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 چکیده

تاثیرگذاری  نقش مهم و المللیبینبزرگ است که همواره در تحوالت  هایقدرتبریتانیا یکی از 

اره با و هموهمگرایی در اروپا داشته  کندکردن سرعتنقش به سزایی در این کشور  .داشته است

 روی نیالابریتاعالووه بالر ایالن  . این اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی مخالفت کرده است تبدیل

های و درصدد اتخاذ سیاست خوشی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا نشان نداده است

ه چ برگزیت پژوهش این است که اصلی پرسشمستقونه در حوزه امنیتی و دفاعی برآمده است. 

اسالت کاله  مقاله بیانگر ایالن هیفرضتأثیری بر سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا داشته است؟ 

هش وزن و وتو  ضمن کا حقی و دارای اهستهخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به عنوان کشوری 

 ی دفاعی انگلسالتان را دچالارهاپروژه  اجرای شماری از المللنیبی اروپا در سطح زنچانهقدرت 

ز سویی  بالا ابه کاهش توان نظامی و دفاعی اروپا منجر شود.  تواندیم  که این خود کندیموقفه 

؛ لذا دیآیمحساب  بریتانیا به عنوان اهرمی در دست آمریکا برای فشار به اروپا به کهنیاتوجه به 

فرانساله و  ایاز میزان نفوذ آمریکا بر اروپا بکاهد و از سوی دیگر  فرصالتی بالر تواندیمبرگزیت 

 روش پژوهش حاضر با تکیه برآلمان جهت توش برای ایجاد ارتش واحد اروپایی تلقی گردد. 

 .شودمیانجام و اینترنتی  ایکتابخانهمنابع مندی از ا بهرهتحلیلی و ب -توصیفی
 

 .ییگراحکومتنیب  امنیت مشترک برگزیت  بریتانیا  اتحادیه اروپا  :واژگان کلیدی
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 قدمهم

های سیاست داخلی بریتانیا برانگیزترین حوزهطه بریتانیا و اتحادیه اروپا یکی از چالشراب

در طول سالیان اخیر بوده است. بریتانیا بیش از دو قرن  استیوی کامل بر جهان داشالته و 

ای های اروپالایی و آمریکالا  مرهالرههای خالود میالان قالدرتسعی کرده اسالت در سیاسالت

نیالالا از ابتالالدای ورود خالالود بالاله اتحادیالاله اروپالالا  عنالالان بسالالیاری از گر باشالالد. بریتاموازنالاله

های ملّی خود را از کف نداده و دست کم آخرین کشوری بود که به بسالیاری از سیاست

های تالاریخی و جمعی اتحادیه اروپا پیوست. عووه بر مؤلفالههای دستهقراردادها و پیمان

نه و باشکوه و قدرتمند این پادشاهی غرور آنگلوساکسونی که ریشه در تایخ و سنت دیری

ها و افکار عمومی بریتانیا به اتحادیاله اروپالا های مختلف  رسانهداشت  نوع نگرش دولت

و حتی دانش و اطوعات کم در زمینه سازوکارهای اتحادیه اروپا موجب ظهور برچسالبی 

در  1950ایالل دهاله شد. بریتانیا از همان او« شکاک اروپایی»یا « میل اروپاییبی» با عنوان

میل بود و در اداماله نیالز پالز از پیوسالتن باله ایالن راه پیوستن به جامعه زغال و فوالد بی

همچالون ) های مشالترکمیلی را در ناسالازگاری بالا سیاسالتاین بی 1973جامعه در سال 

امنیتالالی و ...و و  -های مشالالترک کشالالاورزی  تجالالاری  شالیوت  سیاسالالت دفالالاعیسیاسالت

مادهای همگرایی این اتحادیه همچون منطقه یورو و شنگن نشالان ترین ننپیوستن به مهم

داد. با توجه به حاکمیت محافظت شده که ناشی از سیستم پارلمانی بریتانیاست و تمایالل 

ای اروپایی حمایت زیاد به حفظ این روند در ادامه روند وحدت اروپا  بریتانیا از اتحادیه

هالای ی حق وتالو بالرای متوقالف کالردن طر کند که در آن تمام کشورهای عضو دارامی

طور که از ابتدای عضویت این کشور شاهدیم  ناخواسته باشند. در غیر این صورت همان

هر نوع سیاست مشترکی که اتحادیه در پیش گرفتاله  از طالرس سیاسالتمداران بریتانیالایی 

ژوئن  23ملی این کشور محسوب شده است. بدین ترتیب بریتانیا در تهدیدی برای منافع

  تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفت که این اقدام بریتانیا ضمن کاهش وزن و 2016

توانالد ایالن اتحادیاله را در حالوزه سیاسالت الملالل  میزنی اروپا در سطح بینقدرت چانه

آفرینالی رو سازد و از طرفی  از میزان دخالالت و نقشامنیتی با چالش جدی روبه -دفاعی

انجالام و به مثابه ابالزار نفالوذ آمریکالا در اروپالا) وپا که از طریق انگلیزآمریکا در امور ار

تکیاله بالر نظریاله با  تحلیلی و -روش توصیفی از استفاده با مقاله پذیرفت  بکاهد. اینمی
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برگزیالت چاله تالأثیری بالر  کاله اسالت اصاللی سؤال این به پاسخ گرایی در پیحکومتبین

ابزار مورد اسالتفاده بالرای انجالام ایالن  است؟سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا داشته 

 باشد.ای و اینترنتی میکتابخانه پژوهش منابع

 

 گراییحکومت. چارچوب نظری: بین1

بالر  نقالدی عنالوان باله کاله اسالت 1گراییحکومالتبین همگرایی  به مربوط نظریات از یکی

کاله  است تقدمع گراییحکومتبین کرد. پیدا ظهور 1960ه ده فدرالیسم و نوکارکردگرایی

کنالد. بالین می پیالدا گسالترش ملالی هالایدولت منالافع و اقدامات طریق از اروپا همگرایی

تالرین مالتن توصالیفی آن گرایی در آغاز واکنشی به نوکارکردگرایی بالود کاله مهمحکومت

اسالت. بالرخوس رویکردهالای  2موراوچیالک آنالدرو نوشالته "انتخالابی بالرای اروپالا"کتاب

ها در اتحادیه اروپالا بالا نالوعی اعطالای کاری میان دولتگرایی که معتقد است همفراملی

گرایی  معتقالد اسالت کاله حکومالتحاکمیت همراه است  موراوچیک  واضالع نظریاله بین

دولتی طراحی شالده اسالت کاله از طریالق مالذاکرات اتحادیه اروپا به عنوان یک رژیم بین

: 1396اقری  صالباغیان و بال) کندسیاسی مشترک وابستگی متقابل اقتصادی را مدیریت می

 خالود حاکمیالت حفالظ با هادولت کهدرحالی که باورند این بر گرایانحکومتبین و.951

 و شود ادغام حاکمیتشان در مشترکشان منافع است ممکن امّا شوند می اروپا وارد اتحادیه

 طریالق از تالا کننالدمی تالوش هالادولت عبالارتی  به گردد؛ اعمال اروپایی توسط نهادهای

 بهتالر و مالؤثر حالل منظالور باله اروپا همگرایی و کنند حل را ائل مشترکشانمس همگرایی

 :Rosamond, 1999) گیالردمی صالورت اروپالایی مشالکوت کشالورهای و مسالائل

المللی این سؤال را مطالر  های بین  با در نظر گرفتن اهمیت همکاریموراوچیک و.657

جح اسالت؟ منالافع المللالی بالرای یالک دولالت مالرکند که چه چیزی در همکالاری بینمی

کنالد کاله تالرجیح یکالی از ایالن اقتصادی یا منافع ژئوپلیتیکی. در نهایت وی اسالتدالل می

ها بالالر دیگالالری بالاله رظی و نظالالر نخبگالالان سیاسالالی یالالک دولالالت وابسالالته اسالالت. مؤلفالاله

ها و نه نهادهای فراملالی  گرایان باور دارند که دولتگرایان بر خوس فراملیحکومتبین

گرایی را در دست دارند و نهادهای فراملی هم باله واسالطه توقالی کنترل کامل فرایند هم

                                                           
1. Between governmentism 

2. Andrew Moravcsik 
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صالباغیان و ) شالوندها ایجاد میها برای کسب منافع از طریق آنمنافع و تصمیم حکومت

ای بالرای واشالنگتن و. در این راستا باید گفت؛ بریتانیا از اهمیت ویالژه951: 1396باقری  

ست. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپالا کاله جهت اعمال نفوذ و حضور در اروپا برخوردار ا

هالای جالدی بالرای شالود؛ چالشبه مثاباله پرالل ارتبالاطی میالان اروپالا و آمریکالا تلقالی می

سو  سبب کالاهش خارجی و امنیتی اروپا در پی خواهد داشت؛ که این امر از یکسیاست

 آفرینی واشنگتن در عرصاله تحالوالت اروپالا و از سالوی دیگالر  بالهقلمروی نفوذ و نقش

المللی نظیر روسیه و چین منجالر خواهالد زنی اروپا در قبال رقبای بینکاهش قدرت چانه

 شد.

 

 افاهد و چارچوب وند،ر اروپا: مشترک دفاعی -امنیتی سیاست .2

 اول در 1لیبسالون معاهالده شالدن اجرایالی از پیش که اروپا مشترک دفاعی -امنیتی سیاست

 سیاسالت اصاللی عنصالر عنوان به و اروپا عیدفا - امنیتی سیاست عنوان با  2009 دسامبر

 نظالارت تحالت و 2کلالن اجالو  موجالب باله شالود می شناخته مشترک امنیتی و خارجی

 داشالت. قرار ناتو نظارت تحت که شد اروپا دفاعی -امنیتی هویت جایگزین اروپا اتحایه

 )دسالامبر3هلسالینکی در اروپالا اتحادیاله سران اجو  در مشترک دفاعی - امنیتی سیاست

 ایالن تصمیمات پایه بر شد. شناخته اروپا اتحادیه دفاعی و امنیتی شاخه عنوان به و 9991

 کمیتاله شد: تدوین مشترک دفاعی -امنیتی سیاست موقت البته و اصلی رکن سه اجو  

 بالا یالک هالر کاله اروپا اتحادیه نظامی ستاد و اروپا اتحادیه نظامی کمیته امنیتی  و سیاسی

 عضالو  کشالورهای نظالامی کارشناسالان و نظالامی فرمانالدهان دائمالی  نماینالدگان حضور

 و سالالنایی) هسالالتند مشالالترک دفالالاعی -امنیتالالی سیاسالالت دولتالالیبین ماهیالالت دهنالالدهبازتاب

 مالدیریت کمیتاله  4فیرا 2000 ژوئن اجو  در عووه  به و.187 :1390فراهانی عزیزآبادی

 و تحلیل نظارت  نظورم به اولیه هشدار و ریزیبرنامه سیاست واحد و نظامی هایبحران

 سالران سالرانجام شالدند. ایجالاد اتحادیاله ایالن رویپالیش هایبحران و تحوالت مدیریت

                                                           
1. Treaty of Lisbon 

2. Cologne conferences 

3. Helsinki 

4. Fira 
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 را اروپالایی دفاع ساختار شدن عملیاتی مراحل 1نیز اجو  در 2000 دسامبر در اروپایی

