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 چکيده

در تونس آغاز شد و دومينووار به کشورهاي ديگر از جمله    2010تحوالت دولت هاي عربي که از سال  

ترکيه در دوران  .  مصر و ليبي رسيد، باعث واکنش دولت هاي مختلف شد که يکي از آنها ترکيه است

ه پررنگ کرده است و بيداري اسالمي  حزب عدالت و توسعه حضور خود را در جهان عرب و خاورميان

اين تحوالت،  با حضور فعال در جريان  تا  اين دولت قرار داد  اختيار سياست گزاران  نيز فرصتي در 

اهداف خود را جدي تر از قبل در منطقه پيگيري کنند.در اين مقاله سعي بر اين است تا به واکاوي  

زب عدالت و توسعه بر سياست خارجي فعال اين  تاثير تغيير نگاه سياست گزاران ترکيه در دوران ح

کشور در قبال بيداري اسالمي در جهان عرب پرداخته شود، بدون اينکه بخواهيم درستي يا نادرستي،  

پاسخ دهد    يسئوال اصل.  موفقيت يا عدم موفقيت سياست خارجي ترکيه را مورد ارزيابي قرار دهيم

آ رهبر  هيترک  يخارج  استيس  تياولو  ايکه  عدالت    يبا  حاکم  دورهحزب  به  نسبت  توسعه    ي ها و 

اخ  نيشيپ تحوالت  تحول  ريدرخصوص  روند  ط  يمنطقه  است    يرا  فرآ  اينموده  قائل   يتکامل  نديبه 

برا  ا  يابيدست  ياست؟  پاسخ  ا  نيبه  پژوهش،  مفروضات  به  را مطرح    هيفرض  نيسئوال، ضمن توجه 

ترک   ميانموده  تالش  اولوکه  و  کابآن   يخارج  استيس  ياصل  تيها  در  عضو  نهيها  در    تياردوغان 

و اهداف آتاتورک وفادار مانده و در    هيترک  يخيتارـ    ي اسيلحاظ به سنت س  نياروپاست و از ا  هياتحاد

بعضاً متعارض    يهااست يمجموعه س  قيدر تلف  يسع  ياسالم  يداريب  خود درخصوص  يخارج  استيس

مهم را    نيا  يسمقاله حاضر، برر.  اندداشته   ير تک سونگ  يبه جا  يو نگاه چندوجه  نيشيپ  يهانهيکاب

 .درنظر دارد  هيترک  يو اعمال  ياعالم  يهااست يو س  يا منطقه  ييدر پرتو همگرا

 گرايي؛ منافع ملي ترکيهسياست خارجي؛ بيداري اسالمي؛ واقع :يديکل  واژگان
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 همایون حاتميان
 . المي تهران مرکز، تهران، ايراندانشجوي دکتري، تاريخ ايران بعد از اسالم، دانشگاه آزاد اس

 
 نام نويسنده مسئول: 

 همایون حاتميان 

هاي ترکيه در فضاي  گيريبررسی سياست خارجی و موضع

 )ابعاد و رویکردها(  پس از تحوالت بيداري اسالمی
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 مقدمه 
ي شدن اين توافق، اين سند با موجي از انتقاد در سپهر بعد از رونمايي از سند توافق خروج انگلستان از اتحاديه اروپا و نهاي 

شد مواجه  انگلستان  را  .  سياسي  توافق  اين  نرم،  خروج  طرفداران  و  خروج  آتشه  دو  هواداران  يعني  طيف  سر  دو  هر  درواقع 

امر، تصميم نخست.  قبول خواندندغيرقابل اين تنتيجه اين  انداختن جلسه رأي به  به تعويق  انگلستان در  بودوزير  به نظر  .  وافق 

پرسش اينجاست .  يابدروز احتمال وقوع بيشتري ميرسد در چارچوب اين بافتار سياسي، سناريوي خروج بدون توافق روزبهمي

پيامد بودکه  خواهد  چه  توافق  بدون  خروج  امنيتي  حتي  و  اقتصادي  سياسي،  بدهي.هاي  اثر  حجم  در  آمريکا  به  اروپا  هاي 

ها ميليون هاي گسترده ناشي از جنگ و همچنين ده اين عامل در کنار خرابي.  شدت باال رفتبه   هاي جهاني قرن بيستمجنگ 

خصوص شوروي و آمريکا دچار ضعف اساسي کرد؛ بنابراين تحوالت تلفات انساني، اروپا را در قياس با ساير کشورهاي جهان به

توزيع جها در  اساسي  تحول  به  منجر  از جنگ جهاني دوم،  بعد  و  را قبل  پايان جنگ جهاني دوم  نحوي که  به  ني قدرت شد، 

همچنين موقعيت جغرافيايي اروپا باعث شده بود کشورهاي اين حوزه،  .  توان سرآغاز افول اروپا در نظام بين الملل ارزيابي کردمي

عنوان يک ها بهرقدرت در محاصره ژئوپليتيکي شوروي و آمريکا قرار گيرند؛ تا جايي که پس از جنگ جهاني دوم، رقابت بين اب

در واقع تولد اتحاديه اروپا نيز گزينه راهبردي کشورهاي اروپايي  .  شدت بر رفتار کشورهاي اروپايي اثرگذار بودمتغير مستقل به

ها در معادالت جهاني بود و اتحاديه اروپا در طول چند دهه حيات خود تا حدودي توانست براي مواجهه با ضعف روزافزون آن

 .(64: 1394)ابوک، . گاه نتوانست خود را از سايه آمريکا برهاندز دست رفته خود را احيا کند؛ اما هيچقدرت ا

از تحوالت جديد رخ داده در سال هاي اخير و به خصوص به قدرت رسيدن راستگرايان و ظهور گرايش هاي جديد گريز 

اتحاديه در طول   اين  بوده است که  اروپا، برخالف روندي  اروپا  مرکز در  اتحاديه  )از بدو تأسيس  حيات خود تجربه کرده است 

عنوان نخستين  برگزيت به.  گاه تعداد اعضاي اين اتحاديه کاهش پيدا نکرده و همواره روندي صعودي داشته است(تاکنون، هيچ

روپا و حتي سطح بين المللي  تواند اثرات متعددي بر عرصه سياست داخلي بريتانيا، اتحاديه ااي که مينمونه از وقوع چنين پديده

 از جمله ايران داشته باشد. 

 

 برگزیت: ماهيت و اهداف 
سال   اوايل  در  جهاني شد  1973بريتانيا  در سطح  نهاد  اين  پيش  از  بيش  تقويت  باعث  و  پيوست  اروپا  اتحاديه  مردم  .  به 

نيز در سال   با    1975بريتانيا  اروپا  رفراندوم عضويت در جامعه مشترک  اما در  درص  67.23در  اعالم کردند؛  را  موافقت خود  د، 

از  1395تير    3)  2016ژوئن    23تاريخ   اروپا، همه  43( پس از گذشت بيش  پرسي خروج اين سال عضويت بريتانيا در اتحاديه 

کثريت  درصدي واجدين شرايط برگزار شد و موافقان خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا با ا  71.8کشور از اتحاديه اروپا با مشارکت  

 (183 :1384)قاسمي، . ( پيروز شدند16.141.241درصد )  48.11نفر( در مقابل  17.410742درصد ) 51.89شکننده 

راست از  بسياري  رفراندوم،  از  پس  محافظهبالفاصله  راستگرايان حزب  و همچنين  بريتانيا  از  کار  جهاني  در سطح  گرايان 

)سياستمدا ويلدرز«  »خيرت  ترامپ«،  »دونالد  راست جمله  را ر  آن  فرانسه(  ملي  جبهه  )رهبر  لوپن«  »مارين  و  هلندي(  گراي 

دارد تاملي  قابل  هاي  داللت  که  راست به.  ستودند  نهادي ميطورکلي  را  اروپا  اتحاديه  و گرايان،  عمل  آزادي  استقالل،  که  دانند 

است از کشورهاي عضو گرفته  را  متفاوت  نيز معتقدند که کشور.  هويت  اقتصادي  زمينه  هزينه در  بايد  اتحاديه  ثروتمندتر  هاي 

گرايان مخالف  هاي جنجالي که راستبرخي ديگر از جنبه. مديريت غلط ساير کشورهاي عضو را با ماليات شهروندان خود بپردازند

