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 چکيده

خروج  پیامدهای و داده رخ ۲۰۱۶ سال در که پرسیهمه یک پی در که اروپا اتحادیه از بریتانیا خروج

کشور و اتحادیه اروپا تبعات فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  اینبریتانیا از اتحادیه اروپا برای 

اگرچه پیامدهای خروج سخت و بدون توافق برای  .مدت و بلند مدت خواهد داشت مدت، میان کوتاه

کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، کاهش رشد اقتصادی، کاهش میزان  .تر خواهد بود بریتانیا جدی

این تبعات  ازجمله اشتغال، نرخ کاهش و درآمدهای مالیاتی، کاهش ارزش پوند، افزایش قیمت کاالها 

 کوتاه اثرات برگزیت. بگذارد اروپا اتحادیه آینده در مهمی اثرات تواندمی برگزیت و.اندشمرده شده 

 ۲3 رفراندوم و گذاشت خواهد جهان کل و اروپا اتحادیه بریتانیا، بر مدت دراز و مدت میان مدت،

 را شد معروف برگزیت به که اروپا اتحادیه از کشور این خروج قانون ، بریتانیا مردم ۲۰۱۶ ژوئن

 جهان هم و اروپا در قدرت معادالت بر شگرفی بسیار تاثیر بود توانسته که خروجی. کرد تصویب

 ،درصدد نداد نشان اروپا مشترک امنیتی و خارجی سیاست به خوش روی که بریتانیا. باشد داشته

 عنوان به اروپا اتحادیه از بریتانیا خروج. است برامده دفاعی و امنیتی حوزه در مسقل سیاستهای اتخاذ

 اجرای المللی بین سطح در اروپا قدرت و وزن کاهش ضمن ، وتو حق دارای و ای هسته کشوری

 توان کاهش به تواند می خود این که کند می وقفه دچار را انگلستان دفاعی های ازپروژه شماری

 .شود منجر اروپا دفاعی و نظامی

 .،ونتحق وتو ،بریتانیا ،برگزیت اتحادیه اروپا، :يديکل واژگان
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 همایون حاتميان
 .، ایران، تهراندانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز، ، تاریخ ایران بعد از اسالمدانشجوی دکتری

 
 نام نویسنده مسئول:

 همایون حاتميان

 ،داخلیدر سطوح از اتحادیه اروپا بریتانيا  خروج حقوقی و سياسی پيامدها

 لکساندر ونتابر اساس نظریه منطقه اي و بين المللی 

 ۱۰/۱۰/۱399تاریخ دریافت: 

 ۱9/۱۲/۱399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
بعد از رونمایی از سند توافق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و نهایی شدن این توافق، این سند با موجی از انتقاد در سپهر 

خروج نرم، این توافق را درواقع هر دو سر طیف یعنی هواداران دو آتشه خروج و طرفداران  .سیاسی انگلستان مواجه شد

وزیر انگلستان در به تعویق انداختن جلسه رأی به این توافق بود. به نظر قبول خواندند. نتیجه این امر، تصمیم نخستغیرقابل

یابد. پرسش اینجاست روز احتمال وقوع بیشتری میرسد در چارچوب این بافتار سیاسی، سناریوی خروج بدون توافق روزبهمی

های اروپا به آمریکا در اثر حجم بدهی.های سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی خروج بدون توافق چه خواهد بوددکه پیام

ها میلیون های گسترده ناشی از جنگ و همچنین دهشدت باال رفت. این عامل در کنار خرابیهای جهانی قرن بیستم بهجنگ

خصوص شوروی و آمریکا دچار ضعف اساسی کرد؛ بنابراین تحوالت هان بهتلفات انسانی، اروپا را در قیاس با سایر کشورهای ج

قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، منجر به تحول اساسی در توزیع جهانی قدرت شد، به نحوی که پایان جنگ جهانی دوم را 

اعث شده بود کشورهای این حوزه، توان سرآغاز افول اروپا در نظام بین الملل ارزیابی کرد. همچنین موقعیت جغرافیایی اروپا بمی

عنوان یک ها بهدر محاصره ژئوپلیتیکی شوروی و آمریکا قرار گیرند؛ تا جایی که پس از جنگ جهانی دوم، رقابت بین ابرقدرت

پایی شدت بر رفتار کشورهای اروپایی اثرگذار بود. در واقع تولد اتحادیه اروپا نیز گزینه راهبردی کشورهای ارومتغیر مستقل به

ها در معادالت جهانی بود و اتحادیه اروپا در طول چند دهه حیات خود تا حدودی توانست برای مواجهه با ضعف روزافزون آن

 .(۶4: ۱394)ابوک، گاه نتوانست خود را از سایه آمریکا برهاند. قدرت از دست رفته خود را احیا کند؛ اما هیچ

به خصوص به قدرت رسیدن راستگرایان و ظهور گرایش های جدید گریز از های اخیر و تحوالت جدید رخ داده در سال

مرکز در اروپا، برخالف روندی بوده است که این اتحادیه در طول حیات خود تجربه کرده است )از بدو تأسیس اتحادیه اروپا 

عنوان نخستین است(. برگزیت به گاه تعداد اعضای این اتحادیه کاهش پیدا نکرده و همواره روندی صعودی داشتهتاکنون، هیچ

تواند اثرات متعددی بر عرصه سیاست داخلی بریتانیا، اتحادیه اروپا و حتی سطح بین المللی ای که مینمونه از وقوع چنین پدیده

 از جمله ایران داشته باشد.

 

 برگزیت: ماهيت و اهداف
یت بیش از پیش این نهاد در سطح جهانی شد. مردم به اتحادیه اروپا پیوست و باعث تقو ۱973بریتانیا در اوایل سال  .۱

درصد، موافقت خود را اعالم کردند؛ اما در  ۶7.۲3در رفراندوم عضویت در جامعه مشترک اروپا با  ۱975بریتانیا نیز در سال 

خروج این  پرسیسال عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، همه 43( پس از گذشت بیش از ۱395تیر  3) ۲۰۱۶ژوئن  ۲3تاریخ 

درصدی واجدین شرایط برگزار شد و موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با اکثریت  7۱.8کشور از اتحادیه اروپا با مشارکت 

 (183 :1384)قاسمی،  ( پیروز شدند.۱۶.۱4۱.۲4۱درصد ) 48.۱۱نفر( در مقابل  ۱7.4۱۰74۲درصد ) 5۱.89شکننده 

گرایان در سطح جهانی از کار بریتانیا و همچنین راستگرایان حزب محافظهاز راست بالفاصله پس از رفراندوم، بسیاری

)رهبر جبهه ملی فرانسه( آن را « مارین لوپن»گرای هلندی( و )سیاستمدار راست« خیرت ویلدرز»، «دونالد ترامپ»جمله 

دانند که استقالل، آزادی عمل و ا را نهادی میگرایان، اتحادیه اروپطورکلی راستستودند که داللت های قابل تاملی دارد. به

هویت متفاوت را از کشورهای عضو گرفته است. در زمینه اقتصادی نیز معتقدند که کشورهای ثروتمندتر اتحادیه باید هزینه 

رایان مخالف گهای جنجالی که راستمدیریت غلط سایر کشورهای عضو را با مالیات شهروندان خود بپردازند. برخی دیگر از جنبه

 (9: ۱39۱)لواسانی،  گذاری در اتحادیه اروپا است.آن هستند، مباحث مربوط به مهاجرت، اختیارات قضایی و قانون

معاهده لیسبون بود که به  5۰یکی از چالش های اساسی بریتانیا در مسیر برگزیت، مذاکره با اتحادیه اروپا بر اساس ماده 

های جدی از جمله مخالفان پارلمانی یه می پردازد. بریتانیا در سطح داخلی نیز با چالشکشورهای عضو برای خروج از اتحاد

خروج از اتحادیه و مخالفت اکثریت مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی با این طرح مواجه است. در این زمینه در رفراندوم برگزیت، 

تواند باعث تقویت شکاف های هویتی در ند؛ اختالفاتی که میها خروج بوددرصد ایرلندی 55.7ها و درصد اسکاتلندی ۶۲بیش از 

 (۶4-۶۶: ۱384)ابوک،  بریتانیا شود.
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میلیارد دالر( را به اتحادیه اروپا برای خروج بپردازد که البته بخشی  47میلیارد یورو ) 4۰بریتانیا حاضر شده مبلغی معادل 

میلیارد یورو را مد  ۶۰شود اتحادیه اروپا مبلغ ت. در مقابل گفته میاز آن مربوط به تعهدات این کشور در چارچوب اتحادیه اس

 نظر دارد!