 اجالو  در شالده گفتاله موقالت سالاختارهای اجالو   ایالن موجالب به کردند. مشخص

 امنیتالی سیاسالت شدن بروکسلی موجب اجو  این همچنین شدند. دائمی نیز هلسینکی

 سالاختاری کارکردهالای و هالانقش شالدن دائمالی بالا موافقالت طریق از مشترک دفاعی -

 بر اسا  و.188 :1390فراهانی عزیزآبادی و سنایی) شد مشترک دفاعی - امنیتی سیاست

های پاسخ به بحرانو  ریزیدرصدد برنامهاروپا  هیمشترک  اتحاد یتیامن دفاعی و سیاست

کشالور  تیبا رضالا  اعزام نیروی قیمومیت المللیبین یبا شرکا همکاریالمللی است. بین

عالووه بالر  .از جمله کارکردهای اتحادیه اسالت متحدمللتحت مجوز سازمان  ایو  زبانیم

بالردن  نیاز بال  ییو قضالا زینظارت بر مرزها  ارائه خالدمات پلال یاروپا برا هیاتحاد این 

خالدماتی نیالرو  نیروهالایو آمالوزش  سو  انیاز جر یریهای قاچاق انسان  جلوگشبکه

 یتالیامن دفالاعی و سیاسالتاین اتحادیه سالیانه تحالت نهالاد  کند. به همین منظوراعزام می

 یالک تنهالا کالهاین وجود باکند. نیروهای زیادی را به اقصی نقاط جهان اعزام می مشترک

 نظالامی هایمأموریت نهاد این اما ؛گذردمی مشترک دفاعی - امنیتی سیاست تولد از دهه

 قالاره سه در جهانی امنیت و صلح ارتقای منظور به 2003 سال از را فراوانی غیرنظامی و

کشور و منالاطق  20تاکنون در بیش از  که ایگونه به .است کرده اجرا آسیا و آفریقا اروپا 

نفالر در  3300حدود  2017ر سال شود دگفته می .مختلف دنیا مأموریت انجام داده است

 European) اندهای غیرنظامی مشارکت داشتهنفر در مأموریت 2019عملیات نظامی و 

11: 2017Security and Defence,.و 

بالا اشالاره باله ایالن « 1رادیو اروپالا » گفتگو با  در جمهور فرانسهرئیز  2مکرونامانوئل

مورد تهدیدهای احتمالالی ایالن کشالور تواند میبا روسیه  نزدیکیواسطه  نکته که اروپا به

خود را افزایش دهد که بدون  داشت که اروپا باید تا جایی توان دفاعیاظهار قرار بگیرد  

گی به آمریکا قادر به دفاع از خود باشد. وی در توضالیح و توجیاله دیالدگاه تهرگونه وابس

ضالع دونالالد امو اره بالهبا اشال «ارتش واقعی اروپایی» اندازیراهخود برای لزوم تأسیز و 

رد بالا دوربرای هسته هایموشکاز پیمان منع  جدرباره خرو  جمهور آمریکا رئیز  3ترامپ

                                                           
1. Nice 
2. Emmanuel Macron 

3. Donald Trump 
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 ت اروپالا در مقابالل چالین  روسالیه و حتالیظالحفا ایبرنامههدس از چنین »: روسیه گفت

نیز در صحن پارلمان اروپا ضالمن حمایالت   صدراعظم آلمان  1مرکل وآنگ. «آمریکا است

ارتالش واحالد اروپالایی یکالی از  اندازیراهتأسیز و »نشان کرد:  مکرون خاطر هاز دیدگا

. «آینده اروپا بوده است و باید هرچه زودتر اجرایی و محقالق شالود حال و هایضرورت

ایجاد یالک شالورای امنیالت اروپالایی را در کنالار ارتالش واحالد  مرکل همچنین تأسیز و

شاید بتوان گفالت؛  و.175 :1397وند  یزاده و نورعل)حاتم اروپایی ضروری دانسته است

  رئالیز کمسالیون سیاسالت خالارجی پارلمالان اروپالا  2به همین دلیل است که اِلمار بروک

بوفاصله بعد از تصمیم بریتانیا برای خالروج  تبلیاالات خالود بالرای تشالکیل یالک سالتاد 

مشترک نظامی در اروپا و تشکیل یک ارتش واحد اروپایی در دراز مالدت را آغالاز کالرده 

 و.20: 1396بَرزرکی  آجیلی و فوحی) است

درخور توجه این است که اروپاگرایی جدید با وقوع برگزیالت دیگالر بالا  نکته مهم و

ساختاری  هایمحدودیتنخواهد بود. اگرچه  روروبه هاانگلیسی مانع مهمی به نام وتوی

دمیالل تر"ا ل راهبالردی روسالمت اسالتق حرکت اروپالا بالهگران تحلیلشده است تا ب سب

برای حرکالت باله  روپاا ا این عنوان نافی ارادهنامند  امّب "سیاست درجازدنِ ایستاو) پالیسی

امنیتی دو سوی  هایاولویت راهبردی نیست و تداوم تاییر شرایط و تاییر استقولسمت 

پالز از رفرانالدوم خالروج  .جای تردمیل را به زمین بازی واقعی بدهد تواندمینتیک وآت

 رونالق گرفتاله اروپالا دفاعی   بازار تجارت صنعت2016اتحادیه اروپا در ژوئن بریتانیا از 

 اساسالی یعنالی هالدس همالان زمیناله ایالن در تصویب شالده جدید هایپروژه تمام. است

 تالرینمهم. کننالدمی دنبالال را آن عضالو کشالورهای و اروپالا اتحادیه استراتژیک استقول

 سالازیآماده اقالدامات" تردیالدونبد اسالت  شالدهانجام چالارچوب ایالن در کاله ابتکاراتی

 بالرای کاله ابالزاری دو هسالتند. "اروپالا دفاع و صنعتی توسعه برنامه" و "دفاعی تحقیقاتی

 سالازیآماده اقالدامات". آینالددر می اجالرا  باله 2021 از "اروپالا صندوق دفالاع" با ادغام

ی طالر  همکالار"باله همالراه   "اروپا دفاعی و صنعتی توسعه برنامه" و "دفاعی تحقیقاتی

 بالازی امنیتالی مشالترک -بازسالازی سیاسالت دفالاعی در مهمالی نقالش  "ساختاری مداوم

                                                           
1. Angela Merkel 

2. Elmar Brok 
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 کاله اسالت "اروپالا دفالاعی تکنولالوژیکی و صالنعتی پایاله" تقویالت هالاآن هدس کنند؛می

 :Federico,2017) اسالت اسالتراتژیک اسالتقول جدیِ پروژه هر برای مطلق شرطپیش

 .و30

 

 تحادیه اروپا. بریتانیا: شریکی مغرور و عضوی شکاک در ا3

 خالود گرفالت. دوم توش برای تحقق اروپای واحد شکل جالدی باله جهانیجنگپز از 

 ه بالهنیسالت در اروپالایی کال ایالن بالود کاله کشورشالالان حاضالالر دیدگاه مقامالات بریتانیالا

. مشترک داشالته باشالد  شالرکت نمایالد صورت فدراسیون اداره شالود و پالول و پارلمالان

 در نظالالر داشالالتند از هالالاآناین بود کالاله  سویکتانیا از منفی مقامات بری علالت نگالرش

 جامعالاله  متحالالالدهایاالتبالالالا در نظالالالر گالالالرفتن منالالالافع  جانبهسالالهطریالالق ایجالالاد تالالوازنی 

ی بریتانیا بر سیاست اصل .و کشورهای اروپایی هژمونی خود را حفظ کنند المنافعمشترک

ر کالز در سیاسالت جهالانی قالرامر دایره هم اسا  دیدگاهی بود که آن کشور در مرکز سه

سالابقه   سالنت پارلمالالانی دیالالرین و درازمالالدت در انگلالالیز  از سوی دیگرگرفت. می

 هایقالدرتوسالیله  گالالرفتن انگلالالیز بالالهنافتخارآمیز عدم اشاال یا تحت کنترل قالرار 

بریتانیالا باله  ملیحاکمیتواگذاری  خارجی در دوران معاصالر و ایالن دیالدگاه غالالب کاله

در  هالالااییبریتانیالمنفالی  گیریجهتموجب   الزم فراملی نه مطلوب بالود و ناله یک نهاد

بتالدای ا نالالابراین  مقامالالات بریتانیالالایی در. باتحادیه اروپالا بالود خصالوص پیوسالتن باله

 نداشالتنده به این اتحادی جدی برای تحقق اروپای واحد تمایلی برای پیوسالتن هایتوش

گرایی  ر بالین حکومالتو. در این راسالتا بایالد گفالت؛ د4: 1396بَرزرکی  آجیلی و فوحی)

کنالد. در ایالن رویکالرد ها بدون واگذاری هر نوع حاکمیتی با یکدیگر همکاری میدولت

ملی خود بالا ها به منظور رسیدن به منافعملی دولت است. دولتاولویت حراست از منافع

ات بریتانیا ضالمن محافظالت سازش برسند. لذا مقام وکنند تا به مصالحه هم همکاری می

ملی خود به همکاری و ها و منافعملی خود  با هدس تأمین و تضمین سیاستاز حاکمیت

ورزند و اتخاذ هر نوع سیاستِ مشترکی سازش با دیگر اعضای اتحادیه اروپا مبادرت می

 دانند.ملی خود میاز جانب اتحادیه را تهدیدی برای حاکمیت و منافع
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بالا پرسالتیژ  چهالره سویکان انگلیسی در روزهای پز از جنگ  از سیاستمدار تصور

آمده بود و از سالوی بیرون سربلند و پیروز  جهانیجنگکه از دو  دادمیکشوری را نشان 

نقش کشورشان در قالرون هفالده باله بعالد و ساله قالرن حضالور در سالطح  دیگر بر اسا 

ت کالاله آفتالالاب در شالالده بالالود. بریتانیالالا امپراطالالوری بزرگالالی داشالال سالالاخته جهانیسیاسالالت

در قرن بیستم بود.  المنافعمشترککشورهای  حلقهنگین  و کردنمیغروب  هایشسرزمین

بالر ذهالن مالردم و دولتمالردان انگلیسالی  1962 آن تالا سالالگونه افیونتاریخی که اثرات 

نهادهای اروپایی برای کشوری مثل آلمان در جهت تاییالر  دادن به . شکلکردمیسنگینی 

شامل هلند  بلژیالک  1یا این که کشورهای کوچک بنلوکز مناسب بود دارشخدشهچهره 

ورود باله  هاانگلیسالیبالرای  ا. امّدیدندمیرا در انتظار خود  و لوکزامبورگ مزایای زیادی

چندان جذابیت نداشت. لالذا  شانگذشتهبه نقش جهانی  روند نهادگرایی اروپایی با توجه

انگلیز و اروپا از ابتدای آغالاز رونالد همگرایالی روابط  از موانع اصلی شناختیروانمانع 

فرودی که انگلالیز  . روابط پر فراز وو872: 1390یار و پارسایی  دولت) استاروپا بوده 

در نطالق  چرچیلکه  یا سخت در اروپا کرده است. در حالیز را ملقب به شریک ناسازگا

ا کشالورش از نالد  اماّلسالخن را اروپا متحدهایاالتاز  2خود در زوریخ 1946 تاریخی سال

بالوده اسالت. دالیلالش  کشورهای اروپایی نسبت باله رونالد همگرایالی اروپالا ترینشکاک