 ( 9: 1391)لواساني، . گذاري در اتحاديه اروپا استآن هستند، مباحث مربوط به مهاجرت، اختيارات قضايي و قانون

معاهده ليسبون بود که به   50چالش هاي اساسي بريتانيا در مسير برگزيت، مذاکره با اتحاديه اروپا بر اساس ماده    يکي از 

پردازد اتحاديه مي  از  براي خروج  با چالش.  کشورهاي عضو  نيز  داخلي  پارلماني  بريتانيا در سطح  از جمله مخالفان  هاي جدي 

در اين زمينه در رفراندوم برگزيت،  .  اتلند و ايرلند شمالي با اين طرح مواجه استخروج از اتحاديه و مخالفت اکثريت مردم اسک

تواند باعث تقويت شکاف هاي هويتي در  ها خروج بودند؛ اختالفاتي که ميدرصد ايرلندي   55.7ها و  درصد اسکاتلندي  62بيش از  

 (64-66:  1384)ابوک، .  بريتانيا شود
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ميليارد دالر( را به اتحاديه اروپا براي خروج بپردازد که البته بخشي   47ميليارد يورو )  40بريتانيا حاضر شده مبلغي معادل  

ميليارد يورو را مد    60شود اتحاديه اروپا مبلغ  در مقابل گفته مي.  از آن مربوط به تعهدات اين کشور در چارچوب اتحاديه است

 نظر دارد!

برگزيتمهم از  بريتانيا  اهداف  يا  و  مطالبات  )  ترين  چکرز«  »طرح  در  آنChequers planکه  به  نيز  شده،  (  اشاره  ها 

 . (Mine, 2016: 79) اند از:عبارت

 استقالل بيشتر بريتانيا در تصويب قوانين؛ -

 تر اتحاديه همچون يونان و ...؛ عدم تعهد به ارائه کمک مالي به کشورهاي ضعيف -

 چارچوب محور يورو آتالنتيک؛تقويت روابط آتالنتيکي مستقل با آمريکا خارج از  -

 کنترل بيشتر بر مرزها و حتي تردد شهروندان ساير کشورهاي اروپايي؛  -

 عنوان پول ملي اين کشور؛حفظ استقالل و تقويت پوند انگليس به -

 سلب اختيارات دادگاه اتحاديه اروپا و استقالل بيشتر قوه قضائيه بريتانيا؛  -

 اروپا؛ خروج بريتانيا از بازار واحد  -

 خروج از اتحاديه گمرکي؛  -

 هاي کشاورزي و ماهيگيري.استقالل در تدوين سياست -

 

 چهارچوب نظري

  نظریه سازه انگاري

دغدغه ونت  .  ي شودم  در روابط بين الملل محسوب  (Constructivism) متفکر اصلي نظريه سازه انگاري لکساندر ونتا

.  ايجاد راهي ميانه يا پلي بين دو جريان اصلي مناظره کنوني حاکم بر روابط بين الملل يعني خرداگرايي و انعکاس گرايي است

و   مفهومي  هاي  کاستي  و  رهيافت  اين  برآمدن  ونت، چگونگي  انگاري  سازه  نظريه  از  تصويري مختصر  ارائه  مقاله حاضر ضمن 

در اين مقاله نشان  .  بي به يک راه ميانه يا نظريه جديد در روابط بين الملل را مورد واکاوي قرار مي دهدتجربي آن براي دستيا

رفتار   و  منافع  بر  مؤلفه ها  اين  تأثيرگذاري  و چگونگي  و هويت  تقويت جايگاه فرهنگ  به  پويش فکري ونت  داده مي شود که 

در ارائه يک دستور کار   توانمندي  فقدان  حيث  از  ونت  فلسفي  –فکري  با اين حال کاستي هاي سامان  .  بازيگران انجاميده است

نظريه  فرآيند  ميانه در  راه  به  و دستيابي  آليسم  ايده  ماترياليسم/  از دوگانگي  علمي، گذار  ارزيابي  قابل  و گزاره هاي  تحقيقاتي 

ررسي آراء ونت در مقاله حاضر با تمرکز بر اثر  نقد و ب.  پردازي روابط بين الملل را مبتني بر انديشه وي با امتناع مواجه مي سازد

 . (Mine, 2012: 85). نظريه اجتماعي سياست بين الملل « صورت مي گيرد » اصلي وي يعني کتاب

مجموعه تالش هاي فکري انجام گرفته در روابط بين الملل به نظريه هاي انجاميده است که بر اساس نسبت آنها با جهان 

نظريه هاي تبييني در پي بيان چرايي رفتار دولت ها  .  به نظريه هاي تبييني و تاسيسي قابل تقسيم اند)مسايل معرفت شناسي(  

هاي   نظريه  اين،  مقابل  در  و  کرده  تلقي  نظريه  به  نسبت  خارجي  امري  عنوان  به  ها  دولت  ميان  روابط  اساس  اين  بر  که  بوده 

ت ها و روابط ميان ملت ها از طريق زبان، ايده ها و مفاهيم ايجاد شده  باشند که واقعيگيرند قائل به اين امر ميتاسيسي قرار مي

اوايل دهه.  گيرندشکل مي المللي هستيم که حد    80در  پديده ها و رفتارهاي بين  ما شاهد طرحي نو براي مطالعه واقعيت ها 

 شود.ري ياد برده مياز اين طرح نو تحت عنوان سازه انگا گيردفاصل ميان نظريات تبييني و تاسيسي قرار مي

بوده است الملل در جامعه شناسي مطرح  روابط بين  از طرح در  انگاري رويکردي است که پيش  اواخر  .  سازه  و   1980از 

 سازه انگاري به يکي از تئوري هاي اصلي روابط بين الملل تبديل شده است.  1990اوايل 

گيرد و معنا  نش هاي انساني در فضايي اجتماعي شکل ميکند، که همه کاين نگرش بر ساخت اجتماعي واقعيت تاکيد مي

در تئوري سازه انگاري، هويت ها، هنجارها و فرهنگ  .  دهد کند و اين معنا سازي است که به واقعيات جهاني شکل ميپيدا مي

شود  ها ايجاد مي  هويت ها و منافع دولت ها توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگ.  کنند در سياست هاي جهاني ايفا مينقش مهمي

اين   مي  "فرايند"و  تعيين  را  ها  دولت  تعامل  موضوع  که  مياست  امر  اين  به  انگاري  و  نمايد.سازه  ها  هويت  چگونه  که  پردازد 
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و روابط ميان دولت ها بر اساس معنايي است که    توانند با روابط نهادينه ميان آنها گسترش يابد هنجارهاي اجتماعي مردم مي

 .  گر قائلندآنها براي يکدي

شود و روابط دولت ها با هم بر اساس معنايي است که آنها  در سازه انگاري از آن جا که منافع از روابط اجتماعي حاصل مي

عمل نسبت به ديگران .  هويت يک امر رابطه اي است که به معناي درک از خود و انتظارات از ديگران است.  براي يکديگر قائلند

همچنين اولويت هاي بين الملل کارگزاران بر اثر جامعه پذيري درون  .  ه نسبت به آن کارگزار وجود داردبر اساس معنايي است ک

باشد در زمينه تاکيد بر هنجارها با نظريات  نگاه سازه انگاران به هنجار ها و قواعد نيز مهم مي.  شودجامعه بين الملل حاصل مي

هنجارها تاکيد دارند در حالي  ليبرال ها دارند اينست که ليبرالها بر جنبه تنظيميليبرال اشتراک دارند اما تفاوت محسوسي که با 

کنند و بر اين اعتقادند که هنجارها در پي فرايند هاي  بر جنبه تکويني آنها نيز توجه ميکه سازه انگارها عالوه بر جنبه تنظيمي

بوجود مي تعامالت  ک.  آيندمانند  تئوري  اين  انديشمندان  ميان  تاکيد  از  هنجارها  اهميت  بر  بيشتر  کاتزنستاين  و  انف  راتاکويل، 

 کرده اند. 

طيف وسيعي از نظريات سازه انگاري از نوع متعارف آن تا راديکال باعث شده است تا عملياتي کردن اين نظريه مشکالت  

باشد داشته  را  خود  عنوان  .  خاص  به  رويکرد  اين  انديشمندان  را  کلي  مورد  حال سه  اين  با  انگاري اما  سازه  اصلي  هاي  گزاره 

 پذيرفته اند. 