ها اشاره شده، ( نیز به آنChequers plan« )طرح چکرز»ترین مطالبات و یا اهداف بریتانیا از برگزیت که در مهم

 . (Mine, 2016: 79) اند از:عبارت

 استقالل بیشتر بریتانیا در تصویب قوانین؛ -

 تر اتحادیه همچون یونان و ...؛عدم تعهد به ارائه کمک مالی به کشورهای ضعیف -

 تقویت روابط آتالنتیکی مستقل با آمریکا خارج از چارچوب محور یورو آتالنتیک؛ -

 کنترل بیشتر بر مرزها و حتی تردد شهروندان سایر کشورهای اروپایی؛ -

 پول ملی این کشور؛عنوان حفظ استقالل و تقویت پوند انگلیس به -

 سلب اختیارات دادگاه اتحادیه اروپا و استقالل بیشتر قوه قضائیه بریتانیا؛ -

 خروج بریتانیا از بازار واحد اروپا؛ -

 خروج از اتحادیه گمرکی؛ -

 های کشاورزی و ماهیگیری.استقالل در تدوین سیاست -

 

 چهارچوب نظري

  نظریه سازه انگاري

می شود. دغدغه ونت   در روابط بین الملل محسوب (Constructivism) متفکر اصلی نظریه سازه انگاری لکساندر ونتا

 .عنی خرداگرایی و انعکاس گرایی استایجاد راهی میانه یا پلی بین دو جریان اصلی مناظره کنونی حاکم بر روابط بین الملل ی

مقاله حاضر ضمن ارائه تصویری مختصر از نظریه سازه انگاری ونت، چگونگی برآمدن این رهیافت و کاستی های مفهومی و 

 تجربی آن برای دستیابی به یک راه میانه یا نظریه جدید در روابط بین الملل را مورد واکاوی قرار می دهد. در این مقاله نشان

داده می شود که پویش فکری ونت به تقویت جایگاه فرهنگ و هویت و چگونگی تأثیرگذاری این مؤلفه ها بر منافع و رفتار 

در ارائه یک دستور کار  توانمندی فقدان حیث از ونت فلسفی –بازیگران انجامیده است. با این حال کاستی های سامان فکری 

تحقیقاتی و گزاره های قابل ارزیابی علمی، گذار از دوگانگی ماتریالیسم/ ایده آلیسم و دستیابی به راه میانه در فرآیند نظریه 

ر اثر نقد و بررسی آراء ونت در مقاله حاضر با تمرکز ب .پردازی روابط بین الملل را مبتنی بر اندیشه وی با امتناع مواجه می سازد

 . (Mine, 2012: 85) .صورت می گیرد« نظریه اجتماعی سیاست بین الملل  » اصلی وی یعنی کتاب

مجموعه تالش های فکری انجام گرفته در روابط بین الملل به نظریه های انجامیده است که بر اساس نسبت آنها با جهان 

م اند. نظریه های تبیینی در پی بیان چرایی رفتار دولت ها )مسایل معرفت شناسی( به نظریه های تبیینی و تاسیسی قابل تقسی

بوده که بر این اساس روابط میان دولت ها به عنوان امری خارجی نسبت به نظریه تلقی کرده و در مقابل این، نظریه های 

ایده ها و مفاهیم ایجاد شده  باشند که واقعیت ها و روابط میان ملت ها از طریق زبان،گیرند قائل به این امر میتاسیسی قرار می

ما شاهد طرحی نو برای مطالعه واقعیت ها پدیده ها و رفتارهای بین المللی هستیم که حد  8۰گیرند. در اوایل دههشکل می

 شود.گیرد  از این طرح نو تحت عنوان سازه انگاری یاد برده میفاصل میان نظریات تبیینی و تاسیسی قرار می

و  ۱98۰ی است که پیش از طرح در روابط بین الملل در جامعه شناسی مطرح بوده است. از اواخر سازه انگاری رویکرد

 سازه انگاری به یکی از تئوری های اصلی روابط بین الملل تبدیل شده است. ۱99۰اوایل 

گیرد و معنا کند، که همه کنش های انسانی در فضایی اجتماعی شکل میاین نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت تاکید می

دهد. در تئوری سازه انگاری، هویت ها، هنجارها و فرهنگ کند و این معنا سازی است که به واقعیات جهانی شکل میپیدا می

شود کنند. هویت ها و منافع دولت ها توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگ ها ایجاد میدر سیاست های جهانی ایفا مینقش مهمی

پردازد که چگونه هویت ها و نماید.سازه انگاری به این امر میموضوع تعامل دولت ها را تعیین می است که "فرایند"و این 
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و روابط میان دولت ها بر اساس معنایی است که  توانند با روابط نهادینه میان آنها گسترش یابدهنجارهای اجتماعی مردم می

 آنها برای یکدیگر قائلند. 

شود و روابط دولت ها با هم بر اساس معنایی است که آنها منافع از روابط اجتماعی حاصل می در سازه انگاری از آن جا که

برای یکدیگر قائلند. هویت یک امر رابطه ای است که به معنای درک از خود و انتظارات از دیگران است. عمل نسبت به دیگران 

اولویت های بین الملل کارگزاران بر اثر جامعه پذیری درون  بر اساس معنایی است که نسبت به آن کارگزار وجود دارد. همچنین

باشد در زمینه تاکید بر هنجارها با نظریات شود. نگاه سازه انگاران به هنجار ها و قواعد نیز مهم میجامعه بین الملل حاصل می

هنجارها تاکید دارند در حالی نبه تنظیمیلیبرال اشتراک دارند اما تفاوت محسوسی که با لیبرال ها دارند اینست که لیبرالها بر ج

کنند و بر این اعتقادند که هنجارها در پی فرایند های بر جنبه تکوینی آنها نیز توجه میکه سازه انگارها عالوه بر جنبه تنظیمی

میت هنجارها تاکید آیند. از میان اندیشمندان این تئوری کراتاکویل، انف و کاتزنستاین بیشتر بر اهمانند تعامالت بوجود می

 کرده اند.

