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، 2112ژوئن  در ایتانیخروج بر یپرسهمه ی. با برگزارشدیاروپا محسوب م هدیاتحا یکنون یهاچالش نیتراز مهم یکی ایتانیخروج بر
از  یکیدادند. نبود  یرأ هیاتحاد نیدرصد به خروج از ا 22حدود  هاییایتانیبر تیاعالم کردند که اکثر یطور رسملندن به  یهامقام

 یر جاب یدفاع -یتیو امن یاسیس ،یمختلف اقتصاد یهااروپا در حوزه هیمهم بر اتحاد ییامدهایپ، اروپا هیاتحاد یلسه قدرت اص
 یدر پ هیاتحاد یبرا یاقتصاد یمنف یامدهایکشور پ نیخاص ا یبا توجه به وزن اقتصاد ایتانیخروج بر ،ی. در حوزه اقتصادگذاشت

اروپا شد. در عرصه  یهم خوردن توازن درونبر زیو ن هیاتحاد گاهیاج باعث نزول ایتانیخروج بر ،یاسیس یامدهایداشت. در حوزه پ
که در اینجا  سوالی .شد یتلق هیاتحاد یاز سو کیپلماتید یابزارها نیتربه مثابه از دست دادن بزرگ ایتانیخروج بر ،یخارج استیس

 شده انیب گونهنیا هیرضفمطرح می شود این است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه پیامدهای امنیتی بر جای خواهد گذاشت؟ 
در حوزه امنیت و دفاع اروپایی، خروج بریتانیا موجب تضعیف ساختارهای امنیتی و مقابله با تروریسم و کاهش چشم انداز گسترش  که، است
 روهش پژوهشی که در این مقاله استفاده شده روش تبیینی می باشد.  شود.می
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 مقدمه -1

ی صلح نیتضمی برا ممکن راه تنها که بودند باور نیا بریی اروپا رهبران ازی برخ دوم،ی جهان جنگ انیپا دنبال هب

 ریوز ،1شومان رابرتی الدیم 1521 درسال مبنا نیا بر و استی اقتصاد وی اسیسیی همگرا جادیا اروپا قاره رد داریپا

 از هایفرانسو شنهادیپ نیا. کرد مطرح را «2ییاروپا فوالد و زغال جامعه» سازمان لیتشک شنهادیپ فرانسه خارجه

 کشور شش نیا که شد سبب و گرفت قرار استقبال مورد کیبلژ و هلند ا،یتالیا لوکزامبورگ، آلمان،ی کشورهای سو

 توافق، نیا به نسبت نانهیبدبی نگاه با ایتانیبر اما. برسانند امضا به رای انامهتوافق سیپار دری الدیم 1521 سال در

 نگه دور هاییاروپایی همگرا موج از را خودش و نشد اروپا فوالد و سنگ زغال نوظهور سازمان به ورود به حاضر

 خود که کرد یسع همچنان و نشد اروپای اقتصاد جامعه به وستنیپ به حاضر ایتانیبر زینی الدیم 1592سال در. داشت

 جامعه لیتشک از پس سال شانزده حدود وی الدیم 1591 سال در ایتانیبر. دارد نگه دور قاره نیای هاتحول از را

ی اقتصاد وانت نزول م،یتصم نیا علل ازی یک که وستیپی اقتصاد بلوک نیا به( اروپا مشترک بازار) اروپای اقتصاد

 هر در و بوده ایدن تاز کهی یاسیس خصوص به وی اقتصاد ،ینظام مسائل در شهیهم ایتانیبر نیهمچن. بود کشور نیا

 در وی الدیم 1592 سال در اروپا،ی اقتصاد جامعه در ایتانیبر تیعضو. است داشتهی توجه قابل شرفتیپی ادوره

 در هاییایتانیبر. گرفت قرار دییتأ مورد آرا درصد 2972ی پرسهمه یک انیجر در 1لسونیو هارولدی کارگر دولت

 از هم ایتانیبر. هستند دیسف کاخی هااستیس ریمس در حرکت سمت به لیمتما شتریبی تیامن وی نظامی هاحوزه

 آلمان و فرانسه چونی میقدی رقبا سلطه ریز اروپا شدن قدرتمند از هم و دارد اطالع اروپا هیاتحادی نظام ضعف

 نیچن زین ندهیآ در و بوده اروپا هیاتحادی برای ناسازگار کیشر گذشته در ایتانیبر است مشهود آنچه. دارد هراس

در این مقاله خروج بریتانیا متغیر مستقل و اتحادیه اروپا متغیر وابسته محسوب می شود. حال سوالی که  .بود خواهد

مدهای امنیتی بر جای خواهد گذاشت؟ در اینجا مطرح می شود این است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه پیا

در حوزه امنیت و دفاع اروپایی، خروج بریتانیا موجب تضعیف ساختارهای امنیتی و  که، است شده انیب گونهنیا هیفرض

روهش پژوهشی که در این مقاله استفاده شده  شود.مقابله با تروریسم و کاهش چشم انداز گسترش اتحادیه اروپا می

روش تبیینی می باشد. هدف از ارائه این تحقیق این است که با توجه به اینکه بریتانیا یکی از سه کنشگر اصلی 

ویژه در حوزه امنیتی باشد. در صورت پیشبرد سناریوی تواند پیامدهای مختلفی بهاتحادیه اروپا است، خروجش می

 تر به خلیج فارس، پیامدهایی را هم برای ایران دارد. انی و ورود پررنگبریتانیای جه

  روش پژوهش -2

آغاز شد. این روند  1522ای، در دوران معاصر با تشکیل جامعه زغال و فوالد اروپا در سال فرایند همگرایی منطقه
پس از طی مراحل مختلف تحول و تکامل یافته و در چارچوب ساختارها و نهادهای اروپایی نهادینه شده است؛ به 

                                                           
1. Robert Schuman 

2. European Coal and Steel Community 

3. Harold Wilson 
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ه اروپا اقتصادی در قالب اتحادی -رت یک وضعیت سیاسی صو توان از تبدیل فرایند همگرایی اروپا بهکه می طوری
سخن گفت. اتحادیه اروپا اگرچه، یک ابردولت فدرال به مانند ایاالت متحده اروپا در نیامده است، ولی بسیار فراتر از 

زهای واز آغازین ر کند.الملل به پیش رفته است و عمل میالمللی معمول و متعارف در نظام بینهای بینسازمان
های نظری مختلفی برای تبیین و تحلیل علل و عوامل، گیری جامعه زغال و فوالد اروپا، رویکردها و رهیافتشکل

ای که در طول شش دهه گذشته گونه ماهیت، اهداف و انجام فرایند همگرایی اروپا و سپس سایر مناطق ارائه شد؛ به
همگرایی در ایم. ای به طور عام بودهور خاص و همگرایی منطقهطهای مختلف همگرایی اروپا به شاهد ظهور نظریه

مگرایی را هالمللی است. واقع، فرایندی است فراملی؛ که در بردارنده روابط تعاملی میان دو یا چند واحد سیاسی بین
ف یها به سطحی باالتر از سطح ملی تعربه عنوان یک وضعیت خاص سیاسی و یا فرایندی جهت تعویض وفاداری

 (.22: 1111زاده، )سیفکنند می

 4نهادگرایی نولیبرال 1-1

است که چگونه گرایی است. کانون این نظریه آن نظریه نهادگرایی نولیبرال سنتز و تلفیقی از نوکارکردگرایی و نوواقع
ادگرایی گذارند. نهمیها و منافع کشورهای سودجو و عاقل تأثیر ها، ارجحیتای بر انگیزهالمللی و منطقهنهادهای بین

گرایی سازگاری دارد و از سوی دیگر، از قضایا و هایی است که با نوواقعنولیبرال، از یک سو، دارای اصول و مفروضه
گرایی عهای اصلی نوواقهایی برخوردار است که با نوکارکردگرایی همخوانی دارد. نولیبرالیسم، اصول و مفروضهگزاره
کشورها  الملل هستند؛ترین بازیگران نظام بینگرایی، کشورها مهمویکرد نظری، همانند نوواقعپذیرد. در این ررا می

ایج دهد و از این طریق، بر نتالملل آنارشیک است و آنارشی به رفتار کشورها شکل میواحدهایی عاقلند؛ نظام بین
ای و قههای منطست و در مورد امکان همکاریگرایی یکسان نیگذارد. اما این نظریه با نوواقعالمللی تأثیر میبین

ای در تسهیل همکاری میان کشورها، دیدگاهی موافق با نوکارکردگرایی دارد. نقطه جدایی توانایی نهادهای منطقه
ن بازیگران تریعنوان مهممحوری و ماهیت یکپارچه کشورها به نهادگرایی نولیبرال از نوکارکردگرایی، اعتقاد به دولت

  (.11:1151،فیروزآبادیرایند همگرایی اروپاست )در ف

گیرد، ر میها در نظنهادگرایی نولیبرال بر خالف نوکارکردگرایی که توسعه همگرایی را خودکار و خارج از کنترل دولت

ای هدولتداند. ها و مصالحه و سازش اروپا میزنی حکومتها و چانهتکامل تعمیق همگرایی اروپا را نیازمند مذاکره

های نهادهای اروپایی را ملی بر اساس منافع ملی خود مسیر، عمق و گستره همگرایی و حوزه اختیارات و صالحیت

ه اعضای آن فاید -کنند. از این رو، سرنوشت همگرایی و اتحادیه اروپا وابسته به محاسبه هزینه تعریف و تعیین می

که تأمین کننده منافع ملی اعضا باشد، تداوم، توسعه و تعمیق خواهد  است. همگرایی در قالب اتحادیه اروپا و زمانی

کند نهادهای اروپایی بر چگونگی ادراک و تعریف گرایی، استدالل میشد. این نظریه از طرف دیگر، برعکس نوواقع

کند. فراتر فا میگذارند که نقش اساسی در تداوم و توسعه همگرایی ایمنافع ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اثر می

از این کارکردهای مثبت نهادهای اروپایی در تأمین منافع کشورها، عامل استمرار آنها است )دهقانی فیروزآبادی، 

1111 :111.) 