چرچیالل رهبالر . اشالدب سابقه تاریخی  سنتی  نهادی  استراتژیکی و ژئوپالولتیکی تواندمی

ود که نهادی تبلیااتی در ب رئیز جنبش مقتدر اروپایی دوم جهانیجنگانگلیز در زمان 

ال بریتانیالایی را مطالر   او پیشنهاد ایجاد اتحادیه فرانسوی .شدمیوب دوران جنگ محس

اخوقالی بالود تالا  اشتیاق چرچیل برای ادغام اروپایی بیشتر یک اصل رسدمیبه نظر . کرد

احیالای مجالدد  اصلی معطوس به مشارکت انگلیز در آن فرایند. اگرچه چرچیل در مورد

بریتانیالا را در  ا او شرایط رو به افالولنقش جهانی کشورش تردیدهای فراوانی داشت  امّ

در . شالود اروپالایی منجالر گراییمنطقالهکه لزوماً به نقشی جدید در قالالب  دیدنمیحدی 

 هایطر انگلیز یک نقش فعال و سازنده در ؛ شرایطی که رهبران اروپایی انتظار داشتند

نه جزئی از  امّاپا هستیم ما با ارو با بیان این که ا چرچیلهمگرایی اروپایی داشته باشد  امّ

                                                           
1. Benelux 

2. Zurich 



195 

 

 

 

 

بررس  و تحل   

تأث ر برگزیت بر 

س اسططططططت 

دفاع   -امن ت 

 مشترک اروپا
 

نه شیفته آن  بنابراین نیالت ادغالام در  ا  امّمندیمعوقهنه همراه با آن  ا آن  در ارتباطیم  ام

 و.873: 1390یار و پارسایی  )دولت یک نظام فدرالی اروپایی را نداریم

ور عضالالویت بریتانیالالا در اتحادیالاله اروپالالا  ایالالن کشالال رغمبنالالابراین بایالالد گفالالت؛ علالالی

ز رونالد ایالن اتحادیاله اتخالاذ ننمالوده و همالواره ا مشیخطمطابق با  خود را هایسیاست

ر بالاله سالالیطره دو نسبتاً مستقلی برخوردار بوده است. علالت ایالن امال هایگذاریسیاست

 هایقالدرت خود میالان هایسیاستکه سعی نموده در گردد بر میقرنی بریتانیا بر جهان 

. لالذا باشالد گرای موازنالهمهالالرهدر حالالال حاضالالر اروپالایی سالابق و اروپالالا و آمریکالالا 

ها تحت تأثیر نقش و عملکرد تاریخی و گذشته کشور خود تمایل چندانی برای انگلیسی

ها گیریدهند و در اتخالاذ تصالمیمهای مشترک اروپا از خود بروز نمیهمراهی با سیاست

.. به صورت مسالتقل ادی و .دفاعی  اقتص -های مختلف امنیتینهگذاری در زمیو سیاست

 کنند.عمل می

 

 . آیا برگزیت عملی خواهد شد؟4

از اتحادیه اروپالا    تصمیم به خروج2016ژوئن  23رغم این که بریتانیا در رفراندوم علی

ملی برای انجام ایالن مهالم را رسد که هنوز این کشور نتوانسته اجماعگرفته؛ امّا به نظر می

قالادر باله  کارشود که حتی حزب حاکم محافظالهه میعملی کند و در برخی از موارد دید

باشالد. دالیلالی کاله مالردم بریتانیالا باله اجماع بر روی روش خروج از اتحادیاله اروپالا نمی

توقف مهالاجرت آزاداناله از کشالورهای دیگالر  -و1برگزیت رظی دادند  عبارت بودند از: 

 -و3ن و اسالتانداردها  گرفتن اختیار کاملِ تدوین قالوانیپز -و2عضو اتحادیه به بریتانیا  

داشتن اختیار بالرای  -و4ها  عدم پرداخت حق عضویت ساالنه و حذس بسیاری از تعرفه

بستن قراردادهای تجارت آزاد بالا کشالورهای دیگالر دنیالا در جهالت توسالعه و گسالترش 

تجارت و نیز بهبود و ارتقا  سطح زندگی مردم بریتانیالا. بالر اسالا  ایالن دالیالل و طبالق 

  1398فالروردین  9  مصالادس بالا 2019مار   29  بریتانیا قرار بود 2016رفراندوم سال 

اتحادیه اروپا را ترک کند؛ ولی این تاریخ دو بار به تعلیق افتاه است و در نهایت اتحادیاله 

 9  مصادس بالا 2019اکتبر  31  مهلت بریتانیا برای خروج را تا 2019آوریل  10اروپا در 

و. اماّلا اکنالون از آنجالایی کاله Hunt & Wheeler, 2019: 21)   تمدیالد کالرد1398آبان 
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بریتانیا نتوانسته چارچوب توافق کاملی را با اروپا تنظالیم کنالد و مهلالت آن رو باله اتمالام 

خالروج "ای تحالت عنالوانوزیر وقت بریتانیالا  برناماله  نخست1است؛ لذا بوریز جانسون

کار بریتانیالا قع  دولت محافظهارائه داده است. در وا "بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق

  از اتحادیاله اروپالا خالارج 2019اکتبالر  31به هر ترتیبی که باشالد تالا »اعوم کرده است: 

کار جهالت خالروج بنا به طر  دولت محافظه«. خواهد شد؛ چه با توافق  چه بدون توافق

شالود؛ ایالن دولالت بالا نامیالده می "چکالش زرد"بدون توافق از اتحادیه اروپا که عملیات

افزایش  -و2کمبود تأمین مواد غذایی تازه و دارو   -و1مشکوت ذیل مواجه خواهد شد: 

اغتشاشالات عمالومی   -و4فشار اقتصادی شدید به طبقات پایین جامعه   -و3قیمت برق  

گیری انگلالیز و سالایر کشالورهای اروپالایی بالر سالر های مالاهیدرگیری بین کشتی -و5

 و. ,2019Colchester :4) صیادی و ماهیگیری

الزم به ذکر است؛ جانسون برای این که عوارض و پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا 

بدون توافق را پنهان کند؛ به مدت پالن  هفتاله پارلمالان را تعلیالق کالرد کاله دادگالاه عالالی 

اسکاتلند این اقدام جانسون را غیرقانونی اعوم نمالود و وی را مالتهم کالرد کاله باله ملکاله 

به طور ضمنی بیالانگر فریالب افکالار عمالومی  است. این امر که قطعاًاطوعات اشتباه داده 

کار را که متولی طر  خروج از برگزیت اسالت را در باشد؛ حزب محافظهانگلیز نیز می

حزبی نیالز بالر سالر نحالوه دهد که البته اختوفات درونای قرار میموقعیت بسیار شکننده

 و.Ensor & Burr, 2019: 4ه اسالت )خروج از اتحادیه اروپا بر این شکنندگی دامن زد

بینی کرد که سیاست بریتانیا راجع به مسأله برگزیت از توان پیشبندی مطالب میدر جمع

برگزاری مجدد رفراندوم برای خروج از اتحادیاله کاله احتمالال  -و1دو راه خارج نیست: 

خواهالد  یدنظر کلی در شرایط و باقی ماندن این کشالور در اتحادیاله اروپالا را فالراهمتجد

انجام رفراندوم برای خروجِ بدون توافق که مجدداً به مشاجرات و منازعات  -و2ساخت  

اروپالا در  های حزبی ختم خواهد شد. در این میان؛ بریتانیا و اتحادیالهبندیلفظی و صف

برگزیت به توافق رسیدند که در پی آن مخالفالت احالزاب و  مسألهسر بر  2019اکتبر  17

از  را باله دنبالال داشالته اسالت. خروج بریتانیا از اتحادیاله اروپالامخالف جریانات سیاسیِ 

 365 ؛موفالق شالد 2019دسالامبر  12پارلمالانی  در انتخابات کارمحافظهحزب آنجایی که 

                                                           
1. Boris Johnson 
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اکنون دولت لندن با کسب پشتوانه قوی  ؛کرسی پارلمان را از آن خود کند 650کرسی از 

اروپا اتحادیالهبریتانیا از  عنی خروج کاملرویکرد اجرای برگزیت سخت ی عموًپارلمانی  

با توجاله باله ایالن کاله   را در پیش گرفته است. خواهد بود  2020ژانویه  31 که زمان آن

به عنوان مبنای عملکرد سیاسی دولت انگلالیز در خالروج از  2016هنوز رفراندوم سال 

ی انگلالیز از باشد؛ لذا در این تحقیق بالا توجاله باله خالروج فعلالاتحادیه اروپا مدنظر می

 پردازیم.دفاعی این اتحادیه می -اتحادیه اروپا  به بررسی تأثیر این خروج بر بنیه امنیتی

 

 فاعی مشترک اروپاد-. چگونگی تاثیرگذاری برگزیت بر سیاست امنیتی5

  فاعی اروپاد -های امنیتیشدن از پروژهافزایش نگرانی لندن از کنار گذاشته .5-1

رویه ملی خالود را حفالظ نمالوده هالا گالذاریسیاسالتو  هامشیخطاز بریتانیا در بسیاری 

واحد پالول اروپالاییو  ) یوروپیوستن به حوزه  اسالت. ایالن کشالور در مالواردی از قبیالل؛

اروپا  پذیرش مقررات شالنگن  شناسالایی حالق اعتصالاب در  پیوستن به منشور اجتماعی

 نموده و یا از آخرین کشالورهایی بالوده اتحادیه اروپا و ... اقدام به مخالفتاساسالی قانون

 اتحادیاله اروپالا بنابراین  بریتانیالا ضالمن پیوسالتن باله. که این مقالررات را پذیرفتاله اسالت

بلکالالالاله از آخالالالالرین   مسالالتقل خالالود را از دسالالت نالالالداد گذاریسیاسالالتاختیالالار  نهایتالالاً

اتحادیاله  عیجمهالای دسالتهپیمان کشالالورهایی اسالالت کالاله بالاله برخالالی قراردادهالالالا و

 -و امنیتالی خارجیسیاسالت زمیناله دولتمردان این کشالور دراین   عووه بر. پیوسته است

بالا  تالوانمی  در مواردی که منافع اعضای اتحادیه یکسان است» :معتقدندک مشتر دفاعی

و و در راسالالتای اهالالداس و 4: 1395میرحسالالینی و عسالالکری  «)صالالدا سالالخن گفالالت یالالک

 دفاعی گام بر داشالت. انگلالیز دارای -های امنیتیستهای مشترک از جمله سیاسیاست

 ایالن در که اروپایی شرکت بزرگ 20 از. است اروپا سراسر در دفاعی صنعت ترینبزرگ

پالز  درو. شماره یالک جدول) هستند انگلیسی هاآن از شرکت 9 کنند می فعالیت بخش

 و در زمینه موشالک ویژهبه اروپایی  هایشرکت که وجود دارد واقعیت این موضوع  این

 تولیالدی کاله در هایشالرکت از بسالیاری. دارند ارتباطی متقابل یکدیگر با هوافضا اغلب
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هسالتند و 3ایربالا   2لئونالاردو  1تالالز) اروپایی هایشرکت به اند  متعلقشدهواقع انگلستان

