بریتانیا عرصهای برای اروپاگریزی؛ مطالعه موردی برگزیت
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چکیده
روند همگرایی اروپا از جهات مختلف مسئلهای مهم در عرصه جهانی و منطقهگرایی است .بههه
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همین دلیل بررسی چالشها و موانع این روند کههه بههر سههایر بههازیگراو و بیههو ت بینالمللههی
باثیرگذار است مهم و ضروری بلقی میشود .در سرباسر حوزه ابیادیه اروپا همیشه انتقاد نسبت
به همگرایی اروپا وجود داشته است اما شک و بردید نسبت به اروپا به خصوص در ده هههای
اخیر بیش از همه با بریتانیا شناخته میشود .اروپاگریزی بریتانیاییها در رفراندوم برگزیههت بههه
نهایت بجلی خود رسید .با بوجه به این پیش زمینه ،پرسش مقاله حاضههر ایههن اسههت کههه چههه
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عواملی موجب اروپاگریزی در بریتانیا شههده اسههت .فرضههیه پ ه وهش آو اسههت کههه بههه بههاور

روابطط بطط

بریتانیایی ها همگرایی در قالب پیوستن به ابیادیه اروپا باعث کاهش منافع اقتصادی ،بضههفیف

دوره یازدهم شماره

حاکمیت و هوی ت ملی بریتانیا شده و همین باور به اروپاگریزی در میاو آوها منجر شده است.
در نتیجه این عوامل ،روند اروپاگریزی که سالهای متمادی در بریتانیا ریشه داشته بهها هههدایت
احزاب و رسانههای بریتانیا ،در سال  2016بریتانیا را به عرصه مهمی برای اروپاگریزی ببههدیل
کرد و ماشه آغاز ف رایند برگزیت را چکاند ،امری که در ژانویه  2020خروج بریتانیا از ابیادیههه
اروپا را رقم زد و پس یک دوره گذار یک ساله در ژانویه  2021نهایی شد
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مقدمه
در اول ژانویه  2021بریتانیا رسما از ابیادیه اروپا خارج شد .این امر بیولی مهم در
نزدیک به هفت دهه همگرایی در اروپا بوده است .کشورهای اروپایی پس از جنگ
جهانی دوم در بفقیب سیاست همگرایی به جای جنگ و اقدامات نظامی بالش کردند با
از ابزارهای نهادی و اقتصاد ی استفاده کرده و نوع جدیدی از موجودیت سیاسی را در
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سیستم جهانی ایجاد کنند .باسیس ابیادیه اروپا یکی از موفقبرین بالشهای نهادی در
عرصه روابط بین الملل میسوب میشود .بدین بربیب ،اروپا روندی از همگرایی را آغاز
کرد که با ابیاد آلماو در  1989و پیوستن کشورهای اروپای شرقی در ابتدای دهه 1990
بقویت شد و این ابیادیه را به یک بلوک قدربمند منطقه ای ببدیل کرد؛ بلوکی که در
آو با بقویت پیماو های نظامی و امنیتی ازجمله در قالب نابو از یکسو و قدرت عظیم

فصلنامه

ابیادیه بهواسطهی شکل گیری منطقه یورو از سوی دیگر میبوانست زمینهای برای

پژوهشهای

ببدیل ابیادیه اروپا به یک قدرت بربر در عرصهی بینالمللی گردد .هرچند رفته رفته
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انتظار میرفت روند همگرایی اروپا بقویت شود اما اروپاگریزی  1برخی از اعضا روند
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ادغام را بضفیف کرده و حتی لزوم بالش برای نظریه پردازی مجدد درمورد روند
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همگرایی اروپا را برانگیخته است.

پ اپ چه و یک

درواقع از هماو ابتدای باسیس ،مخالفتهای زیادی با پروژههای همگرایی اروپا وجود
داشت به طوریکه مخالفتهای برخی از اعضا ،ایجاد یک ابیادیه اروپایی بزرگ را
دشواربر کرد .نقطه شروع اروپاگریزی ،پیماو ماستریخت در  1992بود .این مفاهده به
دلیل بضفیف حاکمیت ملی و برس از فرسایش هویت ملی که با پروژه شهروندی
اروپایی آغاز شده ،مورد چالش قرار گرفت .همچنین با گسترش ابیادیه اروپا در 2004
و  ،2007ده کشور از اروپای شرقی به عنواو اعضای جدید ابیادیه اروپا شناخته شده و
در ساختارها و فرایندهای بصمیمگیری اروپا مشارکت یافتند .عضویت اعضای جدید که
باکنوو به عنواو بزرگترین موفقیت سیاست خارجی ابیادیه اروپا شناخته شده است ،با

Euroscepticism
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بردید و مخالفت برخی از اعضا مواجه شد .از سال  2000به بفد به بدریج رأی دهندگاو
در برخی از کشورهای عضو با سایر بغییرات مخالفت کردند .به عنواو مثال ،پیماو نیس
( ،)2001قانوو اساسی اروپا ( )2005و پیماو لیسبوو ( )2007از سوی برخی از اعضا رد
شد .این نارضایتیهای مکرر روند ادغام را بضفیف کرد.
در این خصوص بریتانیا مشخص برین نمونه یک کشور مخالف همگرایی در ابیادیه
اروپا بود .بریتانیاییها نسبت به سایر اعضای ابیادیه اروپا همواره احساس ضفیف بری
نسبت به همگرایی اروپا داشته اند .برخالف بی شتر کشورهای ابیادیه اروپا ،بریتانیا بر
متفاوت بودو و اروپاگریزی باکید می کند و حاضر به برک استقالل و هویت ملی خود
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نبوده و نیست .در واقع بریتانیا از ابتدا مییط پرطرفداری برای اروپاگریزی بوده است.
این کشور هیچگاه خود را به عنواو بخشی از اروپا احساس نکرده است ،چراکه هم از
نظر جغرافیایی از قاره اروپا جدا است و هم از نظر فکری .سنت اروپاگریزی
بریتانیاییها در زمینههایی مانند سیاست ،اقتصاد ،زباو ،هویت ،فرهنگ و باریخ ریشه
داشته و پذیرش ادغام را برای بریتانیا دشواربر کرده است.
بریتانیا از هماو اوایل دهه  1950که همگرایی اروپایی آغاز شد در پیوستن به جامفه
زغال و فو د اروپا بیمیل بود و پس از پیوستن به این جامفه در سال  1973نیز این بی
میلی را در ناسازگاری با سیاستهای مشترک (همچوو سیاستهای مشترک کشاورزی،
بجاری ،شیالت و سیاست دفاعی  -امنیتی) و نپیوستن به مهمبرین نمادهای همگرایی
این ابیادیه همچوو منطقه یورو و شنگن نشاو داد .بریتانیا به شدت مخالف شنگن بود
زیرا نمیخواست کنترل مرزهای خود را از دست دهد و از طرفی مفتقد بود آزادی
بیرک شهرونداو باعث بیراو مهاجرت ،پناهندگی و بروریسم میشود و از همه مهمبر
حاکمیت ملی بریتانیا را خدشه دار میکند .به خصوص در سالهای بفد  ،زمانی که
بیراو منطقه یورو نشاو داد که اروپا به بنهایی میبواند موقفیت بریتانیا را بنزل دهد،
بسیاری از نخبگاو بریتانیا بر منافع اقتصادی و خروج از قوانین و مقررات ابیادیه اروپا
باکید کردند .هدف آنها بامین بهتر منافع ملی بود .در ادامهی ناسازگاری بریتانیا با
سیاستهای ادغام گرایانه ابیادیه اروپا ،این کشور به مفاهده مالی جدید با عنواو "پیماو

بریتانیااا عرصاا ای
باارای اروپااایری ی؛
مطالعااا مااا ر ی
بری یت

ثبات ،هماهنگی و اداره امور ابیادیه اقتصادی و پولی" 1که در اجالس سراو ابیادیه
اروپا در مارس  2012امضا شد ،نپیوست و در نهایت در جریاو همهپرسی  23ژوئن
 ،2016با رای  51/9درصد مردم بصمیم به خروج از ابیادیه اروپا گرفت و در سال
 2020رسما از این ابیادیه خارج شد.
پرسش مقاله حاضر این است که چه عواملی موجب اروپاگریزی در بریتانیا شده است.
فرضیه پ وهش آو است که به باور بریتانیاییها همگرایی در قالب پیوستن به ابیادیه
اروپا باعث کاهش منافع اقتصادی ،بضفیف حاکمیت و ه ویت ملی بریتانیا شده و همین
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باور به اروپاگریزی در میاو آوها منجر شده است .مقاله حاضر از روش ببیینی و رویکرد
باریخی بهره می گیرد.
 .1پیشینه تحقیق
پیشینه موضوع اروپاگریزی بریتانیا را میبواو در قالب کتاب ،مقا ت و گزارشها
پیگیری کرد .جاو کوربیس ( )2018در مقاله "چگونه اروپاگریزی بریتانیا ادامه می
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شماره دوم شطماره
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یابد؟ "نگرشهای بریتانیاییها را نسبت به ابیادیه اروپا طبق آخرین نظرسنجیهای
اجتماعی از نگرانیهای انگلیسیها بررسی میکند و نشاو میدهد که شک و بردید
درمورد ابیادیه اروپا و بمایل به میدود کردو قدرت این سازماو در بین مردم بریتانیا
گسترده است و لی این بنها به مفنی نگرانی درباره پیامدهای فرهنگی عضویت و یا
حمایت از خروج نیست.
لیندا وورینن ( )2015در مقاله " اروپا ستیزی در سیاستهای حزب استقالل()UKIP
بریتانیا در سال های  "2015-2009نگرش حزب استقالل به ابیادیه اروپا را بررسی
میکند .نویسنده اروپاگریزی این حزب را عامل موفقیت در انتخابات میداند و استد ل
می کند که کنترل وسیع بوسط ابیادیه اروپا ،بوسفه ملی و بین المللی بریتانیا را میدود
میکند .کری فونتانا و کرایگ پارسونز ( )2015در مقاله "تعصب یک زن :آیا مارگارت
تاچر علت اروپاگریزی بریتانیاست؟" استد ل میکنند که امروزه اروپا ستیزی در

)Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (TSCG
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بریتانیا به طور قابل بوجهی به باثیرات شخصی و اقدامات فردی مارگارت باچر مرببط
است که نگرشهای بریتانیا نسبت به اروپا را بدبر و بلخ بر کرد.
هوگ و مارکس ( )2007در مقاله "منابع اروپاگریزی" آثاری که در مورد اروپاگریزی
نگاشته شده است را به طور مختصر مفرفی و بررسی کرده اند در این مقاله اروپاگریزی
با منافع اقتصادی ،سیاسی و هویتی گره خورده است و نیوه استناد به افکارعمومی
بوسط رسانهها و ا حزاب سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
ویوین.آ .اشمیت در مقاله خود بیت عنواو " آیا سازگاری با اروپا برای بریتانیا مشکل
است؟" مفتقد است که مشکل بریتانیا به طور خالصه از ایدهها و گفتماوهایی سنتی
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نشات می گیرد که مستمرا ابفاد منفی سیاستها و رویهها ی ابیادیه اروپا را بزرگنمایی
کرده و از ایجاد بغییر سر باز می زنن د.
کالکین و سیمونز ( )2019در کتاب "داستان هایی از گذشته و حال برگزیت ،فهم
انتخاب ها ،تهدیدها و فرصتها " ،بازگویی بجربیات گذشته مخالفت بریتانیا با
ابیادیه اروپا را جهت درک بهتر عوامل خروج مهم میدانند .بنابراین آنها در این کتاب
بینش عمیق باریخی از روابط ابیادیه اروپا و بریتانیا ارائه می دهند .آنها پنج عامل رقابت
در اقتصاد جهانی ،شکاف نسلی ،عملکرد جناح چپ ،طبقه متوسط ،باثیر بر روابط
بینالملل و میبوبیت در عرصه اینترنت را مرببط با برگزیت میدانند.
سارا هوبلت ( )2016در مقاله "رای برگزیت :ملت تقسیم شده ،قاره تقسیم شده"،
شکاف بین برندگاو و بازندگاو جهانی شدو ،اروپاگریزی ،احساسات ضد مهاجرت و
چند فرهنگی را عوامل اصلی برگزیت مفرفی میکند.
دنیس مک شین ( )2015در مقاله " برگزیت ،چگونه بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک
خواهد کرد؟" برگزیت را پایاو اروپای واحد میداند .مک شین بقویت عوامل اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و هویتی در روند باریخ با زماو خروج را علت اصلی برگزیت میداند.
بن ولینگز و اما نیسن ( )2015در مقاله "پوپولیسم ،حاکمیت ،قانون اتحادیه اروپا و
رای خروج در رفراندوم "2015-2010برگزاری رفراندوم و بصویب قفل رفراندومی را
نشاو دهنده بقویت حاکمیت و پوپولیسم در بریتانیا می دانند که به مرور زماو باعث
خروج بریتانیا از ابیادیه اروپا شده است.
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اکرم موسایی ( )2016در پ وهش " اروپاگریزی بریتانیا و رفراندوم برگزیت
 "2016/1973با رویکردی باریخی اروپاگریزی را مهم برین عامل خروج بریتانیا از
ابیادیه اروپا می داند و نقش مطبوعات را در حساسیت نسبت به سیاستهای ابیادیه
اروپا موثر می داند .سپس باثیرات اقتصادی و سیاسی برگزیت را مورد بررسی قرار
میدهد .مشیرزاده و همویی ( )1391در مقاله "گفتمان سیاست اروپایی بریتانیا تحلیلی
استعارهای" ضمن بررسی رابطه بریتانیا و ابیادیه اروپا با روش بیلیل گفتماو ،فرایند
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برساخته شدو هویت بریتانیایی و نیز عرف همگانی این کشور نسبت به سیاستهای
اروپایی را ببیین کرده و مفتقدند مردم بریتانیا حفظ هویت بریتانیایی را به هویت اروپایی
برجیح میدهد و هم واره نگاهی ابزاری به روند همگرایی اروپا داشته و فقط در مواردی
با این روند همراه شده که در راستای منافع ملیشاو بوده است.
حمید صالیی ،ابوذر نظریاو و ناصر نظریاو ( )1397در مقاله " تاثیر برگزیت بر
سیاست داخلی و خارجی انگلیس" با بکارگیری نظریه سازه انگاری ،ضمن اشاره به
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عوامل خروج بریتانیا ،پیامدهای متفدد این پدیده را در ابفاد اقتصادی ،بجاری و نیروی
کار برای بریتانیا بررسی کرده و در نهایت ناکارآمدی سیاستهای ابیادیه اروپا و

شماره دوم شطماره

بیراوهایی همچوو بیراو یوناو ،آوارگاو و ففالیتهای بروریستی را در کشورهای
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عضو این ابیادیه ،مهمبرین عامل در بی اعتمادی انگلیسیها و برگزیت میدانند .چناو

تابستان 1400

که مشاهده می شود آثار مفیدی در زمینه برگزیت به رشته بیریر درآمده است ،و
پ وهش گراو ایرانی نیز برخی از زوایای آو را مورد کنکاش قرار دادهاند .اما بیشتر این
آثار با بوجه به هدف نویسندگاو ،از یک بفد خاص به این پدیده نگریسته و به بیلیل
همه جانبه آو نپرداخته اند  .بفاوت دیگر پ وهش حاضر از حیث روش و چارچوب
نظری میباشد .در این نوشتار اروپاگریزی در قالب نظریه همگرایی و واگرایی منطقهای
و با روش باریخی بررسی میشود که در این زمینه ادبیات گستردهای به زباو فارسی
وجود ندارد.
 .2مفاهیم ،چارچوب نظری و روش
اصطالح اروپاگریزی ( )Euroscepticismرا می بواو به "یورو"" ،شکاک" و "ایسم "
بقسیم کرد .عبارت سپتیز یا شکاک به مفنای نگرشی بوام با شک و بردید است .کلمه

شکاک منتسب به مکابب فلسفی یوناو باستاو ،به وی ه پیرو 1است .به گفته وی ،شناخت
واقفی چیزها غیرممکن است .بنابراین میبواو بدبینی را بردید بوصیف کرد .هنگامی که
از این عبارت با یورو استفاده میشود ،موضوع بردید به ابیادیه اروپا نسبت داده
میشود .پسوند کلمه ایسم که به طور کلی برای ایدئولوژیها استفاده میشود ،این کلمه
را به ایدئولوژیها و مسائل سیاسی مرببط میکند .این واژه با عناوینی چوو بدبینی به
اروپا ،اروپاهراسی ،شک گرایی نسبت به اروپا و نقد اروپا نیز مترادف شناخته شده است
( .)Flood, 2002: 27یکی از قابل قبولبرین بفریفهای این اصطالح "مخالفت و بردید
نسبت به روند ادغام اروپا" است که به طورخالصه اروپاگریزی گفته میشود ( Taggart,
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 .)1998: 365طبق دیکشنری آکسفورد اصطالح اروپاگریزی اولین بار در باریخ 26
دسامبر  1992در اکونومیست برای بوصیف افکار عمومی آلماو در مورد ادغام اروپا به
کار رفت ( .)Hobolt and others, 2011: 3هارمسن  2اروپاگریزی را مخالفت اساسی با
ابیادیه اروپا بفریف می کند و این اصطالح را به بریتانیا نسبت می دهد .اروپاگریزی با
سه مشخصه بفریف می شود .الف) بدبینی به شکل ادغام ب) بدبینی نسبت به مزایا و
بوصیه های ادغام بیشتر ج) مخالفت اساسی با طرح اروپایی به عنواو یک کل ( George,

 .)1990: 1-22برخی دیگر از بیلیلگراو ،اروپاگریزی را به انواع نرم و سخت بقسیم
میکنند .این گروه استد ل میکنند که بفریف این واژه در موقفیتهای متفاوت بغییر
میکند .اروپاگریزی نرم 3به مخالفت مشروط اشاره دارد .در این نوع اروپاگریزی
اعتراضی نسبت به عضویت وجود ندارد اما نگرانیهایی درمورد برخی سیاستهای
اروپا وجود دارد که منجر به مخالفت مشروط با اروپا میشود .اروپاگریزی

سخت 4

مخالفت اصولی که به مفنای مخالفت اساسی با ابیادیه اروپا و همگرایی است .در این
نوع اروپاگریزی ،احزاب یا عموم مردم خواهاو جدای ی کشور خود از عضویت هستند و
مخالفت آنها با کل پروژه همگرایی است (.)Taggart and Szczerbiak: 2002, 7
اروپاگریزی بریتانیا براساس سه اصل استوار است :مطابق اصل اول ،اروپا و ابیادیه
اروپا جدا از بریتانیا ساخته شدهاند و هویت ملی بریتانیا بوسط ابیادیه اروپا بهدید شده
1

Pyrrho
Harmsen
3
Soft Euroscepticism
4
Hard Euroscepticism
2
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است .مردم و احزاب می خواهند کشورشاو از ابیادیه اروپا خارج شود یا دولت،
سیاستهایش را نسبت به ابیادیه اروپا بفدیل کند .با بوجه به این رویکرد ،مخالفت با
پروژه همگرایی اروپایی مرببط با برسهای ناشی از بهدید نمادین برای جامفه و هویت
ملی است .دو مین اصل ،ابیادیه اروپا به حاکمیت بریتانیایی و به اعتبار و نفوذ بریتانیا در
جهاو آسیب زده است که این ناشی از منطق ناسازگاری بین بریتانیا در وابستگی و
عضویت به ابیادیه اروپاست .درنهایت مطابق اصل سوم ابیادیه اروپا به عنواو بهدید
منافع ملی دیده شده و همگرایی ب یشتر باثیر منفی بر حاکمیت و منافع ملی بریتانیا داشته
14

است ( .)Gedds, 2013: 215در این خصوص کای اپرمن نیز ()Opperman:2011
رفراندومهای برگزار شده درمورد ادغام اروپا را در طی چهل سال گذشته به دو نوع
داخلی و اروپایی بقسیم کرده است .رفراندومهای بریتانیا در رده داخلی قرار می گیرند و
در جهت جلوگیری از انتقال بیشتر حاکمیت به اروپا طراحی شدهاند ( Wellings and

 .)Vines, 2015: 7طبق فرضیه پ وهش ،اروپاگریزی بریتانیا در رفراندوم برگزیت در
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دروو احزاب ،رسانه ها و افکارعمومی شکل گرفته است که به بفصیل در بخشهای
بفدی به آو پرداخته می شود .براین اساس الگو اروپاگریزی ارائه شده در این پ وهش بر
مبنای کار پ وهشی جکسوو( )Jackson and Others: 2016و هوگ ( & Hooghe

