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 دهیچک

برگزیه   که  به    از اتحادیه  ارواها    این کشور راقانون خروج مردم بریتانیا  3102ژوئن  32دوم رفران     

تأثیر شگرفی بر معادالت قدرت در ارواها و جاهان    توانست  اس  ک  یرا تصویب کرد. خروجمعروف شد 

حادیه  ارواها و   بررسی، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر خروج بریتانیا از اتب  مقال   . در اینداشت  باشد

ایامدهای متعدد این ادیده در ابعاد اقتصادی، تجاری و نیروی کار برای این کشور ارداخته  و به  رهور    

ی ارواا و عوامل مهؤثر بهر خهروج ایهن      منطقی تحقق این مام ب  فام باتری از آینده ایش روی اتحادی 

و در ناایه ،   باشند دس  یابیم. ج میکشور از اتحادی  ارواا ک  هم اکنون در مراحل مذاکره ایش از خرو

قصد آن داریم ک  ب  ارتقای سطح منابع داخلی معطوف ب  مطالعات ارواها مسهاعدت گهردد. مها در ایهن      

ایم، و این ارسش را مطرح نموده ک  کدام عوامل  تحلیلی ب  موضوع ارداخت  –تحقیق از روش توصیفی 

داشت  و چ  ایامدی بر سیاس  خهارجی ایهن دوله  داشهت      بر خروج بریتانیا از اتحادی  ارواا تأثیر مام 

ایم ک  سیاس  معطوف ب  خروج بریتانیا از اتحادی  ارواا یها   اس ؟ و فرضی  خود را بر این مبنا قرار داده

فرهنگی این دوله  بها اتحادیه ، مواضهع انتخابهاتی دیویهد        -برگزی  تح  تأثیر س  عامل تقابل تاریخی

ن دوره نخس  وزیری و بحران مااجرت قرار داشت  و ایامهدهای متعهددی را در   کامرون در آستان  دومی

 ابعاد اقتصادی، تجاری و نیروی کار برای این کشور ب  همراه دارد.

 ها کلید واژه

 سازه انگاری، بحران مااجرت، هوی  انگلیسی، سیاس  مااجر اذیری ارواا. برگزی ،
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 دکتری جامع  شناسی دانشگاه اصفاان، اصفاان، ایران.دانشجوی  ***
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 مقدمه

های ارواایی همیش  نسب  با سازگاری و همگرایی با اتحادی   بریتانیا بعنوان یکی از قدرت     

همواره بدین شارت داشت  ک  ک  بعنوان اسب تروای این اتحادی  و  ارواا مشکل داشت  اس  و

چیزی ک  روند عضوی  و نحوه تعامل این  مخالف تعمیق همگرایی در ارواا و ارواا سازی بوده،

یای این موضوع اس . انگلیس در چارچوب اتحادی  ارواا کشور با اتحادی  ارواا نیز بخوبی گو

همواره سیاس  خود را بر مبنای اصالحات در این اتحادی  قرار داده اس  و هر زمان ک  الزم 

دیده مخالف  خود را با تبدیل شدن این اتحادی  ب  یک فدراسیون ارواایی اعالم کرده تا جایی 

دانند  را الزامات اقتصادی بریتانیا می UEین کشور ب  ک  برخی کارشناسان تناا عامل ایوستن ا

ک  این کشور را وادار ب  ایوستن در روند همگرایی در ارواا کرده اس . در این میان در سالاای 

اخیر موضوع مااجرت در اتحادی  ارواا توجاات بسیاری را ب  خود معطوف کرده بطوری ک  از 

  یک موضوع خارجی مبدل گشت  و تا حدی ک  ب  یک مسئل  درونی در کشورهای اتحادی  ب

های سیاس  خارجی اتحادی  قرار گرفت  اس ، و همین امر موجب شده تا مقامات  صدر اولوی 

ارواایی بر این اعتقاد باشند ک  باتر اس  مشارکتشان در قالب واحدی بنام اتحادی  ارواا صورت 