 بالعکز. و

 فاعیهای اروپایی در بخش صنعت دشرکت .1جدول شماره 

رتبه در 

اتحادیه 

 اروپا

رتبه در 

 جهان

کشورهای  اروپایی یهاشرکت

 اروپایی

درآمد دفاعی به 

میلیون دالر در 

 2016سال 

1 3 BAE Systems UK $23 621.84 

2 7 Airbus EU $12 321.00 

3 9 Leonardo IT $8 526.22 

4 10 Thales FR $8 362.00 

5 15 Rolls-Royce UK $4 741.15 

6 23 Naval Group (ex DCNS) FR $4 741.15 

7 25 GKN Aerospace UK $3 316.55 

8 26 Rheinmetall DE $3 270.06 

9 29 Backbock International UK $2 963.71 

10 38 Saab SW $2 307.62 

11 47 Cobham UK $1 490.50 

12 49 Safran FR $1 374.18 

13 51 Dassault FR $1 356.00 

14 56 Fincantieri IT $1 306.51 

15 55 Serco UK $1 305.14 

16 64 Nexter FR $978.58 

17 65 Meggitt UK $943.76 

18 75 Ultra Electronics UK $824.78 

19 79 QinetiQ Plc UK $783.68 

20 84 Indra SP $671.22 

(Rosamond, 1999: 672) 

 

 اسالالت. مشالالترک هایگذاریناشالالی از سالالرمایه هالالایمسالالأله دیگالالر مربالالوط بالاله نگرانی

جالت  موتورهالای برای توربین تولید که در 4چندملیتی یوروجت توربو شرکت مثال عنوانبه

 توانالدنمی بنالابراین و کنالدخود عمالل می خاص هایپروژه اسا  بر اغلب کند؛فعالیت می

 :Giegerich & Molling, 2018) گیالرد قالرار همالورد توجال مستقل هایشرکت عنوانبه

ها هسالتند کاله دارای شخصالیت بسیاری از شالرکت .تنها بخشی از ماجرا است این امّا و؛13

                                                           
1. Thales 

2. Leonardo 

3. Airbus 
4. Eurojet Turbo 
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 هایگالروه شالرکت به متعلق که1"اروپا موشکیشرکت" مثال عنوانبه حقوقی مستقل هستند.

 خالود وقی خالاصحقال شخصالیت دارایاسالت   لئوناردو و 2های بی. ای. ئیسیستم ایربا  

 نقالش انگلیز و است تبدیل شده المللیبین سطح در کنشگر مهم یک شرکت به این. است

 سالومیک از صالاحب بالیش لندن که واقعیت این از گذشته. کندمی ایفا  آن در مهمی بسیار

 ای کاله دراست  باله گوناله اروپایی موشکی شرکت این اصلی مشتری است  شرکت سرمایه

 کالل مجمالوع از یالورو میلیالارد 1.6 ارزش به انگلیز از این شرکتخریداری   2016 سال

 شالرکت. )Izambard,2017 :4(بود  بوده اسالت  یورو میلیارد 4.7 ها که به ارزشسفارش

 صالنعت همگرایالی در اروپالا هالایموفقیت تالرینمهم از یکی حاضر حال در اروپا موشکی

 خواهالد محالروم اروپالا بودجاله از آینده در شرکت این است. سؤال این است که آیا دفاعی

یالک پالا در  و جزیالره در پا یک که کسانی و انگلیز کسب وکارهای برای اتفاقی چه شد؟

 افتد؟می اروپا دارند 

با  .شود همراه کامل طوربه هابرنامه این با خواهدمی آنچه مشخص است این که بریتانیا

لندن در ایالن زمیناله  برای هایی کهرو است. چالشهایی روبهبا چالش زمینه  این در حالاین

اقدامات پیشالگیرانه  بودجه حاضر حال در شود.وجود دارد؛ اغلب به مقدار پول مربوط نمی

 توسالعه برناماله و 2019 و 2017 هایسالال بالین یورو میلیون 90 در زمینه تحقیقات دفاعی

 نسالبتاً نالوزاست کاله ه 2020 و 2019 هایسال برای یورو میلیون 500اروپا  دفاعی صنعتی

 1.5 به صندوق دفاعی مشترک اروپا 2021 سال از بتواند اروپا اتحادیه اگر حتی. هستند کم

. نیسالت انگلالیز نگرانی ترینبزرگ پول این از برخی به دسترسی کند  تزریق یورو میلیارد

 بالزرگ هالایکاله در آینالده از پروژه اسالت واقعیالت ایالن عوض  در انگلیز اصلی نگرانی

 امیالدواری طور کاله کمیسالیون اروپالایی ابالرازهمان صنایع کنار گذاشته شود. ساختاری این

 توسالعه اصاللی هایبرناماله در نهایالت ممکن است صندوق دفاعی مشالترک اروپالا  کند؛می

 سالال اوایالل با به حاشیه گذاشتن انگلستان پالیش ببالرد. در را تسلیحات پیچیده هایسیستم

های صالنایع دفالاعی و هوافضالای سیسالتم توسالط مشترک تحقیقات سال دو از پز  2018

 گرفتنالد؛ تصالمیم بریتانیالا و   دو کشور فرانسه3بریتانیا و شرکت هواپیماسازی داسوی فرانسه

                                                           
1. European Missile Company 

2. Bae Systems 

3. BAe Systems and Dassault Aviation 
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 بالا انعقالاد پالروژه ایالن. کننالد ایجاد سرنشین در آینده هواپیماهای بدون سیستم از مدل یک

بودجاله ای باله . شالد زآغا و امضا  کشور دو بین 2014 سال در 1لنکستر هاو  نامهموافقت

 :Lagneau,2016) بالود تعیین شالده 2016 سال در منظور این برای یورو میلیارد 2 ارزش

 اتخاذ نکرده بالود؛ برنامه این تصویب برای تصمیمی هنوز پاریز  2018 مار  پایان تا. و2

 دومرفرانال از سالال یالک با گذشت کهویژه اینبریتانیا شود. به نگرانی به منجر ای کهبه گونه

و. در Pocock,2017: 2) شالدند وارد بالا هالم مشالابه طر  یک به آلمان و فرانسه برگزیت 

 باله طالور تواندمی صندوق دفاعی مشترک اروپا بر برگزیت تأثیر میزان این راستا باید گفت؛

هالای هالا و نگرانیای که ضالمن ایجالاد چالشباشد؛ به گونه شدیدی همراه عواقب با بالقوه

رای اتحادیه اروپا  به افزایش نگرانی مقامات انگلیز از محروم شدن لنالدن دفاعی ب -امنیتی

 دفاعی مشترک اروپا منجر خواهد شد. -آفرینی در ساختار امنیتیاز نقش

 

 های اروپاکاهش نقش و دخالت واشنگتن در سیاست .5-2

 پالا محسالوبمتحد آمریکا در اروپا و اهرم نفوذ واشالنگتن در اتحادیاله ارو ترینمهمبریتانیا 

اتحادیاله  و اگر اکنون این اتحادیه را ترک کند  روابط آمریکا  هم با بریتانیا و هم بالا شودمی

نفالوذ در  از بریتانیالا همالواره بالرای واشالنگتناروپا دستخوش تاییرات جدی خواهالد شالد. 

باله  بالرای حملاله هالااروپاییاز جملاله دریافالت کمالک از  اشمنالافعاتحادیه اروپا و تالأمین 

 بریتانیا همیشه متحدی نزدیک و ابزاری بسالیار  . بنابراینه استدیگر استفاده کرد کشورهای

دسالت  بوده است. خروج این کشور از اتحادیه اروپا  این ابالزار را از هاآمریکاییمفید برای 

کشالورهای  سالردجنگبا پایان و. 178: 1396شیرازی  ابوالحسن) گرفتخواهد  هاآمریکایی

ضالمن تعمیالق روابالط خالود در  درصدد برآمدند تالاو پاریز -ور برلین)مح فرانسهآلمان و 

 هایسیاسالتقبالال  چارچوب اتحادیه اروپالا  بالا هالدس ایجالاد سالازوکارهای بازدارنالده در

ل وهمچالون اسالتق یقیومستحکم و منسجم اروپایی با ع کجویانه آمریکا به یک بلوواستی

و گرایی آتونتیالالکمقابلالاله بالالا  اروپالالایی و کامنیتالالی اروپالالا  تشالالکیل ارتالالش مشالالتر -دفالالاعی

عنوان مانعی در تحقق وحالدت اروپالایی تبالدیل شالوند. از سالوی  انگلستان به گراییخاص

خارجی  دفاعی و  هایسیاستبه  طسختی زیر بار تعهدات مربو انگلستان همواره به دیگر 

                                                           
1. Lancaster House 
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یی اروپالا کاروپایی رفته و در مسیر ایجاد ترتیبالات نظالامی و دفالاعی مشالتر کمشتر امنیتی

نالاتو و  بکه همواره معتقد به تقویالت نظالامی اروپالا در قالال نموده است؛ چرااندازی سنگ

امنیتی آمریکا بوده است. در این راستا  در جریان کنفالرانز اتحادیاله اروپالا در  هایپشتیبانی

راهبردی آمریکالا  بالا موضالوع تشالکیل  کنندهحمایتبه عنوان نیروی  این کشور 1996 سال

 و.167: 1397وند  زاده و نورعلیحاتم) کرداتحادیه اروپا مخالفت ب ر قالارتش اروپایی د

متحالده  ایالن کشالور از سوی دیگر  با توجه به مناسبات تالاریخی انگلسالتان بالا ایاالت 

کننده و یا به اصطو  پرل خارجی این اتحادیاله بالا آمریکالا همواره به عنوان رابط و هماهنگ

این ارتباط و هماهنگی را بالا چالالش مواجاله خواهالد  مطر  بوده است و خروج این کشور

و؛ لذا حضور و عضویت انگلستان در اتحادیه اروپالا در 122: 1397صالحی و دیگران  ) کرد

عین حال که به معنای تأمین منافع لندن است  از سویی اهالرم فشالار آمریکالا بالر اروپالا نیالز 

ع اروپالا ناراضالی اسالت  ایالن ها و مواضشود. در مواقعی که آمریکا از سیاستمحسوب می

ها را در جهالت اهالداس و کند آن سیاسالتکشور با اعمال نفوذ از طریق انگلستان سعی می

بالر حمایالت از همگرایالی  ترامپ سیاست سنتی آمریکالا مبنالیمنافع واشنگتن تعدیل نماید. 

ه اتحادیال موضوعاتی مانند برگزیالت و سیاسالتمداران ضالد اروپایی را کنار نهاده و آشکارا از

. جدیت و صراحت ترامپ در مخالفالت کندمیحمایت  اروپایی فاروپا در کشورهای مختل

دادن باله اتحالاد  برخی از طالر  ترامالپ بالرای پایالان حدی است که با همگرایی اروپایی به

ژوئالن  23پرسالی همهبریتانیالا در حالالی در و. Frum, 2017: 12) گویندمیاروپایی سخن 

اروپالای  هایقالدرتس دیگالر خوبالر یه اروپا گرفالت کالهاز اتحاد جبه خرو  تصمیم 2016

به این جامعه میودیو  1973) تأخیرمؤسسان جامعه اقتصادی اروپا بودند  با   غربی که جز

ابتالدایی ایالن کشالور   هایمیلی سالبیوه بر ودلیل این تأخیر ع ترینمهماقتصادی پیوست. 