 )Marks: 2007که براساس جمعبندی آرا و نظرات میققین بین المللی صورت گرفته،
ابخاذ شده است.
چارچوب نظری این پ وهش منطقهگرایی است که براساس آو کشورهای یک منطقه
برای بیقق اهداف مشترک با یکدیگر هماهنگ میشوند و سازماوهای فراملی را پدید
میآورند .نظریه منطقهگرایی در روابط بین الملل به دنبال ببیین و بیلیل همگرایی و
واگرایی منطقهای بوی ه در سطح اروپا است .همگرایی اروپایی به مفنی وحدت و ادغام
نهادهای ملی کشورهای عضو در ابیادیه اروپا است (هیوود .)224- 208 :1397 ،بئوری
همگرایی به دنبال بجزیه و بیلیل این فرآیند و بررسی چگونگی گسترش آو در سطح
بینالمللی است .دیوید میترانی همگرایی را مساوی با ایجاد نهادهای جدید فراملی برای
رفع نیازهای کارکردی میداند .هاس همگرایی را فرایندی میداند که طی آو بازیگراو
سیاسی در زمینههای مختلف انتظارات و ففالیتهای سیاسی را به بخش های بزرگتر

احاله می دهند (جکسوو و سورنسوو .)179- 178 :1394 ،عوامل شکلگیری و بدوام
پیماوهای منطقهای عباربند از :الف) بشابهات ایدئولوژیک و ساختار رژیم ،ب) مکمل
بودو از بفد اقتصادی ،و ج) بجانس و همگونگی فرهنگی و اجتماعی .فقداو یا بضفیف
همین عوامل سبب واگرایی خواهد شد .همگرایی منطقهای مفمو ً از پیماوهای امنیتی
آغاز میشود و سپس به ابفاد اقتصادی و اجتماعی ،سیاسی و روابط خارجی بفمیم
مییابد .در سطح نهادی ،منطقهگرایی باعث رشد استانداردها ،قوانین و ساختارهای
رسمی میشود که مبنای همکاریها هستند .از نظر سطح باثیرگذاری منطقهگرایی باعث
صف آرایی مجدد هویتهای سیاسی و انتقال وفاداری از سطح دولت به سطح منطقه ای
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میشود .یکپارچه سازی منطقه ای میبواند از یک همکاری ساده میاو کشورهای
حاکمیتی در قالب بینادولت گرایی با انتقال قدرت از دولتها به دستگاههای بصمیم
گیرنده مرکزی در قالب فراملیگرایی گسترش یابد .منطقهگرایی اساساً بر نظریه
کارکردگرایی جدید مبتنی است ،بدین مفنا که اگر سیاستمداراو به این نتیجه برسند که
از طریق بفویض قدرت بصمیم گیری به یک قدرت فراملی بهتر خواهند بوانست به
اهداف و منافع کشورشاو دست خواهند یافت ،چنین خواهند کرد .هرچند بفکیک میاو
امور اقتصادی و رفاهی (کارکردها) و امور سیاسی (منازعه بر سر امکانات)آساو نیست،
اما همگرایی اقتصادی ضرورباً به ابیاد سیاسی منتهی نمیشود .سیاستمداراو همواره
ناگزیر از انتخاب میاو دو گزینه حفظ استقالل (و حاکمیت) یا پذیرش اقتدار یک نهاد
فوق ملی (بقسیم حاکمیت) خواهند بود (.)Kowalski: 2020, 1-17
در این مقاله روش پ وهش باریخی است .روش باریخی به بررسی عینی رویدادهایی
میپردازد که زماو وقوع آوها قبل از زماو پ وهش است .بنابراین ،روش مزبور فقط
گذشته دور را دربر نمیگیرد بلکه شامل دوره مفاصر هم میشود .این روش عالوه بر
بررسی کیفی ممکن است شامل بررسیهای کمی و پوزیتیویستی هم بشود (ایماو،
 .)139-140 :1391از این روش برای کشف فرایندهای علّی باریخی یا سیر بیول
رویدادها استفاده میشود (بشیریه .)82- 81 :1384 ،هدف از مطالفه باریخی ،شناخت
علل یا نتایج روند رویدادهای گذشته است که میبواند به روشن کردو شرایط کنونی و
پیشبینی آینده کمک کند .روش باریخی با ابکا به اسناد ،مدارک ،گزارشها و شواهد
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باریخی صورت میگیرد و بجزیه و بیلیل باریخی عمدبا مبتنی است بر استناد به
«اطالعات پایه» ،یفنی گزارههایی که نسبتا فارغ از بفسیرند (رویدادهای مشهور،
(manifest eventsو یافتن رویدادهای پنهاو ( .)latent eventsرویداهای مشهور
اطالعابی مانند این که آلماو در  1939به لهستاو حمله کرد را شامل میشوند و حوادث
پنهاو به رویدادهایی اشاره دارند که مفاصراو آو از وقوعشاو اطالع کاملی ندارند ،مثل
انقالب صنفتی یا بغییرات جمفیتی و بکنولوژیک .کسانی که در میانه بیو ت باریخی
هستند ممکن است از این رویدادهای پنهاو اطالعی نداشته باشند (Thies, 2002: 353-
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.)354
 .3اروپا گریزی بریتانیا
3-1اروپاگریز ی احزاب بریتانیا
اروپاگریزی بیشتر در احزاب بریتانیا دیده میشود و سیاست در انگلیس عمدبا از
کانالهای حزبی عبور می کند .یکی از د یل اروپاگریزی بریتانیا مربوط به سیستم حزبی
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آو است .دفاع از حاکمیت ملی و منافع ملی را می بواو دروو احزاب اروپاگریز بریتانیا
مشاهده کرد .اروپاگریزی احزاب بر هدایت افکار عمومی در رای خروج از ابیادیه
اروپا باثیر گذار بوده است .اگرچه احزاب بنها بازیگر و بنها مولفه بفیین کننده انتخابات
نیستند اما موضعگیریهای احزاب در انتخابات مهم است .لذا به دلیل اهمیت دیدگاه
احزاب در سیاست خارجی بریتانیا و به وی ه برگزیت  ،ابتدا دیدگاه احزاب اصلی
انگلیس را در رابطه با ابیادیه اروپا بررسی میکنیم .حزب میافظهکار در کنار احزاب
کارگر و استقالل به عنواو احزاب اروپاگریز بریتانیا شناخته میشوند .در این بخش به
ذکر نمونههایی از اروپاگریزی این سه حزب میپردازیم.
الف)حزب کارگر :در دهه  1970ایده همه پرسی ابتدا در جناح چپ حزب

کارگر1

ظهور کرد .در جناح راست این حزب بیث حفظ حاکمیت مطرح بود که به نیوی با
پوپولیسم سمت چپ گره خورده بود .بدین بربیب ادعای از دست دادو استقالل و
حاکمیت بوسط این حزب آغاز شد ( .)Wellings and Vines, 2015: 7این حزب در

Labour Party

1

سال  1884بوسط کایر هاردی  1بنیاو نهاده شد .اگرچه همواره حزب میافظهکار را به
عنواو بی میل اروپا مینامند ،ولی به نظر میرسد که این عنواو بیشتر شایسته حزب
کارگر باشد ،چراکه این حزب همیشه میاو حمایت از عضویت و مخالفت با عضویت در
ابیادیه اروپا در نوساو بوده است .حتی در داخل حزب کارگر نیز بقسیمبندیهای
بیشتری به نسبت حزب میافظهکار راجع به ابیادیه اروپا وجود دارد .به لیاظ باریخی،
حزب کارگر اساسا مخالف عض ویت در جامفه اروپایی زغال و فو د بود و از
درخواست هارولد مک میالو برای پیوستن به جامفه اقتصادی اروپا در
سال1961حمایت نکرد .در سالها ی بفد نیز یکی از شفارهای این حزب بیث خروج
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از جامفه اقتصادی اروپا بود .اما بیو ت بفدی باعث بغییر جهت به سمت موافقت با
ایفا ی نقش ففال در روند همگرایی اروپایی شد ( .)Shaw, 1998:187درواقع نخستین
بیول دیدگاه این حزب در سال 1967برای بقاضای عضویت در ابیادیه اروپا صورت
گرفت ،هرچند که باید گفت بمامی اعضای حزب از این درخواست حمایت نکردند.
این حمایتها و مخالفتها در حزب ادامه داشت با اینکه در سال1981سبب دو دستگی
و انشقاق در حزب شده و گروهی حزب کارگر را برک کرده و حزب سوسیال
دموکرات را در حمایت از همگرایی با ابیادیه اروپا بنیاو گذاشتند ( Labour Party

.)Manifesto, 2010: 68
در انتخابات عمومی سال 1983برای نخستین بار بقریبا بمامی اعضا با شفار خروج از
ابیادیه اروپا وارد صینه رقابت شدند .حزب کارگر در این انتخابات شکست سختی
خورد و در نتیجه آو بسیاری از سیاستهای مطرح شده به بدریج بغییر کردند .پس از
آو نیل کینوک  2رهبر وقت حزب کارگر این حزب را به سمت موضفی مثبتبر نسبت به
جامفه اقتصادی اروپا کشاند با جایی که در انتخابات سال 1989کینوک ادعا کرد که
حزبش بیش از حزب میافظهکار گرایش به این جامفه دارد .جاو اسمیت و بونی بلر،
رهبراو بف دی حزب کارگر نیز موضفی در حمایت از همگرایی با ابیادیه اروپا داشتند.
بونی بلر رهبر حزب کارگر در سال  1997اوج این بیول بود .ب لر منشور اجتماعی
مفاهده آمستردام را در سال1997امضا کرد و از هواداراو گسترش ابیادیه اروپا به
Keir Hardie
Neil Kinnock

1
2
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حساب می آمد .همچنین به نظر میرسید که اکث ر اعضای حزب نیز با وی هم عقیده
بودند .ولی به واسطه مخالفت گوردوو براوو با پذیرش یورو و نیز مخالفت با قانوو
اساسی واحد اروپا ،ایجاد رابطه جدید با اروپا شکست خورد (کارداو .)201 :1386 ،در
واقع با روی کارآمدو نئولیبرالها ،ملی گرایی در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا کم
رنگ شد .در حوزه سیاستهای اروپایی ،آو ها باکید بر اصالح بودجه ابیادیه اروپا و
وعده به رفراندوم گذاشتن عضویت در یورو در آینده را دستورکار قراردادند ( Labour