 باشد: اين سه مورد شامل موارد زير مي

 باشند. ساختار هاي هنجاري و فکري به اندازه ساختار هاي مادي داراي اهميت مي -1

 هويت ها و هنجارها در شکل گيري منافع و کنش ها نقش تعيين کننده دارند.  -2

 دهند. شکل ميساختار وکارگزار متقابال به هم  -3

بيان   مفروضه هاي آن  انگاري و  تئوري سازه  از  انگاري تقسيم بندي هاي  انديشمندان مختلف رهيافت سازه  بر آن  عالوه 

 نموده اند 

 نمايد:  واينر مهمترين گزاره هاي رهيافت سازه انگاري را بدين صورت بيان مي

 ورهاي فکري و هنجاري نيز اهميت دارند. شود بلکه فاکتمحيط جهاني تنها به عوامل مادي محدود نمي -1

 باشند. باشد و اينکه دولت ها داراي صفات ذاتي و از پيش تعيين شده نميخصوصيات دولت ها نتيجه تعامالت آنها مي -2

باشند که در فرايندهاي بين المللي  باشند بلکه نتيجه تعامل اجتماعي ميمنافع و هويت ها مفروض و از پيش داده نمي  -3

 .  باشندر معرض تغيير ميد

 با عالمت ها و سخنراني ها. بحث و استدالل و ارتباط همگاني و عمومي -انواع تعامل عبارتند از: مذاکرات / چانه زني   -4

 گيرد:تصميم گيري در امور جهاني در سه سطح صورت مي -5

 مثل رژيم هاي امنيتي نهادهاي رسمي  -1

 ون، قواعد و هنجارها( فرهنگ سياسي جهاني)حکومت قان -2

 فاکتورهاي انگاره اي از جمله الگوهاي دوستي و دشمني، روابط سياسي ميان کشورها. -3

شد ولي بدنبال ناتواني تئوري هاي سنتي در پيش بيني تحوالت سازه انگاري ابتدا بيشتر با نام الکساندر ونت شناخته مي

از  .  باشددر حال حاضر يکي از تئوري هاي غالب در روابط بين الملل مي  جهاني، توسط انديشمندان ديگر رشد و گسترش يافت و 

توان به استفان وارينگ، ميچل بارنت، نيکالس اونف، کاتزنساين، راگي،  انديشمندان برجسته سازه انگاري در روابط بين الملل مي

 ويور، چکل و انتوني کالرک اشاره کرد.

بندي  تقسيم  به  نيز  چکل  واينر،  بر  است  عالوه  پرداخته  انگاري  سازه  هويتي،  .  رهيافت  دسته  سه  به  را  رهيافت  اين  وي 

تقسيم مي انتقادي   / راديکال  و  اياالت متحده مي.  کند تفسيري  در  هويتي که مکتب حاکم  انگاري  نقش  سازه  بررسي  به  باشد 

انديشمندان اين دسته از .  پردازدهنجارها و در موارد معدودتري به نقش هويت ها در شکل گيري نتايج سياست بين الملل مي

اند که بيشتر به تاثير يک پديده بر پديده ديگر مي پوزيتويست  انگاري  .  پردازد)تاثير علي هنجارها(لحاظ معرفت شناسي  سازه 

مي اجتماعي  واقعيت  در ساخت  زبان  نقش  بررسي  به  دارد  اروپا  در  بيشتري  عموميت  که  معرفت  تفسيري  لحاظ  از  که  پردازد 
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بلکه به مقدور بودن )ممکن و شدني بودن . شودپرداخته نمي  bبر  aباشند در اين تئور ي به تاثير پوزيتويست مي  -ي پستشناس

سازه گرايي راديکال / انتقادي از کانون هاي  .  پردازدپردازد( و به تشريح مضمون هويت دولت ها در يک مورد خاص ميآنها مي

هر دو سازه  .  اما با تاکيد بر بازتوليد هويت ها داراي يک بعد هنجاري صريحي است.  کندزبان شناختي حمايت و پشتيباني مي

مي بر  ويتگنشتاين  زبانشناختي  رهيافت  به  تئوريکشان  اساسي  منابع  انتقادي،   / راديکال  و  تفسيري  تحليل  انگاران  در  و  گردد 

زباني هاي  بازي  و  معرفتي  و  فکري  هاي  گفتمان  بر  که  تاکيدي  با  مي  هايشان  قرار  ها  مدرن  پست  جرگه  در  .  گيرند دارند 
(Erdogan, 2014: 79-86) 

 

 تایيد برگزیت از سوي مردم بریتانيا 

پرسي برگزيت )فرايند خروج بريتانيا از اتحاديه  شود اين است که چرا مردم بريتانيا به همهسؤالي که در اين ميان مطرح مي

 (11: 1389اروپا( رأي مثبت دادند؟)سلطاني،  

وجوي هويتي مستقل از  همواره در پي جست   تاريخي  –صورت سنتي  ر پاسخ به اين سؤال بايد گفت که مردم بريتانيا بهد

 .کنندياد مي اي که از اروپا با واژه »قارهگونهبه. کنندقاره اروپا بوده و کشور خود را جدا از اروپا قلمداد مي

زمينه  داراي  اروپا،  از  بريتانيا  جدايي  استدرواقع  هويتي  شرايط انگليسي.  هاي  داراي  و  جدا  کشوري  را  خود  همواره  ها 

دانسته اروپايي  کشورهاي  ساير  به  نسبت  داشته.  اندمتمايزي  اروپايي  کشورهاي  ميان  در  را  کمترين همگرايي  رو  .  انداز همين 

 ( 8: 1384)لواساني، 

توافق حمايت   بدون  برگزيت  از  بريتانيا  در  اندکي  ارزيابيمينيروهاي سياسي  بريتانيا خروج کنند چراکه طبق  هاي دولت 

از  خروج  سنگين  غرامت  پرداخت  و  غذايي  مواد  کمبود  که  کرد  خواهد  وارد  کشور  اين  اقتصاد  به  سنگيني  ضربه  توافق  بدون 

 .(79: 1383تواند از آن جمله باشد )قهرمانپور، اتحاديه مي

نيز شا مل واژگاني است که توسط سياستمداران بريتانيايي هميشه در مقابل  بر اين اساس هويت ملي و هويت بريتانيايي 

منظور به دست صورت مستقل و نه جمعي بهاين نظريه بر اين باور است که هر ملتي بايد به.  شده استهويت اروپايي استفاده

بردارد گام  خود  منافع  و  اهداف  به.  آوردن  قريب  اکثريت  مقابل  اتحاديه،  در  کشورهاي  و  اتفاق  کرده  برجسته  را  گرايي  اروپا 

چراکه به لحاظ جغرافيايي و سياسي، اين کشور خود را  .  در اين شرايط، بريتانيا يک استثنا است.  اندگرايي را کمرنگ کردهملي

خود )نظام  بريتانيا به دليل سابقه تاريخي  .  نمايدهويت بريتانيايي تأکيد مي  بر  و   کندمي  قلمداد  اتحاديه  اعضاي   ساير  متفاوت از

آنگلوساکسون  با  پيوستگي  و  خودامپراتوري  مواضع  بر  بريتانيايي،  هويت  شرايط  نيز  و    مقابل   در  بنابراين.  کند مي  پافشاري  ها( 

 )http://www.Pinr.com(. بريتانيايي يا بريتانيايي مآبي قرار دارد هويت  اروپاگرايي، مفهوم

 

 دم همگرایی بریتانيا با فرایندهاي مشترک اروپاییسابقه ع

در بررسي پيشينه عدم همگرايي بريتانيا با اتحاديه اروپا که منجر به برگزيت شد، بايد به اين نکته اشاره کرد که بريتانيا  

از ديرتر  عمل  بسيار  داليل  اصولي،  داليل  از  بيش  و  پيوست  اتحاديه  به  فرانسه  و  آلمان  مانند  داشتگرايانهکشورهايي  .  اي 

اي بودن(، تاريخ )عدم اشغال اين کشور از ازجمله جغرافياي خاص )جزيره.  شده استتفسيرهاي متعددي براي اين رويکرد ارائه 