کاله وی انگلالیز را  چالرا سه بود؛وقت فرانجمهور   رئیز1شدید شارل دوگل هایمخالفت

 اقتصالادی اروپالا باله و معتقد بود ورود این کشور به جامعاله دانستمیآمریکا  تراوایب اس

بالود  هاگرایی انگلیسیآتونتیک فمنزله نفوذ آمریکا در این جامعه است. ژنرال دوگل مخال

عمیقالی  ه شکلفرهنگی و اقتصاد انگلیز ب -و معتقد بود که بافت  ماهیت  ساختار سیاسی

 رهبالری نتیکی بالهوهور جامعه بزرگ آتظاروپایی است. وی از  هایدولتمتفاوت از دیگر 

بریتانیا از دیرباز خود را و. 166: 1397وند  زاده و نورعلیحاتم) بودو سیادت آمریکا نگران 
                                                           
1. Charles de Gaulle 
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  کاله 1یک قدرت آتونتیکی دیده است؛ تا یک کشور اروپایی. جمله تاریخی مارگارت تالاچر

جدایی قلمروی بریتانیا از بقیه اروپا را مشیتی الهی خوانده بود  تبلالور ایالن دیالدگاه اسالت. 

دهنده خواست عمومی و منافع ملالی که انعکا ورود بریتانیا به اتحادیه اروپایی  بیش از آن

های آمریکا و امتیازات کشالورهای محالوری اروپالایی یعنالی این کشور باشد  حاصل تشویق

 و.4: 1396بَرزرکی  آجیلی و فوحی) ن بوده استفرانسه و آلما

عضو اتحادیاله اروپالا بالوده اسالت. ایالن  ترینآمریکاییکه بریتانیا همواره  م اینوجان ک

دوم کاله گفتاله بالود  جهانیجنگبعد از  بریتانیا  وقت وزیرنخست  2وینستون چرچیل سخن

همالواره   را انتخاب خواهیم کرد آمریکا شویم  آمریکا ما هرگاه ناچار به انتخاب بین اروپا و

 المثلضالرببالا ایالن  هالااروپاییانداختاله اسالت و  بر سیاست این کشور در قبال اروپا سایه

همالواره از   "اسالت ترکوتالاهاطلز از کانال مانش   اقیانو ها بریتانیاییبرای " که آمیزکنایه

نوعی از ایالن    اروپا و بریتانیا بهاتحادیه بریتانیا از جبا خرو . حاالاندکردهاین رویکرد انتقاد 

. دهالدمیخود را در اروپا از دست  و آمریکا نیز ابراز سنتی نفوذ شوندمیص ودوگانگی خ

پالز از آن جامعاله و د الو فو جامعه زغال گیریشکلاز زمان پیگیری ایده وحدت اروپا و 

بریتانیا به این اتحالاد  پیوستن ش کرده است تا با حمایت ازوت متحدهایاالتاقتصادی اروپا  

ایالن اتحالاد در  سیاسالی و امنیتالی گیریجهالتو متحدتر  از  ترمنسجمضمن ایجاد اروپای 

همالواره  راستای منافع خود مطمالئن شالود. پالز از عضالویت در جامعاله اروپالایی  بریتانیالا

و هالا طر نتیکی بوده و بالا تواتحاد فراآ فمانع واگرایی اروپا از آمریکا و تضعی تریناصلی

 بریتانیالا از جاقداماتی که اروپا در این راستا در نظر داشته  مخالفت نموده است. حال خالرو

 :Granieri, 2016) شالودنتیکی منجر وروابط فراآت فممکن است به تضعی  اتحادیه اروپا

ها و منالافع و و ضمن کاسالتن از گسالتره نفالوذ و دخالالت واشالنگتن در اروپالا  سیاسالت12

 ؛بایالد گفالت نهایتدر اتحادیه را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.  واشنگتن در قبال این

نفالوذ و حضالور آمریکالا در  ل ارتبالاطی و ابالزاربریتانیا از اتحادیه اروپا پر جکه خرو درحالی

ایالن روابالط را بالا  و مبنالای  آمدن ترامپ اسالا کار خواهد ساخت  روی فاروپا را تضعی

ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا  از طریالق از میالان  چالش مواجه ساخته است. برگزیت ضمن تاییر

و  کندمی برلین را در اروپا تقویت -نتیک  محور پاریز ول رابط در دو سوی آتبرداشتن پر

                                                           
1. Margaret Thatcher 

2. Winston Churchill 
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طورکلی  به و گذاردمیدر ناتو تأثیر  هاهمکاری  بر کاهدمینفوذ آمریکا در اروپا  باز ضری

اگالر  . بالا ایالن هماله دهالدمیا از دسالت اصلی خود ر هایستوننتیکی یکی از واتحاد فراآت

 کارآمدن ترامپ تأثیری مستقیم نتیک دارد  رویوبرگزیت تأثیر غیرمستقیمی بر روابط فراآت

شالرایط  ترینضالعیفدارد. در دوره زعامت ترامپ  اتحالاد اروپالا و آمریکالا در  واسطهبیو 

ت النتیک به تحووتکه در دو سوی آ هاییدیدگاهدوم قرار دارد و  جهانیجنگپز از  خود

ی پالترام گراییملی: شوندمی فمقابل هم تعری دقیقاً دهند می وسوسمت ایمنطقهو  جهانی

 گراییچندجانبالالهبالالل اآمریکالالایی در مق گرایییکجانبالهاروپالالایی   گرایالالیالمللیبین در مقابالل

ایالن  شالدن اقتصالادی.المللی بینو  شدنجهانیاقتصادی در مقابل  گراییحمایت اروپایی و

اروپا را مقابل آمریکالای ترامالپ قالرار داده و رهبالران اروپالایی را بالر آن  فات  اتحادیهواخت

  بینیواقالعسالمت  ویرانگالر ترامالپ باله المللالیبین هایسیاسالت داشته که ضمن تقابالل بالا

و منالافع خالود  هالاارزشاز آمریکالا بالرای دفالاع از  ل راهبالردیواصولی و استق گراییعمل

 .حرکت نمایند
 

 ها و پیامدهاخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: چالش .6

 یتالاریخ یسالخنران کدر ی 1946 دوم در سال جهانیجنگچرچیل بعد از اگرچه وینستون 

و  بالود تشکیل نهادهای فراکشوری و قانونگذاری در اروپالا تأکیالد کالرده در زوریخ بر لزوم

بایالد کالاری کنالیم  ما. است رسیده فرا اروپایی ەگسترد ەخانواد کزمان تشکیل ی»: گفته بود

که مردم اروپا تا آنجا که ممکن است در این چارچوب با آزادی و صلح و امنیالت در کنالار 

 یالهاز اتحاد یحال بعد از هفتاد سال بریتانیا نظر دیگری دارد و ساز جدای؛ «کنند یهم زندگ

توانالد می یالاارو یالهاتحاد یدومین اقتصاد و قدرت نظالام یاست و جدای کرده کا را کواروپ

ملالت و ) کنالد ایجالاد سالبز ەرا برای قالار یو روان یسیاس کتجاری و شو  تبعات اقتصادی

رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپالا از ابتالدا نشالان از یالک همالدلی وثیالق  .و460: 1396عابدینی  

امیان شنگن نرفتند. موافقان و ح نامهتوافقزیر بار پول واحد اروپایی و ها بریتانیایینداشت. 

یلالی همچالون مهالاجرت  اقتصالاد و حاکمیالت را در تقویالت دالزمان تاکنون  جدایی از آن

. شالودمیو این خروج با ادراک اهالداس و منالافع متعالارض آغالاز  کردندمی ابراز نظراتشان

کاله اداماله عضالویت و تبعیالت از  هاخیر باله ایالن نتیجاله رسالید هایسالطی  جامعه بریتانیا

خالروج  انالدازد.میایالن کشالور را در آینالده باله خطالر  ملیمنافع  اروپا اتحادیه هایسیاست
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اتحادیاله بالر آن  خواهد شد کاله ایالن قدرتیموازنهبریتانیا از اتحادیه اروپا باعث آشفتگی در 

تجالارت آزاد باله  فرانسه  آلمان بالرای بهبالود گرایانهحمایتت یواستوار است. در برابر تما

اصاللی و وزناله  نیز بریتانیا را به عنوان شالریک دفالاعیحمایت بریتانیا وابسته است. فرانسه 

معادلاله در ایالن زمالان  . حذس بریتانیا از اینکندمیمتقابل بالقوه در برابر نفوذ آلمان قلمداد 

کشالورهای آلمالان یالا فرانساله از  کدام از چکه اروپا عمیقاً چندپاره شده و هی آمیزیمخاطره

 شالدخواهالد  شالکنندهآرایش یدگی ایالنوضع موجود خرسالند نیسالتند  باعالث از هالم پاشال

 و.158 -170: 1396شیرازی  ابوالحسن)

و  ایهسالتهخروج انگلستان از اتحادیه اروپا به عنوان کشوری در این رابطه باید گفت؛ 

منجر به کاهش توان نظامی و بازدارندگی ایالن  مللسازمانشورای امنیت  وتو در دارای حقِ

رت به راه افتالادن دمینالوی خالروج دیگالر کشالورها از . همچنین در صوخواهد شد اتحادیه

نیازهای امنیتالی ایالن کشالورهای عمالدتاً کوچالک افالزایش خواهالد یافالت و   اتحادیه اروپا

باله معنالی  توانالدمیواشنگتن افزایش چشالمگیری خواهالد یافالت و ایالن  به هاآنوابستگی 

آمریکالا در تسلیحاتی آمریکا به ایالن کشالورها و افالزایش حضالور نظالامی  افزایش صادرات

 هایسالالت شرق اوکالراین در الباشد. آمریکا نیز توانسته است در پی تحو مرزهای روسیه

مناسبی را بالرای ایالن کالار فالراهم  هایزمینه« هراسیروسیه» پروژهکارگیری به  گذشته و با

تواند در آینده نزدیک به عنالوان انداز ارتباط روسیه با ارتش واحد اروپایی که می. چشمکند

سو  اروپا نسبت به ای از ابهام است. از یکقدرت نظامی اروپایی ظهور کند نیز در هاله یک

بینالد و از سالوی دیگالر  روسیه موحظات امنیتی خود از سوی این کشالور را در تهدیالد می

های نظالامی و اقتصالادی بالا روسالیه اروپای بدونِ آمریکا تعامل و همکاری بیشتر در زمیناله

تواند عامل جدایی اروپا از روسالیه باشالد. ت دیگر؛ آمریکا دیگر نمیخواهد داشت. به عبار

همچنین اتحادیه اروپا عضویت دارند و برگزیت توظم بالا  بیشتر کشورهای اروپایی در ناتو و

شالی وایالن اتحادیاله را مت تواندمیکشورها از اتحادیه اروپا   خروج احتمالی برخی از دیگر

میان کشورهای ناتو را سسالت خواهالد کالرد و از اهمیالت و  کند و این کار به ناگزیر اعتماد

خروج بریتانیا کاله یکالی  رو ایناز  .و177: 1396شیرازی  ابوالحسن) کاستوزن آن خواهد 

قدرت اروپا را  هایپایهدر درازمدت  تواندمیناتو و اتحادیه اروپا است    اعضا ترینمهماز 

البته این نکتاله  را با چالش جدی مواجه سازد.دفاعی ناتو  -های امنیتیو سیاست تکان دهد

باشد که برگزیت  بریتانیا را از همکاری با ناتو باز نخواهد داشت  زیرا منالافع شایان ذکر می
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امنیتالالی و نظالالامی مشالالترکی بالالا آلمالالان و فرانسالاله دارد. ولالالی در نهایالالت  خالالروج بریتانیالالا از 