.)Party Manifesto, 2010: 68
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بنابراین هرچند حزب کارگر به لیاظ باریخی گرایش به مخالفت با اروپا داشته ،با
این حال ،حزب کارگر خود نیز به دو جناح اکثریت حامی اروپا و اقلیت مخالف اروپا
دسته بندی میشود .با روی کار آمدو گوردو براوو )2007-2010(1و سپس
جرمیکوربین  )2015-2019(2به نظر میآید که دیدگاه مخالفاو ابیادیه اروپا با حدی در
این حزب پررنگ بر شد ،زیرا برخالف بونی بلر که به عنواو چهره ای طرفدار اروپا
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سازوکارهای همگرایی اروپایی بوده است .برای مثال ،دیدگاه حزب میافظهکار در حوزه
سیاست خارجی نسبت به اروپا در ج ریاو مبارزات انتخابات سال  2010میالدی بدین
گونه عنواو شده بود« :ما از اعضای مثبت ابیادیه اروپا هستیم ،اما از گسترش بیشتر
قدرت ابیادیه اروپا بر انگلستاو ،بدوو رضایت مردم انگلیس استقبال نمیکنیم .ما
بضمین خواهیم کرد که طبق قانوو هیچ دولتی در آینده نمیبواند اختیارات انگلستاو را
به ابیادیه اروپا انتقال دهد یا بدوو همه پرسی مردمی ،انگلستاو به منطقه یورو ملیق
شود( ».کریمیاو.)94 :1395 ،

1

Gordon Brown
Jeremy Corbyn
3
Conservative Party
2

یکی دیگر از د یلی که برای اروپاگریزی این حزب با ابیادیه اروپا میآورند به
اصول سیاسی و اقتصادی آو مربوط می شود که شامل دفاع از حاکمیت ملی ،نمایش
قدرت نظامی برای رویارویی با بهدیدات بینالمللی ،آبالنتیکگرایی و حمایت از حقوق
بشر است.
چرچیل ،نخست وزیر میافظه کار نگلیس ،در سال  1946در نطق باریخی خود از
ایا ت متیده اروپا نام برد ،اما بریتانیا از بدبینبرین کشورهای اروپایی نسبت به روند
ادغام اروپا بوده است .او پیشنهاد ایجاد ابیادیه فرانسوی -بریتانیایی را مطرح کرد اما
بضاد آشکاری در پیشنهادات و موضع سیاسی او درمورد اروپا دیده می شود .برای مثال
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مخالفت چرچیل با گسترش کمونیسم به ادغام اروپا کمک کرد اما این یک ضرورت
برای بامین منافع ملی بریتانیا بود نه اروپامیوری .با این وجود همواره برخی خطوط
قرمز در ایده های چرچیل درمورد اروپا وجود داشت که ازجمله مهمبرین آنها منافع ملی
و احترام به حاکمیت ملی انگلیس بود .او درست دو سال قبل از مرگش در نامهای
خصوصی نوشت "آینده اروپا واقفا سیاه است ،اگر ب ریتانیا نادیده گرفته شود"و در سال
 1951در یادداشت کابینه اش باکید کرد که انگلیس نباید بخش جدایی ناپذیر همگرایی
اروپا شود ( )Churchil’s Speech:1946این دو جمله بیانگر حمایت و باکید چرچیل بر
منافع ملی و استقالل انگلیس از هرگونه مداخله است.
بدین بربیب اقدامات وی در این دوره در بضاد با همگرایی اروپا و بیشتر در راستای
اولویت رابطه با آمریکا بود .دوره پس از جنگ جهانی دوم برای همگرایی و سایر
ابتکارا ت اروپایی بسیار مهم بود .مشارکت چرچیل در این طرح و حمایت از ادغام اروپا
ضروری بود .اما بازگشت وی به داونیگ استریت  1به عنواو نخست وزیر از سال 1951
با  1955باعث کاهش م شارکت وی در روند همگرایی و بقویت میور انگلیس -آمریکا
شد که انگلیس را از اولین اجتماعات اروپایی دور کرد.
چرچیل طرفدار سرسخت بجارت آزاد بود زیرا از نظر او بجارت آزاد بهتر منافع ملی
بریتانیا را بامین میکند .برای مثال ایجاد جامفه زغال و فو د  2برای بخش مفدو انگلیس
مهم بود اما چرچیل با عناصر یکپارچه سازی آو مخالف بود .همکاری بین آبالنتیکی
Downing Street
)European Coal and Steel Community (ECSC
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برای چرچیل مهم بر از اروپا بود .وی در سالهای  1939و  1945با روزولت روابط
میکمیبرقرار کرد و حدود  1700نامه و بلگراف را مبادله و  11بار مالقات داشت و
حدود 120روز بماس شخصی نزدیک با او داشت .او به عنواو نخست وزیر انگلیس در
طول جنگ جهانی دوم پنج بار از آمریکا بازدید کرد و در سال  1961در سن 84سالگی
به عنواو میهماو شخصی آیزنهاور  1آخرین بازدید خود را از آمریکا انجام داد .چرچیل
آمریکایی ها را به عنواو شریک برابر امپرابوری بریتانیا و متید برای حفظ جایگاه
انگلیس به عنواو یک قدرت جهانی می دید .البته رابطه وی ه با آمریکا دلیل دیگری نیز
20

داشت .در و اقع با رد درخواست عضویت انگلیس بوسط فرانسه ،بریتانیا برای جلوگیری
از برویج نقش فرانسه به عنواو رهبر جهانی با آمریکاییها ببانی کرد .دوگل  2نیز
انگلستاو را اسب بروای آمریکا در جوامع اروپایی بوصیف می کرد ( Troitinio and

.)others, 2018: 39-42
در زمینه اصول اقتصادی ،جهتگیریهای اصلی سیاستهای حزبی میافظهکاراو
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انگلیسی میراث ایده بجارت آزاد باچر است ( .)Tivey and Wright,1989: 237البته این
حزب به لیاظ باریخی به عنواو حزبی نزدیکتر به ایده همگرایی با ابیادیه اروپا به
نسبت حزب کارگر مورد بوجه بوده است .هرچند هر دو حزب اساسا با ورود به جامفه
زغال و فو د اروپایی یا جامفه اقتصادی اروپا مخالف بودند اما این دولت میافظهکار
بود که برای نخستین بار در سال 1966درخواست عضویت در جامفه اقتصادی اروپا را
مطرح کرد و اینکه در اوایل دهه  1980در زماو نخست وزیری مارگارت باچر به عنواو
حزب اروپا شناخته شد .البته برخی از کارشناساو این امر را بیشتر به موضع ضد اروپایی
حزب کارگر در آو زماو مربوط می دانستند که سبب پررنگبر شدو بمایالت حزب
میافظهکار میشد .درواقع نخست وزیر مارگارت باچر نیز یکی از مهمبرین صداهای
اروپاگریز انگلستاو بود ( )Sutcliffe, 2010: 7باچر در کتاب خود اشاره کرده که در
صورت عدم اصالحات اساسی ،انگلستاو ابیادیه اروپا را برک و متقاضی عضویت در
بوافق نامه بجارت آزاد آمریکای شمالی خواهد شد ( )Thatcher, 2002, p.403در دوره
دولت باچر ،احزاب میافظه کار نقش مهمی در بیاو عقاید نئولیبرال ،گشودگی ،انفطاف
Eisenhower
De Gaulle
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پذیری و رقابت داشتند ،در حالیکه مارگارت باچر بر اهمیت حاکمیت ملی و حرمت
دولت ملی به عنواو قدیمی برین سنت حزبی باکید میکرد ( Baker, Gamble and

 )Seawright, 2002: p400باچر مانند چرچیل وحدت اروپا را غیرممکن میدانست .او
سیاست سختی درمقابل اروپا و بیو ت آو ابخاذ کرد .مارگارت باچر در ابتدا نسبت به
پول واحد اروپایی اشتیاق نشاو داد ولی پس از آنکه متوجه شد اروپا به سیاستهای این
کشور بوجهی ندارد از آو رویگرداو شد .دلیل مخالفت وی با وحدت پولی اروپا عدم
یکسانی شاخصهای اقتصادی کشورهای عضو بود که موجب اختال ت اجتماعی
اقتصادی در اروپا ،بضفیف منافع ملی ،افزایش فقر و نرخ بیکاری میشد
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(خالوزاده .)176 :1377،به طورکلی ،از نظر باچر ابیادیه اروپا برای بریتانیا ،به دلیل از
دست دادو منافع ملی ،استقالل و انتقال قدرت بصمیم گیری آو به بروکسل خطرناک
بود.
اوج اروپاگریزی حزب میافظهکار را در زماو رهبری دیوید کامروو  1شاهد بودیم .با
شکست حزب کارگر در انتخابات عمو می انگلیس ،دیوید کامروو رهبر حزب
میافظهکار دولت ائتالفی اش را با مشارکت حزب لیبرال دموکرات بشکیل داد
(اسکندریاو .)138 ،1382 ،طرح کامروو در سال  2014نشاو دهنده اولویت
استقالل طلبی ،منافع ملی و اروپاگریزی است .چارچوب طرح ارائه شده در قالب زیر
ارائه گردید:
 دادو قدرت و اختیار جدید به پارلماو های ملی جهت مخالفت با قوانین ناخواستهابیادیه اروپا.
 وظایفی که بداخل بیش از حد دارند از برنامههای ابیادیه حذف شوند یا از طریقمفامالت بجاری آزاد با آمریکا و آسیا پیگیری شوند.
 بفیین قوانین مهاجرت قویبر برای کسانی که به بریتانیا مهاجرت میکنند و بفاوتبین گردشگراو با کسانی که برای کار به بریتانیا می آیند.
 پلیس و دادگاه های انگلیس از دخالت غیر ضروری دادگاههای اروپا آزاد باشند. قدرت ابیادیه به جای بمرکز در بروکسل به دیگر کشورهای عضو واگذار شود.David Cameron
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 لغو اصل ابیاد نزدیکبر در میاو کشورهای عضو ابیادیه اروپا. ابصال بازارهای مالی ابیادیه اروپا به بازارهای آمریکا و آسیا (صالیی؛ نظریاو:1397 ،.)114
یکی دیگر از صینه های مخالفت کامروو با ابیادیه اروپا ،کنفرانس ایجاد مفاهده مالی
جدید در سال  2011بود .در آخرین ماه سال  2011اعضای ابیادیه اروپا در بروکسل
برای نجات یورو از طریق ایجاد ابیادیه مالی میکمبری مرسوم به مفاهده مالی جدید
گرد هم آمدند ،اما این مفاهده با مخالفت کامروو مواجه شد (جاوید نیا.)68 :1395 ،
22