طیف وسیعی از نظریات سازه انگاری از نوع متعارف آن تا رادیکال باعث شده است تا عملیاتی کردن این نظریه مشکالت 

خاص خود را داشته باشد. اما با این حال سه مورد کلی را اندیشمندان این رویکرد به عنوان گزاره های اصلی سازه انگاری 

 .پذیرفته اند

 باشد:این سه مورد شامل موارد زیر می

 باشند.ساختار های هنجاری و فکری به اندازه ساختار های مادی دارای اهمیت می -۱

 هویت ها و هنجارها در شکل گیری منافع و کنش ها نقش تعیین کننده دارند. -۲

 دهند.ساختار وکارگزار متقابال به هم شکل می -3

تلف رهیافت سازه انگاری تقسیم بندی های از تئوری سازه انگاری و مفروضه های آن بیان عالوه بر آن اندیشمندان مخ

 نموده اند

 نماید: واینر مهمترین گزاره های رهیافت سازه انگاری را بدین صورت بیان می

 شود بلکه فاکتورهای فکری و هنجاری نیز اهمیت دارند.محیط جهانی تنها به عوامل مادی محدود نمی -۱

 باشند.باشد و اینکه دولت ها دارای صفات ذاتی و از پیش تعیین شده نمیخصوصیات دولت ها نتیجه تعامالت آنها می -۲

باشند که در فرایندهای بین المللی باشند بلکه نتیجه تعامل اجتماعی میمنافع و هویت ها مفروض و از پیش داده نمی -3

 باشند. در معرض تغییر می

 با عالمت ها و سخنرانی ها.بحث و استدالل و ارتباط همگانی و عمومی -عبارتند از: مذاکرات / چانه زنی  انواع تعامل -4

 گیرد:تصمیم گیری در امور جهانی در سه سطح صورت می -5

 مثل رژیم های امنیتی نهادهای رسمی  -۱

 فرهنگ سیاسی جهانی)حکومت قانون، قواعد و هنجارها( -۲

 انگاره ای از جمله الگوهای دوستی و دشمنی، روابط سیاسی میان کشورها.فاکتورهای  -3

شد ولی بدنبال ناتوانی تئوری های سنتی در پیش بینی تحوالت سازه انگاری ابتدا بیشتر با نام الکساندر ونت شناخته می

باشد. از در روابط بین الملل می جهانی، توسط اندیشمندان دیگر رشد و گسترش یافت و در حال حاضر یکی از تئوری های غالب

توان به استفان وارینگ، میچل بارنت، نیکالس اونف، کاتزنساین، راگی، اندیشمندان برجسته سازه انگاری در روابط بین الملل می

 ویور، چکل و انتونی کالرک اشاره کرد.

ی این رهیافت را به سه دسته هویتی، عالوه بر واینر، چکل نیز به تقسیم بندی رهیافت سازه انگاری پرداخته است. و

باشد به بررسی نقش کند. سازه انگاری هویتی که مکتب حاکم در ایاالت متحده میتفسیری و رادیکال / انتقادی تقسیم می

پردازد. اندیشمندان این دسته از هنجارها و در موارد معدودتری به نقش هویت ها در شکل گیری نتایج سیاست بین الملل می

پردازد)تاثیر علی هنجارها(. سازه انگاری اظ معرفت شناسی پوزیتویست اند که بیشتر به تاثیر یک پدیده بر پدیده دیگر میلح

پردازد که از لحاظ معرفت تفسیری که عمومیت بیشتری در اروپا دارد به بررسی نقش زبان در ساخت واقعیت اجتماعی می
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شود. بلکه به مقدور بودن )ممکن و شدنی بودن پرداخته نمی bبر  aئور ی به تاثیر باشند در این تپوزیتویست می -شناسی پست

پردازد. سازه گرایی رادیکال / انتقادی از کانون های پردازد( و به تشریح مضمون هویت دولت ها در یک مورد خاص میآنها می

ها دارای یک بعد هنجاری صریحی است. هر دو سازه  کند. اما با تاکید بر بازتولید هویتزبان شناختی حمایت و پشتیبانی می

گردد و در تحلیل انگاران تفسیری و رادیکال / انتقادی، منابع اساسی تئوریکشان به رهیافت زبانشناختی ویتگنشتاین بر می

 گیرند.هایشان با تاکیدی که بر گفتمان های فکری و معرفتی و بازی های زبانی دارند در جرگه پست مدرن ها قرار می
(Erdogan, 2014: 79-86) 

 

 تایيد برگزیت از سوي مردم بریتانيا

پرسی برگزیت )فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه شود این است که چرا مردم بریتانیا به همهسؤالی که در این میان مطرح می

 (۱۱: ۱389)سلطانی، اروپا( رأی مثبت دادند؟

وجوی هویتی مستقل از همواره در پی جست تاریخی –صورت سنتی در پاسخ به این سؤال باید گفت که مردم بریتانیا به

 .کنندیاد می قاره»ای که از اروپا با واژه گونهکنند. بهقاره اروپا بوده و کشور خود را جدا از اروپا قلمداد می

ها همواره خود را کشوری جدا و دارای شرایط های هویتی است. انگلیسیهدرواقع جدایی بریتانیا از اروپا، دارای زمین

 .انداند. از همین رو کمترین همگرایی را در میان کشورهای اروپایی داشتهمتمایزی نسبت به سایر کشورهای اروپایی دانسته

 (8: ۱384)لواسانی، 

های دولت بریتانیا خروج کنند چراکه طبق ارزیابیمی ق حمایتنیروهای سیاسی اندکی در بریتانیا از برگزیت بدون تواف

بدون توافق ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد که کمبود مواد غذایی و پرداخت غرامت سنگین خروج از 

 .(79: ۱383)قهرمانپور، تواند از آن جمله باشد اتحادیه می

امل واژگانی است که توسط سیاستمداران بریتانیایی همیشه در مقابل بر این اساس هویت ملی و هویت بریتانیایی نیز ش

منظور به دست صورت مستقل و نه جمعی بهشده است. این نظریه بر این باور است که هر ملتی باید بههویت اروپایی استفاده

اروپا گرایی را برجسته کرده و  اتفاق کشورهای اتحادیه،آوردن اهداف و منافع خود گام بردارد. در مقابل اکثریت قریب به

اند. در این شرایط، بریتانیا یک استثنا است. چراکه به لحاظ جغرافیایی و سیاسی، این کشور خود را گرایی را کمرنگ کردهملی

نماید. بریتانیا به دلیل سابقه تاریخی خود )نظام هویت بریتانیایی تأکید می بر و کندمی قلمداد اتحادیه اعضای سایر متفاوت از 

 مقابل در بنابراین. کندمی پافشاری ها( و نیز شرایط هویت بریتانیایی، بر مواضع خود امپراتوری و پیوستگی با آنگلوساکسون

  .)http://www.Pinr.com(بریتانیایی یا بریتانیایی مآبی قرار دارد هویت اروپاگرایی، مفهوم

 

 سابقه عدم همگرایی بریتانيا با فرایندهاي مشترک اروپایی

در بررسی پیشینه عدم همگرایی بریتانیا با اتحادیه اروپا که منجر به برگزیت شد، باید به این نکته اشاره کرد که بریتانیا 

ای داشت. گرایانهآلمان و فرانسه به اتحادیه پیوست و بیش از دالیل اصولی، دالیل عملکشورهایی مانند  بسیار دیرتر از 

ای بودن(، تاریخ )عدم اشغال این کشور از شده است. ازجمله جغرافیای خاص )جزیرهتفسیرهای متعددی برای این رویکرد ارائه

 حاکمیت با فرهنگی –و پیوند عمیق اجتماعی (آتالنتیک میالدی(، ساختار نهادی )پراکندگی احزاب سیاسی(، اقتصاد )فرا ۱۰۶۶

 (. www.brookings.edu(ملی

ترین مخالفان تعمیق همگرایی و تبدیل اتحادیه به فدراسیون اروپایی بوده است. زمانی که شومان، این کشور از سرسخت

اعالمیه تأسیس جامعه زغال و فوالد را صادر کرد، بریتانیا به آن پاسخ منفی داد و یکی از  ۱95۰وزیر خارجه فرانسه در سال 

سوی تشکیل فدراسیون اروپایی اعالم دالیل عدم شرکت بریتانیا در این جامعه این بود که شومان، این جامعه را اولین گام به

 (58-59: ۱394فالح زاده، ) .کردمی

گاه به حوزه پولی یورو به دلیل مشکالت اقتصادی، مکانیسم نرخ ارز را ترک کرد و هیچ ۱99۲همچنین این کشور در سال 