د کالرد و تالوان اتحادیاله را بالرای های اتحادیه اروپا این همکاری را محدود خواهبندوبست

هالای خالارجی از جملاله مهالاجرت  تروریسالم و ایسالتادگی در مقابالل رویارویی بالا چالش

تهدیدات روسیه کاهش خواهد داد. این تصور که در پی برگزیت  ناتو بدون هالی  تاییالری 

 و. در اینCilluffo & Cardash, 2016: 4) به کار خود ادامه خواهد داد  خوشبینانه است

اگرچه با توجه به تداوم عضویت بریتانیا در ناتو و منالافع امنیتالی مشالترک راستا باید گفت؛ 

فرانسه و آلمان  خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  ایالن کشالور را از همکالاری بالا  این کشور با

در نتیجاله  از شالود؛ کاله میهمکالاری آن بالا اروپالا محالدود بلکاله   داردنمیباز کاموً اروپا 

  تروریسالم جویالانپناهبحالران نظیالر  بیرونالی هالایچالشقابلاله بالا م اروپا برای هاییتوانای

 شود.میکاسته  و سماجت بیش از پیش روسیه المللیبین

   خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به ضالررسفیدکاخمی واع هاینگرانیس ابراز وبر خ

 ریتانیالا و وابسالتگی امنیتالی ایالنچین و موجبات افزایش سهم آمریکا از بازارهای اروپالا و ب

بریتانیالا  واشنگتن با خروج هایمخالفت ؛کشورها به واشنگتن خواهد شد. شاید بتوان گفت

واشالنگتن در  دیگالر متحالدان هایواکنشمی واشنگتن باشد تا واز اتحادیه اروپا سیاست اع

 هاییسیاستباشد   س ادعای ظاهری آنواروپا را برنیانگیزد و سیاست عملی این کشور خ

نیالز  باشدمیواشنگتن های سیاست رویدنبالهکه در عین حال در درازمدت به نفع لندن که 

آمریکالا و اروپالا را  لی میانبرگزیت بر نقش انگلیز به عنوان پر هایآسیبالبته . خواهد بود

کاهش خواهد یافت.  نباید از نظر دور داشت و نقش انگلیز در این حوزه برای آمریکا هم

امنیتالی بالا  و اقتصادی  سیاسالی افزایش پیوندهای  جز ایچارهما شکی نیست که انگلیز ا

دارای  هالاحوزهدر هماله  آمریکا نخواهد داشت. با ایالن حالال آمریکالای ترامالپ و انگلالیز

نقطه نظرات متفاوتی دارنالد  حوزه خاورمیانه و یا برجام در مثوًیکسان نیستند.  هایدیدگاه

یکسانی ندارنالد.  هایدیدگاه مانند چین و روسیه المللیبیناه به رقبای مورد نوع نگ و یا در

لویالت ویعنی منافع آمریکا در ا؛ توسط دولت ترامپ است «اول آمریکا»له دیگر گفتمان أمس

بخشالی از  توانالدمیپسابرگزیت  که دوره کندمیدارد و اگر انگلیز فکر  دولت ترامپ قرار

زیالرا   دچار اشتباه شده اسالت احتماالً  ریق آمریکا پر کندهای راهبردی خود را از طألآن خ

و 178 -182: 1396شیرازی  ابوالحسن) نیست اعتمادیقابلآمریکای عصر ترامپ آمریکای 

رو سازد  که ایالن واشنگتن را در آینده با چالش و موانع جدی روبه -تواند روابط لندنو می
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بانه بریتانیا در قبال اروپالا و تالأمین اهالداس و طلهای جداییتواند در اتخاذ سیاستخود می

 منافع لندن تأثیرات به سزایی ایجاد کند.

وجالود آورده   له دیگری که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپالا بالرای ایالن کشالور بالالهأمس

درصالدی ارزش  20از کاهش  سقوط ارزش پوند در برابر دالر است. آمار و ارقام حکایالت

دارد. نتیجه این امر افزایش  2016ژوئن  23 گیریرظیرابالر دالر پالز از پوند انگلالیز در ب

درصالدی تالورم در  1از افالزایش  2016اکتبر  18آمار منتشر شده در  .نرخ تورم خواهد بود

دارند ایالن رقالم  نسبت باله آگوسالت حکایالت دارد. اقتصالاددانان اعتقالاد 2016سپتامبر  مالاه

از سالوی مقامالات  بینالیپیشایالن  .فزایش خواهالد یافالتدرصد ا 3به میزان  2017در سال 

 -10: 1395میرحسینی و عسکری  ) است قالرار گرفتالهمورد بررسی رسمی بانک انگلستان 

پرسی برگزیت و خروج پادشالاهی بریتانیالا از اتحادیاله پز از مشخص شدن نتای  همهو. 9

رد. بانک مرکالزی بریتانیالا سقوط ک 1اروپا  ارزش پول رسمی این کشور یعنی پوند اِسترلینگ

پایه خالود را های بهرهاعوم کرد که در نظر دارد به منظور حمایت از اقتصاد این کشور  نرخ

باشالد ها بر این اسالا  میبینیکاهش داد. با توجه به این تصمیم بانک مرکزی بریتانیا  پیش

انیالا برابالر بالا اکنالون هالر پونالد بریتکه همچنان شاهد کاهش ارزش پوند خالواهیم بالود. هم

سالال  31درصدی دارد  رویالدادی کاله از  10دالر آمریکا است. که نشان از سقوط  3211/1

بینالی کالرده   پیش2سابقه بوده است. بانک مورگان اِستنلیتاکنون بی 1985پیش یعنی از سال 

دالر برسالد. همچنالین بانالک  30/1تا  25/1است که ارزش پوند در برابر دالر به رقمی بین 

 20/1مالیودی باله  2016بینی کرده بود که این میزان تا پایان سال نیز پیش 3اِ . بی. سی اِچ.

نشینی خود در مقابالل دالر آمریکالا دالر برسد. یورو نیز متأثر از کاهش ارزش پوند  به عقب

  مالالدیرعامل بانالک گلالالدمن 4  لوییالالد بِلَنکفالین2016ژوئالن  26دهالد. روز یکشالالنبه اداماله می

اشتی خطاب به مشالتریانش نوشالت کاله در سالال جالاری مالیودی  اقتصالاد   در یادد5ساکز

آجیلالی و ) بریتانیا وارد رکود خواهد شد و رشد اقتصاد جهانی نیالز کالاهش خواهالد یافالت

 و.24 -25: 1396بَرزرکی  فوحی

                                                           
1. Pound Sterling 

2. Morgan Stanley 

3. HSBC 

4. Lloyd Blenquin 

5. Goldman Sachs 



207 

 

 

 

 

بررس  و تحل   

تأث ر برگزیت بر 

س اسططططططت 

دفاع   -امن ت 

 مشترک اروپا
 

اسالالت از نظالالر اقتصالالادی روابالالط  بریتانیالالا از اتحادیالاله اروپالالا همچنالالین ممکالالن جخالالرو

 وکارهایکسالبو ها شالرکت. در حالال حاضالر  بسالیاری از کنالد فنتیکی را تضالعیوفراآت

باله اتحادیاله  عنوان دروازه ورود غیراروپایی از بریتانیا به هایشرکتآمریکایی همانند سایر 

اروپالا  غیراروپایی کاله در هایشرکتدرصد از  60که مقر  ایگونه   بهکنندمیاروپا استفاده 

هالای چالشبریتانیا از اتحادیاله بالا  جکه با خرودر این کشور مستقر هستند   کنندمیفعالیت 

بریتانیالا و. Hamilton & Quinlan, 2017: 2) شالدمالی و حقوقی زیادی مواجه خواهنالد 

میلیارد دالر بالرای امالور  6/52ای به ارزش میودی بودجه 2017بینی کرده بود که سال پیش

میلیالارد دالر  310باله  2021و  2017های دفاعی هزینه کند و کل ایالن هزیناله را بالین سالال

 -هالای دفالاعیتواند عملیاتی شالدن شالماری از پروژهبرساند. برگزیت و اثرات منفی آن می

های دفاعی اروپا اثرات منفالی بگالذارد. رو سازد و حتی بر بخشامنیتی لندن را با وقفه روبه

 ای از سالازوناتو مصمم است با تقویت همکاری کشورهای عضو این پیمان  بخالش عمالده

هالای تواند اجرای برخی از طر ها را تلفیق کند و در این راستا؛ برگزیت میبرگ نظامی آن

کاله بالا همکالاری « 1یوروفایتر تالایفون» ناتو را با مشکل مواجه کند  از جمله تولید هواپیمای

 و.19: 1396بَرزرکی  آجیلی و فوحی) شودبریتانیا  آلمان  ایتالیا و اسپانیا ساخته می

. پالذیردمی تالأثیر نیالز اروپالا یالهین خروج تنها برای بریتانیا اثرگالذار نیسالت و اتحادا اامّ

  چهالارمین قالدرت اقتصالادی دنیالا  دومین قدرت اقتصادی اروپالا  خروج بریتانیا اتحادیه با

 ەدر حالوز توانالدمیخود را از دست خواهد داد که  یو ستون نظام امنیتشورایعضو دائم 

تأثیرگالذار شالود.  یاقتصادی و سیاسال امنیتی  مسائل ەادیه در حوزاتحزنی چانهذاری و اثرگ

را برای طرفداران خروج از اتحادیه ترسیم کنالد و  یالگوی تواندمی خروج بریتانیا از اتحادیه

  خالروج از اتحادیاله دنبالال شالود کاله ایالن بالرای وحالدت پز از خروج بریتانیا دومینالوی

است. جنگ در خاورمیانه و شالمال آفریقالا ک اخطرن رویا بسیارا اتحادیه عههمگرایی و توس

با خالروج بریتانیالا و ایجالاد قواعالد   کشانده است بزس ەکه مهاجران بسیاری را به سمت قار

فشالار حضالور ایالن مهالاجران را بالر  و مستقل از سالوی ایالن کشالور گیرانهسخت یمهاجرت

: 1396نی  ملالت و عابالدی) دادخواهالد افزایش عضو آن بیش از پیش  هایدولتاتحادیه و 

از سوی دیگر  از پیامدهای مثبت این خروج برای اتحادیاله اروپالا  تالوش فرانساله و  .و477

های ارتش واحد اروپایی است که با خروج بریتانیا  وارد مرحلاله آلمان برای ایجاد مکانیسم
                                                           
1. Typhoon Europhone 
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تازه و البته جدی شده است. ایالن مسالأله هالم در راهبالرد جدیالد اتحادیاله اروپالا در حالوزه 

مطر  شده و هم در اجالو  سالران و وزرای  2016رجی و امنیتی مشترک سال خاسیاست

کاله بالرای اولالین  1در براتیسووای اساللواکی 2016سپتامبر  27و  16دفاع این اتحادیه که در 

سالپتامبر  27بار بدون بریتانیا برگزار شد  همچنین در نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپالا در 

ن منظور تشکیل شده بود  به صورت جالدی مطالر  شالده و در براتیسوو که به همی 2016

هالای گیریعضو اتحادیه قرار گرفته اسالت. در ایالن زمیناله در جهت 27مورد بررسی سران 

تالرین نظالامی مسالتقل اروپالایی از مهم -ها  ایجالاد مکانیسالم دفالاعیمختلف در این نشست

ر دسالتور کالار آشالکار و موضوعاتی بوده است که پز از زمزمه خروج بریتانیا از اتحادیه د

پنهان رهبران تأثیرگذار اتحادیه اروپا قرار گرفت. این تصمیمات از جمله شامل ایجالاد یالک 

مقر اتحادیه اروپا برای عملیات خارجی و ایجاد یک فرماندهی پزشکی مشترک و همکاری 

 و.163 -164: 1396صباغیان و باقری  ) تر استتسلیحاتی قدرتمندانه

هایی برای این اتحادیه روج بریتانیا از اتحادیه اروپا ضمن ایجاد چالشلذا باید گفت؛ خ

المللالی نظیالر آمریکالا  روسالیه و زنی و قدرت مانور اروپا در قبال بالازیگران بیندر امر چانه

هایی برای بازیگران تأثیرگالذار ایالن اتحادیاله همچالون تواند فرصتچین  از سوی دیگر می

دفاعی اروپا تلقالی  -ی ایجاد ارتشی واحد در ساختار امنیتیفرانسه و آلمان جهت توش برا

 آمالدن ترامالپ منجالر باله بریتانیا از اتحادیه اروپا و روی کالارج خرو رسد؛میبه نظر گردد. 