دیوید کامروو اعالم کرد که کش ورش حاضر هرگز حاضر نیست طرحی را که منافع ملی
ا نگلستاو را به خطر می اندازد ،بصویب کند .رد طرح پیماو جدید اروپا از سوی بریتانیا،
انتقاد شدید سراو ابیادیه اروپا از جمله فرانسه و آلماو را در پی داشت .کامروو ضمن
طرح پیشنهادهایش برای اصالح ابیادیه اروپا ،بیث برگزاری همهپرسی خروج بریتانیا
از این ابیادیه را نیز مطرح کرد (کریمیاو.)97 :1395 ،
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کامروو پس از موفقیت حزب میافظهکار در انتخابات سال  ،2015مذاکرابی را با
ابیادیه اروپا درخصوص موضوعابی مانند مهاجرت ،بدابیر حفاظتی مالی و راههای
کاهش آثار قوانین ابیادیه اروپا نسبت به بریتانیا آغاز کرد ( .)Paul, 2016 :11او در
روند مذاکرات برای بغییر عضویت ،در یک نامه به دونالد بوسک  ( 1رئیس شورای
اروپا) در باریخ  10نوامبر  2015چهار حوزه نگراو کننده را مطرح کرد :الف) رقابت:
بفهد ابیادیه اروپا و کشورهای عضو آو به منظور اربقاء رقابت و بکمیل بازار واحد
اروپا؛ ب) حاکمیت :انگلستاو بمایلی به اجرای سیاست «ابیادهای نزدیک بر» ندارد و
بنها مفتقد به یکپارچگی سیاسی بیشتر ابیادیه اروپاست و خواستار لغو قوانین این
ابیادیه در زمینههای نظاربی ،مهاجرت و پناهندگی حداقل نسبت به انگلستاو است؛ ج)
مهاجرت :حل و فصل مسائل مربوط به دسترسی به جابجایی آزاد؛ د) بفهد دو طرفه در
زمینه واحد پول اروپایی :یفنی انگلستاو که خارج از منطقه یورو است نباید با ببفیض
در این زمینه روبرو شود .در زمینه مهاجرت کامروو گفتگوهایی با سراو برخی از
کشورهای عضو انجام داد و از سویی دیگر به مردم بریتانیا قول داد نیوه بفامل با
Donald Tusk
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ابیادیه اروپا را به همهپرسی بگذارد ،واقفهای که سرانجام منجر به برگزیت در سال
 2016شد .یکی از مهمبرین شفارهای دولت کامروو «سختبر کردو سیاستهای
مهاجربی و میدود کردو گسترش قدرت ابیادیه اروپا بود( ».کیانی.)33 :1394 ،
کامروو درصدد بود با با بغییر شرایط عضویت موجبات حمایت بیشتر مردم انگلیس از
ابیادیه ،رفاه اقتصادی شهروند او و کاهش مهاجرتهای بی رویه را فراهم کند و در این
خصوص مذاکرابی را با شرکای اروپایی جهت کنترل مهاجرت انجام داد.
بفد از استففای دیوید کامروو ،برزا می  1در ژوئیه سال  2016به رهبری حزب
میافظهکار انتخاب شد .اما می مانند دیگر رهبراو حزب میافظهکار اروپاستیز نبود و
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خواهاو برگزیت نرم(2خروج با بوافق از ابیادیه اروپا) بود .برزا می نخست وزیر پیشین
بریتانیا و رهبر حزب میافظهکار ییه ای را در مورد چگونگی خروج از ابیادیه به
پارلماو برد اما این ییه 4بار رای منفی گرفت و به بصویب پارلماو نرسید .جناحهای
سیاسی مختلف به دلیل بدبینی به اروپا به بوافقنامه خانم می با ابیادیه اروپا را برای
اقتصاد بریتانیا مضر می دانستند  .هواداراو سرسخت برگزیت مفتقد بودند بوافقنامه خانم
می کنترل کامل همه امور را به بریتانیا برنمی گرداند و مخصوصاً مرز ایرلند شمالی با
جمهوری ایرلند ،باعث می شود بریتانیا با ابد در قید و بندهای ابیادیه اروپا بماند .برزا
می مانند رهبراو پیشین این حزب به رابطه وی ه با آمریکا گرایش بیشتری داشت .او
اولین رهبر جهاو بود که با برامپ گفت و گو کرد .برامپ از طرفداراو کمپین خروج به
دلیل بقویت حاکمیت ملی بود .بریتانیا نیز انفقاد پیماو بجاری با آمریکا را در اولویت
راهبردی خود قرار داده است .هدف اول رهبراو پسابرگزیت بریتانیا از رابطه با آمریکا،
نشاو دادو بفهد به بجارت آزاد است .برای خروج از بن بست در ژوئن  ، 2017برزا می
خواستار برگزاری انتخابات شد .او با شفار "رهبری نیرومند و با ثبات در راستای منافع
ملی " مبارزات انتخابابی خود را آغاز کرد اما پس از دوماه مبارزات انتخابابی حزب
میافظهکار اکثریت را از دست داد .در  14نوامبر  2018برزا می پس از ماهها بالش و
گفت و گو ،وزرا را در جریاو بوافق پیشنهادی  585صفیهای برگزیت قرار داد و در
 13مارس درحالیکه  17روز به مهلت خروج از ابیادیه اروپا باقی مانده بود نمایندگاو
Theresa May
Soft Brexit
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پارلماو بار دیگر بوافق پیشنهادی برزا می مبنی بر خروج از ابیادیه اروپا را رد کردند
( .)BBC, 2019: 13 Marchبفد از برزا می بوریس جانسوو 1رهبر حزب میافظهکار و
نخست وزیر بریتانیا شد .هدف اصلی بوریس جانسوو ساختن آینده بدوو ابیادیه اروپا
است .او  25سال از ففالیت سیاسی اش را در میکوم کردو ابیادیه اروپا سپری کرده
است و اروپا گریزبرین رهبر حزب میافظهکار است .او مفتقد است با بوجه به
دیکتابوری حاکم بر بروکسل در مورد مهاجرت ها ،بنها با رای دادو به برگزیت ،بریتانیا
قادر خواهد بود مهاجرت بیرویه را کنترل و سیاستهای مهاجربی خاص خود را
24

اعمال کند (رضائیاو .) 48 :1395 ،به هرحال ،برگزیت فرصتی را فراهم آورد با دولت
مرداو بریتانیا به طراح ی یک رژیم مهاجربی خاص بریتانیا بوجه وی های داشته باشند و
درصدد بهرهمندی بیشتر آو در موضوع مهاجرت باشند ( .)Bustos, 2016: 304-340به
طورکلی ،برگزیت در بیث مهاجرت به این مفنی است که دولت بریتانیا کنترل مهاجرت
داخلی شهرونداو را خود به دست گیرد .مردم و افکار عمومی نیز در این خصوص
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همراه دولت هستند با مسئله کنترل مهاجرت و شرایط کاری آنها مورد بوجه جدی
اروپائیاو قرار گیرد (.)Brittisti, 2015
ج)حزب استقالل بریتانیا  :2حزب استقالل بریتانیا در سال  1993باسیس شد .ولی
ریشههای این حزب به سال  1992زمانی که آ و اسکد  3حزب مفروف به ضد
فدرالیست  4را به عنواو واکنشی به مفاهده ماستریخت باسیس کرد ،بازمیگردد .اسکد در
سال  1993با همکاری اعضا  AFLحزب استقالل را بشکیل داد .این حزب با بداوم
عضویت در ابیادیه اروپا مخالف است .مخالفت با ابیادیه اروپا و خروج از آو با این
لیظه مهم برین مو ضوعی بوده که حزب بر پایه آو باسیس شده و این مسئله را علت
وجودی خود اعالم می کند .این حزب از احزاب دست راستی بریتانیا است .رهبر کنونی
حزب نایجل فراژ  5است .این حزب یک نماینده در مجلس عوام بریتانیا ،سه عضو در
مجلس اعیاو و  22نماینده در پارلماو اروپا دارد که آو را ببدیل به بزرگترین حزب
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بریتانیا در این پارلماو می کند .این حزب خودش را اروپاگریز و دموکرابیک بوصیف
می کند و مفتقد است بریتانیا خارج از ابیادیه اروپا قادر است به کنترل بیشتری بر
مرزهای خود اعمال کند ( .)Armstrong, 2017:73حزب استقالل با حمایت از رهبرانی
مانند مایکل هولمز ،1جفری بیتفورد  ،2راجر کپمن و نایجل فراژ ،ایده بریتانیا مستقل و
مخالفت اساسی با ابیادیه را مطرح کرد ( Usherwood, 2008: 4; Abedi and

 .)Lundberg, 2009 : 13دیک موریس 3نیز با شفارهایش کمک زیادی به اروپاگریزی
این حزب کرد .در سال  2003هدف وی بسیج افراد ضد ابیادیه اروپا و آموزش عبارت
«نه گفتن» به شهرونداو بود .همین امر یکی از عواملی بود که در موفقیت اخیر حزب

25

نقش مهمی داشت .انتخاب فراژ در سال  2006به عنواو رهبر و قهرماو حزب استراب ی
کارامدی بود ( .)Dalton, 2013نایجل فراژ اروپاگریزبرین رهبر این حزب است که
هدف اصلی این حزب را خروج بریتانیا از ابیادیه اروپا میداند (.)Sutcliffe, 2010:19
برخی این حزب را متهم به شفارهای ن ادپرستی میکنند ،درحالیکه همه ن ادها و ادیاو
را در برمیگیرد ( .)Ford and Goodwin, 2014: 18در مانیفست حزب بیاو شده است
که ملیگرایی مدنی به روی هر فردی که به هویت بریتانیایی بمایل دارد بدوو بوجه به
پیشینه قومی و مذهبی باز است ( .)UKIP, 2010a: 13فراژ نیز در سال 2010بیاو کرد
که این حزب آزادی خواه و ضد ن ادپرستی .بنابراین پارادوکسی در ایدئولوژی حزب
وجود دارد .برای مثال در مانیفست سال  2010با 2015موضفی دقیقی درمورد اینکه آیا
میهن پرست هستند یا ملیگرا ندارند.
کنی مفتقد است ناسیونالیسم می بواند سبب بقویت حس اروپاگریزی و عدم رضایت
نسبت به سیاستهای ابیادیه اروپا شود .به نظر او یکی از عوامل برگزیت بیریک
ناسیونالیسم بوسط حزب استقالل بوده است ( .)Kenny, 2015: 164هرچند در زماو
رفراندوم بمام احزاب به دنبال ناسیونالیسم انگلیسی بودند اما حزب استقالل بیشتر بر
انگلیسی بودو باکید داشت .حزب استقالل گفتماو سیاسی خود را از طریق زباو و
فرهنگ انگلیسی بنظیم میکند (.)Maikwak, 2014: 252
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این حز ب در رفراندوم برگزیت بیشتر بر بازگشت دوباره کنترل و هزینههای عضویت
بریتانیا باکید کرده و گزینههایی را مطرح می کند که منافع ملی بریتانیا را نجات میدهد.
آنها مفتقدند بریتانیا باید از ابیادیه اروپا خارج شود با هزینه روزانه  55میلیوو پوندی را
ذخیره کند ،در این صورت  8میلیارد پوند مشارکتها بر منافع ملی متمرکز میشود .یکی
دیگر از سیاست های کلیدی حزب مهاجرت است .این حزب خواستار کنترل مرزها و
بازگشت مهاجرانی است که به بریتانیا میآیند .زیرا مفتقد است مهاجرت بر دستمزدهای
مردم باثیر منفی گذاشته و به اقتصاد ملی آسیب میزند .از نظر این حرب ،مزایای
26