که باوجود پیوستن به یورو آخرین کشوری بود که به طوریها، رویه ملی خود را حفظ کرد، بهنپیوست. بریتانیا در بیشتر زمینه
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 تاریخی –صورت سنتی مردم بریتانیا به . )www.brookings.edu(نشد منشور اجتماعی اروپا پیوست و عضو پیمان شینگن

ای که از اروپا با گونهکنند. بهقاره اروپا بوده و کشور خود را جدا از اروپا قلمداد می از مستقل هویتی وجویجست پی در همواره

 کنند یاد می «قاره»واژه 
 

 در برگزیتوضعيت آمریکا 

های اعالمی کاخ سفید، خروج بریتانیا از اتحادیه موجب افزایش سهم آمریکا از بازارهای اروپا و بریتانیا برخالف ابراز نگرانی

داری آمریکا درباره تأثیرات منفی خروج بریتانیا، برخالف ادعاهای مقامات خزانه .ها به واشنگتن خواهد شدو تعمیق وابستگی آن

 .باعث تشدید وابستگی امنیتی بریتانیا و اتحادیه اروپا به واشنگتن خواهد شد این فرآیند

 :توان اینگونه برشمرددالیل این وابستگی را می

ایجاد خالء و گسست امنیتی به دلیل قطع ارتباط میان اتحادیه اروپا و بریتانیا. در این وضعیت هم خالء حضور بریتانیا در 

اد ملموس است و هم خالء همکاری اتحادیه اروپا برای بریتانیا. در واقع این خالء یک وضعیت متقابل اتحادیه اروپا برای این نه

 .برای هر دو طرف است

به دلیل وجود این خالء، درباره موضوعاتی نظیر مهاجرت، مواد مخدر و تروریسم، تهدیدات جدی برای بریتانیا و اتحادیه 

 (111 :1393. )نورالدین و موسوی،  .ناچار به همکاری با آمریکا هستندشود که هر دو طرف اروپا پدیدار می

مدت تأثیرات منفی بر اقتصاد اقتصاددان ارشد آمریکایی معتقد است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در کوتاه دیوید برسو

های ایجادشده ن خواهد شد. براثر ناامنیآمریکا خواهد داشت. اما در درازمدت باعث ایجاد مزایای اقتصادی فراوانی برای واشنگت

 . .های خود را به بازارهای امن منتقل کنندگذارها سعی خواهند کرد تا سرمایهدر اقتصاد انگلستان، بسیاری از سرمایه

)ndexhttp://www.brookings.edu/fp/cuse/analysis/i( 

اندازه بریتانیا فاقد چون سایر کشورهای اروپایی نیز به .تر خواهد بودها بازار آمریکا مطلوبقطعًا برای بسیاری از این دارایی

ها به اقتصاد آمریکا، آثار مثبت فراوانی برای اقتصاد این کشور در بر خواهد امنیت اقتصادی خواهند بود. راهی شدن این دارایی

پذیری اتحادیه اروپا در مبادالت تجاری خود با بریتانیا و عدم اتخاذ سیاست تجارت ی دیگر در صورت عدم انعطافداشت. از سو

 .ها را در بریتانیا را پوشش دهندها و تجار آمریکایی خأل نبود اروپاییشود تا شرکتآزاد با این کشور، این شرایط باعث می

 (75-7۶: ۱3۲۲)محمدی، 

گذاران از طریق ایجاد نفس سرمایهای روی تجارت و اعتمادبهتواند دارای تأثیرات منفی گستردهبرگزیت میاز سوی دیگر 

تر شود که خرید کاالهای آمریکایی برای خریداران گرانهای اقتصادی در بازارهای مالی جهانی باشد. برای مثال باعث میشوک

 .طور بالقوه کسری تجاری را افزایش دهدتواند صادرات آمریکا را کاهش دهد و بهتمام شود. اقتصاددانان معتقدند که این امر می

وزیر بریتانیا به دنبال الگو جمهور آمریکا اصرار دارد که این کسری تجاری کاهش یابد. اما از سوی دیگر نخستکه رئیسدرصورتی

عضو  ۲8از اتحادیه اروپا است که سیاست تجارت را برای ای از مزایای خروج عنوان نمونهقرار دادن تجارت جدید با آمریکا به

 (Erdogan, 2014: 29-30) .کندخود تعیین می

کنندگان آمریکایی و انگلیسی پس از شروع فرایند برگزیت شش بار تاکنون در این سه سال و نیم با از سوی دیگر مذاکره

دالر است. این میزان  میلیارد  8۰۰ا با اتحادیه اروپا، در حدود اند. حجم تجارت کاالها و خدمات بریتانییکدیگر مالقات کرده

میلیارد دالری این کشور با آمریکا است. بنابراین این نکته کامالً آشکار و مبرهن است که دولت  ۲۶۲بسیار بیشتر از رقم تجارت 

از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت  امپجای اروپا است و دقیقًا به همین دلیل دونالد ترآمریکا به دنبال جایگزینی خود به

 3میالدی، در تجارت کاال و خدمات مازاد تجاری اندکی کمتر از  ۲۰۱9ماهه اول سال متحده آمریکا در هفتایاالت.کندمی

میلیارد دالری با  5۰۰( دارای کسری ۱398)تیر  ۲۰۱9که آمریکا تا ماه جوالی سال درصورتی .میلیارد دالر به دست آورده است

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

ر آمریکا است، در واقع بر خالف وضعیت مبادله تجاری آمریکا با سایر کشورها که دارای کسری تجاری و موازنه منفی به ضر

 .این کشور در اثر برگزیت توانسته است مبادله تجاری خود با بریتانیا را بهبود داده و موازنه آن را به نفع خود مثبت نماید
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های اعالمی کاخ سفید، خروج بریتانیا از اتحادیه موجب افزایش سهم آمریکا از بازارهای اروپا و بریتانیا برخالف ابراز نگرانی

داری آمریکا درباره تأثیرات منفی خروج بریتانیا، برخالف ادعاهای مقامات خزانه .ها به واشنگتن خواهد شدوابستگی آنو تعمیق 

 ((Rubin, 2009: 77  .این فرآیند باعث تشدید وابستگی امنیتی بریتانیا و اتحادیه اروپا به واشنگتن خواهد شد

 

 یه اروپا و سایرکشورهاپيامدهاي اقتصادي برگزیت براي بریتانيا، اتحاد

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دارای آثار و پیامدهای منفی فراوانی بر اقتصاد بریتانیا و شرکای تجاری آن است. چراکه باعث 

نظر  کشور بسیار محدودتر از سابق شود. درباره آثار اقتصادی خروج از اتحادیه در داخل بریتانیا، نهادشود تا دامنه تجاری این می

 3۰بر مصرف بودجه بریتانیا اعالم کرده که اگر این کشور از اتحادیه اروپا خارج شود، دچار رکود اقتصادی و متحمل زیان 

 ۲تر شدن بینی بانک مرکزی بریتانیا، یکی از پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا، کوچکمیلیارد پوندی خواهد شد. بر اساس پیش

کشور در پانزده سال آینده خواهد بود که سبب کند شدن رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و کشورهایی  این اقتصاد درصدی 8 تا 

  )www.csr.ir/department.aspx) .ای با بریتانیا دارندشود که تجارت گستردهمی

، با ۲۰۲۰دهد که رشد اقتصادی انگلیس در سال دهای بر گزیت نشان میالمللی پول درباره پیامگزارش اخیر صندوق بین

برگزیت: »بریتانیا که گزارشی با عنوان « برای دولتِ»همچنین بر اساس گزارش موسسه  .درصدی مواجه خواهد شد ۲کاهش 