  حاکميت  با  فرهنگي  –و پيوند عميق اجتماعي  (ميالدي(، ساختار نهادي )پراکندگي احزاب سياسي(، اقتصاد )فرا آتالنتيک 1066

 (www.brookings.edu(. ملي

زماني که شومان،  .  ترين مخالفان تعميق همگرايي و تبديل اتحاديه به فدراسيون اروپايي بوده استاين کشور از سرسخت 

منفي داد و يکي از  اعالميه تأسيس جامعه زغال و فوالد را صادر کرد، بريتانيا به آن پاسخ    1950وزير خارجه فرانسه در سال  

اولين گام به اروپايي اعالم  داليل عدم شرکت بريتانيا در اين جامعه اين بود که شومان، اين جامعه را  سوي تشکيل فدراسيون 

 (58-59: 1394فالح زاده، ). کردمي

حوزه پولي يورو    گاه بهبه دليل مشکالت اقتصادي، مکانيسم نرخ ارز را ترک کرد و هيچ  1992همچنين اين کشور در سال  

که باوجود پيوستن به يورو آخرين کشوري بود که به طوري ها، رويه ملي خود را حفظ کرد، به بريتانيا در بيشتر زمينه .  نپيوست
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 تاريخي   –صورت سنتي  مردم بريتانيا به  )www.brookings.edu(.  نشد منشور اجتماعي اروپا پيوست و عضو پيمان شينگن

اي که از اروپا با  گونهبه.  کنندقاره اروپا بوده و کشور خود را جدا از اروپا قلمداد مي  از  مستقل  هويتي   وجويجست  پي  در  همواره

 کنند  ياد مي «واژه »قاره
 

 وضعيت آمریکا در برگزیت 

موجب افزايش سهم آمريکا از بازارهاي اروپا و بريتانيا  هاي اعالمي کاخ سفيد، خروج بريتانيا از اتحاديه  برخالف ابراز نگراني

داري آمريکا درباره تأثيرات منفي خروج بريتانيا،  برخالف ادعاهاي مقامات خزانه.  ها به واشنگتن خواهد شدو تعميق وابستگي آن

 .اين فرآيند باعث تشديد وابستگي امنيتي بريتانيا و اتحاديه اروپا به واشنگتن خواهد شد

 :توان اینگونه برشمردیل این وابستگی را میدال

در اين وضعيت هم خالء حضور بريتانيا در  .  ايجاد خالء و گسست امنيتي به دليل قطع ارتباط ميان اتحاديه اروپا و بريتانيا

يک وضعيت متقابل در واقع اين خالء  .  اتحاديه اروپا براي اين نهاد ملموس است و هم خالء همکاري اتحاديه اروپا براي بريتانيا

 .براي هر دو طرف است

به دليل وجود اين خالء، درباره موضوعاتي نظير مهاجرت، مواد مخدر و تروريسم، تهديدات جدي براي بريتانيا و اتحاديه  

 (111 :1393)نورالدين و موسوي، . . شود که هر دو طرف ناچار به همکاري با آمريکا هستنداروپا پديدار مي

برسو اروپا در کوتاهاق ديويد  اتحاديه  از  بريتانيا  است خروج  معتقد  آمريکايي  ارشد  اقتصاد  تصاددان  بر  تأثيرات منفي  مدت 

هاي ايجادشده  براثر ناامني.  اما در درازمدت باعث ايجاد مزاياي اقتصادي فراواني براي واشنگتن خواهد شد.  آمريکا خواهد داشت

سرمايه از  بسياري  انگلستان،  اقتصاد  سرمايهگذادر  تا  کرد  خواهند  سعي  کنندرها  منتقل  امن  بازارهاي  به  را  خود  .  هاي 
)http://www.brookings.edu/fp/cuse/analysis/index( 

اندازه بريتانيا فاقد  ساير کشورهاي اروپايي نيز بهچون  .  تر خواهد بودها بازار آمريکا مطلوبقطعاً براي بسياري از اين دارايي 

ها به اقتصاد آمريکا، آثار مثبت فراواني براي اقتصاد اين کشور در بر خواهد راهي شدن اين دارايي.  امنيت اقتصادي خواهند بود

و عدم اتخاذ سياست تجارت    پذيري اتحاديه اروپا در مبادالت تجاري خود با بريتانيا از سوي ديگر در صورت عدم انعطاف.  داشت

مي باعث  شرايط  اين  کشور،  اين  با  شرکتآزاد  تا  اروپاييشود  نبود  خأل  آمريکايي  تجار  و  دهندها  پوشش  را  بريتانيا  در  را  .  ها 

 ( 75-76: 1322)محمدي، 

ن از طريق ايجاد گذارانفس سرمايهاي روي تجارت و اعتمادبهتواند داراي تأثيرات منفي گستردهاز سوي ديگر برگزيت مي

تر شود که خريد کاالهاي آمريکايي براي خريداران گران براي مثال باعث مي.  هاي اقتصادي در بازارهاي مالي جهاني باشدشوک

.  طور بالقوه کسري تجاري را افزايش دهد تواند صادرات آمريکا را کاهش دهد و بهاقتصاددانان معتقدند که اين امر مي.  تمام شود

وزير بريتانيا به دنبال الگو  اما از سوي ديگر نخست. جمهور آمريکا اصرار دارد که اين کسري تجاري کاهش يابد که رئيسدرصورتي 

اروپا است که سياست تجارت را براي  عنوان نمونه قرار دادن تجارت جديد با آمريکا به از اتحاديه  از مزاياي خروج  عضو   28اي 

 (Erdogan, 2014: 29-30). کندخود تعيين مي

کنندگان آمريکايي و انگليسي پس از شروع فرايند برگزيت شش بار تاکنون در اين سه سال و نيم با  از سوي ديگر مذاکره

اين ميزان بسيار . دالر است  ميليارد 800حجم تجارت کاالها و خدمات بريتانيا با اتحاديه اروپا، در حدود . اند يکديگر مالقات کرده

بنابراين اين نکته کامالً آشکار و مبرهن است که دولت آمريکا  .  ميليارد دالري اين کشور با آمريکا است  262ارت  بيشتر از رقم تج

به خود  جايگزيني  دنبال  ترامپبه  دونالد  دليل  همين  به  دقيقاً  و  است  اروپا  حمايت    جاي  اروپا  اتحاديه  از  بريتانيا  خروج  از 

در هفتاياالت.کندمي آمريکا  سال    ماههمتحده  از    2019اول  کمتر  اندکي  تجاري  مازاد  و خدمات  کاال  تجارت  در    3ميالدي، 

ميليارد دالري با   500( داراي کسري  1398)تير    2019که آمريکا تا ماه جوالي سال  درصورتي .  ميليارد دالر به دست آورده است

 )http://www.turkishembassy.org/governmentpolitics/index(. جهان بوده است

در واقع بر خالف وضعيت مبادله تجاري آمريکا با ساير کشورها که داراي کسري تجاري و موازنه منفي به ضرر آمريکا است،  

 .داده و موازنه آن را به نفع خود مثبت نمايداين کشور در اثر برگزيت توانسته است مبادله تجاري خود با بريتانيا را بهبود 
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هاي اعالمي کاخ سفيد، خروج بريتانيا از اتحاديه موجب افزايش سهم آمريکا از بازارهاي اروپا و بريتانيا  برخالف ابراز نگراني

ات منفي خروج بريتانيا،  داري آمريکا درباره تأثيربرخالف ادعاهاي مقامات خزانه.  ها به واشنگتن خواهد شدو تعميق وابستگي آن

 ((Rubin, 2009: 77 . اين فرآيند باعث تشديد وابستگي امنيتي بريتانيا و اتحاديه اروپا به واشنگتن خواهد شد

 

 پيامدهاي اقتصادي برگزیت براي بریتانيا، اتحادیه اروپا و سایرکشورها

چراکه باعث .  ي بر اقتصاد بريتانيا و شرکاي تجاري آن استخروج بريتانيا از اتحاديه اروپا داراي آثار و پيامدهاي منفي فراوان

درباره آثار اقتصادي خروج از اتحاديه در داخل بريتانيا، نهاد نظر  .  کشور بسيار محدودتر از سابق شودشود تا دامنه تجاري اين  مي