اجتماعی و سایر کمکهای مدنی فقط باید به شهرونداو بریتانیایی اعطا شود یا افرادی
که بیش از پنج سال در بریتانیا اقامت دارند ( .)Vuorinen, 2015: 22-24مشاغل موجود
در درجه اول به بریتانیاییها اختصاص یابد نه اروپاییها .بنابراین با حفظ شغل و
افزایش رونق اقتصادی ،کاهش بدهی و هزینه ها ،بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی
برای شهرونداو بریتانیا ،کنترل و مدیریت مرزها حفظ زیرساختهای فرهنگی و ملی
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دفاع از دموکراسی و قانوو اساسی حزب می خواهد یک بریتانیا مستقل ایجاد کند .این
حزب همچنین خواستار خروج بریتانیا از سیاستهای مشترک شیالت و حرکت آزاد
است و ازنظر آنها بریتانیا باید به بجارت جهانی ملیق شود (.)UKIP, 2014b: 2015a
این حزب اولین کرسیها را در سال  1999در پارلماو اروپا به دست آورد و در
انتخابات ابیادیه اروپا در سال  2004موفق به کسب  12کرسی (16درصد آراء) شد و
در سال  13 ،2009کرسی دریافت کرد .در سال  2014در شرایط چالش برانگیز 24
کرسی در پارلماو اروپا به دست آورد که بیشتر از حزب بوری با  19کرسی و کارگر با
 20کرسی بود  .در نتیجه این حزب موفق برین حزب بریتانیا شناخته میشود که در
انتخابات ابیادیه رشد میکند ( .)Abedi and Lundberg, 2009: 72-87عملکرد این
حزب در انتخابات میلی  2013بهترین نتیجه برای یک حزب خارج از سه حزب اصلی
سیاست بریتانیا از جنگ جهانی دوم باکنوو بوده است .همچنین در همهپرسی برگزیت
حزب استقالل با موضع بهاجمی خود در انتخابات به کسب  2.6میلیوو رای دهنده و
 16.1درصد آراء ملی کمک کرد (.)Ford and Goodwin: 2014, 5

3-2اروپاگریز ی مردم بریتانیا
هم جهت با اروپاگریزی احزاب ،مردم بریتانیا نیز چنداو بمایلی به مشارکت ففال و
همگرایی با اروپا ندارند .مردم اروپاگریز بریتانیا ابیادیه اروپا را به بکنوکرابیک  1و ضد
دموکراسی بودو میکوم میکنند که زباوها و فرهنگ های ملی را نادیده می گیرد و به
جای آو به اسپرانتو  2صیبت میکند .آنها همچنین حس میکنند کشورشاو از ارزشهای
انگلیسی دور شده و به سمت دولت بورکرابیک بوسط ابیادیه اروپا هدایت شده است
( .)Culkin and Simmons, 2016: 10هویتها هرگز ثابت نبوده بلکه سیال میباشند و
پیوسته در حال بازبولید شدو می باشند .بریتانیا برداشتی میدود از پیوستن به اروپا
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داشته و هویت اروپایی را هرگز جذب نکرده است .در واقع بمایز هویت بریتانیایی و
اروپا پیوسته در حال بازبولید شدو است (مشیرزاده .)35 :1391 ،انگلیسیها اروپاییها
را دوست ندارند ،زیرا برای دهه ها به آنها گفته شده که نباید اروپا را دوست داشته
باشند .آنها دشمنی های قدیمی با اروپا را به ابیادیه اروپا منتقل کردند .از این رو
اروپاگریزی با سیاستهای هویتی مرببط است .هویتی که ریشه در جنبههای مشخصی
از باریخ این کشور دارد (دولت یار و پارسایی.)879 :1390 ،
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مهم برین دلیل اروپاگریزی مردم بریتانیا نادیده گرفتن هویت ملیشاو در اثر
مهاجرتهای گسترده به بریتانیا است .مهاجرت مسئله بزرگی است که بر هویت ملی
بسیاری از کشورهای عضو ابیادیه اروپا به خصوص بریتانیا باثیر گذارده است .سطوح
مهاجرت با بر موجب رقابت بین گروهها میشود و این به نوبه خود بهدید گروهی
می شود .فرهنگ های ملی خاص و کنترل انیصاری بر منابع دولت ملت به عنواو بهدید
ابیادیه اروپا شناخته میشوند ".بنابراین مردم نیز از بغییرات جمفیتی گروههای اقلیتی
که در کشورشاو زندگی میکنند هراس دارند و این برس میصول فرایند همگرایی
اروپا است"( .)Maclaren, 2005: 54اکثر مهاجراو نمیبوانند انگلیسی صیبت کنند و
جامفه پذیری متفاوبی از هنجارهای انگلیسی دارند .حدود 90درصد دوستیها دروو
قومیتی است و بقویت نگرش منفی نسبت به مهاجراو منجر به بقویت حس نفرت و
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اروپاگریزی مردم بریتانیا شده است .بئوری هویت اجتماعی بیاو میکند که افراد بمایل
دارند خودشاو و دیگراو را به گروه ها طبقه بندی کنند و از گروه خود درمقابل دیگراو
دفاع کنند .این امر به وی ه درمورد کسانی که نگرش ضد مهاجرت دارند صادق است
( .)Maclaren, 2002: 3زمانی که مهاجرت مشکالت سیاسی و هویتی ایجاد کند باید
درمورد آو رویکرد جدیدی ابخاذ شود .لذا اروپاگریزی را در هویت ملی مردم بریتانیا و
به خصوص افکارشاو نسبت به ایدههای همگرایی اروپا میبواو مشاهده کرد .موارد زیر
بیا نگر علل اروپاگریزی مردم بریتانیا و چرایی بصمیم به برگزیت می باشد.
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الف) تمایل به حفظ حاکمیت ملی :طبق آمارهای موجود 47 ،درصد مردم حامی
برگزیت ،خواهاو قدرت کمتر ابیادیه اروپا و حفظ حاکمیت ملی بریتانیا هستند و
مفتقدند که عضویت در ابیادیه اروپا هویت خاص بریتانیایی را بیلیل میبرد در
حالیکه فقط  30درصد مخالف این دیدگاه بودند ( .)Curtice:2018 , 2-5دلیل بدبینی
بریتانیاییها به اروپا این است که دولتمرداو و رهبراو سیاسی بریتانیا همواره موقفیت و
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وضفیت دولت خود را جدا از اروپا به حساب میآورند ( .)Macshane, 2015: 53آنها
خود را وارثاو حقیقی امپرابوری روم و فرزنداو روسای قبایل بزرگ میدانند که به
جهاو شگفتیهایی نظیر استوو هنج  1دادهاند (.)Gifford, 2014: 6
در این روایت مجددا هویت ملی موضوعی مسلط است .هویت ملی انگلیسی به
اروپاگریزی که قبال اشاره کردیم ،اربباط دارد .به عبارت دیگر در این گروهها بفصب و
احساسات ملی باعث مقاومت در برابر سیاستهای ادغام میشود ( Lubbers and

 .)Scheepers 2007:645یکی از این سیاستهای ضد هویت ملی ،بیرک آزاد و
مهاجرت در ابیادیه اروپاست .این امر با بوجه به ناهمگونی مذهبی بین مسلماناو و
مسیییاو بیشتر آشکار است .مهاجراو مسلماو بیشترین سهم مهاجرتهای اخیر را
بشکیل می دهند و برخورد فرهنگی بیشتر با مسلماناو غیر اروپایی است که آنها را به
عنواو دیگری یا بیگانه خطاب میکنند و با خشونت و بروریسم مرببط می خوانند
( .)Stockemer and Others:2018, 4-5یکی دیگر از مشکالت مهاجرت ،پناهندگاو
است .مردمی که از آفریقا و خاورمیانه برای فرار از فقر و جنگ به بریتانیا مهاجرت
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میکنند .مشکل اصلی چگونگی کنترل این جریاو ها و ارزیابی وضفیت آنهاست .مردم
بریتانیا خواهاو بقویت کنترل مرزی و ادامه عدم حضور در شنگن برای جلوگیری عبور
از مهاجراو از کانال هستند ( .)Culkin and Simmons, 2016: 80در سال  ٪63 ،2015از
مردم انگلیس مهاجرت را به عنواو مهمترین مسئله نارضایتی از ابیادیه اروپا مطرح
کردند (.)Baker and Schnapper, 2015: 3-4
این امر عامل کاهش  37درصدی اروپاگرایی و افزایش اروپاگریزی بوده و در رای
برگزیت به میزاو  10درصد موثر بوده که بیانگر باثیر ملیگرایی در مخالفت با انتقال
قدرت از بریتانیا به سمت ابیادیه است .افرادی که به ملت و سرزمین خود وابستگی
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دارند ،نگرش منفی نسبت به همگرایی اروپایی و فرهنگهای دیگر دارند .آنها در عرصه
سیاسی بوصیههای اح زاب سیاسی ملی را درنظر میگیرند این مسئله در رفراندوم
برگزیت نقش حیابی داشت ب ه وی ه زمانی که احزاب متید شدند ( Hobolt, 2016:

.)1264-1269
ب) اولویت منافع ملی :در بیث منافع ملی ،مردم بریتانیا بیشتر بر منافع اقتصادی باکید
میکنند .آنها مهاجرت را به استفاده از یورو می شناسند که این باعث نگرش منفی نسبت
به مهاجراو شده است .شهرونداو بومی به علت برس از دست دادو شغل یا کاهش
مزایای اجتماعی و چالشهای هویتی به مهاجرت واکنش نشاو میدهند ( Culkin and