                                                           
4. Neoliberal Institutionalism  
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برگیرنده کارکردگرایی، نوکارکردگرایی، فدرالیسم و ارتباطات، نظریه وابستگی ای درهای همگرایی منطقهنظریه

یبرال بر باشند. نظریه نهادگرایی نولهایی از لیبرالیسم با واقع گرایی میهایی از چالشنمونه هامتقابل و نظریه رژیم

ز یک استثنا آمیز نیست و جنگ نیبرانگیز و خشونتالملل ماهیتی مناقشه گرایی معتقد است که روابط بینخالف واقع

های توان با کمک نهادها و سازمانجهان، میاست. بنابراین در شرایط بی نظمی و نبود یک حکومت مرکزی در سطح 

 المللی دست یافت.بین المللی به همکاری های بین

پیدا  ای دیگری نظیر آنآید و رقیب منطقهای به شمار میترین الگوی همگرایی منطقهاتحادیه اروپا تاکنون موفق

 اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایندههای گوناگون تالش کردنشده است. از زمان تشکیل اتحادیه اروپا، نظریه

عمومی،  ضرورت تأمین نیازهای ابنا بشری و تأمین رفاههمگرایی را مورد بررسی قراردهند. کارکردگرایان بر

انگاران بر های بین دولتی، سازهنوکارکردگرایان بر مسأله تسری، بین دولت گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکره

ظام گرایان بر توازن قوا در نهای فراملی و نوواقعهای بینادهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادتعاملمسائل هویتی و 

لمللی و بهترین اها بر رویکرد تجویزی برای جایگزینی جنگ با حاکمیت قانون در مسائل بینالملل و فدرالیستبین

طور دارند. با وقوع حوادث بحرانی در اروپا به های مشترک تأکید اندازی سیاستگزینه برای مدیریت مشترک و راه

 مجدد توجه اندیشمندان برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شده است.

 رنظ به است، شده جلبیی اروپایی همگرا موضوع به همگان توجه که« اروپا هیاتحاد دری طلبییجدا» موضوع

 شود، تیتقو اگر کهی موضوع دارد، وجود هنوز اروپا دری طلبییجدا ویی گرایملی سنتی هالیتمای برخ که رسدیم

ی وضوعم ،«اروپا هیاتحاد در تیمشروعی معما. »دیآ شمار بهیی همگرا قیتعم و توسعه ریمس دری جدی مانع تواندیم

 دنش کند بر آن ریتأث اما دهد،یم قرار بحث مورد را اروپا هیاتحاد در تیمشروع خالء وی دموکراسی کسر که است

 . کندیم آشکار رایی اروپایی همگرا ندیفرا

   ادبیات پژوهش  -3

 همچونی مباحث به« 2ژاپن-ایتانیبر روابط بر آنی امدهایپ و تیبرگز» عنوان بای امقاله در2لسونین جان  -الف

 است رداختهپ است،ی اقتصاد وی اسیس ،یدفاع -یتیامنی امدهایپ شامل که اروپا هیاتحاد از ایتانیبر خروجی امدهایپ

(2016:567Nilsson.) است نپرداخته اروپا، هیاتحاد به ایتانیبر ریتأخ با ورود لیدال همچونی مباحث به اما. 

ی اقتصاد امدیپ به« 1لیتحل کی: یاقتصاد آثار و تیبرگز» عنوان بای امقاله در9بوش برتهولد و متس جورگن -ب

ی امدهایپ همچونیی هاموضوع به اما .2016:457et al7(Matthes) اندکرده اشاره اروپا هیاتحاد از ایتانیبر خروج

                                                           
5. John Nilsson 

6. Brexit and Its Consequences On Anglo- Japanese in a Post- EU Referendum World  

7. Jurgen Matthes & Berthold Busch 

8. Brexit, The Economic Impact: a Meta–Analysis   
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 نکردهی ااشاره هستند اروپا هیاتحاد و ایتانیبر در بحث موردی هاموضوع از کهی اسیسی امدهایپ وی تیامن وی دفاع

یی سزا به ریأثت اروپا هیاتحاد و ایتانیبری خارج وی داخل استیس حوزه بری تیامن وی دفاعی امدهایپ نکهیا ضمن. است

 .دارد

 هیاتحاد و ایانتیبری برای اتیحی امدهایپ با زیبرانگ چالش ندیفرا یک: تیبرگز» عنوان بای امقاله در5هررو پائوال -ج

 است هپرداخت ایتانیبر بر هم و اروپا هیاتحاد بر هم خروج، ریتأث و اروپا هیاتحاد از ایتانیبر خروج موضوع به« 11اروپا

(2017:67Herrero.) نیقوان و مهاجران مسأله نیهمچن و نرم وخروج سخت خروج همچونیی هاموضوع به اما 

 .است نپرداخته هیاتحاد

 هیاتحاد از ایتانیبر خروج بهی رأی المللنیبی امدهایپ ا؟یتانیبر خداحافظ» عنوان بای امقاله در11وریال میت -د

 به نینهمچ و شودیمی اسیس وی تیامن -یدفاعی امدهایپ شامل که اروپا هیاتحاد از ایتانیبر خروجی امدهایپ به

ی اقتصاد امدیپ موضوع به اما (.2017:237Oliver) است پرداخته اروپا هیاتحاد از خروج به هاییایتانیبری رأ

 .است نکردهی ااشاره اروپا هیاتحاد از ایتانیبر خروج

 به «اروپا هیاتحاد از ایتانیبر خروجی المللنیبی حقوق آثار» عنوان بای امقاله دری نیعابد عبداهلل و ملت محمدرضا -ه

 هب خود نیا کهی اقتصاد المللنیب حقوق و تیبرگز -2. معاهدات حقوق و تیبرگز -1. کنندیم اشاره هاموضوع نیا

 حقوق و تیبرگز -4. بشر حقوق و تیبرگز -1. کندیم اشارهیی کانادا-ی اهیترک وی سیسوئ ،ینروژ مدل سه

 اروپا هیاتحاد ممتاز عضو عنوان به اروپا سراسر در ایتانیبر. ستیز طیمح المللنیب حقوق و تیبرگز -2. مهاجرت

  .است نکرده انیب گریدی کشورها بر را آن آثارکه البته  شودیم محسوب

 . خروج بریتانیا و انواع آن3

یک واژه اختصاری با ادغام بریتانیا و اِگزیت به معنای خروج است. مشابه این واژه پیش از این نیز  11کلمه برگزیت 

معروف شد. در روز سه شنبه  14در زمان احتمال خروج یونان از اتحادیه اروپا انجام شد و در آن زمان به گریگزیت

پرسی موسوم به برگزیت، خواستار ترک اتحادیه اروپا درصد مردم بریتانیا با برگزاری همه 22، حدود 2112ژوئن سال 

درصد بود و بیش از سی میلیون واجدین شرایط رأی، در آن  91شدند. میزان مشارکت در آن انتخابات حدود 

ترین طرفداران ایده خروج نرم است. خروج نرم، بریتانیا را به پرسی شرکت کردند. حزب کارگر در بریتانیا از مهمهمه

های یهای آن به اتحادیه اروپا، مشابه وابستگکند و تقریبا وابستگییک عضو کوچک در اتحادیه اروپا حفظ میعنوان 

                                                           
9. Paula Herrero 

10. Brexit: A Challenging Process With Vital Implications For The United Kingdom and The European Union  

11. Tim Oliver 

12. Good Bye Britainnia? The International Implications Of  Britain Vote To Leave The EU  
13. Brexit  

14. Grygzyt 
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های مخالف اتحادیه اروپا و گروه 12ها از جمله؛ ترزا میکاران یا تورینروژ خواهد بود. طیف راست حزب محافظه

 (. Reenen, 2018: 4)طرفدار خروج سخت هستند 

 خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. پیامدهای 4

که برای اولین بار در تاریخ این اتحادیه رخ داد،  2112ژوئن  21پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در در همه

درصد طرفداران ماندن در اتحادیه به پیروزی رسیدند. نحوه خروج  1/41درصد آرا در مقابل  5/21طرفداران خروج 

بینی شده، اما تاکنون به آن عمل نشده است و ( پیش2115لیسبون )تصویب  21یک عضو از اتحادیه اروپا در ماده 

دهد. اما این ماده نیز بدون پرداختن به جزئیات، فقط به این نخستین بار است که بریتانیا دکمه خروج را فشار می

افقت وبینی کرده است و پس از آن ادامه این فرایند به مکلیات خروج بسنده کرده و فرایند خروج را در دو سال پیش

چنین بر اساس این قانون، در پی درخواست رسمی بریتانیا برای خروج از اتحادیه عضو دیگر بستگی دارد. هم 29

که به  هاییتواند در مباحث شورای اروپایی یا شورای وزیران یا در نظرگرفتن تصمیماروپا، این کشور دیگر نمی

گذاشته خواهد  گیری کنارپیش از ترک اتحادیه از روند تصمیمشود، شرکت کند، یعنی بریتانیا حتی خودش مربوط می

 (.Frieden 2017:5267 )شد 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اثرهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر بریتانیا، اتحادیه اروپا و کل جهان 

مدت و قیمتی به بازار ایجاد خواهد کرد. در میانهای روانی مدت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شوکگذارد. در کوتاهمی

روج پرسی برای خها و مردم کشورهای دیگر را برانگیزد و آنها نیز خواهان همهتواند واکنش دولتخروج بریتانیا می

، یدفاعی، اقتصادی و سیاسی نیز اثر خواهد داشت )بیات -از اتحادیه اروپا بشوند. همچنین این خروج بر حوزه امنیتی 

1152 :15.) 