و بریتانیا  متحدهایاالتنقش  اثرشدنکمنتیک و توگسترش واگرایی و شکاس در روابط فراآ

 ر با تحولی که به واسطه این دو چالالش و دیگالراتحادیه اروپا شده و این ام هایسیاست در

 و امنیتی آن ایجاد شالده  باله خارجیسیاستاتحادیه اروپا در رویکرد  رویپیش هایچالش

آمریکالا  جکه روابط خود را با اتحادیه اروپا تقویت کند. هرچند خالرو دهدمیایران فرصت 

اروپالایی از ایالران شالده  هایشالرکت جثانویه منجر باله خالرو هایتحریمبرجام و اعمال  از

 اندشالدهوضو  درباره ایران و نحوه تعامل با آن دچار واگرایالی  اروپا و آمریکا به است  اما

عنوان یکی  . در این شرایط  اهمیت ایران و برجام بهو162: 1397وند  زاده و نورعلیحاتم)

اروپالا قالرار گرفتاله اتحادیاله  ایمنطقالهدر کانون سیاست  ایساز منطقهثباتاز عوامل مهم و 

ترامالپ از برجالام و  جضرورت است که حتی با وجود خرو ب همین اهمیت وبس است. به

بالرای ویالژه  برجام و تأسیز یک سازوکارظ دنبال حف بهها اروپایی  هاتحریماعمال مجدد 
                                                           
1. Bratislava Slovakia 
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موازناله میالان حفالظ برای  ایمنطقهمشارکت متوازن  آمریکا علیه ایران  هایتحریمزدن  دور

و  ایمنطقاله هایفعالیتدر  آمیزتنشرویکردهای  آن  خودداری از ایمنطقهو مخالفان ایران 

یت کمتر در موضوع حقوق بشر هسالتند. سحسا دادن برنامه موشکی ایران و همچنین نشان

 رویپالیشنتیالک وواگرایالی در روابالط فراآت این روندها همان فرصتی است کاله شالکاس و

 .تسیاست خارجی ایران قرار داده اس

 

 گیرینتیجه

سالازگاری و همگرایالی بالا  هبال تنسالب هایی همیشالپارو هایقدرتعنوان یکی از ه بریتانیا ب

نالوان اسالب تالروای ه عبال هک هرت داشتهو همواره بدین ش تاس ها مشکل داشتوپاره اتحادی

رونالد  هاسالازی بالوده  چیالزی کالپا و اروروپالمخالف تعمیالق همگرایالی در ا و هاین اتحادی

ت. خوبی گویای این موضالوع اساله ا نیز بپارو هکشور با اتحادی عامل اینو نحوه ت تعضوی

سیاسی در بریتانیا  هرگز خالود را باله طالور کامالل متعهالد باله همگرایالی  -نظام ملّی اجرایی

شد: شکاک و کناره گیر  اروپایی نکرده است و همواره با عناوینی از این دست توصیف می

ای کاله بریتانیالا بالازیگر در یالک نمایشالنامه قالاره یک شریک ناهمگون و بیشتر یک ناظر تالا

تصمیم به بیرون ماندن از آن گرفته است. از پیوستن به نظام یورو خودداری کالرد  آخالرین 

کشوری بود که به منشور اجتماعی اروپا پیوست  عضو پیمالان شالنگن نیسالت و معتقالد باله 

مشالترک در  وآمد شهروندان اسالت. همچنالین مخالالف سرسالخت قالوانین کالارکنترل رفت

اساسالی اتحادیاله اتحادیه است و بدین سبب بالا شناسالایی رسالمی حالق اعتصالاب در قانون

نظالام امپراطالوری و پیوسالتگی بالا ) کند. بریتانیا به سالبب عقباله تالاریخی خالودمخالفت می

ای بالودنو  حاضالر باله تالرک اسالتقول و جزیالره) هاو و نیز شرایط جارافیاییآنگلوساکسون

رو  بریتانیالا در کند. از اینمواره بر هویت بریتانیایی پافشاری میملی خود نیست و ههویت

دهالد. لالذا بالر طبالق را قالرار می« هالاییبریتانیایی»یا « هویت بریتانیایی» مقابل دال اروپا  غیرِ

ملی و حفالظ هسالته حاکمیالت توان گفت؛ دفاع منطقی از منافعگرایی میحکومتنظریه بین

توان به عنالوان کلیالدی در موضالوعات مشالترک میالان را می هادر کنار همکاری میان دولت

کشالالورهای مختلالالف در نظالالر گرفالالت. در ایالالن راسالالتا  دولالالت بریتانیالالا نیالالز در عالالین حفالالظ 

هالای اروپالایی در راسالتای تالأمین اهالداس و ملی خالود بالا همکالاری دیگالر دولتحاکمیت

یاله اروپالا و های مشالترک اتحاددارد و از پیوسالتن باله سیاسالتملی لندن گالام بالر مالیمنافع
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تیالر  3مصادس با  2016ژوئن  23هنگامی که در دهد. عضویت در این اتحادیه انصراس می

پرسی درباره ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیاله اروپالا برگالزار گردیالد؛ اخالتوس همه 1395

درصالد  9/51میلیالون نفالر معالادل  4/17اندک آرا  موافقین خروج از اتحادیه اروپا به میزان 

هالای   بیالانگر چالش1/48میلیالون نفالر معالادل  1/16آرا  مخالفین خروج باله میالزان  آرا  با

ای در مقابل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود؛ زیالرا ایالن آرا  باله سیاسی و اجتماعی عمده

دهندگان با خروج بریتانیالا باله شالمار درصد آرا  رظی 50نوبه خود بیانگر مخالفت قریب به 

به طور کامل اجرا  گالردد  دو بالار باله  2019مار   29تی که قرار بود در آید؛ لذا برگزیمی

 31مهلت بریتانیا برای خالروج را تالا  2019آوریل  10تعویق افتاد و اتحادیه اروپا در مورخ 

ها و جلسات مشالترک میالان تمدید نمود. در این راستا  بعد از برگزاری نشست 2019اکتبر 

بر سر برگزیالت باله توافالق  2019 اکتبر 17ها در حادیه اروپا  آنمقامات بلندپایه بریتانیا و ات

رسیدند که مخالفت احزاب و جریانات سیاسیِ مخالف خروج بریتانیالا از اتحادیاله اروپالا را 

کار در انتخابالات پارلمالانیِ دسالامبر در پی داشته است. با توجه به این کاله حالزب محافظاله

کثری دست پیدا کند؛ لذا دولت بریتانیالا خالروج بریتانیا توانسته است به پیروزی حدا 2019

اعوم کرده است. عووه بر تردیالد و مالردد بالودن  2020ژانویه  31کامل از اتحادیه اروپا را 

سیاستمداران و مردم انگلیز نسبت به خروج از اتحادیه اروپا  قطعأ چهالار دهاله عضالویت 

جامعه بریتانیا عمیقأ به این اتحادیه  بریتانیا در اتحادیه اروپا سبب گشته که اقتصاد  قوانین و

نماید. به هالر ترتیالب  خالروج گره بخورد و این خود جدایی بریتانیا از اروپا را دشوارتر می

ای تالدوین صالفحه 585نامه که پارلمان آن کشور در سه مرحله  توافقبریتانیا با توجه به این

کالارگر و همچنالین مواضالع حزبشده بین اروپا و انگلیز را رد کرده است و با توجاله باله 

رسد که امکان دارد در وقفه نمایندگان طرفدار باقی ماندن در اروپا  به نظر میهای بیتوش

هر لحظه انصراس بریتانیا از خروج به طور کامل منتفی شود که البته قطعالأ ایالن امالر یعنالی 

باشد. اما آنچه وم میانصراس از خروج در نهایت مستلزم تأیید پارلمان و یا برگزاری رفراند

رسد  خروج انگلسالتان باله عنالوان یالک قالدرت دیپلماتیالک  نظالامی و که اکنون به نظر می

کاهالد و از سالوی دیگالر وزن های مالذکور میسیاسی قطعأ از وزن اتحادیه اروپالا در زمیناله

المللی و دیپلماسی جهالانی افالزایش خواهالد داد. در ایالن راسالتا؛ آمریکا را در مناقشات بین

الخصوص فرانسه و آلمان با ایجاد ارتش اروپایی که قصد دارنالد قالدرت پای متعهد علیارو

هالای المللی افزایش دهنالد  قطعالأ بالر همکاریهای امنیتی و بینزنی خود را در عرصهچانه
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کشورهای اروپایی با ناتو تأثیر منفی خواهد داشت و مضالافأ ایالن کاله نالاتو نیالز بیشالتر باله 

الخصوص آمریکا و انگلستان نیتی کشورهای آنگلوساکسون و علیهای نظامی و امهمکاری

 تکیه خواهد داد.

