اروپای واحد را مورد تمجید قــرار داد و از آن دفاع
کــرد .با این همه ،کمتر کســی تردید دارد که خــروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا،اعتبارواقتدارسیاسی،نظامیوراهبریمنطقهایوبینالمللی
آن کشــور را در اروپــا و جهان بشــدت کاهش داده و خواهد داد .ســؤال

مهم این است که در این شرایط ،آیا برای امریکا اساساًسرمایهگذاری
ط بندی روی بریتانیای تضعیف شــده بهعنوان شریک و متحد
و شــر 
راهبــردی ،ناگسســتنی و ویــژه ،توجیه اقتصــادی ،نظامــی ،امنیتی و
راهبــردی دارد و آیــا بهتــر نیســت کــه تــوان و هزینه واشــنگتن صرف
جلب نظــر و اتحاد با کشــورهای مقتدرتر و بانفوذتری چــون آلمان و
فرانسهشود؟
البتــه ســردمداران سیاســی لنــدن بــا اصــرار ادعــا میکننــد که با
مدیریت صحیح و گذار از دوران برزخی پســابرگزیت خدشه چندانی
بهاعتبارواقتدارآنکشوردرسپهرمنطقهایوجهانیواردنیامدهودر
آینده نیز نخواهد آمد ولی واقعیت ها و گزارش های مستقل موجود،
دســت کم تا این مرحله ،ایــن ادعا را در هیچ یــک از ابعاد اقتصادی،
سیاسی،نظامیوراهبردیتأییدنمیکند.
پارادوکــس دوم ،اصــرار بریتانیــا و تاحــدی امریــکا به ایــن روابط
ویژه و ناگسســتنی ،در زمانه و شــرایطی اســت که ترامپ و مشاوران او
از ابتدا اصرار داشــته و دارند که دولت جدید در واشــنگتن دیگر قصد
مشــارکت فعال در عرصه جهانی نداشــته و بیشــتر هم و غــم خود را
صرفبهبودشرایطامریکاومحیطپیرامونآنکشورخواهدکرد.این
ادعــا ،به فرض صحت ،کامالً با داشــتن روابط خاص فراآتالنتیکی با
لندن مغایرت داشــته و اساساً با اجرایی شــدن آموزههای امریکایی،
چه نیازی به این رابطه ویژه راهبردی است؟
ی با سرعت و عجله تالش
در این شرایط تعجبی ندارد که خانم م 
کــرد تا بهعنــوان پیشــاهنگ و پیشــگام رهبــران جهانی بــرای عرض
تبریــک به ترامــپ روانه واشــنگتن شــده و با شــتاب او را به یک ســفر
رسمیبهلندندعوتکند؛اقدامیکهبامخالفتجمعقابلتوجهی
از افــکار عمومی در بریتانیا روبه رو شــده و تاکنــون حدود یک میلیون
و  900هــزار نفــر با ثبتنــام و مشــخصات کامل خود ،در نظرســنجی