اتحادیه اروپا همکاری هزار تاجر بریتانیایی که تاکنون با  ۱8۰تنظیم کرده است، با اجرای برگزیت حدود « حقوق گمرکی

شود که این موضوع سالیانه کنند، پس از برگزیت برای نخستین بار با مشکالت گمرکی مواجه خواهند شد و تخمین زده میمی

 . )www.csr.ir/department.aspx.(ها هزینه خواهد داشتچهار میلیارد پوند برای آن

میلیون اظهارنامه گمرکی در این کشور صادر شود.  ۲۰۰دولت بریتانیا تخمین زده که پس از برگزیت، سالیانه حتی بیش از 

پوند در برداشته باشد و کل  45تا  ۲۰ای بین ها هرکدام هزینهبر اساس این گزارش، برآورد شده که تنظیم این اظهارنامه

ملی آمار این کشور در  مرکز (. http://www.meforum.org(میلیارد پوند خواهد بود 9تا  4های مربوط به آن بین هزینه

( در مقایسه با همین مدت در ۲۰۱9گزارشی اعالم کرده است نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه منتهی به سپتامبر امسال )

از سوی دیگر یکی از  درصد بود ۱/3سال پیش )نقطه به نقطه( به یک درصد رسیده است، این رقم در سه ماهه دوم سال 

لمان درباره پیامدهای منفی برگزیت بر اقتصاد بریتانیا گفته است که این خروج  ه امور ارزی بانک کومرستحلیلگران مربوط ب

این وضعیت  ) .http://www.igeme.org.tr.php( ددرصد از ارزش پوند بریتانیا از دست برو ۲5تواند باعث شود که می

شود تا بریتانیا که تبدیل به یک ر به استقالل اسکاتلند و ایرلند شمالی از بریتانیا شود. این شرایط باعث میتواند منجمی

 انگلستان کوچک شده است، بیش از هر زمانی دیگری به جمهوری اسالمی ایران در غرب آسیا نیاز داشته باشد 

های فرانسوی، نخستین تبعات بنا به آمار و مستندات روزنامهدر خصوص تأثیر برگزیت بر شرکای تجاری بریتانیا باید گفت 

از ماه آوریل  خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، با کاهش تجارت خارجی فرانسه پدیدار شده است. به نوشته روزنامه فرانسوی تریبیون

رابر بیشتر از سایر کشورهای عضو نرخ کاهش صادرات فرانسه به بریتانیا که در اثر برگزیت به وجود آمده است، دو ب ۲۰۱7

 (۱۱8 :۱388)حسین زاده،  .اتحادیه اروپا بوده است

در این زمینه گزارش داده است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دارای تبعات منفی بر  همچنین موسسه تحقیقاتی پروگنی

است که حدود هفتاد هزار نفر کار خود را در آلمان از  باشد. بنا به گفته کارشناسان، برگزیت موجب شدهبازار اقتصادی آلمان می

 (۱۲: ۱387)صالحی، ) .دست بدهند

در خصوص پیامدهای خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا الزم است به این نکته اشاره شود که مارک کارنی، رئیس 

بدون توافق گفت که چنین کاری آسیب جدی و  بانک مرکزی بریتانیا با هشدار نسبت به نادیده گرفتن پیامدهای برگزیت

 (45)همان:.یافته و نرخ تورم صعودی خواهد شدهای فراوانی برای اقتصاد بریتانیا در بر خواهد داشت و ارزش پوند کاهشریسک

اروپا های جدی اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه ای بریتانیا ضمن اخطار نسبت به آسیبهمچنین دفتر مسئولیت بودجه

این کشور دچار  اروپا، اتحادیه از بریتانیا  )برگزیت( بدون دستیابی به توافق با این اتحادیه گفته است که در صورت خروج سخت

میلیارد پوندی خواهد شد. تحت چنین شرایطی دولت بریتانیا باید نسبت به تأمین کسری بودجه  3۰رکود اقتصادی و آسیب 
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شود تا به بدهی ملی این کشور خود، به استقراض از طریق صدور و فروش اوراق قرضه مبادرت کند که این وضعیت باعث می

 افزوده شود

رکن توسعه و تجارت سازمان ملل متحد( اخیراً با انتشار گزارشی هشدار داده است که: خروج بریتانیا از  تاددر این رابطه آنک

میلیارد دالری بریتانیا به اتحادیه اروپا شود. این رقم  ۱۶تواند حداقل موجب کاهش صادرات اتحادیه اروپا بدون توافق تجاری می

میلیارد دالر یک برآورد کامالً  ۱۶ادیه اروپا است. به اعتقاد کارشناسان آنکتاد، رقم درصد کل صادرات بریتانیا به اتح 7معادل 

 :۱388)حسین زاده،  . .های وارداتی اتحادیه اروپا بر کاالهای بریتانیا خواهد بودکارانه است و تنها شامل افزایش تعرفهمحافظه

۲۰۱) 

وپا به این معنی است که ترتیبات قانونی که شامل بسیاری از از سوی دیگر خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه ار

توجهی در باشد به ناگهان متوقف خواهند شد. این امر همچنین تغییر قابلهای زندگی روزمره شهروندان بریتانیایی میجنبه

تواند در و کمبود کاالهای اساسی میهای باالتر گویند قیمتمخالفان می .کندروابط تجاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا ایجاد می

المللی معتقدند از سوی دیگر تحلیلگران اقتصاد بین.زمره پیامدها و تبعات خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا برای بریتانیا باشد

، تولیدکنندگان تبع این شرایطتواند منجر به افزایش قیمت دالر در برابر پوند و یورو شود و بهکه یک برگزیت بدون توافق می

 . .شوندتر میشوند، چراکه کاالهای آمریکایی گرانرو میفروشند، ناگهان با یک مانع روبهآمریکایی که به بریتانیا جنس می

(Erdogan, 1999: 29-30) 

 

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

 :براي چين است شرح ذیل

کند. عالوه بر این، اگر اتحادیه ترین مشارکت تجاری در جهان را ترک میرا ترک کند، بزرگاگر بریتانیا اتحادیه اروپا -۱ 

اروپایی به بازارهای چین فراهم کند، بریتانیا کنار گذاشته خواهد شد. برخی  هایشرکتتری را برای اروپا دسترسی مطلوب

کند تا مذاکرات تجاری خود با چین را جایگزین منافع تجاری از اتحادیه اروپا فرصتی را برای بریتانیا ایجاد میمعتقدند که خروج 

دهند که به دلیل کوچک بودن بازار بریتانیا، ممکن است دیدگاه هشدار می حال منتقدین اینخود با اتحادیه اروپا کند. با این

 (99: ۱384)لواسانی،  .ه اروپا نشان دهدچین عالقه بیشتری به مذاکره با اتحادی

های هنگفتی را در انگلستان کرده است، به گذاریهای اخیر سرمایهخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای چین که در سال-۲

بریتانیا از  میلیون نفر مشتری است. پس از اعالم تصمیم خروج 5۰۰معنی محرومیت از دروازه راهبردی بازارهای اتحادیه اروپا با 

رسیده  ۲۰۱7تا  ۲۰۱۲اتحادیه اروپا و آشفتگی در بازارهای جهانی، ارزش واحد پول چین به کمترین حد خود ظرف سالهای 

مقامات چینی برای حفظ ارزش پول این کشور وارد عمل شدند. این بحران اقتصادی و  ۲۰۱7این در حالی است که در سال  .بود

دهد که سرعت رشد ترین رقیب آمریکا در سطح جهان است رخ میدر حالی برای چین که بزرگ از دست دادن بازارهای اروپا

کاهش یافته و این کشور شدیداً نیازمند یافتن شرکای تجاری و اقتصادی در جهان بود. کاهش  ۲۰۱۶اقتصاد این کشور در سال 