تواند مؤثر  غیرقانونی و اناهجویان میچرا ک  همکاری مشترک در حوزه مااجرتاای  اذیرد؛

در صدد انجام برخی  UEباشد. در این میان دیوید کامرون بر اساس همان نگرش انگلیس ب  

اصالحات در اتحادی  ارواا برآمد و در این را گفتگوهایی با سران برخی از کشورهای عضو انجام 

ل با اتحادی  ارواا ک  اینک ب  برگزی  داد و از سویی دیگر ب  مردم بریتانیا قول داد نحوه تعام

ای ک  سرانجامی جز ترکی اتحادی  ارواا برای  معروف شده اس  را ب  هم  ارسی بگذارد، واقع 

 انگلیس و ترک کرسی نخس  وزیری برای وی ب  ارمغان نیاورد.

 

 چارچوب نظری ـ مکتب سازه انگاری

الملل اس ، بطوریک  در مباحث  روابط بینسازه انگاری یا برسازندگی یکی از مکاتب مام      

محتوایی در میان  دو جریان واقعگرایی و لیبرالیسم قرار دارد، این رهیاف  چارچوبی برای فام 

سابق   ها  ینظرگرچ  نسب  ب  دیگر  دهد یمالملل ارائ   روابط اجتماعی و از جمل  روابط بین

در حوزه جامع  شناسی معرف   الملل، وابط بیندر حوزه ر روالنی ندارد؛ این رویکرد قبل از ررح

شناسی حداقل  ی آن در جامع ها ش یردر کل علوم اجتماعی مطرح بوده اس .  و مبانی فرانظری
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از نظر تاریخی ب  آثار گیامباتیستا  0. سازه انگاریگردد یمب  مکتب شیکاگو و ادیدار شناسی بر 

و توج  فلسف  و تحقیقات  یمی مورد استفادهب  صورت نوعی روش شناسی قد گردد یمبر  3ویکو

از  متأثرتفسیری جامع  شناسان بوده اس ، ابتدا در جامع  شناسی شناخ  مطرح شده اس  و 

نیز رشت  روابط بین الملل شاهد ادید آمدن ررحی نو برای  0891آن بوده، در اواخر ده  

سازه انگاری کمتر مورد توج  واقع  ( در ابتدا3830292 )کرمی،بین المللی بود یها دهیادمطالع  

زمین  را  0881گف  ک  هیچگاه مجالی برای بروز نیاف . تا آنک  اوایل ده   توان یم شد وحتی 

و احیای دوباره سازه انگاری   زمین  را ب  ررح آنچ  برای ررح مجدد سازه انگاری فراهم آمد.

از یک سو و نظری  اردازان  ها برالیلو نو ی اصلی نو واقع گرایان ها مناظرهفراهم آورد، در واقع 

ادام  داش . سازه انگاری  0881انتقادی و خردگرایان از سوی دیگر بود ک  تا اوایل ده  

رهیافتی اس  ک  خود از ترکیب سایر رویکردها تشکیل شده اس  و در تالش اس  تا ب  نحوی 

ی خود آناا ها گزارهری از برخی ی گوناگون را با باره گیها  ینظری ها یکاستو  ها یینارسا

از الگوهای رفتاری سیاس  بین الملل ارائ  دهد. بر اساس این  تر یواقعبرررف کند و تصویری 

و این معنا  کنند یمی انسانی در فضایی اجتماعی شکل گرفت  و معنا ایدا ها کنشرهیاف  هم  

گر توج  سازه انگاران ب  ، از ررف دیدهد یمسازی اس  ک  تا حدودی ب  واقعی  جاان شکل 

خصوصیات ویژه فرهنگ، هوی ؛ منافع و تجرب  در کنار تغییرات مام مالزم با خاتم  جنگ 

ی نو را برای مطالع  تاریخ و سیاس  ا چ یدرسرد و همچنین فرآیندهای جاری جاانی شدن، 

جاانی در نقش  تحوالتی ایش روی جاان کنونی همچون مااجرت، تروریسم و مشکالت 

یی اس  ک  در ها اف یرهی ونتی سازه انگاری از جمل   شاخ البت   منیتی ادید آورده اس .ا