دچار شود،  خارج  اروپا  اتحاديه  از  کشور  اين  اگر  که  کرده  اعالم  بريتانيا  بودجه  مصرف  زيان    بر  متحمل  و  اقتصادي    30رکود 

  2تر شدن  بيني بانک مرکزي بريتانيا، يکي از پيامدهاي خروج از اتحاديه اروپا، کوچکبر اساس پيش.  ميليارد پوندي خواهد شد 

اروپا و کشورهايي    اين  اقتصاد  درصدي  8  تا اقتصادي اتحاديه  پانزده سال آينده خواهد بود که سبب کند شدن رشد  کشور در 

  )www.csr.ir/department.aspx). اي با بريتانيا دارندشود که تجارت گستردهيم

، با  2020دهد که رشد اقتصادي انگليس در سال  المللي پول درباره پيامدهاي بر گزيت نشان ميگزارش اخير صندوق بين

برگزيت:  »همچنين بر اساس گزارش موسسه »براي دولتِ« بريتانيا که گزارشي با عنوان  .  ددرصدي مواجه خواهد ش  2کاهش  

حدود   برگزيت  اجراي  با  است،  کرده  تنظيم  گمرکي«  همکاري    180حقوق  اروپا  اتحاديه  با  تاکنون  که  بريتانيايي  تاجر  هزار 

شود که اين موضوع ساليانه د و تخمين زده ميکنند، پس از برگزيت براي نخستين بار با مشکالت گمرکي مواجه خواهند شمي

 )www.csr.ir/department.aspx.(. ها هزينه خواهد داشتچهار ميليارد پوند براي آن

. در اين کشور صادر شودميليون اظهارنامه گمرکي    200دولت بريتانيا تخمين زده که پس از برگزيت، ساليانه حتي بيش از  

اظهارنامه اين  تنظيم  که  شده  برآورد  گزارش،  اين  اساس  هزينهبر  هرکدام  بين  ها  کل    45تا    20اي  و  باشد  برداشته  در  پوند 

رکز ملي آمار اين کشور در م  ( (http://www.meforum.org.  ميليارد پوند خواهد بود  9تا    4هاي مربوط به آن بين  هزينه

( در مقايسه با همين مدت در  2019گزارشي اعالم کرده است نرخ رشد اقتصادي بريتانيا در سه ماهه منتهي به سپتامبر امسال )

سال   دوم  ماهه  سه  در  رقم  اين  است،  رسيده  درصد  يک  به  نقطه(  به  )نقطه  پيش  بود  1/3سال  از  درصد  يکي  ديگر  از سوي 

لمان درباره پيامدهاي منفي برگزيت بر اقتصاد بريتانيا گفته است که اين خروج    ط به امور ارزي بانک کومرستحليلگران مربو

که  مي شود  باعث  برود   25تواند  دست  از  بريتانيا  پوند  ارزش  از  وضعيت   .)http://www.igeme.org.tr.php(  درصد  اين 

شود  تواندمي بريتانيا  از  شمالي  ايرلند  و  اسکاتلند  استقالل  به  مي.  منجر  باعث  شرايط  يک  اين  به  تبديل  که  بريتانيا  تا  شود 

 انگلستان کوچک شده است، بيش از هر زماني ديگري به جمهوري اسالمي ايران در غرب آسيا نياز داشته باشد  

هاي فرانسوي، نخستين تبعات بريتانيا بايد گفت بنا به آمار و مستندات روزنامه  در خصوص تأثير برگزيت بر شرکاي تجاري

از ماه آوريل   به نوشته روزنامه فرانسوي تريبيون. خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، با کاهش تجارت خارجي فرانسه پديدار شده است

به    2017 برگزيت  اثر  در  که  بريتانيا  به  فرانسه  صادرات  کاهش  عضو نرخ  ساير کشورهاي  از  بيشتر  برابر  دو  است،  آمده  وجود 

 (118 : 1388)حسين زاده، . اتحاديه اروپا بوده است

در اين زمينه گزارش داده است که خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا داراي تبعات منفي بر  همچنين موسسه تحقيقاتي پروگني

ان، برگزيت موجب شده است که حدود هفتاد هزار نفر کار خود را در آلمان از بنا به گفته کارشناس.  باشدبازار اقتصادي آلمان مي

 (12: 1387)صالحي، ). دست بدهند

در خصوص پيامدهاي خروج بدون توافق بريتانيا از اتحاديه اروپا الزم است به اين نکته اشاره شود که مارک کارني، رئيس  

گر ناديده  به  نسبت  هشدار  با  بريتانيا  مرکزي  و  بانک  جدي  آسيب  کاري  چنين  که  گفت  توافق  بدون  برگزيت  پيامدهاي  فتن 

 ( 45)همان:.يافته و نرخ تورم صعودي خواهد شدهاي فراواني براي اقتصاد بريتانيا در بر خواهد داشت و ارزش پوند کاهشريسک 

ريتانيا از اتحاديه اروپا  هاي جدي اقتصادي خروج باي بريتانيا ضمن اخطار نسبت به آسيب همچنين دفتر مسئوليت بودجه 

اين کشور دچار    اروپا،   اتحاديه  از  بريتانيا  )برگزيت( بدون دستيابي به توافق با اين اتحاديه گفته است که در صورت خروج سخت

تحت چنين شرايطي دولت بريتانيا بايد نسبت به تأمين کسري بودجه .  ميليارد پوندي خواهد شد  30رکود اقتصادي و آسيب  
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شود تا به بدهي ملي اين کشور  استقراض از طريق صدور و فروش اوراق قرضه مبادرت کند که اين وضعيت باعث مي  خود، به

 افزوده شود

رکن توسعه و تجارت سازمان ملل متحد( اخيراً با انتشار گزارشي هشدار داده است که: خروج بريتانيا از   در اين رابطه آنکتاد

اين رقم .  ميليارد دالري بريتانيا به اتحاديه اروپا شود  16تواند حداقل موجب کاهش صادرات  مي  اتحاديه اروپا بدون توافق تجاري

ميليارد دالر يک برآورد کامالً    16به اعتقاد کارشناسان آنکتاد، رقم  .  درصد کل صادرات بريتانيا به اتحاديه اروپا است  7معادل  

تعرفهمحافظه افزايش  تنها شامل  و  است  وکارانه  بودهاي  بريتانيا خواهد  بر کاالهاي  اروپا  اتحاديه  زاده،  .  ارداتي   : 1388)حسين 

201) 

  از سوي ديگر خروج بدون توافق بريتانيا از اتحاديه اروپا به اين معني است که ترتيبات قانوني که شامل بسياري از جنبه 

ناگهان متوقف خواهند  هاي زندگي روزمره شهروندان بريتانيايي مي توجهي در روابط  اين امر همچنين تغيير قابل.  شدباشد به 

تواند در زمره  هاي باالتر و کمبود کاالهاي اساسي ميگويند قيمتمخالفان مي.  کند تجاري بين بريتانيا و اتحاديه اروپا ايجاد مي

المللي معتقدند که يک  اقتصاد بيناز سوي ديگر تحليلگران .پيامدها و تبعات خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا براي بريتانيا باشد

تبع اين شرايط، توليدکنندگان آمريکايي  تواند منجر به افزايش قيمت دالر در برابر پوند و يورو شود و بهبرگزيت بدون توافق مي

 ,Erdogan) شوندتر ميشوند، چراکه کاالهاي آمريکايي گرانرو ميفروشند، ناگهان با يک مانع روبهکه به بريتانيا جنس مي

1999: 29-30) 

 

به  تهدیداتی  و  فرآیند حامل فرصتها  این  که  باید گفت  با چين  بریتانيا  تجارت  بر  برگزیت  تبعات  در خصوص 

 :شرح ذیل براي چين است

 عالوه بر اين، اگر اتحاديه .  کندترين مشارکت تجاري در جهان را ترک ميرا ترک کند، بزرگاگر بريتانيا اتحاديه اروپا  -1 

مطلوب دسترسي  شرکتاروپا  براي  را  شدتري  خواهد  گذاشته  کنار  بريتانيا  کند،  فراهم  چين  بازارهاي  به  اروپايي  برخي  .  هاي 

کند تا مذاکرات تجاري خود با چين را جايگزين منافع تجاري  معتقدند که خروج از اتحاديه اروپا فرصتي را براي بريتانيا ايجاد مي