ین روند، به معنی جایگزین شدن آمریکا به جای چین در های چینی در بازارهای اروپایی و یا حداقل بروز وقفه در احضور شرکت

 .بازارهای اروپا است
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 الطارقاحتمال جدایی اسکاتلند، ایرلند شمالی و منطقه جبل
الطارق درصد مردم منطقه جبل 95.9ها و همچنین حدود درصد ایرلندی 55.7ها، درصد اسکاتلندی ۶۲با توجه به اینکه 

طلب در این کشورها افزایش ها و احزاب جدایی(، احتمال تقویت گرایش۱اند )نمودار شماره خالف آن بودهدر رفراندوم برگزیت، م

ای که باعث شد اکثریت پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا برگزار شد، یکی از علل عمدهنیز که همه ۲۰۱4یافته است. در سال 

منفی بدهند، منافع اقتصادی ناشی از روابط بین این دو بود. در این شرایط روابط مردم اسکاتلند، به طرح استقالل از بریتانیا رأی 

شدت کاهش خواهد یافت. همچنین یکی از علل اصلی اسکاتلند با انگلستان باقی خواهد ماند؛ اما روابطش با اتحادیه اروپا به

های مختلف ایرلند شمالی و همچنین جناحبین  ۱998بود که در سال « پیمان جمعه نیک»ها در ایرلند شمالی کاهش تنش

هایی اندازد و ممکن است مجدداً در آنجا تنشانگلستان به امضا رسید. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این پیمان را به مخاطره می

 . (Mine, 2009: 115) در راستای جدایی از بریتانیا شکل بگیرد.

 

 سقوط ارزش پوند

پرسی مبنی بر موافقت اکثریت مردم بریتانیا، ارزش پوند بریتانیا در قیاس با سایر ارزهای معتبر پس از اعالم نتیجه همه

شدت کاهش پیدا کرد. روند کاهشی ارزش پوند بریتانیا با ایجاد تأخیر در فرایند خروج بریتانیا، باز هم کاهش یافته است جهان به

شود تا در آینده تقاضا برای پوند بریتانیا کمتر شده، سهم آن در ذخایر ارزی سایر کشورهای جهان و و تداوم این روند باعث می

های مالی از شدت کاهش یابد. در مقطع یک سال پس از برگزیت سهم پوند بریتانیا در پرداختالمللی بهحتی در تجارت بین

 ن و یوان افزایش پیدا کرده است. در حالی که سهم ارزهایی همچون یورو، ی 7.۰7درصد به  8.43
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 رابطه بين ایرلند شمالی و جنوبی

های ترین چالشمسئله ایرلند شمالی و نحوه ارتباط آن با ایرلند جنوبی و همچنین بریتانیا و اتحادیه اروپا یکی از جدی

ترین سطوح خود قرار دارد؛ به عالی بریتانیا در مذاکرات برگزیت بوده است. در حال حاضر روابط بین ایرلند شمالی و جنوبی در

های مرزی بین دو کشور وجود ندارد. این شرایط ناشی از عضویت دو کشور در نحوی که هیچ پاسگاه و پست مرزی در گذرگاه

پا، مجدداً که خروج بریتانیا از اتحادیه ارواتحادیه اروپا و توافقات بین بریتانیا، ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی بوده است؛ درحالی

 ای که پتانسیل تبدیل به یک بحران جدید را دارد.شود؛ مسئلهباعث مطرح شدن مسائل مرزی بین ایرلند شمالی و جنوبی می

 .(45: ۱383)قهرمانپور، 

 

 تغييرات در شاخص بورس لندن

است. در طول دو سالی که از « یورونکست»بورس لندن ششمین بازار بورس جهانی و دومین بازار بورس اروپا پس از 

گذرد، بورس لندن در مقاطع مختلفی دچار تنزل گردیده و به میزان بیش از هزار میلیارد )یک تریلیون( رفراندوم برگزیت می

تواند گلستان خارج شده است. تداوم سقوط شاخص بورس لندن در آینده میهای سهامی متمرکز در اندالر سرمایه از صندوق

 مرکزیت مالی لندن و بریتانیا را در اروپا به چالش بکشد.

 

 المللیهاي بينخروج شرکت

تحقق برگزیت باعث شتاب در فرایند خروج شرکت های بین المللی می شود که برای فعالیت های اروپایی خود، بریتانیا را 

 عنوان مرکز انتخاب کرده بودند.به 

 

 آثار برگزیت در سطح اروپا
 تضعيف اتحادیه اروپا

شد. این کشور عالوه بر اینکه عضو دائم شورای امنیت حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا یکی از نقاط قوت آن محسوب می

ومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را نیز دارد. است، جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان )پس از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان( و د

(. بر این اساس خروج این کشور، حجم اقتصاد اروپا ۲گیرد )نمودار شماره درصد کل اقتصاد اتحادیه اروپا را در بر می ۱۶بریتانیا 

ها در رده ری مستقل که سالعنوان بازیگاحتمال زیاد، اقتصاد اتحادیه بهرا به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد تا جایی که به

ترین های جمعیتی نیز یکی از بزرگکند. بریتانیا در شاخصدوم قرار داشت، به رده سوم، پس از آمریکا و چین سقوط می

درصد کل جمعیت اتحادیه اروپا، بریتانیایی هستند و خروج این کشور از اتحادیه،  ۱3کشورهای اتحادیه است تا جایی که 

ترین اعضای اتحادیه اروپا از آن، منجر به میلیون نفر کاهش خواهد داد؛ بنابراین خروج یکی از مهم 5۰۰زیر  جمعیت آن را به

 (۱۱۰ :۱394)نورالدین و موسوی،  تضعیف بیشتر اتحادیه می شود.

 

 کاهش اختيارات فراملی اتحادیه اروپا

یکی از پیامدهای محتمل برای اتحادیه اروپا است. در این چارچوب « حفظ اتحادیه اروپا با تضعیف اختیارات فراملی»

طلبی بریتانیا به سایر کشورها و همچنین با توجه به قدرت گیری اتحادیه اروپا ممکن است برای جلوگیری از سرایت جدایی

ا کاهش داده، برای کشورهای عضو حق حاکمیت بیشتری قائل شود. این مسئله راستگرایان، برخی از اختیارات فراملی خود ر

دهد. البته این نکته را نیز باید مد نظر داشت که بریتانیا های سیاسی، اقتصادی و هویتی اعضای اتحادیه را کاهش میحساسیت

یارات حاکمیتی این نهاد فراملی بوده است؛ ، همواره یکی از مخالفان جدی افزایش اخت۱97۰از زمان ورودش به اتحادیه در دهه 

های مبتنی بر تواند زمینه تصویب طرحلذا خروج این کشور از اتحادیه، در شرایطی که البته احتمال وقوع آن کم است، حتی می

 (۱4۰: ۱98. )محمدی،  مانده را فراهم کند.تقویت همگرایی در بین کشورهای باقی
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 اتحادیه اروپادومينوي خروج سایر کشورها از 

توان نخستین خروج از اتحادیه دانست که ممکن است راه را برای خروج سایر کشورها خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را می

)خروج هلند( و برخی دیگر از « نِرگزیت»)خروج فرانسه از اتحادیه(، « فرگزیت»اکنون نیز مباحثی پیرامون نیز هموار سازد. از هم

تواند احتمال این پیامد را افزایش دهد. گرایان در این کشورها در آینده، میشده است که به قدرت رسیدن راست کشورها مطرح

 :Erdogan2018) تواند منجر به فروپاشی اتحادیه اروپا شود.سرایت برگزیت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا در نهایت می

86) 
 

 جهانی سطحآثار برگزیت در  

 المنافعبا آمریکا و کشورهاي مشترکتقویت اتحاد 

سازد. به همین دلیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور را با خأل ائتالفی مهمی در سیاست خارجی خود مواجه می