حضور نخواهد داشت. اما خروج از آژانس دفاعی  12همچنین در خارج از اتحادیه اروپا، بریتانیا در آژانس دفاعی اروپا

چنان روپا همهای آژانس دفاعی اتواند در پروژهاروپا ممکن است یک فاجعه برای بریتانیا نیز باشد. همچنین بریتانیا می

 شرکت کند.به عنوان کشور ثالث نیز 

 شوند که عبارتند از :پیامدهای خروج بریتانیا به دو بخش تقسیم بندی می

 پیامدهای اقتصادی و سیاسی 4-1

انیا ترین کشورهای عضو. بریتترین و مهماتحادیه اروپا با یک چالش بسیار مهم مواجه شده است: خروج یکی از بزرگ

ق ها موافحال، تمام دولترود. با این پنجمین اقتصاد بزرگ در جهان و دومین اقتصاد در اتحادیه اروپا به شمار می

عضو اتحادیه خواهد بود. در حقیقت،  29قابل توجهی بیشتر از هستند که پیامدهای منفی برای انگلیس به میزان 

ود کاهش با وجترین مرکز مالی اروپا بود. عنوان بزرگها در مورد رأی خروج، آینده لندن به ترین نگرانییکی از بزرگ

                                                           
15. Theresa May 

16. European Defence Agency  
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شرفته دنیا را در یترین اقتصادهای پپرسی، بریتانیا یکی از سریعترین سطح پس از همهارزش پوند استرلینگ به پایین

 2112درصد باالتر از سال  1/1، 2112گزارش داده است: که رشد در سال  19به ارمغان آورد. اداره آمار ملی 2112سال 

رفت و پس از آن بیکاری نیز افزایش کنندگان نقش کلیدی ایفا کردند؛ اعتماد به نفس در آنها از بین است؛ زیرا مصرف

 (.7Herrero 26-24 :2017) بر این، بخش خدمات همچنان عامل اصلی تولید ناخالص داخلی بودیافت. افزون 

 کار گرفته است:اتحادیه اروپا سه ابزار برای تقویت تجارت به 

 ها را برای کاالها حذف کرده است.الف( تعرفه

گذاری، در دیگر کشورهای عضو کار یا سرمایهها و مردم را برای فروش کاالهای خود، خدمات و یا ب( حق شرکت 

 کار بسته است.به « چهار آزادی»یا به اصطالح 

که صادرکنندگان بالقوه مجبور نیستند هزینه مطابق طوری ج( حداقل استانداردهای نظارتی را ایجاد کرده است. به 

دهد کاالهایی را که با استانداردهای جازه میقانون مختلف را بپردازند. اتحادیه اروپا به تمام کشورهای عضو ا 21با 

طور غیر مستقیم در بازار جهانی به فروش برساند. تجارت بریتانیا با کشورهای خارج اتحادیه اروپا مطابقت دارند، به 

 از اتحادیه اروپا در حال رشد است. 

در این مورد، هیچ مانعی برای حضور  کند.اگر بریتانیا مدل نروژ را قبول کند، دسترسی کامل به بازار را حفظ می

کاالها و خدمات بریتانیا در اتحادیه اروپا و بالعکس کاالها و خدمات اتحادیه اروپا در بریتانیا وجود ندارد. قیمت 

گونه است؛ که تضمین حرکت آزاد شهروندان اتحادیه اروپا در داخل و خارج از بریتانیا وجود  پرداخت در این مدل این

این، بریتانیا باید دو جزء دیگر مدل نروژی را نیز بر بازار واحد است. افزون  دون حرکت آزادانه مردم این هستهدارد، ب

نها باید با قوانین مربوط به استانداردها، بهداشت و ایمنی که در بروکسل وجود دارد، بدون امکان بپذیرد. نخست، آ

وم، آنها باید به بودجه اروپا نیز کمک کنند. اگرچه پذیرش این مدل گیری، پایبند باشند. دمشارکت در روند تصمیم

7 2017:292)احتماال به نفع هم بریتانیا و هم اتحادیه اروپا است، اما بعید است که دولت بریتانیا آن را قبول کند 

Belke .) 

رار دارد تا به عنوان یک کشور مستقل که اص»بریتانیا باید مانند ایاالت متحده، چین یا برزیل رفتار کند، به عنوان مثال 

اگر مذاکرات تجاری بین بریتانیا و سایر نقاط جهان «. های تجاری حفظ کندنامهحاکمیت کامل خود را در مورد توافق

 (.7Applebaum 2017:8)، باز هم نتیجه ناامید کننده است در چندین دهه، )نه چندین سال( طول بکشد

انیا های مدافع و احزاب سیاسی در بریتخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هدفی سیاسی بوده است که از سوی افراد، گروه

های ادیهگرفته شده است. به گفته یکی از نمایندگان اتحپی 1591از زمان پیوستن آن به اتحادیه اروپا در سال 

افراطی.  های راستاست. یعنی ظهور احزاب و جنبش« سم پوپولیسم»کارگری یکی از پیامدهای جدی خروج بریتانیا 

                                                           
17. Office for National Statistics (ONS)   

 فصل اول

چارچوب 

 نظری
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کند. ظهور احزاب راست برگزار شد، صدق می 2119ویژه در مورد انتخابات فرانسه، آلمان و هلند که در سال این به 

با وجود آورده است. در اتحادیه اروپا، تقریهای کارگری به تمام اتحادیهافراطی مشکل بزرگی در سراسر اروپا و تقریبا 

ترین مشکل فعلی همان مهاجرت است، که بیش از هر دهند و مهمنیمی از تمام شهروندان را مهاجرین تشکیل می

 (.7Schuman 2017:27 )موضوع دیگری برای کمیسیون اروپایی اهمیت دارد 

ها از سطح اقتصادی گرایانه است و برخی از آنحد و حصر، یک راهبرد صنعتی مداخلهسازی بیمخالفت با جهانی

های های مرکزی و دولتهای کارگری به دولتکنند. بخش دیگری از این مسئله این است که خود اتحادیهحمایت می

ای شده است که ممکن است وحدت رانی گستردهمردم ساالر نزدیک شدند. همچنین رأی خروج بریتانیا موجب نگ

7et al 7 2017:10)کشور باقی مانده را به خطر اندازد و در مواردی حتی منجر به فروپاشی اتحادیه اروپا شود  29

Cormic.) 

راستی اروپایی بوده است، آن هم با توجه به حمایت ترامپ در ایاالت در واقع، این تالش بسیاری از احزاب دست 

پرسی های اتحادیه اروپا با یک همهتحده آمریکا و حمایت او از احزاب دست راستی )راست افراطی(. اکثر دولتم

ت دهد که اکثریت جمعیها نشان میمشابه مخالف هستند، آن هم به خاطر ترس از نتیجه احتمالی است. نظرسنجی

 های اخیر کاهش یافته استاما این حمایت در سالکنند، در اتحادیه اروپا از بیست و هفت عضو اتحادیه حمایت می

راستی، طور خاص، پیروزی دو گرایش رادیکال دست  بینی است. بهو نتیجه تقریبا در هر کشوری غیر قابل پیش

ی گرایی را در پی خروج بریتانیا و تقویت نیروهای تجزیه طلبنسخه کاملی از لیبرالیسم اقتصادی و یک نوع از ملی

 (. 2017:87et al7 Dunn) وجود آورده استاتحادیه اروپا به  در سراسر

حمایت خود را از استقالل اسکاتلند، در مانیفست خود برای انتخاب مجلس اسکاتلند در ماه می  11حزب ملی اسکاتلند

همراهی با سال  52ها برای ایرلند شمالی برای ترک بریتانیا و پس از حال، درخواست اعالم کرد. با این 2112

شود( نیز نامیده می 21نامه بلفاست)که به عنوان موافقت« 15نامه جمعهموافقت»جمهوری ایرلند، افزایش یافته است. 