اروپا کند اين.  خود با اتحاديه  اينبا  دهند که به دليل کوچک بودن بازار بريتانيا، ممکن است ديدگاه هشدار مي  حال منتقدين 

 (99: 1384)لواساني،  . چين عالقه بيشتري به مذاکره با اتحاديه اروپا نشان دهد

انگلستان کرده است، به    هاي هنگفتي را درگذاريهاي اخير سرمايهخروج بريتانيا از اتحاديه اروپا براي چين که در سال-2

پس از اعالم تصميم خروج بريتانيا از  .  ميليون نفر مشتري است  500معني محروميت از دروازه راهبردي بازارهاي اتحاديه اروپا با  

رسيده    2017تا    2012اتحاديه اروپا و آشفتگي در بازارهاي جهاني، ارزش واحد پول چين به کمترين حد خود ظرف سالهاي  

اين بحران اقتصادي و  . مقامات چيني براي حفظ ارزش پول اين کشور وارد عمل شدند  2017در حالي است که در سال  اين . بود

دهد که سرعت رشد  ترين رقيب آمريکا در سطح جهان است رخ مياز دست دادن بازارهاي اروپا در حالي براي چين که بزرگ

کاهش  .  ور شديداً نيازمند يافتن شرکاي تجاري و اقتصادي در جهان بودکاهش يافته و اين کش  2016اقتصاد اين کشور در سال  

هاي چيني در بازارهاي اروپايي و يا حداقل بروز وقفه در اين روند، به معني جايگزين شدن آمريکا به جاي چين در  حضور شرکت 

 . بازارهاي اروپا است
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 قالطاراحتمال جدایی اسکاتلند، ایرلند شمالی و منطقه جبل
الطارق درصد مردم منطقه جبل  95.9ها و همچنين حدود  درصد ايرلندي  55.7ها،  درصد اسکاتلندي  62با توجه به اينکه  

طلب در اين کشورها افزايش ها و احزاب جدايي(، احتمال تقويت گرايش1اند )نمودار شماره  در رفراندوم برگزيت، مخالف آن بوده

اي که باعث شد اکثريت  پرسي جدايي اسکاتلند از بريتانيا برگزار شد، يکي از علل عمدهمهنيز که ه  2014در سال  .  يافته است

در اين شرايط روابط  . مردم اسکاتلند، به طرح استقالل از بريتانيا رأي منفي بدهند، منافع اقتصادي ناشي از روابط بين اين دو بود

با   روابطش  اما  ماند؛  باقي خواهد  انگلستان  با  بهاسکاتلند  اروپا  يافتاتحاديه  کاهش خواهد  اصلي  .  شدت  علل  از  يکي  همچنين 

ايرلند شمالي »پيمان جمعه نيک« بود که در سال  کاهش تنش ايرلند شمالي و همچنين بين جناح  1998ها در  هاي مختلف 

هايي  ممکن است مجدداً در آنجا تنشاندازد و  خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، اين پيمان را به مخاطره مي.  انگلستان به امضا رسيد

 . (Mine, 2009: 115).  در راستاي جدايي از بريتانيا شکل بگيرد

 

 سقوط ارزش پوند

نتيجه همه  از اعالم  پرسي مبني بر موافقت اکثريت مردم بريتانيا، ارزش پوند بريتانيا در قياس با ساير ارزهاي معتبر پس 

ي ارزش پوند بريتانيا با ايجاد تأخير در فرايند خروج بريتانيا، باز هم کاهش يافته است روند کاهش. شدت کاهش پيدا کردجهان به

شود تا در آينده تقاضا براي پوند بريتانيا کمتر شده، سهم آن در ذخاير ارزي ساير کشورهاي جهان و و تداوم اين روند باعث مي

از برگزيت سهم پوند بريتانيا در پرداخت  در مقطع يک سال.  شدت کاهش يابدالمللي بهحتي در تجارت بين از پس  هاي مالي 

 .  در حالي که سهم ارزهايي همچون يورو، ين و يوان افزايش پيدا کرده است  7.07درصد به  8.43

 

 رابطه بين ایرلند شمالی و جنوبی

اروپ  اتحاديه  بريتانيا و  ايرلند جنوبي و همچنين  با  ارتباط آن  ايرلند شمالي و نحوه  از جديمسئله  هاي  ترين چالشا يکي 

ترين سطوح خود قرار دارد؛ به  در حال حاضر روابط بين ايرلند شمالي و جنوبي در عالي.  بريتانيا در مذاکرات برگزيت بوده است

اين شرايط ناشي از عضويت دو کشور در  .  هاي مرزي بين دو کشور وجود نداردنحوي که هيچ پاسگاه و پست مرزي در گذرگاه
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که خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، مجدداً  يه اروپا و توافقات بين بريتانيا، ايرلند شمالي و ايرلند جنوبي بوده است؛ درحالياتحاد

. اي که پتانسيل تبديل به يک بحران جديد را داردشود؛ مسئلهباعث مطرح شدن مسائل مرزي بين ايرلند شمالي و جنوبي مي

 .(45: 1383)قهرمانپور، 

 

 ييرات در شاخص بورس لندنتغ

است »يورونکست«  از  پس  اروپا  بورس  بازار  دومين  و  جهاني  بورس  بازار  لندن ششمين  از .  بورس  که  سالي  دو  در طول 

از هزار ميليارد )يک تريليون(  رفراندوم برگزيت مي گذرد، بورس لندن در مقاطع مختلفي دچار تنزل گرديده و به ميزان بيش 

تواند  تداوم سقوط شاخص بورس لندن در آينده مي.  هاي سهامي متمرکز در انگلستان خارج شده استق دالر سرمايه از صندو

 مرکزيت مالي لندن و بريتانيا را در اروپا به چالش بکشد. 

 

 المللیهاي بينخروج شرکت

ايي خود، بريتانيا را تحقق برگزيت باعث شتاب در فرايند خروج شرکت هاي بين المللي مي شود که براي فعاليت هاي اروپ 

 به عنوان مرکز انتخاب کرده بودند. 

 

 آثار برگزیت در سطح اروپا 

 تضعيف اتحادیه اروپا 

از نقاط قوت آن محسوب مي اروپا يکي  اينکه عضو دائم شوراي امنيت .  شدحضور بريتانيا در اتحاديه  بر  اين کشور عالوه 

. ا، چين، ژاپن و آلمان( و دومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا را نيز دارداست، جايگاه پنجمين اقتصاد بزرگ جهان )پس از آمريک

بر اين اساس خروج اين کشور، حجم اقتصاد اروپا  .  (2گيرد )نمودار شماره  درصد کل اقتصاد اتحاديه اروپا را در بر مي  16بريتانيا  

ها در رده  عنوان بازيگري مستقل که سال اد اتحاديه بهاحتمال زياد، اقتصرا به شکل قابل توجهي کاهش خواهد داد تا جايي که به

مي  سقوط  چين  و  آمريکا  از  پس  سوم،  رده  به  داشت،  قرار  شاخص.  کنددوم  در  بزرگ بريتانيا  از  يکي  نيز  جمعيتي  ترين  هاي 

که   جايي  تا  است  اتحاديه  ا  13کشورهاي  کشور  اين  خروج  و  هستند  بريتانيايي  اروپا،  اتحاديه  جمعيت  کل  اتحاديه، درصد  ز 

ترين اعضاي اتحاديه اروپا از آن، منجر به ميليون نفر کاهش خواهد داد؛ بنابراين خروج يکي از مهم  500جمعيت آن را به زير  

 ( 110 :1394)نورالدين و موسوي، . تضعيف بيشتر اتحاديه مي شود

 

 کاهش اختيارات فراملی اتحادیه اروپا 

اختيارات تضعيف  با  اروپا  اتحاديه  است  »حفظ  اروپا  اتحاديه  براي  محتمل  پيامدهاي  از  يکي  چارچوب .  فراملي«  اين  در 

از سرايت جدايي براي جلوگيري  است  اروپا ممکن  به قدرت گيري اتحاديه  توجه  با  و همچنين  به ساير کشورها  بريتانيا  طلبي 

براي کشورهاي عضو حق حاک را کاهش داده،  اختيارات فراملي خود  از  بيشتري قائل شودراستگرايان، برخي  اين مسئله .  ميت 