 .)Simmons, 2016: 80برخی از افرادی که خواهاو خروج بودند افراد بازنشسته
ا نگلیسی هستند که در طول چهل سال گذشته عملکرد خوب و امالک مستقلی دارند.
این گروه به دنبال حفظ موقفیت ارزشمند خود هستند .مفهوم اروپاگریزی انگلستاو
بیشتر مربوط به همین افراد است که بریتانیای بزرگ را در خطر بهدید بوسط مهاجراو و
حتی قدرتهای خارجی میبینند .مهاج راو مشاغل بومی ،مسکن ،امکانات رفاهی،
بهداشتی و درمانی زیادی دریافت کردهاند و بومیاو ممکن است از شغل یا مزایای بامین
اجتماعی میروم شوند .آنها با پدیده مهاجرت نامیدود مخالف هستند .حامیاو خروج،
عمدبا افراد مسن ،از طبقه کارگر ،مرد ،سفید پوست و از حامیاو حزب استقالل هستند.
پس اروپاگریزی می بواند با منافع حاصل از مهاجرت مرببط باشد .سطح با ی مهاجرت
باعث ایجاد رقابت بین گروهها می شود .مطابق این دیدگاه سطح با ی مهاجرت علت
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نگرشهای ضد اروپایی شده است ( .)Maclaren, 2002:54به طورکلی اروپاگریزی با
سیاستهای هویتی مرببط است که بریتانیایی ها را به شهرونداو ابیادیه اروپا ببدیل
کرده است .فرهنگ ملی شهرونداو و کنترل بر منابع دولتملت بوسط ابیادیه اروپا
بهدید شده است .بنابراین هماو افرادی که از بغییرات گروه اقلیت ساکن در بریتانیا
می برسند به احتمال زیاد از بغییرات مشابه همگ رایی اروپایی نیز میبرسند ( Niemann,

 .)2018:4پ وهشگراو اروپاگریزی را نتیجه بیراو های اقتصادی ابیادیه اروپا ،مهاجرت
و بضفیف هویت ،حاکمیت و منافع ملی میدانند ( .)Schnapper, 2017: 1-14سارا
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هوبلت  1مفتقد است اروپاگریزی و نگرش ضد مهاجرت انگیزه اصلی رای دهندگاو بوده
و با نمایش بفاوتها از نظر جمفیت شناختی بیاو میکند که اکثریتی که رای به خروج
دادند از افراد کمتر بیصیلکرده بودند درحالیکه فارغ التیصیالو جواو در مراکز شهر،
رای به ماندو دادند .آمار نشاو میدهد فقط یک چهارم افراد دارای مدرک کارشناسی
ارشد رای به برک دادند ،درحالی که بیش از دو سوم آنهایی که به خروج رای دادند هیچ
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مدرک بیصیلی نداشتها ند .باثیر آموزش در انتخاب بسیار مهم است .این افراد برسی از
جهانی شدو ندارند و از مرزهای باز و مهاجرت حمایت میکنند .نارضایتی سیاسی و بی
اعتمادی نهادی اروپاگریزی را بغذیه میک ند .شواهد زیادی مبنی بر اربباط بین اعتماد و
عدم اعتماد نهادی و نگرش نسبت به اروپا وجود دارد ،اما جهت اثر و روند علیت مورد
بیث است .طبق یک نظرسنجی که بین شهرونداو انگلستاو انجام شده است ،افرادی که
به ابیادیه اروپا اعتماد نداشتند در سال  2012بقریباً  80درصد بوده اند ( & Ultan

 .)Ornek, 2015: 52-53شکل زیر نیز نشاو دهنده اروپاگریزی مردم بریتانیا در سال
 2016نسبت به سالهای قبل میباشد.
در سال های اخیر که حجم مهاجرت به بریتانیا افزایش یافت چالشهای متفددی در ابفاد
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ایجاد شد که این چالشها سبب بشدید
اروپاگریزی در مردم بریتانیا و در نهایت منجر به بصمیم خروج از ابیادیه اروپا گردید.
از نظر مردم بریتانیا ابیادیه اروپا زباو ،فرهنگ و هویت اجتماعی بریتانیا را نادیده

Hobolt

1

میگیرد .آنها مدعیند که ابیادیه اروپا کنترل منابع دولت -ملتشاو را به خارجیاو می
سپارد و مهاجراو را در اولویت بهره برداری از این منابع قرار می دهد.
 .3-3اروپاگریزی رسانهها ی بریتانیا در رفراندوم برگزیت
امروزه رسانه ها با اربباطات سریع و انتشار اطالعات یکی از مولفههای جدید و باثیرگذار
در وقایع بین المللی هستند .در دهه  1990اینترنت با رشد انفجاری به عرصه جهانی
وارد شد و باکنوو نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا کرده است .رسانههای اجتماعی
انیصار دولتها بر اطالعات را از بین برده اند و بدین گونه بر فرآیند بصمیم گیری
دولتها دخالت میکنند (بیلیس و اسمیت .)1215- 1188 ،1393 :روزنامهها و شبکههای
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اجتماعی نقش مهمی در اروپاگریزی به عنواو عامل نهایی برگزیت داشتهاند .افزایش
ببلیغات رسانهای در هدایت افکارعمومی به سمت رای برگزیت موثر بود .برای چند
دهه رسانه های اروپاستیز بریتانیا نقش مهمی در صفیات روزنامه و ساخت داستاوهای
برسناک نسبت به اروپ ا بازی کردند .درنهایت باثیر چهل سال پوشش رسانه ای منفی
درمورد ابیادیه اروپا در چهارماه رفراندوم نتیجه داد .در واقع ببلیغات ایج اد شده بوسط
رسانهها ،فضایی در بریتانیا ایجاد کرد با دولت مسئله ادغام اروپایی را به همهپرسی
بگذارد.
الف) رسانههای خبری
رسانهها ی بریتانیا در حمایت از اروپاگریزی که در آو نقش دولت حفظ حاکمیت و
منافع این کشور و نه وحدت اروپاست نقش مهمی ایفا کردند .در  11نوامبر 1915
روزنامه بایمز  1اولین بار اروپاگریزی را در مورد مخالفت بریتانیا با بازار مشترک بهکار
برد .اکثر نشریات و روزنامههای بریتانیا به خصوص ساندی میل ،دیلی اکسپرس و
روزنامه های بیت مالکیت راپرت مردخت در کنار دیلی بلگراف و ساندی بلگراف خط
مشی اروپاگریزی دارند ( .)Leruth, 2017: 115روزنامه گاردین ،بایمز ،ایندپندنت نیز
موضع صرییی در ببلیغات همهپرسی داشتند .آنها غالبا با مواضع اروپاگریزی خود از
حاکمیت و منافع ملی دربرابر ابیادیه اروپا دفاع میکردند .این روزنامهها مقا ت و
اخبار مخالف با ابیادیه اروپا و سیاستهای آو را به چاپ میرسانند ( Aftab, 2018:
The times

1

بریتانیااا عرصاا ای
باارای اروپااایری ی؛
مطالعااا مااا ر ی
بری یت

 .)71-80در سال  2016اروپاگریزی به کلمات کلیدی رسانهها ،نشریات و فضای
سایبری ببدیل شد .بخشی از رسانه های چاپی در مطالب روزانه خود بر بیث مهاجراو
بمرکز داشتند و این مسئله منجر به نگرانی و حساسیت درمورد مهاجرت در بریتانیا شد.
حزب استقالل به خصوص در پوستر جنجالی خود بیت عنواو نقطه شکست  1از این
حس استفاده کرد و بر بازگشت دوباره کنترل و کاهش هزینهها باکید کرد ( Armstrong,

 .)2017:73در سال های قبل ،فشار رسانه در پایاو دادو به حرکت آزاد نیروی کار از
بلغارستاو و رومانی موثر بود .این ببلیغات بر بخش قابل بوجهی از رای دهندگاو که
32

گروههای کوچک بجاری و خود اشتغال طبقات متوسط پایینبر بودند باثیر قابل بوجهی
داشتند ( .)Culkin and Simmons, 2019: 13از موضوعات دیگری که در رسانه به آو
باکید شد کنترل ،هزینه ،هویت و مهاجرت بود .ازیک سو ،رویکرد رسانهها در مخالفت
با طرح اروپایی با برس از بهدید جامفه ملی ارب باط پیداکرد و ازسوی دیگر ،با حاکمیت
که در آو ابیادیه ارو پا به عنواو بهدیدی برای دولتملی دیده میشود ،پیوند خورد.
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برای مثال ،وزیر دفاع مایکل فالوو در اسکای بی وی  2ابیادیه اروپا را متهم به فروپاشی
بریتانیا با استفاده از مهاجراو کرد و مدعی شد" :بریتانیا بیت میاصره بفداد زیاد
کارگراو مهاجر و افراد مدعی مزایا قرار دارد و پیشنهادات بریتانیا به ابیادیه اروپا
کوششی در جلوگیری از اجتماع مهاجراو است" (.)Macshane, 2015:31
به طورکلی نگرش اجتماعی بریتانیا به طورعمیقی بوسط رسانههای اروپاگریز هدایت
شد .در رسانه های بریتانیا هویت ملی بریتانیا جدا از اروپا بفریف و ساخته شده است.
در این رسانه ها ابیادیه اروپا منافع ملی انگلیس را بامین نمیکند و غیر دموکرابیک و
ناکارآمد به بصویر کشیده می شود .در سه هفته اول مبارزات انتخابابی مسائل اقتصادی
بوجه بیشتری را جلب کرد .اما در هفته های آخر مبارزه مسئله مهاجرت و استقاللطلبی
غالب شد و پوشش رسانهای وسیفی یافت ( .)Hobolt, 2016: 1264-1266شکل زیر
اهمیت رسانهها در رفراندوم  2016را نشاو می دهد.
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ب) فیسبوک
رسانههای اجتماعی آنالین نیز در شکل گیری افکار عمومی مفاصر بسیار مهم هستند.
یکها ،نظرات و اشتراک ها درجات مختلفی از بفامل سیاسی را شکل میدهند.
مبارزات انتخابابی رفراندوم و نتیجه آو به شدت بیت باثیر رسانههای خبری بودند
مردم به اطالعابی منتشر شده از سوی رسانهها اعتماد می کردند .افرادی که به دنبال
اطالعات سیاسی هستند به شدت بیت باثیر نشانههای ببلیغات سیاسی و اطالعات
اساسی ارائه شده از رسانهها قرار میگیرند .شیوه باثیرگذاری بر افکارعمومی بوسط
رسانهها اعمال میشود و غالبا نتیجه خوبی در قطبی کردو افکار در طول مبارزات
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انتخابابی دارند .در طول مبارزات انتخابابی رفراندوم ،رسانهها سفی در برغیب و بسیج
رای دهندگاو داشتند .رسانهها با هدف آگاهی دادو به عموم مردم درباره موضوع مورد
نظر اطالعات میدهند و میتوای اخبار خود را مطابق با سلیقه مردم بغییر شکل میدهند
(.)Esser and Strömbäck: 2014
رسانههای اجتماعی به سه علت نقش مهمی در پوشش اخبار سیاسی و پیامهای سیاسی
کمپین های حزبی برگزیت داشتند .اول ،بریتانیا نفوذ بسیار با یی در اینترنت دارد و
سیاستمداراو آو در استفاده از رسانههای اجتماعی در مقایسه با سایر مناطق اروپا مهارت
دارند .دوم ،شهرونداو انگلیس حداقل از سال  2001استفاده قابل بوجهی از
فنآوریهای اربباطی آنالین داشته و در استفاده از آوها مهارت دارند .سوم ،فضای
همه پرسی مییط مناسبی برای دوقطبی شدو افکارعمومی بریتانیا است ( Bossetta and