کند که در آن اکثریت شهروندان ایرلند شمالی باید رأی پرسی تضمین میراه را برای اتحاد مجدد از طریق یک همه

اتحاد  پرسی را در موردها حمایت از همهری ایرلند بپیوندند. اگر نظرسنجیدهند تا بریتانیا را ترک کنند و به جمهو

کند که دولت بریتانیا از لحاظ قانونی مجبور است پیشنهادی را نامه جمعه تصریح میمجدد ایرلند نشان دهند، توافق

با  ا باقی بمانند، ایرلند شمالیکه اکثر رأی دهندگان در ایرلند شمالی بخواهند در اتحادیه اروپ ارائه دهد. در صورتی

عنوان ایرلند متحد باقی خواهند ماند. بر خالف اسکاتلند که اگر  شود و هر دو در اتحادیه بهجمهوری ایرلند متحد می

                                                           
18. The Scottish National Party(SNP) 

19. Friday Agreement  
20. Belfast Agreement 
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کشورش برای استقالل رأی بدهد، باید برای عضویت در بلوک درخواست کند، زیرا هرگز عضو اتحادیه اروپا نبوده 

 (. 7Oliver 2017:25)است 

خروج بریتانیا نه تنها در اتحادیه اروپا، بلکه در سیستم جهانی نیز تأثیرهای بسیاری خواهد داشت. هرچند بریتانیا وارد 

تدریج اقتصاد به  2111های طوالنی، مرکز مالی اروپا بود. بحران مالی اقتصادی حوزه یورو نشده بود، اما در سال

های را در مقیاس جهانی کند کرد. به همین خاطر نیز اقتصاد اروپا که طی سال اتحادیه اروپا را تضعیف و رشد آن

رو شد. این امر نیز به فرصتی برای کشورهای ترین اقتصادهای جهان قرار داشت، با افت رو به طوالنی در رده بزرگ

باالی رشد اقتصادی تبدیل به بدین سو با ارقام  2111ترکیه به ویژه از سال  در حال رشد نظیر ترکیه تبدیل شد.

الگویی برای کشورهای منطقه و جهان شده است. حتی استانبول به عنوان جایگزینی برای لندن مطرح شده است، 

ها کشها و کشمزیرا که با بروز بحران مالی جهانی روز به روز در حال پسرفت بود. تا جایی که به دلیل وجود اختالف

پاریس و فرانکفورت نیز کاسته شد و بر اهمیت استانبول که از قدرت تبدیل شدن به مرکز  در اتحادیه اروپا از اهمیت

پا تواند الگویی برای مناسبات اتحادیه ارواین شکل از روابط می»مالی جهانی برخوردار بود، افزوده شد. از نظر برلین 

  .«با کشوری مانند ترکیه باشد

خوبی پیش  کم تا این زمان بهوستن به اتحادیه اروپا هستند، اما شرایط دستهاست که نامزد پیاوکراین و ترکیه سال

ادی اجازه های اقتصدنبال جدایی تمام و کمال از اتحادیه اروپاست؛ اما مالحظه نرفته است. از سوی دیگر، بریتانیا به

های افراطی های اخیر تمایلتوان گفت که در سالدر نتیجه می (.7Belke 292 :2017)دهد. چنین اتفاقی را نمی

7et al 7 8 :2016)راست محور، در فضاهای سیاسی و اجتماعی کشورهای اروپایی افزایش مشهودی یافته است 

Tekin.) 

ر تاریخ ای است که دآخرین سرفصلی که میان ترکیه و اتحادیه اروپا گشوده شده است، سرفصل مقررات مالی و بودجه

سد که رنظر میبراین، هیچ سرفصل جدیدی در یک ونیم سال اخیر باز نشده است. اما به باز شد. بنا 2112ژوئن  11

2018)احتمال باز شدن سرفصل جدیدی برای ترکیه باشد  2111پس از طرح آلمان بر اساس مدل برگزیت، در سال 

:357Oliver .) 

 امنیتی -پیامدهای دفاعی  4-2

 امنیت در اروپاالف( رویکرد بریتانیا به حوزه دفاع و 

بریتانیا همواره مخالف الگوبرداری از ساختارها و ابزارهای ناتو، اعمال اصالحات در ساختارهای دفاعی اتحادیه اروپا 

و یا افزایش بودجه سیاست امنیتی و دفاعی مشترک بوده است و همواره برای اتحادیه اروپا در حوزه امنیت و دفاع 

و مرور دفاعی و امنیتی راهبردی  21این مهم در اسناد راهبرد امنیت ملی بریتانیا گیرد.خود نقشی فرعی در نظر می

                                                           
21. National Security Strategy (NSS)    

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                     131تا  111، صفحه: از1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 125 صالحی و سیدین                                                        پیامدهای امنیتی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

 

های لندن به سیاست امنیتی و دفاعی مشترک چندان جدی به خوبی قابل مشاهده است. همچنین کمک 22بریتانیا

کمک  عنوان نمونه، پذیرفت. بههای غیرنظامی )کنترل مرزی( صورت میها در زمینه مأموریتنبود و بیشتر همکاری

های درصد هزینه 1/2د کل آن و درص 2/1های نظامی سیاست امنیتی و دفاعی اروپا فقط بریتانیا به عملیات

مأموریت سیاست امنیتی و  12مأموریت از  22دهد. همچنین مشارکت بریتانیا در های نظامی را پوشش میمأموریت

های درصد کل نیروهای عملیات 1/2پرسنل در هر مأموریت و در کل  92/12طور میانگین  دفاعی مشترک به

 12های نظامی و ها و مأموریتهای عملیاتدرصد هزینه12ت. بریتانیا سیاست امنیتی و دفاعی مشترک بوده اس

 . (Mann, 2016:37)کند نظامی را تأمین میهای غیرهای مأموریتدرصد هزینه

پیش از خروج بریتانیا دو نگاه در مورد پیامدهای خروج بریتانیا بر اتحادیه اروپا وجود داشت. از یک سو، این انتظار وجود 

های ضد اتحادیه اروپا در سایر کشورها و انشقاق بیشتر در داخل تواند موجب تقویت حرکته خروج بریتانیا میداشت ک

اتحادیه شود. نگاه دیگر برای بر این باور بود که شوک ناشی از خروج بریتانیا برای اجتناب از تکه تکه شدن اتحادیه ضروری 

ا برای همگرایی تواند بستر الزم رهمواره نسبت به اتحادیه اروپا بدگمان بود، می است و از بین رفتن مانعی به نام بریتانیا که

اعالم و سپس  1551بیشتر فراهم سازد. تعهد بریتانیا نسبت به سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اعالمیه سنت مالو در سال 

آغاز شد. این اعالمیه واکنشی به بحران بالکان بود که  24و رئیس جمهور ژاک شیراک 21توسط نخست وزیر تونی بلر

ها در محیط پیرامون خود برجسته کرد. این اعالمیه نیاز به های اتحادیه اروپا را در پاسخ دادن به بحرانمحدودیت توانایی

سبون قبا در پیمان لیدفاع از خود اعالم کرد. این امر راه را برای سیاست دفاعی اروپا، که متعایک سیاست مشترک را در 

 22با عنوان آژانس دفاعی اروپا 2114به سیاست دفاعی و امنیتی مشترک تغییر نام داد هموار ساخت. این آژانس در سال 

تشکیل شد. بهترین مثال شناخته شده مخالفت بریتانیا با ایجاد یک دفتر مرکزی دائمی برای ارائه فرماندهی و کنترل 

 (.7Combie :82017)است  22ا و عملیات با استفاده از سازوکار همکاری ساختارمند دائمهای اتحادیه اروپمأموریت

، وزیر امور خارجه، مخالفت بریتانیا را با ایجاد یک ستاد مشترک توضیح داد و گفت 29، ویلیام هیگ2111در سال  

اید ساختارهای کنیم که نبکه هر پیشنهاد، با وتوی بریتانیا مواجه خواهد شد. ما با این ایده مخالف هستیم، زیرا فکر می

ق در بر اساس یک گزارش تحقیطور دائم جدا سازیم های اتحادیه اروپا را از برنامه ناتو به ناتو را تکرار کنیم و برنامه

های مشترک را تشکیل درصد از هزینه12/14، سهم بریتانیا در عملیات نظامی اتحادیه اروپا 2112مجلس عوام در اوت 

دهد که نشان می 2112دهد. اطالعات ارائه شده از سوی دفتر امور خارجه به گزارش کمیته اتحادیه اروپا در فوریه می

                                                           
22. Strategic Defence and Security Review (SDSR)   
23. Tony Blair 

24. Jacques Chirac 

25. European Defense Agency(EDA) 

26. Permanent Structured Cooperation(PESCO) 

27. William Hague 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                     131تا  111، صفحه: از1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 126 صالحی و سیدین                                                        پیامدهای امنیتی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

 

درصد از تولید ناخالص  2کند. بریتانیا درصد از بودجه سیاست خارجی و امنیتی مشترک را تأمین می12بریتانیا تقریبا 

  (. Sampson 2017:47)کند ملی را در قسمت دفاعی هزینه می

قدرت در امنیت  فوذ واعضای اروپایی با منابع نظامی مهم مانند ایتالیا، یونان یا اسپانیا از این وضعیت برای افزایش ن

قدرت خود را نیز تقویت خواهند کرد. در سطح  اروپا استفاده خواهند کرد. آلمان و فرانسه به لطف خروج بریتانیا،

های کشورهای اروپایی که در دستور کار اتحادیه اروپا است و شود برخی از اولویتسیاسی، خروج بریتانیا موجب می

های های نظامی و مأموریتمورد توجه قرار بگیرد. فرانسه عالقمند به بهبود تالش بریتانیا آن را وتو کرده است

های های دفاع ملی و قابلیتویژه در شمال آفریقا است. در مقابل، آلمان عالقمند به هماهنگ کردن سیاست مدنی، به

های ادغام اروپایی مرتبط خواهد هنظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این مباحث، نقش امنیت اروپا را با پروژ

 (.et al7Hastings 7 2017:6)کرد 

ترین نیروهای نظامی خود را از دست خواهد داد. بریتانیا اولین عضو در سطح نظامی، اتحادیه اروپا یکی از قدرتمند

دارد؛ بریتانیا نیز از  2112 میلیارد یورو در سال 992/42هزینه نظامی است که هزینه ای برابر با هزینه نظامی 

رنظامی سیاست دفاعی و امنیتی مشترک، در رتبه چهارم های غینظر تعداد کارمندان منتقل شده به مأموریت