البته اين نکته را نيز بايد مد نظر داشت که بريتانيا  .  دهدهاي سياسي، اقتصادي و هويتي اعضاي اتحاديه را کاهش ميحساسيت 

ست؛  ، همواره يکي از مخالفان جدي افزايش اختيارات حاکميتي اين نهاد فراملي بوده ا1970از زمان ورودش به اتحاديه در دهه  

هاي مبتني بر  تواند زمينه تصويب طرح لذا خروج اين کشور از اتحاديه، در شرايطي که البته احتمال وقوع آن کم است، حتي مي

 ( 140: 198)محمدي، . . مانده را فراهم کند تقويت همگرايي در بين کشورهاي باقي

 

 دومينوي خروج سایر کشورها از اتحادیه اروپا 

توان نخستين خروج از اتحاديه دانست که ممکن است راه را براي خروج ساير کشورها  يه اروپا را ميخروج بريتانيا از اتحاد

اکنون نيز مباحثي پيرامون »فرگزيت« )خروج فرانسه از اتحاديه(، »نِرگزيت« )خروج هلند( و برخي ديگر از  از هم. نيز هموار سازد
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.  تواند احتمال اين پيامد را افزايش دهدن در اين کشورها در آينده، ميگراياکشورها مطرح شده است که به قدرت رسيدن راست 

نهايت مي اروپا در  اتحاديه  اروپا شودسرايت برگزيت به ساير کشورهاي  اتحاديه  به فروپاشي   :Erdogan2018).  تواند منجر 

86) 
 

 جهانی   سطحآثار برگزیت در    

 المنافعتقویت اتحاد با آمریکا و کشورهاي مشترک

به همين دليل  .  سازدوج بريتانيا از اتحاديه اروپا، اين کشور را با خأل ائتالفي مهمي در سياست خارجي خود مواجه ميخر

المنافع اين خأل را برطرف سازد؛ بنابراين در  بريتانيا در تالش است تا با تقويت اتحاد خود با آمريکا و همچنين کشورهاي مشترک 

اولويت دادن به روابط آتالنتيکي بين بريتانيا و  صورت تکميل فرايند برگزيت، شا  هد تغيير ترکيب و جايگاه متحدان بريتانيا و 

بودآمريکا، در کنار کشورهاي مشترک به.  المنافع خواهيم  اثر  کار در دولت بريتانيا  خصوص با توجه به تداوم حزب محافظهاين 

 شود. تري دنبال ميصورت جديبه

 

 الملل در آینده رب در ساختار چندقطبی نظام بينشکاف در شبکه ائتالفی غ

رژيم قالب  در  و  امنيت مشارکتي  استراتژي  بر  اتکا  با  غرب،  ائتالفي  زمان جنگ سرد، شبکه  بيناز  نهادهاي  هاي  و  المللي 

بين امور  در  زيادي  نظر  اشتراک  ناتو،  همچون  استنظامي  داشته  م.  المللي  ساختن  کارآمد  استراتژي،  اين  اصلي  با  هدف  قابله 

وقوع برگزيت ضمن تضعيف شبکه ائتالفي غرب،  .  کنندمحور را تهديد ميتهديدات امنيتي در سطح جهاني است که نظم غرب

.  هاي امنيت مشارکتي با محوريت دو بازيگر اساسي شامل آمريکا و اتحاديه اروپا خواهد شدباعث ايجاد نظامي دوگانه از استراتژي 

 (218 :1398)حسين زاده، 

 

 کاهش وزن اتحادیه اروپا در سطح بين المللی 

اتحاديه اروپا همواره نقش مهمي در معادالت جهاني داشته است؛ اما خروج بريتانيا از انگليس وزن سياسي، اقتصادي و بين  

به را  اتحاديه  دهدالمللي  تقليل مي  را  آن در معادالت جهاني  اثرگذاري  و  داده  کاهش  به .  شدت  باعث  احتمال  اين مسئله  زياد 

 شود که اين اتحاديه، رويکرد تدافعي تري نسبت به چين و رسيه به عنوان قدرت هاي نوظهور در پيش گيرد. مي

 

 گرا هاي نئوناسيوناليست و راستتقویت جنبش

هاي اخير روند صعودي اي است که در سالخصوص در جهان غرب، پديدهگرا به هاي نئوناسيوناليست و راستظهور جنبش

از کشورها قدرت را در دست گرفتههاي راستدولت.  دا کرده استپي اتريش و برخي ديگر  اند و برگزيت  گرا در آمريکا، برزيل، 

شودمي جهان  سطح  در  مشابه  روندهاي  تقويت  باعث  راست .  تواند  حال احزاب  در  نيز  فرانسه  جمله  از  کشورها  ساير  در  گرا 

 ند. عضوگيري گسترده براي کسب قدرت سياسي هست

 

 تحول در شبکه ائتالفی بریتانيا در غرب آسيا 

کند و در تدوين و  هاي ساختاري را که از جانب اتحاديه اروپا بر بريتانيا تحميل شده بود، حذف ميبرگزيت برخي محدوديت

ماالً باعث تقويت و  احتاين مسئله  .  پيگيري منافع ژئوپليتيک خود در غرب آسيا آزادي عمل بيشتري به بريتانيا اعطا خواهد کرد

به احتمال زياد بريتانيا پس از تحقق .  خواهد شد.  هاي بريتانيا با برخي متحدان سابقش از جمله بحرين، عمان و ..بازسازي پيمان

 (110: 1394)صالحي، ). اي خود را حتي به شکل محدود در غرب آسيا افزايش مي دهد برگزيت، حضور منطقه 
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 اثرات برگزیت بر ایران

چنين درباره ارتباط برگزيت و جمهوري اسالمي ايران بايد به اين نکته اشاره کرد که با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا،  هم

.  اين امر به معناي کاهش نفوذ نسبي آمريکا در اتحاديه اروپا است.  شودگراي اتحاديه اروپا کمرنگ مي  رهيافت جناح آتالنتيک

.  کردنيابت از آمريکا در اتحاديه اروپا، موانع سياسي را در راه گسترش روابط ايران و اروپا ايجاد ميديگر اينکه حضور بريتانيا به  

تواند منجر به کاهش نقش بريتانيا در  همچنين برگزيت مي.  بنابراين خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا به معني رفع اين مانع است

ضمن اينکه اين  .  المللي خود بهره ببردتواند از اهرم فشار اروپا در تعامالت بينمياز سوي ديگر بريتانيا ن.  الملل شودمحيط بين 

شود تا بريتانيا که تبديل به يک  اين شرايط باعث مي.  تواند منجر به استقالل اسکاتلند و ايرلند شمالي از بريتانيا شودوضعيت مي

ا جمهوري  به  ديگري  زماني  هر  از  بيش  است،  شده  کوچک  باشدانگلستان  داشته  نياز  آسيا  غرب  در  ايران  )محمدي،  .  سالمي 

1322 :76-75 ) 

هيچ   است که  بازيگر مهم شده  به يک  تبديل  امروزه  ايران  اسالمي  آسيا جمهوري  غرب  نظير  چراکه در منطقه حساسي 

يه اروپا و گسسته شدن بنابراين در صورت خروج بريتانيا از اتحاد.  حل و فصل نيستاي در منطقه بدون حضور ايران قابلپرونده

مي پيدا  آسيا  غرب  منطقه  در  ايران  به  بيشتري  نياز  بريتانيا  نهاد،  اين  با  کشور  اين  امنيتي  .  کندروابط 
)www.csr.ir/department.aspx(   

تر گفته شد بر  چنانکه پيش.  ي منفي هم براي ايران باشدتواند داراي پيامدهاهمچنين عالوه بر موارد ذکرشده، برگزيت مي

شود که خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، باعث کاهش رشد آمارهاي اقتصادي اين اتحاديه بيني مياساس آمار و ارقام مستند، پيش

ه تبعات منفي اين وضعت، به  با توجه به در هم تنيدگي روابط اقتصادي کشورها با يکديگر، اين امر بسيار محتمل است ک.  شود

تواند باعث نزديکي هرچه از سوي ديگر برگزيت مي. جمهوري اسالمي ايران هم تسري پيداکرده و باعث زيان اقتصادي ايران شود