راین در المنافع این خأل را برطرف سازد؛ بناببریتانیا در تالش است تا با تقویت اتحاد خود با آمریکا و همچنین کشورهای مشترک

صورت تکمیل فرایند برگزیت، شاهد تغییر ترکیب و جایگاه متحدان بریتانیا و اولویت دادن به روابط آتالنتیکی بین بریتانیا و 

کار در دولت بریتانیا خصوص با توجه به تداوم حزب محافظهالمنافع خواهیم بود. این اثر بهآمریکا، در کنار کشورهای مشترک

 شود.نبال میتری دصورت جدیبه

 

 الملل در آیندهشکاف در شبکه ائتالفی غرب در ساختار چندقطبی نظام بين

المللی و نهادهای های بیناز زمان جنگ سرد، شبکه ائتالفی غرب، با اتکا بر استراتژی امنیت مشارکتی و در قالب رژیم

هدف اصلی این استراتژی، کارآمد ساختن مقابله با المللی داشته است. نظامی همچون ناتو، اشتراک نظر زیادی در امور بین

کنند. وقوع برگزیت ضمن تضعیف شبکه ائتالفی غرب، محور را تهدید میتهدیدات امنیتی در سطح جهانی است که نظم غرب

 وپا خواهد شد.های امنیت مشارکتی با محوریت دو بازیگر اساسی شامل آمریکا و اتحادیه ارباعث ایجاد نظامی دوگانه از استراتژی

 (۲۱8 :۱398)حسین زاده، 

 

 کاهش وزن اتحادیه اروپا در سطح بين المللی

اتحادیه اروپا همواره نقش مهمی در معادالت جهانی داشته است؛ اما خروج بریتانیا از انگلیس وزن سیاسی، اقتصادی و بین 

احتمال زیاد باعث ا تقلیل می دهد. این مسئله بهشدت کاهش داده و اثرگذاری آن در معادالت جهانی رالمللی اتحادیه را به

 شود که این اتحادیه، رویکرد تدافعی تری نسبت به چین و رسیه به عنوان قدرت های نوظهور در پیش گیرد.می

 

 گراهاي نئوناسيوناليست و راستتقویت جنبش

های اخیر روند صعودی ست که در سالای اخصوص در جهان غرب، پدیدهگرا بههای نئوناسیونالیست و راستظهور جنبش

اند و برگزیت گرا در آمریکا، برزیل، اتریش و برخی دیگر از کشورها قدرت را در دست گرفتههای راستپیدا کرده است. دولت

گرا در سایر کشورها از جمله فرانسه نیز در حال تواند باعث تقویت روندهای مشابه در سطح جهان شود. احزاب راستمی

 گیری گسترده برای کسب قدرت سیاسی هستند.عضو

 

 تحول در شبکه ائتالفی بریتانيا در غرب آسيا

کند و در تدوین و های ساختاری را که از جانب اتحادیه اروپا بر بریتانیا تحمیل شده بود، حذف میبرگزیت برخی محدودیت

احتماالً باعث تقویت و بریتانیا اعطا خواهد کرد. این مسئله پیگیری منافع ژئوپلیتیک خود در غرب آسیا آزادی عمل بیشتری به 
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های بریتانیا با برخی متحدان سابقش از جمله بحرین، عمان و ... خواهد شد. به احتمال زیاد بریتانیا پس از تحقق بازسازی پیمان

 (۱۱۰: ۱394، ))صالحی ای خود را حتی به شکل محدود در غرب آسیا افزایش می دهد.برگزیت، حضور منطقه

 

 اثرات برگزیت بر ایران

همچنین درباره ارتباط برگزیت و جمهوری اسالمی ایران باید به این نکته اشاره کرد که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، 

اروپا است. شود. این امر به معنای کاهش نفوذ نسبی آمریکا در اتحادیه گرای اتحادیه اروپا کمرنگ می رهیافت جناح آتالنتیک

 .کرددیگر اینکه حضور بریتانیا به نیابت از آمریکا در اتحادیه اروپا، موانع سیاسی را در راه گسترش روابط ایران و اروپا ایجاد می

تواند منجر به کاهش نقش بریتانیا در همچنین برگزیت می .بنابراین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به معنی رفع این مانع است

المللی خود بهره ببرد. ضمن اینکه این تواند از اهرم فشار اروپا در تعامالت بیناز سوی دیگر بریتانیا نمی .الملل شودط بینمحی

شود تا بریتانیا که تبدیل به یک تواند منجر به استقالل اسکاتلند و ایرلند شمالی از بریتانیا شود. این شرایط باعث میوضعیت می

)محمدی،  .است، بیش از هر زمانی دیگری به جمهوری اسالمی ایران در غرب آسیا نیاز داشته باشد انگلستان کوچک شده

۱3۲۲ :7۶-75) 

چراکه در منطقه حساسی نظیر غرب آسیا جمهوری اسالمی ایران امروزه تبدیل به یک بازیگر مهم شده است که هیچ 

بنابراین در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و گسسته شدن حل و فصل نیست. ای در منطقه بدون حضور ایران قابلپرونده

 .کندروابط امنیتی این کشور با این نهاد، بریتانیا نیاز بیشتری به ایران در منطقه غرب آسیا پیدا می
)www.csr.ir/department.aspx(  

تر گفته شد بر تواند دارای پیامدهای منفی هم برای ایران باشد. چنانکه پیشذکرشده، برگزیت می همچنین عالوه بر موارد

شود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، باعث کاهش رشد آمارهای اقتصادی این اتحادیه بینی میاساس آمار و ارقام مستند، پیش

ا با یکدیگر، این امر بسیار محتمل است که تبعات منفی این وضعت، به شود. با توجه به در هم تنیدگی روابط اقتصادی کشوره

تواند باعث نزدیکی هرچه جمهوری اسالمی ایران هم تسری پیداکرده و باعث زیان اقتصادی ایران شود. از سوی دیگر برگزیت می

به افزایش فشارهای آمریکا و بریتانیا به ایران  تواند درنهایتبیشتر بریتانیا به آمریکا شود. بنابراین بدیهی است که این نزدیکی می

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

 

 کاهش یا تداوم سطح فعلی تجارت با ایران

میلیون دالر نیز  5۶بریتانیا وارده کرده و میلیون دالر کاال و خدمات از  ۱9۲( ایران ساالنه حدود ۲۰۱8در سال آخر مالی )

میلیون دالر و در حدود نیم درصد از  ۲48ایران با بریتانیا در مجموع حدود  به این کشور صادرات دارد؛ بنابراین سطح تجارت

دو ، در طول یک دهه اخیر نیز سطح تجارت ۱کل تجارت خارجی کشور بوده که رقم بسیار پایینی است. طبق جدول شماره 

شود که کاهش روابط تجاری دوجانبه، برای میلیون دالر بوده است و میزان اندک تجارت باعث می 5۰۰کشور عمدتاً کمتر از 

 (۱۰۲: ۱384)ابوک،  اقتصاد دو کشور چالش خاصی در پی نداشته باشد.

 هاي اخيرميزان 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
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 اي بریتانياتقویت پيوندهاي امنيتی با متحدان منطقه

و کار بریتانیا طرفدار گسترش روابط با برخی کشورهای منطقه از جمله بحرین، عمان، عربستان سعودی حزب محافظه

های امارات متحده عربی است. در دوران زمامداری این حزب، با وجود فشارهای گسترده نهادهای حقوق بشری، این کشور کمک

 تسلیحاتی فراوانی را به عربستان و امارات در حمله به یمن ارائه کرده است.