رد. پیامد گیای قرار میهای هستهاعضای اتحادیه اروپا با نیروهای مسلح فعال و عضو دوم اتحادیه اروپا با قابلیت

واهد شد. خ های خروج بریتانیا با اتحادیه اروپا ایجادآن برای بریتانیا بستگی به نوع روابطی دارد که بعد از مذاکره

 2017:25)گونه تصمیم شورای اروپا را به نفع منافع ملی خود تغییر دهد بنابراین بریتانیا قادر نخواهد بود تا هر

7 Phinnemore .)های های سیاست دفاعی و امنیتی مشترک، بریتانیا در مأموریتگرفتن به مأموریتبا در نظر

انیا قادر همین خاطر، بریت قرارداد جدید با اتحادیه اروپا امضا کند. به کند، مگر اینکه یکاتحادیه اروپا شرکت نمی

نوان ع های سیاست دفاعی و امنیتی مشترک تأثیر بگذارد. بریتانیا، بهنخواهد بود بر نحوه اجرای این مأموریت

ی دو جانبه با سایر هانامهیکی از منابع نظامی در اروپا و در جهان، شبکه خارجی و امنیتی خود را، در موافقت

المللی، ایجاد کرده است. بریتانیا دومین عضو مهم، سازمان نظامی )ناتو( در جهان است. به این های بینسازمان

های نظامی بریتانیا اجازه نخواهد داد که این کشور در سیاست خارجی و امنیتی منزوی شود. بریتانیا معنا توانایی

کند احتماال بریتانیا تالش می(. 2017:197Gimeno )هماهنگی خواهد داشت از طریق ناتو، با امنیت اروپا 

، قبل از برگزاری یک 2111در سال که همکاری خود را با ناتو تقویت کند تا بتواند چتر امنیتی خود را بگستراند. 

گروه نبرد  ی اولین بار یکنشست در اتحادیه اروپا در مورد دفاع، کارشناسان نظامی و امنیتی اروپایی قصد داشتند برا

انسه در های فرآماده کنند تا در هنگام ورود آفریقای مرکزی به فرانسه، نیروهای خود را برای پشتیبانی از مأموریت

های آژانس دفاعی اروپا را برای پنج سال رد کرد. این ، بریتانیا افزایش هزینه2112آنجا داشته باشند. در نوامبر سال 

تر کند. از تواند مشارکت بریتانیا را در ابتکارهای سیاست دفاعی و امنیتی مشترک پیچیدهزمان میشرایط با گذشت 

داند هایی را که برای عملیات سیاست امنیتی و دفاعی مشترک مهم میسوی دیگر، با توجه به اینکه بریتانیا کمک

 (.Lain 7 2017:9)ورد آفکری را برای ادامه همکاری به وجود میکند، یک عنصر همفراهم می
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ر زمینه های بریتانیا برای ادامه همکاری دیک اثر جانبی از بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این است که بر توانایی

امنیتی و دفاعی از طریق روابط دو جانبه تأکید شده است. مرور دفاعی و امنیتی راهبردی بریتانیا، بر روابط کلیدی 

ه کند. بریتانیا دارای روابط دو جانبه دفاعی با فرانسو امنیتی با فرانسه، آلمان و لهستان تأکید می دو جانبه دفاعی

با همه  25امضا شد، توافق شد که یک نیروی اعزامی مشترک 2111که در سال  ،«21خانه لنکیستر»است. در پیمان 

، نیروهای مسلح بریتانیا 2112شود. در آوریل های مسلح و همکاری بیشتر در توسعه تجهیزات، توانایی ایجاد سرویس

در منطقه دشت سالیسبوری و همچنین در دریا، نیروی اعزامی مشترک خود را 11و فرانسه با انجام تمرینات گریفین

آزمایش کردند. هدف از این اقدام، آزمایش تجهیزات، آموزش و همکاری با استفاده از وسیله نقلیه و تجهیزها از هر 

، توافق کردند تا با ایجاد یک پروژه جدید تحت سیستم هواپیمای 2112ود. بریتانیا و فرانسه در ماه مارس دو کشور ب

میلیارد دالری، ادامه دهند  2/2گذاری بدون سرنشین در آینده، نمونه هواپیماهای بدون سرنشین را با سرمایه

(2017:427 Herrero .) 

ک های سیاست امنیتی و دفاعی مشترخوردار است تا در آینده نیز در مأموریتاگرچه بریتانیا همچنان از این امکان بر

نامه مشارکت ساختارمند شرکت کند، اما از نقش آفرینی در تعیین دستور کار این تیم در چارچوب یک موافقت

لویت بودن همکاری در اوها محروم خواهد شد. ریزی این قبیل برنامهها و یا حضور در مراحل ابتدایی برنامهمأموریت

ر نشست های گرفته شده دهای اخیر به تمام تصمیمبا سازمان ناتو نیز شرایطی را فراهم کرده است تا بریتانیا در سال

پایبند نباشد. درکوتاه مدت، اتحادیه اروپا درگیر انجام مذاکره با بریتانیا در خصوص نحوه خروج این کشور « سنت مالو»

و مناسبات بروکسل و بریتانیا خواهد بود. پیامد خروج بریتانیا، افزایش فعالیت بیشتر احزاب اروپا و همچنین شیوه ارتباط 

ه پرسی در این کشور بودستیز در کشورهایی همچون فرانسه و هلند و اعالم درخواست از سوی آنها برای برگزاری همه

برای مدیریت خروج بریتانیا صرف کند، موجب کاهش است. به باور برخی، زمان و منابعی که اتحادیه اروپا ناچار است 

  (.119: 1159های مهم دیگر پیش روی اتحادیه خواهد شد )ثمودی،های اتحادیه برای حل و فصل چالشتوانمندی

تواند اتحادیه اروپا را با چالش انتخاب میان دو گزینه مواجه کند: حمایت از همگرایی و مدت خروج بریتانیا میدر بلند

تحادیه گران، اها. به باور برخی تحلیلادغام بیشتر و یا توقف تعمیق همگرایی و یا کاهش همگرایی در برخی حوزه

د موجب تقویت توانبل، برخی دیگر بر این باورند که خروج بریتانیا میاروپا باید بیش از گذشته تقویت شود. در مقا

 شود. تر میتر شود و در نتیجه ادغام بیشتر کشورهای اروپایی امکان پذیراروپای همگن

 های دفاعی و امنیتی اروپا. پیامدهای منفی برگزیت بر سیاست5

ز بازیگران مهم سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اروپایی را از با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این اتحادیه یکی ا

گذاری در حوزه دفاعی در اروپا را در اختیار خود درصد سرمایه 41دهد. زیرا لندن و پاریس در مجموع دست می

                                                           
28. Lancaster House 
29. Combined Joint Expeditionary Force (CJEF)  

30. Griffin 
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درصد تولید 2دارند. بریتانیا همچنین یکی از معدود اعضای پایبند به تعهدهای خود در چارچوب ناتو و اختصاص 

گیری سیاست امنیتی و دفاعی مشترک ناخالص داخلی به حوزه دفاعی است. همچنین با توجه به اینکه شکل

ن برلین جایگزی -بود، ساختار این سیاست تغییر خواهد کرد و محور پاریس 11«مالوسنت »نتیجه برگزاری نشست 

خود در حوزه سیاست امنیتی و خارجی در ویژه آنکه آلمان با انتشار راهبرد لندن خواهد شد. به -محور پاریس 

تر در حوزه دفاعی و امنیتی نشان داده است. از سوی عالقمندی خود به ایفای نقش پررنگ 2112جوالی 11

درصدی برای چارچوب مالی 12های مالی بریتانیا به معنای ایجاد یک شکاف مالی حدود دیگر، قطع شدن کمک

افتد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا درست در زمانی اتفاق می .:Gimeno, 2017)(3است  12چند ملیتی

با  آلودرو هستند. بحران مهاجرت، روابط تنشبه های امنیتی رو کشورهای اروپایی بیش از هر زمانی با بحران

وه در های تروریستی انجام شده از سوی این گرتر تهدید داعش و حملهروسیه بر سر اوکراین و از همه مهم

 کشورهای اروپایی همگی شرایط امنیتی نامطلوبی را به وجود آورده است. 

 . پیامد مثبت خروج بریتانیا 6

د در های جدیرود و شرایط برای مطرح شدن برنامههای امنیتی از بین میبا خروج بریتانیا، وتوی لندن در حوزه 

یات دائمی در بروکسل برای طراحی، نظارت و اجرای حوزه دفاعی )از جمله ایده استقرار یک مقر فرماندهی عمل

های عضو اتحادیه اروپا به سمت هماهنگ ساختن شود. همچنین دولتهای اتحادیه اروپا فراهم میمأموریت

توانمندی ساختارهای دفاعی و تشکیل اتحادیه دفاع اروپایی حرکت خواهند کرد. همچنین امکان ایجاد یک مقر 

تواند به اتحادیه اروپا ظرفیت بیشتری برای فرماندهی و کنترل ود دارد، امری که میفرماندهی عملیاتی وج

ها هر چند لفظی از ایده ارتش واحد اروپایی افزایش دهد. همچنین در چند وقت اخیر حمایتهای نظامی مأموریت

ای، امی، ماهوارههای نظامی و خریدهای مشترک در حوزه نظیافته است. افزایش بودجه مشترک برای پژوهش

دفاع سایبری و پهبادهای نظارتی )همگی در چارچوب آژانس دفاع اروپایی( از دیگر پیامدهای مثبت خروج بریتانیا 

مادرید تکمیل  - برلین تقویت خواهد شد و احتماال با محور رم -است. همچنین با خروج بریتانیا محور پاریس 

 ,Whitman)تر خواهد شدهای کشورهای اروپایی در قالب همکاری ساختارمند دائم جدیشود. فعالیتمی

2016:5) . 