ه ايران  تواند درنهايت به افزايش فشارهاي آمريکا و بريتانيا ببنابراين بديهي است که اين نزديکي مي.  بيشتر بريتانيا به آمريکا شود

 )http://www.enstituykurdi.org(5 :2009 ,. منجر شود

 

 کاهش یا تداوم سطح فعلی تجارت با ایران 

ميليون دالر نيز    56ميليون دالر کاال و خدمات از بريتانيا وارده کرده و    192( ايران ساالنه حدود  2018در سال آخر مالي )

ميليون دالر و در حدود نيم درصد از   248ايران با بريتانيا در مجموع حدود    به اين کشور صادرات دارد؛ بنابراين سطح تجارت

، در طول يک دهه اخير نيز سطح تجارت دو 1طبق جدول شماره  .  کل تجارت خارجي کشور بوده که رقم بسيار پاييني است

شود که کاهش روابط تجاري دوجانبه، براي ده است و ميزان اندک تجارت باعث ميميليون دالر بو  500کشور عمدتاً کمتر از  

 (102: 1384)ابوک، . اقتصاد دو کشور چالش خاصي در پي نداشته باشد

 هاي اخير ميزان واردات و صادرات ایران و بریتانيا در سال: ۱جدول شماره  

 20۱0 20۱۱ 20۱2 20۱3 20۱4 20۱5 20۱6 20۱7 

 235 ۱7۱ ۱23 ۱۱4 89 ۱20 204 327 واردات

 25 55 32 40 32 ۱37 420 2۱8 صادرات

 

 اي بریتانيا تقویت پيوندهاي امنيتی با متحدان منطقه

محافظه و  حزب  سعودي  عربستان  عمان،  بحرين،  جمله  از  منطقه  کشورهاي  برخي  با  روابط  گسترش  طرفدار  بريتانيا  کار 

هاي  اري اين حزب، با وجود فشارهاي گسترده نهادهاي حقوق بشري، اين کشور کمکدر دوران زمامد.  امارات متحده عربي است

 تسليحاتي فراواني را به عربستان و امارات در حمله به يمن ارائه کرده است.
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 همراهی با تحریم هاي آمریکا عليه ایران 

ر منجر به پيوستن بريتانيا به کمپين تحقق برگزيت و تقويت اتحاد اين کشور با آمريکا در شرايط کنوني به احتمال بسيا

نهايت تشديد فشارهاي تحريمي مي شود ايران و در  عليه  آمريکا  پايين تجارت  .  فشار حداکثري  با توجه به سطح  هر چند که 

 (118: 1394فالح زاده، ). ايران و بريتانيا، اين کشور ظرفيت چنداني براي اعمال فشار تحريمي عليه ايران ندارد

 

 فشارهاي حقوق بشري عليه ایران تشدید  

تشديد   کشور  اين  جديد  سياسي  فضاي  در  که  است  بوده  ايران  عليه  بريتانيا  فشار  محورهاي  از  يکي  همواره  بشر  حقوق 

 .  خواهد شد

 

 گيري نتيجه 
با چالش اروپا همواره  قابلروند همگرايي  ارزيابي  معيارهاي  از  نيز بخش مهمي  دليل  به همين  و  بوده  هاي  يتهايي همراه 

در اين  .  هاي مزبور از جمله »کسري دموکراتيک« ترسيم و تعيين شده استاتحاديه اروپايي برمبناي چگونگي مواجهه با بحران

آمدهاي آن براي روندهاي  ها و پيهاي معطوف به ريشهنوشتار ضمن اشاره به ابعاد مفهومي چالش ياد شده، به مهمترين تحليل 

دارترين عنوان يکي از دامنه شود که در اين ميان، واقعه خروج بريتانيا از اتحاديه يا برگزيت بهداخته ميروي اتحاديه اروپا پرپيش

است تأکيد  مورد  دموکراتيک  کسري  احتمالي  از.  نتايج  عبارتست  اصلي  کسري  :پرسش  وجود  مخالف  و  موافق  آراي  دامنه 

نمايد؟ فرضيه اين است که بر مبناي آراي موافق و  ي اروپا مطرح ميدموکراتيک، چه مفاهيم و مضاميني را در برابر روند همگراي

ابعاد »مشروعيت نهادهاي اتحاديه«،   اروپا در  مخالف در خصوص »کسري دموکراتيک«، مهمترين چالش واگرا در برابر اتحاديه 

 .  ل شناسايي استتوده محوري« قاب –گرايي فراملي« و »نخبه  –»ضريب دموکراتيک يا مردمساالري در رابطه ملي 

به جهاني  معادالت  در  بريتانيا  وزن  اخير  دهه  هفت  طول  از در  يکي  همچنان  کشور  اين  اما  است؛  يافته  کاهش  شدت 

استمهم اروپا  بازيگران در حوزه  تعيين.  ترين  نقش  ايفاي  و  يافتن  قدرت  باعث  اروپا،  اتحاديه  به  بازيگر  اين  در  ورود  آن  کننده 

هاي راهبردي بريتانيا است که در تالش است ضمن حفظ  دهنده روند جديدي در سياستبرگزيت نشانمعادالت جهاني بود؛ اما  

اين تغيير راهبرد، پيامدهاي  .  استقالل بيشتر در عرصه حاکميتي، پيوندهاي خود را با متحد ديرين خود يعني آمريکا تقويت کند

تر خواهد گذاشت، هر چند که دامنه اثرات آن در سطح جهاني کمرنگاي بر عرصه داخلي بريتانيا و اتحاديه اروپا خواهد  گسترده

صورت سنتي در آنجا حضور استراتژيک داشته، اثرات نسبتاً مهمي خواهد  بود، در برخي مناطق همچون غرب آسيا که بريتانيا به

ايرلند شمالي ايجاد  هاي اسکاخصوص در حوزههاي جدي را در عرصه داخلي اين کشور به فرايند برگزيت چالش.  داشت تلند و 

در حوزه اروپا نيز شاهد کاهش چشمگير وزن . شودطلبانه ميهاي جدايياحتمال زياد منجر به دامن زدن فعاليتخواهد کرد و به 

از  مانع  اتخاذ سياست هايي،  با  اتحاديه  اينکه کشورهاي  مگر  بود؛  اتحاديه در معادالت جهاني خواهيم  اين  اقتصادي  و  سياسي 

کار بر بريتانيا در دوران پسابرگزيت منجر به نزديکي بيش از تداوم حکومت حزب محافظه.  ايت برگزيت به ساير کشورها شوندسر

 پيش مواضع بريتانيا به آمريکا و تشديد فشارها بر ايران خواهد شد. 

يار بيشتر از منافع و محاسن آن  درمجموع تبعات و خطرات ناشي از اجراي نهايي برگزيت براي اتحاديه اروپا و بريتانيا بس

هاي اقتصادي فراوان در عالوه بر اخالل در روند همگرايي اروپايي، اين فرآيند کامالً مستعد اين است که باعث ايجاد اخالل.  است

اي فراواني  هتواند حامل فرصتدر روند معکوس اين جريان، برگزيت مي.  روندهاي تجاري و بازرگاني اتحاديه اروپا و بريتانيا شود

اندرکاران با تدوين يک  مطلوب موردنظر در اين وضعيت اين است که دست.  براي آمريکا، چين و جمهوري اسالمي ايران باشد 

 .هاي آن براي ايران بپردازندهاي ناشي از برگزيت و مرتفع کردن چالشگيري از فرصت نقشه راه جامع و منسجم به بهره

 

 آثار و پيامدهاي برگزیت 
مهميک از  چالشيي  و  )بريتانيا(،  ترين  داخلي  مختلف  سطوح  در  آن  پيامدهاي  و  آثار  برگزيت،  با  ارتباط  در  مسائل  ترين 

 شود.اي )اتحاديه اروپا( و جهاني )ايران، غرب آسيا، آمريکا و ...( است که به آنها پرداخته ميمنطقه 
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 آثار برگزیت در سطح بریتانيا 

خصوص هاي کلي بريتانيا بهه معادالت سياست داخلي بريتانيا خواهد داد و لذا برخي از سياستبرگزيت وزن بيشتري را ب

 . (Mine, 2018: 140). تغيير خواهد کرد. المللي، حقوق بشر، الگوهاي اتحاد و ائتالف و .. در حوزه اقتصاد داخلي، تجارت بين
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