محور به مسالائل نظالامی و از سوی دیگر  آمریکای ترامپ نیز با نگاه اقتصادی و منفعت

کنالد  آلی برای بریتانیا که با مشکوت اقتصادی دست و پنجه نالرم میامنیتی قطعأ متحد ایده

ن رویکرد ترامپ در مسائل نظامی و امنیتی باله تردیالد و دودلالی نخواهد بود و چه بسا همی

امنیتی خروجش از اتحادیه اروپا دامن زده است. هالر  -بریتانیا در ارتباط با پیامدهای نظامی

چند که ترامپ همواره بریتانیا را به خروج از اتحادیه اروپا تشویق نموده اسالت؛ امالا هرگالز 

های اقتصادی و مالی بریتانیالا را پالز از گی دارد هزینهاعوم نکرده است که تا چه حد آماد

های نظامی و امنیتی تأمین کند. نکته حالائز اهمیالت ایالن کاله اگالر خالروج برگزیت در زمینه

بریتانیا از اتحادیه اروپا سبب مرزبندی جدید ایرلند شمالی و جنالوبی باله عنالوان مالرز بالین 

دوایالالر گمرکالالی ایجالالاد شالالود؛ قطعالالأ  های مالالرزی واروپالالا و بریتانیالالا شالالود و در آن پاسالالگاه

برد و دستاوردهای سیاسی و امنیتی بریتانیا در جهت مدیریت مناقشه ایرلند را زیر سؤال می

ثبالاتی گرایان ایرلند شمالی ممکالن اسالت  مجالددظ بیضمن ایجاد نارضایتی در بین وحدت

لخصوص تدابیری اسیاسی را در ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند به همراه داشته باشد. علی

نامه خروج در نظر گرفته شده و به حصار معالروس گردیالده اسالت در بریتانیالا که در توافق

جنجال بسیاری را سبب گردیده است. به هر ترتیب  اروپا آن قدر بریتانیالا را در بالر گرفتاله 

ه ملی این کشالور بالها و پیامدهای عمیقی را بر امنیتاست که جدایی بریتانیا از اروپا چالش

کنالد. عالووه بالر کالاهش ارزش ویژه در ارتباط با ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند ایجاد می

پوند و یورو در مقابل دالر به عنوان پیامدهای اقتصادی برگزیت  خروج بریتانیا از اتحادیاله 

تر گردد موازنه قالوا باله سالمت آمریکالا سالنگینالمللی نیز سبب میاروپا در سطح امنیت بین

ند که ظهور ارتش واحد اروپایی توسط فرانسه و آلمان ضمن همپوشانی با ناتو شود؛ هر چ

الشعاع قرار دهد. در نهایت باید گفت؛ خالروج بریتانیالا از تواند این پیمان نظامی را تحتمی

تواند شکاس در مناسالبات دو سالوی آتونتیالک را افالزایش دهالد و ضالمن اتحادیه اروپا می

در قبالال ایالران  اروپالا یخارجاستیسبه استقول هر چه بیشتر  همگرایی میان ایران و اروپا

 جکشورهای اروپایی از پایبندی ایران به برجام با وجود خالرودر چنین فضایی   منجر شود.

. کننالدمیاز سوی ایالران قلمالداد  سازثباتدند و آن را اقدامی سازنده و نآمریکا بسیار خرس
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و تعامالل  زدایالیتنشسیاسالت ظ حفال خالود  ایهسالتهدات تعه همهپایبندی کامل ایران به 

شدن  رفیت تبدیلظئلی که اسازنده با اروپا و دوری از اقدامات ماجراجویانه به ویژه در مس

راهبردهایی هستند که مقدماله روابالط ترین مهمی و امنیتی حاد را دارند  یاسس هایچالشبه 

در حال حاضالر بالیش از هالر زمالان اتحادیه اروپا  .نهادمند با اروپا در این نظم جدید هستند

به  ؛ها و منافع خود تحت فشار است و در این راستادیگری در زمینه دفاع از منزلت  ارزش

همچالون ای های صالاحب نفالوذ منطقالههای جهالانی و قالدرتشدت به همکاری با قدرت

روپا و نقش بسیار مهمی در منافع اقتصادی و امنیتی ا ایراننیاز دارد.  رانیای اسومیجمهور

بهتالرین فرصالت بالرای اروپالا بالرای  اکنونهمپیشبرد پروژه استقول اروپایی دارد. در واقع  

هالم  سالوکیچالرا کاله از اسالت؛  دوره کنونی  به سمت استقول راهبردی از آمریکاحرکت 

له برجام و امنیت منطقه به هم نزدیک شده و هم از سوی دیگالر أمنافع ایران و اروپا در مس

. در همالین کننالدهای گذشته سالپری میکا بدترین دوران روابط خود را در دههاروپا و آمری

اسالومی ایالران راجالع باله مسالأله خارجی جمهوریراستا؛ مؤلفان این پژوهش باله سیاسالت

 -بالرلین -کنند  در جهت گسترش هر چه بیشتر روابط با محور پالاریزبرگزیت توصیه می

ها در غیالاب احتمالالی بردارد. زیرا ایالن قالدرت باشند  گامهای اصلی اروپا میررم که قدرت

ترین بازیگران در سیاست اتحادیه اروپا خواهنالد بالود کاله ایالران خواهالد کنندهبریتانیا تعیین

ملی را تنظالیم توانست با اروپای بدون بریتانیا روابط منطقی و مبتنی بر تأمین اهداس و منافع

 کند.

 

 منابع

های حقالالوقی  ژئالالوپلیتیکی و برگزیالالت و پیامالالد» .و1396) .اهللشالالیرازی  حبیالالبابوالحسن

 ماره چهارم.دوره ششم  ش  سیاست جهانی فصلنامه  «امنیتی آن -سیاسی

قتصالادی ا -امالدهای سیاسالیبرگزیت و پی» .و1396) .بّرزرکی  مهردادآجیلی  هادی و فوحی

   سال هشتم  شماره سی و دوم.المللیهای سیاسی و بینفصلنامه پژوهش  «آن

 و برگزیالت از پالز فراآتونتیالک روابالط» .و1397) .یاسالر  وندزاده  عزیزاله و نورعلیاتمح

 .3  شماره 21  دوره فصلنامه مطالعات راهبردی  «ایران برای پیامدها ترامپ؛



213 

 

 

 

 

بررس  و تحل   

تأث ر برگزیت بر 

س اسططططططت 

دفاع   -امن ت 

 مشترک اروپا
 

ز و فالراز و فرودهالای رابطاله انگلالی» .و1390) .یی  سید مهالدیپارسایار  مصطفی و دولت

 شماره چهارم.   سال بیست و پنجم خارجیسیاست فصلنامه)  و«1945 -2011) اروپا

 دفالاعی مشالترک -نیتالیسیاست ام» .و1390) .فراهانی  مصطفیسنایی  اردشیر و عزیزآبادی

سالال ششالم    پژوهشنامه علوم سیاسیی  «1999-2009اتحادیه اروپا پز از یک دهه)

 شماره چهارم.

و  داخلیسیاسالتتأثیر برگزیت بر » .و1397) .یان  ناصرصالحی  حمید  نظریان  ابوذر و نظر

 سال دوم  شماره پنجم.  فصلنامه راهبرد سیاسی  «خارجی انگلیز

یتانیالا و بررسالی و تحلیالل سالاختارمند روابالط بر» .و1396) .صباغیان  علی و باقری  ابراهیم

و  گراییبالر اسالا  رویکردهالای بالین حکومالت) اتحادیه اروپا از عضویت تا برگزیالت

 .4  شماره 47  دوره فصلنامه سیاست  «گراییوفراملی

المللالی خالروخ بریتانیالا از آثالار حقالوقی بین» .و1396) .ملت  محمدرضا و عابدینی  عبداهلل

 .2  شماره 47دوره   فصلنامه مطالعات حقوقی عمومی  «اتحادیه اروپا

ت جمهالوری برگزیالت و امنیال» .و1395) .میرحسینی  سید محسن و عسالکری  امیرحسالین

 .المللی جامع علوم سیاسی ایرانکنگره بین نخستین  «اسومی ایران
Cilluffo, Frank and Cardash, Sharon. (2016). NATO After Brexit; Will 

Security Cooperation Work?, Foreign Affairs, 4 July 
Colchester, Max. (September 13, 2019). “U.K. Steps Up Efforts Toward 

a Brexit Deal, Pushing Pound Higher”, The Wall Street Journal, 
available at: https://www.wsj.com/articles/u-k-steps-up-efforts-
toward-a-brexit-deal-pushing-pound-higher-11568381682 

Ensor, Jamie And Burr, Lloyd (August  29, 2019).” Boris Johnson's 
move to suspend Parliament enrages politicians”, available at: 
https://www.newshub.co.nz/home/world/2019/08/boris-johnson-s-
move-to-suspend-parliament-enrages-politicians.html 

European Security and Defence. (2017). “European Union Institute for 
security studies”, Retrieved from: https://www.iss.europa.eu/ 

Federico, Santopinto. (2017). “Fonds européen de la défense: l’UE au 
secours de l’industrie”, available at: 
https://www.grip.org/en/node/2361 

Frum, David (2017), “Trump’s Plan to End Europe”, The Atlantic, 
available at: 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/05/the-plan-

to-end-europe/521445/ 

https://www.civilica.com/Papers-DUPI01=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.wsj.com/articles/u-k-steps-up-efforts-toward-a-brexit-deal-pushing-pound-higher-11568381682
https://www.wsj.com/articles/u-k-steps-up-efforts-toward-a-brexit-deal-pushing-pound-higher-11568381682
https://www.iss.europa.eu/


214 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   دوم 

 س  و دوم 

 1398تابستان 

 
 

Giegerich, Bastian and Molling, Christian (2018). “The United 
Kingdom’s Contribution to European Security and Defence”, The 

International Institute for Strategic Studies. 
Granieri, Ronald J. (2016). “Special Relationships: The EU, Brexit, and 

the Atlantic Community”, Foreign Policy Research Institute, 
available at: http://www.fpri.org/article/2016/06/special-relationships-
eu-brexit-atlantic-community/ 

Hamilton, Daniel S. and Quinlan, Joseph P. (2017). “The Transatlantic 
Economy: Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between the 
United States and Europe”, Center for Transatlantic Relations, 
available at: 

http://transatlanticrelations.org/publication/transatlantic-

economy-2017/ 
Hunt, Alex And Wheeler, Brian (September 9, 2019). “Brexit: All you 

need to know about the UK leaving the EU”, available at: 
https://eurodialogue.eu/brexit-all-you-need-know-about-uk-leaving-eu 

Izambard, Antoine (2017). “Comment le missilier MBDA veut 
challenger les Américains Raytheon et Lockheed Martin”, Retrieved 
from: https://www.challenges.fr/entreprise/defense/comment-le-

missilier-mbda-veut-challenger-les-americains-raytheon-et-

lockheed-martin_460611 
Lagneau, Laurent (2016). “Deux milliards d’euros seront investis pour la 

mise au point du drone de combat franco-britannique”, available at: 

http://www.opex360.com/2016/03/04/deux-milliards-deuros-

seront-investis-pour-la-mise-au-point-du-drone-de-combat-

franco-britannique/ 
Pocock, Chris (2017). “France and Germany To Develop New Fighter 

Without UK?”, available at: https://www.ainonline.com/aviation-

news/defense/2017-08-02/france-and-germany-develop-new-

fighter-without-uk 
Rosamond, Ben (1999). “Discourses of globalization and the social 

construction of European identities”, Journal of European Public 

Policy, Vol.6, No.4 
 
 

 

http://transatlanticrelations.org/publication/transatlantic-economy-2017/
http://transatlanticrelations.org/publication/transatlantic-economy-2017/
https://www.challenges.fr/entreprise/defense/comment-le-missilier-mbda-veut-challenger-les-americains-raytheon-et-lockheed-martin_460611
https://www.challenges.fr/entreprise/defense/comment-le-missilier-mbda-veut-challenger-les-americains-raytheon-et-lockheed-martin_460611
https://www.challenges.fr/entreprise/defense/comment-le-missilier-mbda-veut-challenger-les-americains-raytheon-et-lockheed-martin_460611
http://www.opex360.com/2016/03/04/deux-milliards-deuros-seront-investis-pour-la-mise-au-point-du-drone-de-combat-franco-britannique/
http://www.opex360.com/2016/03/04/deux-milliards-deuros-seront-investis-pour-la-mise-au-point-du-drone-de-combat-franco-britannique/
http://www.opex360.com/2016/03/04/deux-milliards-deuros-seront-investis-pour-la-mise-au-point-du-drone-de-combat-franco-britannique/
https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2017-08-02/france-and-germany-develop-new-fighter-without-uk
https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2017-08-02/france-and-germany-develop-new-fighter-without-uk
https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2017-08-02/france-and-germany-develop-new-fighter-without-uk