 امنیتی میان اتحادیه اروپا و بریتانیا -انداز مناسبات دفاعی. چشم7

رک های سیاست امنیتی و دفاعی مشتیتاگر چه بریتانیا همچنان از این امکان برخوردار است تا در آینده نیز در مأمور

ها آفرینی در تعریف دستور کار این مأموریتنامه مشارکت ساختارمند شرکت کند، اما از نقشدر چارچوب یک موافقت

نظامی  هایعبارت دیگر، توانمندیها محروم خواهد شد. به ریزی این قبیل برنامهو یا حضور در مراحل ابتدایی برنامه

                                                           
31. Saint-Malo 

32. Multiannual Financial Framework 
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دیگر در اختیار اتحادیه اروپا نخواهد بود و بروکسل از در اختیار داشتن نیروهای بریتانیایی در سرویس اقدام بریتانیا 

 -توان سه سناریو برای روابط آتی میان بروکسل و لندن در حوزه دفاعی خارجی محروم خواهد شد. در مجموع می

 بینی کرد.امنیتی پیش

  33الف( بازیگر ادغام شده

ایگاه یک کند و جخارجی و دفاعی حضور پیدا میگیری سیاستهای تصمیمدر این سناریو بریتانیا در برخی از حوزه

های دفاعی  اروپایی مشارکت خواهد کند و به صورت موردی در پروژهعضو شریک در آژانس دفاعی اروپا را حفظ می

واقع،  کند. درکند و به بودجه آن کمک میعی را حفظ میکرد. لندن همچنین جایگاه ناظر در هیئت مدیره آژانس دفا

 شود. های نظامی و دیپلماتیک بریتانیا در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا ادغام میتوانمندی

  34ب( شریک همکار

پا و نروژ وتر از سناریوی قبلی است و به نحوی الگوبرداری از نوع رابطه میان اتحادیه ارنوعی ارتباط دیگر که ضعیف

های اروپا همراهی های سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله تحریمها و بیانیهاست. در این سناریو لندن با اقدام

های سیاست خارجی بر اساس گفتگو در سطح وزارتی و سطح کند. همکاری و تبادل اطالعات در موضوعمی

یا های این سناریو است. در این سناریو، بریتاندیگر ویژگیها از گذاریکارگروهی و نه مشارکت مستقیم در سیاست

ها حضور خواهد یافت. در ریزی نظامی اروپایی خواهد بود، اما در بخش اجرای عملیاتبیرون از ساختارهای برنامه

 های دفاعی، امنیتی و خارجی را از دست خواهد داد.واقع، بریتانیا نفوذ مستقیم بر توسعه سیاست

  35دا شدهج( ناظر ج

های سایر اعضا نیست، بلکه لندن به دنبال اتخاذ یک موضع جداگانه از اتحادیه این سناریو به معنای مقابله با سیاست

های دفاعی و های اروپایی با هدف اثرگذاری بر سیاستخواهد بود. تالش برای برقراری روابط دو جانبه با دولت

ی با کمترین میزان تاثیرگذاری و همچنین عدم تمایل برای استفاده از های اروپایامنیتی، مستقل بودن از سیاست

استفاده از  دنبالهای این سناریو است. همچنین لندن به ترتیبات کشورهای ثالث در مناسبات با اتحادیه از ویژگی

ای امضا کرد نامهموافقتبا اتحادیه اروپا  2111الگوی آمریکا در روابط با اتحادیه اروپا خواهد بود. واشنگتن در سال 

های نظامی اتحادیه مشارکت های غیر نظامی و نه عملیاتکه به موجب این توافق، واشنگتن در برخی مأموریت

 . (Whitman, 2016:7)کند. این سه سناریو در جدول زیر به نمایش در آمده استمی

 

                                                           
33. Integrated Player   
34. Associated Partner   

35. Detached Observer    
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ک( سیاست دفاعی و امنیتی مشترهای )سناریوهای آینده روابط انگلیس و اتحادیه اروپا در زمینه

 و )سیاست خارجی و امنیتی مشترک(

 
های گروه
 رزمی

 آژانس دفاعی اروپا
های گروه
 کاری

 کمیسیون امنیتی و سیاسی
 امنیتی مشترکسیاست خارجی و

 اعضای شورای امور خارجه

 نظامیعملیات شهریعملیات

عضو اتحادیه 
 اروپا

 بله بله بله بله بله بله بله

بازیگر ادغام 
 شده

 نه عضو وابسته بله
وضعیت ویژه )همکاری در دستور 

 کار انتخاب شده است(
 بله بله

وضعیت ویژه )شورای همکاری در 
 دستور کار قرار گرفته است(.

شریک 
 همکار

مشارکت 
 دائمی

های نامهموافقت
 اداری

 نه نه
 هاینامهچارچوب موافقت

 مشارکتی
خارجی هماهنگ )مدل نروژ، سیاست 

 سازی بر گفتگوهای اساسی(

 نه نه نه نه ناظر جداشده
به صورت 

 موردی
 نه نه

 (Whitman, 2016:6)  

 . سناریوهای مختلف درباره روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا 8

 توان به سه سناریوی زیر اشاره کرد:های آینده میدر خصوص روابط میان بروکسل و لندن در سال

 سناریوی نخست: تضعیف اتحادیهالف( 

شود. بهترین خروجی آن برای اتحادیه اروپا، اقدام بریتانیا برای خروج موجب تضعیف و چندپارگی اتحادیه می

های همپوشان است. همچنین یک رهبری مشخص ای از سازمانگیری اتحادیه حوزه یورو به عنوان مجموعهشکل

آورند. کشورهای شمال در برابر جنوب و شرق بزرگ سود به دست می وجود نخواهد داشت. کشورهای کوچک و یا

تر شوند. همچنین نگاه بیشتر به درون اتحادیه اروپا و نگاه حمایت گرایانهدر برابر غرب و حوزه یورو دچار مشکل می

ای دیگر هه قدرتاندازانهای تفرقهماند و در برابر سیاستگیرد. اتحادیه همچنان یک کرم نظامی باقی میشکل می

 شود و بریتانیا به دنبال ترسیم دیگر بار روابط سیاسی اروپا خواهد رفت.پذیر میآسیب

 ب( سناریوی دوم: ادامه وضعیت فعلی در اتحادیه 

ماند، اما حوزه یورو به عنوان محور اتحادیه اروپا تقویت های بین حکومتی و فراملی باقی میها میان رهیافتتنش

ش قدرت آلمان افزای رسدماند. به نظر میاتحادیه اروپا به عنوان سازمان اصلی سیاسی اروپایی باقی میشود. می

ر با وجود بروز اختالف د ماند، اما اتحادیه اروپا بدون سکاندار باقی خواهد ماند.ها با فرانسه باقی مییابد، تنشمی

های ماند. اتحادیه در بسیاری از حوزهر سطح راهبردی باقی میحوزه نظامی امنیتی، روابط دوجانبه با ناتو همچنان د
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ا شریک کند. در این سناریو بریتانیامنیتی و اقتصادی همچنان بازیگر مهمی خواهد بود و بر قدرت مدنی خود تکیه می

 یابد. شود، اما وابستگی متقابل ادامه مینزدیک اتحادیه خواهد بود و اگرچه روابط سیاسی محدود می

 ج( سناریوی سوم: تقویت اتحادیه

 شود. اتحادیه اروپا سازمان سیاسی مسلط در اروپا باقیترین اعضا، همگرایی بیشتر میمیلبدون حضور یکی از بی

شود و مکمل آن نیز ارتقای قدرت آلمان است. در این تر میماند. همچنین رهبری نهادهای اتحادیه اروپا قاطعمی

یرد. در حوزه گشود و الگوی اتحادیه بیشتر مورد توجه قرار میاروپا در سطح جهانی تقویت می سناریو قدرت اقتصادی

و بازیگر شود. ناتکند، اما بدون بریتانیا قدرت آن ضعیف میقدرت نظامی نیز اتحادیه با وحدت بیشتری اقدام می

کنند و با بروکسل روابط مستقیم ایجاد می هاکلیدی است، اما ستون اصلی آن، اتحادیه اروپا خواهد بود. سایر قدرت

: 1159در پایان این نکته که اگرچه بریتانیا همچنان یک شریک خواهد ماند، اما شریک اصلی نخواهد بود )ثمودی،

111.) 

 و جمهوری اسالمی ایران . برگزیت9

ی بریتانیا نقش جهان، تضعیف نخستدر خصوص سیاست خارجی بریتانیا پس از برگزیت چهار سناریو مطرح است. 

است. بریتانیا در یک قرن اخیر همواره تالش کرده است تا خود را به عنوان واسط و رابط آمریکا در اتحادیه اروپا 

نشان دهد. با خروج بریتانیا این نقش از بین رفته است وجایگاه این کشور در مسائل جهانی تضعیف خواهد شد. در 

 های جهانی یعنی اروپا و روابط فراآتالنتیکی از بین رفته است. درانیا پس ازجنگواقع، دو ستون سیاست خارجی بریت

واشنگتن در دوره اوباما آسیب دید و در دوره ترامپ این روند تضعیف رابطه، شتاب گرفته  –واقع، رابطه ویژه لندن 

های بریتانیایی بارها از این موضوع ، ادامه همکاری با اتحادیه اروپا در چار چوب مسائل اروپایی است. مقامدوماست. 