 

 همراهی با تحریم هاي آمریکا عليه ایران

با آمریکا در شرایط کنونی به احتمال بسیار منجر به پیوستن بریتانیا به کمپین  تحقق برگزیت و تقویت اتحاد این کشور

فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و در نهایت تشدید فشارهای تحریمی می شود. هر چند که با توجه به سطح پایین تجارت 

 (۱۱8: ۱394فالح زاده، ) . ندارد. ایران و بریتانیا، این کشور ظرفیت چندانی برای اعمال فشار تحریمی علیه ایران

 

 تشدید فشارهاي حقوق بشري عليه ایران

حقوق بشر همواره یکی از محورهای فشار بریتانیا علیه ایران بوده است که در فضای سیاسی جدید این کشور تشدید 

 خواهد شد. 

 

 گيرينتيجه
های نیز بخش مهمی از معیارهای ارزیابی قابلیت هایی همراه بوده و به همین دلیلروند همگرایی اروپا همواره با چالش

ترسیم و تعیین شده است. در این « کسری دموکراتیک»های مزبور از جمله اتحادیه اروپایی برمبنای چگونگی مواجهه با بحران

برای روندهای  آمدهای آنها و پیهای معطوف به ریشهنوشتار ضمن اشاره به ابعاد مفهومی چالش یاد شده، به مهمترین تحلیل

دارترین عنوان یکی از دامنهشود که در این میان، واقعه خروج بریتانیا از اتحادیه یا برگزیت بهروی اتحادیه اروپا پرداخته میپیش

دامنه آرای موافق و مخالف وجود کسری  :نتایج احتمالی کسری دموکراتیک مورد تأکید است. پرسش اصلی عبارتست از

نماید؟ فرضیه این است که بر مبنای آرای موافق و اهیم و مضامینی را در برابر روند همگرایی اروپا مطرح میدموکراتیک، چه مف

، «مشروعیت نهادهای اتحادیه»، مهمترین چالش واگرا در برابر اتحادیه اروپا در ابعاد «کسری دموکراتیک»مخالف در خصوص 

  .قابل شناسایی است« توده محوری –گرایی نخبه»و « راملیف –ضریب دموکراتیک یا مردمساالری در رابطه ملی »

شدت کاهش یافته است؛ اما این کشور همچنان یکی از در طول هفت دهه اخیر وزن بریتانیا در معادالت جهانی به

کننده آن در ینترین بازیگران در حوزه اروپا است. ورود این بازیگر به اتحادیه اروپا، باعث قدرت یافتن و ایفای نقش تعیمهم

های راهبردی بریتانیا است که در تالش است ضمن حفظ دهنده روند جدیدی در سیاستمعادالت جهانی بود؛ اما برگزیت نشان

استقالل بیشتر در عرصه حاکمیتی، پیوندهای خود را با متحد دیرین خود یعنی آمریکا تقویت کند. این تغییر راهبرد، پیامدهای 

تر خواهد داخلی بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهد گذاشت، هر چند که دامنه اثرات آن در سطح جهانی کمرنگ ای بر عرصهگسترده

صورت سنتی در آنجا حضور استراتژیک داشته، اثرات نسبتاً مهمی خواهد بود، در برخی مناطق همچون غرب آسیا که بریتانیا به

های اسکاتلند و ایرلند شمالی ایجاد خصوص در حوزهاخلی این کشور بههای جدی را در عرصه دداشت. فرایند برگزیت چالش

شود. در حوزه اروپا نیز شاهد کاهش چشمگیر وزن طلبانه میهای جداییاحتمال زیاد منجر به دامن زدن فعالیتخواهد کرد و به 

تحادیه با اتخاذ سیاست هایی، مانع از سیاسی و اقتصادی این اتحادیه در معادالت جهانی خواهیم بود؛ مگر اینکه کشورهای ا

کار بر بریتانیا در دوران پسابرگزیت منجر به نزدیکی بیش از سرایت برگزیت به سایر کشورها شوند. تداوم حکومت حزب محافظه

 پیش مواضع بریتانیا به آمریکا و تشدید فشارها بر ایران خواهد شد.

رگزیت برای اتحادیه اروپا و بریتانیا بسیار بیشتر از منافع و محاسن آن درمجموع تبعات و خطرات ناشی از اجرای نهایی ب

های اقتصادی فراوان در است. عالوه بر اخالل در روند همگرایی اروپایی، این فرآیند کامالً مستعد این است که باعث ایجاد اخالل

های فراوانی تواند حامل فرصتاین جریان، برگزیت میروندهای تجاری و بازرگانی اتحادیه اروپا و بریتانیا شود. در روند معکوس 

http://www.joce.ir/


 1 -15، ص 1400، بهار 19فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

اندرکاران با تدوین یک برای آمریکا، چین و جمهوری اسالمی ایران باشد. مطلوب موردنظر در این وضعیت این است که دست

 .بپردازندهای آن برای ایران های ناشی از برگزیت و مرتفع کردن چالشگیری از فرصتنقشه راه جامع و منسجم به بهره

 . آثار و پیامدهای برگزیت3

ترین مسائل در ارتباط با برگزیت، آثار و پیامدهای آن در سطوح مختلف داخلی )بریتانیا(، ترین و چالشییکی از مهم

 شود.ای )اتحادیه اروپا( و جهانی )ایران، غرب آسیا، آمریکا و ...( است که به آنها پرداخته میمنطقه

 در سطح بریتانیا. آثار برگزیت 3-۱

خصوص های کلی بریتانیا بهبرگزیت وزن بیشتری را به معادالت سیاست داخلی بریتانیا خواهد داد و لذا برخی از سیاست

 . (Mine, 2018: 140) المللی، حقوق بشر، الگوهای اتحاد و ائتالف و ... تغییر خواهد کرد.در حوزه اقتصاد داخلی، تجارت بین
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 منابع و مراجع
 (؛ ترکیه، ترجمه: مهسا خلیلی، تهران، نشر ققنوس۱394ابوک، کریس ) [۱]

الملل نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بین(؛ ترکیه و بازار مشترک اروپا، پایان۱39۲ترابی، شهرام ) [۲]

 وزارت خارجه

 7۰ترکیه، همشهری دیپلماتیک، شماره (؛ اصالحات اقتصادی در ۱39۱سلطانی، علیرضا ) [3]

 (؛ روند الحاق ترکیه به اروپا، روزنامه اطالعات ۱39۰صالحی، محمد ) [4]

 (؛ تحوالت نوین سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا، تهران: وزارت امور خارجه۱39۰فرسایی، شهرام ) [5]

 هران: ابرار معاصر (؛ ترکیه، ت3(؛ آشنایی با کشورهای اسالمی )۱389زاده، محمد هادی )فالح [۶]

 (؛ جمهوری ترکیه، تهران: وزارت امورخارجه۱394قاسمی، صابر ) [7]

 ۱7(؛ آغاز دوران جدید در تاریخ ترکیه، همشهری دیپلماتیک، شماره۱9۱قدیری، نیلوفر ) [8]

(؛ ترکیه و اروپا معضل دو جانبه، کتاب ویژه اتحادیه اروپا، تهران: مؤسسه ۱393قهرمانپور، رحمان ) [9]

 و مطالعاتی ابرار معاصر فرهنگی

 7۰(؛ عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، همشهری دیپلماتیک، شماره ۱384لواسانی، سید محمد حسین ) [۱۰]

نامه (؛ آثارپیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی بر امنیت ومنافع ملی ج.ا.ا، پایان۱388محمدی، احمد ) [۱۱]

 الملل کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده روابط بین

 (؛ اتحادیه اروپا، تهران: وزارت امور خارجه۱39۲مسائلی، محمود ) [۱۲]

 (؛ شورای اروپا، تهران: وزارت امور خارجه۱384نظافت، عزیز )  [۱3]
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