 .)Segesten and Trenz, 2017: 8برای مثال ،فیسبوک در یک دوره 18ماهه از  1ژوئن
 2015با  30نوامبر  2016نقش مهمی در هدایت کمپین اروپاگریزی داشته است .این
شبکه اجتماعی در زماو رفراندوم برگزیت ،با انتشار بفداد زیادی ببلیغات گمراه کننده و
با هدف قرار دادو گروهی از مخاطباو حساس و سرگرداو در هدایت افکارعمومی به
سمت برگزیت نقش موثری داشت ( .)Haynes: 2019انتشار اطالعات در مورد
پیامدهای منفی هجوم مها جراو به خصوص از برکیه بوسط فیسبوک برای مناطقی که
حتی مهاجرپذیری کمی داشتند منجر به هدایت افکار آنها شد .برخی مفتقدند فیسبوک با
نایجل فراژ در طبقه بندی گرایش های سیاسی کاربراو همکاری داشته با درمورد
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موضوعابی که موجب برس کاربراو است اطالعابی جمع آوری کنند و ببلیغات
موثربری برایشاو نمایش داده شود .این کار از طریق بررسی غیر قانونی صفیات 87
میلیوو کاربر فیسبوک انجام شد ( 3000 .)Ted: 2019با  6000کاربر فیسبوک در ژوئن
 2016درگیر بیث سیاسی برگزیت شدهاند .بمایل کاربراو به اظهارنظر وجود همبستگی
بین منافع سیاسی و مشارکت سیاسی را نشاو میدهد به طوریکه اولی ،دومی را
برمیانگیزد .به جرات میبواو گفت خط مشی کلی رسانههای اجتماعی اروپاگریز
بریتانیا شکلدهی به افکارعمومی و آراء مردم بریتانیا در رفراندوم  2016بوده است.
34

درواقع یکی از د یل موفقیت کمپین خروج ،مداخله رسانههای اجتماعی اروپاگریز بود.
نتیجهگیر ی
خروج بریتانیا از ابیادیه اروپا روند واگرایی در این ابیادیه را بقویت کرده است .طبق
یافتههای پ وهش حاضر ،اروپاگریزی در احزاب ،شهرونداو و رسانههای بریتانیایی به
بیراو های اقتصادی این ابیادیه ،مسئله مهاجرت و بضفیف هویت ملی و حاکمیت
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مرببط بوده است .چارچوب نظری پ وهش همگرایی منطقهای را با بشابهات
ایدئولوژیک و ساختار رژیمها ،مکملیت اقتصادی ،و همگونگی فرهنگی و اجتماعی
مرببط میساخت و واگرایی را ناشی از فرایندهای مفکوس می دانست .چناو که در این
پ وهش مشاهده شد ،دیدگاه احزاب ،مردم و رسانههای بریتانیا نسبت به ابیادیه اروپا
نشاو میدهد که بمایل بریتانیایی ها به حفظ هویت و حاکمیت ملی خود و بصورشاو از
زیاو اقتصادی ناشی از حضور در ابیادیه نقش مهمی در برگزیت داشته است .بقویت
گروه های اروپاگریز ازجمله احزاب ،مردم و رسانه ها در همهپرسی سال 2016م منجر به
افزایش آرا خ روج شد .بخش مهمی از اروپاگریزی و بدبینی نسبت به ابیادیه اروپا
ریشه در دیدگاه دولت های بریتانیا و به خصوص سنت میافظه کار باچر دارد .حمایت
از دولتی قوی و حفظ اقتدار بام دولت در برابر نهادهای ابیادیه اروپا دستکم بخشی از
مهم برین د یل چالش بین طرفین بوده است  .در دوراو نخست وزیری باچر ،بریتانیا به
دلیل پی روی نکردو از قوانین بودجه ،سیاست مشترک کشاورزی و دیگر سیاستهای
اساسی اروپا شریکی ناسازگار بود .باچریسم در دوراو بونی بلر نیز دنبال شد .عالوه بر
باچر ،وینستوو چرچیل ،هارولد ویلسوو و بوریس جانسوو نیز نخست وزیرانی

اروپاگریز بودها ند .بنابراین اروپاگریزی بریت انیا به اربباط طو نی مدت بریتانیا و اروپا
بازمیگردد .عالوه بر دولت ،مردم بریتانیا نیز نسبت به قبل اروپا گریزبر شده اند .در
سال های اخیر که حجم مهاجرت به بریتانیا افزایش یافت چالشهای متفددی در ابفاد
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ایجاد شد .از نظر مردم بریتانیا ،ابیادیه اروپا
زباو ،فرهنگ و هویت اجتماعی مردم بریتانیا را نادیده میگیرد .آوها بسلط مهاجراو و
هویتهای گوناگوو بر منابع دولت -ملت خود را بهدیدی بزرگ از سوی اروپا به شمار
میآورند ،چرا که بصور میکنند منابع بومیشاو در اولویت استفاده خارجیاو قرار گرفته
و خود از این منابع میروم شدهاند .در این پ وهش نشاو داده شد که سه حزب میافظه
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کار ،کارگر و استقالل بیش از سایر احزاب دیگر بریتانیا اروپاگریز بوده و سیاستهای
آوها نقش مهمی در بروز برگزیت داشته است .رسانههای اجتماعی اروپاگریز بریتانیا نیز
نقش مهمی در هدایت رفراندوم برگزیت داشته اند .برای مثال ،فیسبوک با بغییر میتوای
خود مطابق سلیقه و دغدغه مردم بریتانیا ،به خصوص نسبت به مهاجرت ،نقش مهمی در
برگزیت ایفا کرد .می بواو مدعی شد جریاو برگزیت بوسط رسانهها هدایت شد و
بقویت حس اروپاگریزی با استفاده از نمادهای ملی گرایانه فرایندی را آغاز کرد که به
خروج بریتانیا از ابیادیه اروپا ختم شد.
منابع
اسکندریاو ،مهدی ( ،)1382تاریخچه شکلگیری اتحادیه اروپایی ،کتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا،
بهراو :موسسه فرهنگی مطالفات و بیقیقات بین المللی ابرار مفاصر بهراو.
اسمیت ،آنتونی ( ،)1383ناسیونالیسم :نظریه ،ایدئولوژی ،تاریخ ،مترجم منصور انصاری ،انتشارات بمدو
ایرانی.
ایماو ،میمد بقی ( ،)1391روششناسی تحقیقات کیفی ،قم :پ وهشگاه حوزه و دانشگاه.
بشیریه ،حسین ( ،)1384آموزش دانش سیاسی :مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی ،بهراو :نگاه
مفاصر.

بیلیس ،جاو و اسمیت استیو (  ،)1383جهانی شدن سیاست :روابط بین الملل در عصر نوین «زمینه ی
تاریخی ،نظریهها ،ساختارها و فرایندها» ،برجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگراو ،بهراو:
انتشارات ابرار مفاصر.
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جاویدنیا ،کیومرث ( ،)1375مواضع انگلیس در قبال روند وحدت اروپا ،پایاو نامه کارشناسی ارشد،
دانشکده روابط بینالملل.
جکسوو ،رابرت؛ سورنسوو ،گئورک ( ،)1394برجمه دکتر مهدی ذاکریاو ،احمد بقی زاده و حسین سفید
کالهی ،درآمدی بر روابط بین الملل :نظریه ها و رهیافت ها ،بهراو :نشر میزاو.
خالوزاده ،سفید ( ،)1377نقش انگلیس در معادالت قدرت در اروپا ،بهراو :موسسه چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه.
دولتیار ،مصطفی و پارسایی ،سید مهدی (" ،)1390فراز و فرودهای رابطه انگلیس و اروپا 1945-2011
" ،فصلنامه سیاست خارجی.895-867 ، 4 ،
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صالیی ،حمید؛ نظریاو ،ابوذر؛ نظریاو ،ناصر (" ،)1397باثیر برگزیت بر سیاست داخلی و خارجی
انگلیس" ،فصلنامه راهبرد سیاسی.131-101 ،5 ،

صباغیاو ،علی و باقری ،ابراهیم ( " ،)1396بررسی و بیلیل ساختارمند روابط بریتانیا و ابیادیه اروپا از

عضویت با برگزیت « براساس رویکردهای بین حکومت گرایی و فراملی گرایی»" ،فصلنامه
سیاست.949-968 ، 4 ،

رضاییاو ،میمدرضا (« ،)1393گسترش ج ریاو راست افراطی در آینده اروپا» ،پژوهشنامه روابط بین
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الملل.23 ،
کارداو ،عباس ( ،)1386کتاب اروپا ویژه مسائل انگلستان ،موسسه فرهنگی مطالفات و بیقیقات بین
المللی ابرار مفاصر بهراو،
کریمیاو ،میمدرضا ( ،)1395فرهنگ ،هویت و جهانی شدن ،بهراو :انتشارات بمدو.
کیانی ،حسین ( ،)1394بررسی جامعه شناسی هویت ،بهراو :پ وهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد
دانشگاهی.

مشیرزاده ،حمیرا؛ همویی ،فاطمه ( ،)1391گفتماو سیاست اروپایی بریتانیا بیلیلی استفارهای ،فصلنامه
تحقیقات سیاسی بینالمللی.39-1 ،12 ،
( ،)1373نظریههای کالن روابط بین الملل ،بهراو :قومس.
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