شوند. این امر بدین معنا است که هر سناریوی احتمالی اند که از اتحادیه اروپا و نه قاره اروپا خارج میصحبت کرده

در روابط میان لندن و بروکسل به معنای استمرار حضور و تعهد بریتانیا در ساختارهای امینتی آتالنتیک به ویژه ناتو 

ر واقع، برگزیت یک فرصت راهبردی در اختیار اتحادیه اروپا قرار داد تا مسئولیت بیشتری را در حوزه تامین است. د

، سناریوی انزوای باشکوه است، این الگو بر این اساس استوار است که پس از خروج از سومامنیت بر عهده بگیرد. 

ی خود در قرن نوزدهم در چارچوب انزوای باشکوه خواهد اتحادیه اروپا، بریتانیا بازگشتی داوطلبانه به جایگاه سنت

ادها استفاده ها و اتحگیری ائتالفهای بریتانیا برای جلوگیری از شکلداشت. از این اصطالح برای توصیف سیاست

شود. البته بریتانیا یک عضو فعال ناتو همچنان باقی خواهد ماند و هیچگاه کرسی خود در شورای امنیت را ترک می

عیف تواند مواضع بریتانیا را در دو سوی آتالنتیک تضنخواهد کرد، اما جایگاه سنتی آن تغییر خواهد یافت. برگزیت می

شود. وب میترین کنشگر در اروپا محسکند. واشنگتن تمایل بیشتری به برلین دارد زیرا آلمان در شرایط کنونی قوی

ین شود، بر اکه توسط حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه حمایت می است، این ایده 12، سناریوی بریتانیا جهانیچهارم

                                                           
36 . Global Britain 
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واند به تهای اتحادیه اروپا خارج شده است و میفرض استوار است که بریتانیا هم اکنون از قید و بندها و محدودیت

گشت خود و بازعنوان یک قدرت مستقل به ایفای نقش جهانی خود بپردازد. در واقع، تجارت این کشور بر اساس ارز 

های بریتانیای جهانی این تصور وجود دارد که حاکمیت ملی خود در حوزه اقتصادی خواهد بود. در چارچوب سیاست

تواند نفوذ خود را افزایش دهد. در این های عضویت در اتحادیه اروپا میلندن با توجه به رها شدن از محدودیت

جدید به  هایهای پیشین را احیا کند، شراکتضور داشته باشد، ائتالفتواند در تمام مناطق حچارچوب، بریتانیا می

ه های دوجانبهای دوجانبه را تقویت کند و بر اساس نظام مطلوب خود با سایر کشورها توافقوجود بیاورد، چارچوب

ارس را به (. در صورت تحقق سناریوی چهارم، بریتانیا بار دیگر خلیج ف21-15: 1159تجاری امضا کند )ثمودی، 

 دهد. های پیشین نفوذ خود مورد توجه قرار میعنوان یکی از حوزه

های یتاولو صدر در وارهی هماقتصاد منافع کسب و است محور تجارت تخارجی انگلیس یک سیاس اصوال سیاست

 از شیب تین اصل پس از برگزیا درسیم نظر به. دارد قرار خارج جهان با مناسبات در وری این کشخارج تسیاس

یکی از محورهای اساسی جهت دهی  اس،ین اسا بر. تیافته اس باز سی انگلیخارج تیاسس در را خود گاهیش جایپ

ط با ی و تجاری در روابادیابی به منافع اقتصتیه اروپا، دساتحاد از خروج از پس سبه سیاست غرب آسیای انگلی

ویژه به ییاروپا ترکی مشهاتسیاس مجموعه از آن استقالل و اروپا هیاتحاد از سیانگل روجکشورهای منطقه است. خ

 تاروپایی، الزاماتی را فراروی سیاس مشترک بازار از ورین جدایی این کشهمچن و ترکی و امنیتی مشخارج تسیاس

 درش یامدهای منفی خروج، بتواند بهپ رلیت ضمن مدیریت و کنتابرگزتا در دوره پس است داده قرار وری این کشخارج

المللی بریتانیا خارج از چارچوب اتحادیه اروپا به عنوان اقتصادی و احیای نقش بین -یاسیس تقاللی، اساقتصاد

وذ ینی مجدد در مناطق سنتی تحت نفآفر نقش ت،اهداف اصلی برگزیت دست یابد. از مهمترین ملزومات این سیاس

بسیاری از پرمخاطب ترین مشکالت ما در صحنه  (.21:1152و جستجو برای یافتن بازارهای جدید است)نورعلیوند، 

 ای از موضوعات بهم پیوسته درکنونی جهان، در خاورمیانه است از جمله یمن، سوریه، لیبی و عربستان که مجموعه

ین های رادیکال ضد غربی باشد نه تنها ثبات متحدخلیج فارس هستند. خاورمیانه که قرار است تحت تأثیر ایدئولوژی

تواند بر جوانان مسلمان در سراسر اروپا از ای دارد که میکند بلکه توانایی اثبات شدهر منطقه تهدید میعرب را د

جمله انگلستان تأثیر بگذارد و منجر به گسارش تروریسم شود. اهمیت اقتصادی روابط با کشورهای نفت خیز حوزه 

ذاری درونی گریتانیا به دنبال گسترش تجارت و سرمایهخلیج فارس به دلیل خروج بریتانیا در حال افزایش است، زیرا ب

فراتر از اتحادیه اروپا و همچنین حفظ شهر لندن به عنوان بزرگترین مرکز برتر مالی جهانی است. ثبات و امنیت در 

ود. شگرایی پوپولیستی میاروپا تحت تأثیر حوادث خاورمیانه، از طریق مهاجرت امکان پذیر است که باعث ایجاد ملی

همچنین انگلیس منافع اقتصادی و امنیتی عمیق و پایداری در خاورمیانه دارد. این منافع شامل تضمین امنیت انرژی، 

یژه وافراط گرایی است که سنگ بنای سیاست انگلیس است و روابط عمیقی با کشورهای عربی سنی، بهتروریسم و 

 ،2016:4)نها به طور رسمی تحت حمایت انگلیس هستند کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد که چندین مورد از آ

Rt Hon.) ی خلیج فارس نیز ایجاد کاری همورایان انگلیس و شم ترکیک کارگروه مش تین، قرار اسا بر عالوه

افزایش  یبرا الزم ترهای امنیتی دو طرف را مدیریت نماید. حال حضور نظامی انگلیس در منطقه بسیهمکار تا ودش
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که از طریق مشارکت فعال و کند ای آنها در غرب آسیا را فراهم و این امکان را برای آن ایجاد میطقههای منکنش

ی این تآ نظم به تهها با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قالب ائتالفی نانوشیی منافع و سیاستوهمس

ا یآس غرب منطقه ودآورپررونق و س هایمنطقه مطابق با منافع خود شکل و حالت بدهد.همچنین یکی از تجارت

اند دیحات نظامی است. دولت انگلیس، غرب آسیا را بازار اصلی صادرات تسلیحاتی اش میلبرای انگلیس، تجارت تس

-Tugendhat, et al., 2017)یحاتی انگلیس است تسل صادرات کل از ومزیرا این منطقه، مقصد دو س

2019:7). 

یکی دیگر از مهمترین محورهای سیاست خارجی انگلیس در غرب آسیا به حساب  کنترل سیاسی و نظامی بر منطقه

ر افت و یاسی و نظامی بر تحوالت پس کنترل داشتن تلزمآید. در واقع، حضور بلندمدت انگلیس در این منطقه مسمی

سرائیل، نیت اشود: امی دنبال میاساس و عمده هدف هیابی به این کنترل سیاسی و نظامی با سدست. تخیز آن اس

ی هاتیران در منطقه. چندان جای بحث ندارد که همواره یکی از سیاسا نفوذ و شی و کنترل و مهار نقانرژ تامنی

یل و کمک به ارتقاء نفوذ راهبردی آن در منطقه رائاصولی انگلیس در خاورمیانه، حفاظت از موجودیت و امنیت اس

رود که با یم انتظار. تی از خلیج فارس به انگلیس اسانرژ انتقال و عرضه تین امنیتضم دوم، مسئله. تبوده اس

 لزمتیشتر را هدف گذاری نماید که این امر مسب دین کشور حرکت به سمت رشا صنعت اروپا، هخروج انگلیس از اتحادی

یا است. ب آسیران در منطقه خلیج فارس و غرا نفوذ مهار سوم، مسئله. تیابی به منابع انرژی ارزان و مطمئن اسدست

 حال در ردهیه و لبنان پیدا کوری که در عراق، سنفوذ اکشورهای منطقه به ویژه عربستان و ترکیه معتقدند که ایران ب

-مای بیش از پیش تقویت شده است. لغو تحریی که پس از توافق هستهتالش ت؛ای اسیل به یک هژمون منطقهتبد

ای ی منطقههای هرگونه تغییر در سیاستبرا لین عدم وجود الزام متقابهمچن و رانالمللی اقتصادی علیه ایهای بین

کلی . بنابراین، در شاست نموده باین کشور، ایران را در موقعیتی قرار داده که نفوذ قابل توجهی را در منطقه کس

 (. 22:1152جدید باید ایران را مهار کرد )نورعلیوند، 

 از شیی اروپایی بورهایان کشم دردرک صحیح و واقع بینانه از جایگاه و موقعیت ایران در سیاست خارجی انگلیس 

 یاستعمار اصوال و است تهی همراهی داشالمی آمریکا در قبال سابقه ایران پس از انقالب اسهاتیاسس با همه

قی شود یران در مجموعه غرب تلا بالقوه منهمترین دشین کشور بعد از آمریکا ما تا است شده بببریتانیا در ایران س

ن یا همه با. است بوده ورین دیدگاه کالنی در داخل کشچن از متأثر همواره انقالب از بعد آن با روابط مو تنظی

اند و همین موضوع منشأ تحول در ها، دو طرف به موضع بازنگری در سیاست خود در قبال دیگری رسیدهحساسیت

ی استهه موضوع در تحول باالخص و رانی ایخارج تییرات کلی در سیاستغ رآنان است. این رخداد تحت تأثیروابط 

تجاری  ی قراردادها و تعامالتتجویت در جسبرگز از سیتانیا پبر که تیسن انتظار از دور چندان. تو نیز برگزیت اس

ها را داشته و به عالوه حجم این تعامل بیشتر با آنبهتر، ابتدا به سراغ کشورها و بازارهایی خواهد رفت که امکان 

ند چرا کین حال، همزمان از بهبود روابط تجاری و اقتصادی با ایران نیز استقبال میا با. باشد ترتردهتعامالت هم گس

مین ه در. تها اسیر زمینهاکه سابقه نشان داده راه همکاری در این زمینه با جمهوری اسالمی ایران هموارتر از س

ارزش 2112بر از ژانویه تا اکت که اندتهرابطه بر اساس گزارشی از دیلی تلگراف، برخی مقامات دولتی انگلیس اذعان داش

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                     131تا  111، صفحه: از1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 134 صالحی و سیدین                                                        پیامدهای امنیتی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

 

درصد بیش از رقم مشابه در همان مقطع زمانی در سال  42صادرات انگلیس به ایران همچنان افزایش داشته و 

جام و یران بر دوگانه همکاری با ایران در حفظ برا البوده است. بنابراین، سیاست پسابرگزیتی انگلیس در قب 2112

 ؤلفهم نستوار است. دومیا منطقه در آن نفوذ کنترل انای اقتصادی آن و همزمهیابی به فرصتتتالش برای دس

یتانیا در رب که است تین درسا. تیگری و میزان نفوذ انگلیس در منطقه اسباز درتینانه از قب واقع و حیصح درک

ت مجدد ز در بازگشگذشته نفوذ قابل توجهی در منطقه خاورمیانه داشته است اما این بدان معنی نیست که امروز نی

دارد  یفاحش تفاوت ته،یانه با یک قرن گذشخاورم روزی امفضا. بود خواهد برخوردار قدرت و نفوذ همان از منطقه هب

. تیز در چنین فضایی با چالش جدی مواجه شده اسن متحده االتهایی همچون ایی ابرقدرتریگباز درتو حتی ق

ر قطعی یگباز کی یهااندازه و حد در کشور نیا نفوذ و لزوما منطقه به قدرت شی افزایمعنا هین، بازگشت ببنابرا

ی ارجخ تیت انرژی و تمرکز زیادی از سیاسبرگز که تیت این اسبود. واقع نخواهد منطقه معادالت در ذارتأثیرگ

 خارج انتی را از آن تا روشن شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی انگلسواقع تحرک امکان و گرفت خواهد تانانگلس

 رکاتتح و هاتیاسس به رانی ایخارج تیاسس واکنش نوع ئلهین مسومیه اروپا سلب خواهد نمود. ساتحاد از شده

 دو از ورکش یخارج تیاسس ئوالنی درک مسچگونگ ایقی بوث اطانگلیس در منطقه است که خود همبستگی و ارتب

ا هدهد که نخست با وجود اینکه بریتانیایییم انما نشی اول و دوم به اهیح از مؤلفهصح درک. دارد الذکر فوق مؤلفه

صادی های تجاری و اقتیهمکار توسعه تاکنون تنها نه اما اندداده نشان اسی ایران حسامنطقه نفوذ به بتخود را نس

ا ایران نیز باند، بلکه پس از برجام تمایل خود را برای توسعه روابط اقتصادی با ایران را به این نگرانی خود گره نزده

ی انگلیس نباید بیشتر از ظرفیت و پتانسیل واقعی آن بهاء داد. در واقع، وزن و امنطقه تیاسس به دوم. اندداده اننش

 به هتوج ای باید بم ودشیم داده ورای خصم آلود نخست وزیر انگلیس در داخل کشاهمیتی که به مواضع منطقه

 نمه  ایه با نگثیر آن و اقدام عملی انگلیس در راستای آن و همسی طرح آن، هدف از طرح آن، میزان تأفضا

 (.22:1152)نورعلیوند،شود گرفته نظر در عناصر

 نتیجه گیری   -4

ت. های عضو آن تصمیم به خروج گرفته اسگیری اتحادیه اروپا، یکی از دولتبرای نخستین بار در طول تاریخ شکل

تواند می 2112های جدی مواجه کند. تصمیم شهروندان بریتانیایی در ژوئن چالشتواند اتحادیه را با موضوعی که می

ر اقتصادی های برتدفاعی بر جای بگذارد. بریتانیا به عنوان یکی از قدرت -پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی 

داری مترین بازار سرمایه گاروپایی، همواره نقش پررنگی در تأمین بودجه اتحادیه اروپا داشته است. لندن همچنین مه

و بازار سهام اروپایی است. همچنین در خصوص نوع همکاری میان لندن و بروکسل و اینکه الگوی نروژ یا ترکیه یا 

سوئیس میان آنها برقرار خواهد شد، هنوز مشخص نیست. پیامدهای سیاسی برگزیت نیز می تواند بسیار جدی باشد. 

احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست، زیرا لندن مهمترین حامی پیوستن یکی از این پیامدها، کاهش جدی 

ترکیه به اتحادیه محسوب می شود. با خروج لندن، پاریس و برلین فضای مانور بیشتری برای مخالفت با حضور 

خواهد  ه جدیترکیه در اتحادیه اروپا خواهند داشت. همچنین وضعیت سیاسی مرزهای ایرلند شمالی نیز مورد مناقش

رود که بار دیگر در اسکاتلند برای جدا شدن از بریتانیا درخواست استقالل دهد. بود. ازسوی دیگر، این احتمال نیز می
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ها به جدایی منفی بود، اما این بار ممکن است اتفاقات جدیدی به پرسی رأی اسکاتلندیاگر چه در بار نخست همه

گر چه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است، اما همچنان روابط امنیتی توان گفت ادر مجموع، می وجود آید.

بروکسل و لندن در چارچوب سازمان ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای اروپا و دیگر ساختارهای امنیتی 

رد جهانی اتحادیه اروپا در راهب»اروپا ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، انتشار راهبرد جدید اتحادیه اروپا با عنوان 

ها ها و بحرانو تأکید بر اتخاذ رویکرد یکپارچه برای حل منازعه 2112ژوئن « 19سیاست خارجی و امنیتی مشترک

عنوان یکی از پنج اولویت اصلی اقدام خارجی اتحادیه اروپا و اعالم این موضوع که اتحادیه اروپا دیگر صرفا یک به 

حکایت از این دارد که بروکسل نیازمند استمرار همکاری با بریتانیا در حوزه امنیتی، دفاعی قدرت مدنی نیست، همگی 

تواند شوک روانی مهمی بر همگرایی اروپایی باشد، اما از زمان برگزاری چه برگزیت میو سیاست خارجی است. اگر

ده است. تکمیل مقر فرماندهی نظامی وجود آمهای مثبتی در حوزه دفاع و امنیت اروپا به پرسی برگزیت تحولهمه

)زیبای خفته پیمان لیسبون به تعبیر  219، آغاز همکاری ساختارمند دائم در دسامبر 2119اتحادیه اروپا در تابستان 

 2121میلیون یورو هر سال تا  211و اختصاص  2119یونکر رئیس کمیسیون اروپا(، تشکیل صندوق دفاع اروپایی در 

های صورت گرفته در ترین تحولو پس از آن برای نوآوری فنی، پژوهش دفاعی و فناوری از مهممیلیارد یور 2/1و 

همچنین کنترل سیاسی و نظامی بر منطقه یکی دیگر از مهمترین محورهای سیاست خارجی  دو سال اخیر است.

یاسی س نترلک داشتن تلزمآید. در واقع، حضور بلندمدت انگلیس در این منطقه مسانگلیس در غرب آسیا به حساب می

ی اساس و عمده هدف هیابی به این کنترل سیاسی و نظامی با سدست. تو نظامی بر تحوالت پر افت و خیز آن اس

ینانه درک صحیح و واقع ب یران در منطقه.ا نفوذ و شی و کنترل و مهار نقانرژ تشود: امنیت اسرائیل، امنیدنبال می

ی آمریکا هاتیاسس با همه از شی اروپایی بیورهایان کشم دراست خارجی انگلیس از جایگاه و موقعیت ایران در سی

 است شده ببی بریتانیا در ایران ساستعمار اصوال و است تهی همراهی داشالمدر قبال سابقه ایران پس از انقالب اس

 از عدب آن با روابط متنظییران در مجموعه غرب تلقی شود و ا بالقوه منین کشور بعد از آمریکا مهمترین دشا تا

ها، دو طرف به موضع ین حساسیتا همه با. است بوده ورین دیدگاه کالنی در داخل کشچن از متأثر همواره انقالب

 اند و همین موضوع منشأ تحول در روابط آنان استبازنگری در سیاست خود در قبال دیگری رسیده
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