ی دو اارادایم متعارض خردگرایی و انعکاس گرایی حرک  ها ییتواناو  ها  یقابلجا  ایوند 

. بطوری ک  ایتر کاتزنشتاین در مطالعات خود معتقد اس  منافع بطور اجتماعی ساخت  کند یم

س  مفاوم هوی ، هنجار و فرهنگ مفاهیم جمعی جا  رفتار شایست  بازیگران  و شوند یم

 .شوند یممحسوب 

در واقع عوامل مختلفی ب  حضور سازه انگاری در روابط بین الملل و سیاس  خارجی شتاب      

 سؤالرا مورد  ها برالیلاایان جنگ سرد قابلی  تبیین گری نوواقعگرایان و نو  اوالًبخشید. 

ی ها یدگرگونی قرار داد. زیرا هیچ یک از آنان تحوالت سیستمیک در نظم جاانی و جدید

                                                                 
1 Constructivism 
2 Giambattista Vico(1668 1744) 
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گف  قادر ب   توان یمالملل را ایش بینی نکرده بودند و حتی  بنیادین رخ داده در روابط بین

ی جدیدی در ها ارسشفروااشی اتحاد جماهیر شوروی و ررح  اًیثاندرک کافی آناا نیز نبودند. 

روابط بین الملل بسیاری از دانشمندان جوان را تشویق کرد ب  دور از قالباای  و  عرص  سیاس 

و موضوعات قدیمی نظام بین الملل را مورد باز نگری قرار دهند.  مسائلفکری و نظری گذشت  

ی تاریخی و سر نوش  ساز مالزم با اایان جنگ سرد وادیده جاانی شدن فرهنگ و ها یدگرگون

از این تغییر و تحوالت در زمین  فرهنگ، هوی  و منافع شرایطی را برای اقتصاد و آثار ناشی 

، بخشی از ثالثاًنوگرایی وتحلیل های جدید در مطالع  تاریخ و سیاس  بین الملل ب  وجود آورد. 

یی در مباحث ها  یشخصاعتبار توسع  رویکرد سازه انگاری روابط بین الملل ناشی از حضور 

و شیوه مطالع  و  ها یرسبا ررح مسائلی جدید بر  0881ده  واخر بین لمللی اس  ک  در ا

 اژوهش روابط بین الملل را ب  رور بنیادین تغییر دادند. ب  ویژه افرادی چون ریچارد اشلی،

ی خود ها نوشت دردریان، دیوید کمپل، آندرو لینکلیتر، رابرت کاکس و آن تیکنرز، با  جمیز

. اند آوردهی آن فراهم ها شاخص را برای توسع  سازه انگاری و ی ا گستردهفضای وسیع وامکانات 

 برن ، جفری چیکل، ایتر کاتزین اشتاین، میشل یی چون3 امانوئل آدلر،ها  یشخصعالوه بر آن 

 ی،کوزولوسک ،دسلر راگی، جان روجی، نیکالس اونف، جان رویس اسمی ، توماس رایس، کریس

ی داشتند. کوشش ا مالحظ ع  سازه انگاری نقش قابل ون  در توس الکساندر ، هاف،کراتوچویل

3 0291 ازغندی،)انعکاس و ظاور یاف . مجال ،0881نظری آنان در توسع  سازه انگاری در ده  

ی انجامیده اس  ها  ینظری فکری انجام گرفت  در روابط بین الملل ب  ها تالشدرمجموع  (98

ی قابل سیتأسی تبیینی و ها  ینظرناسی( ب  معرف  ش مسائلک  بر اساس نسب  آناا با جاان )

بوده ک  بر این اساس روابط میان  ها دول ی تبیینی در ای بیان چرایی رفتار ها  ینظر. اند میتقس

ی سیتأسی ها  ینظرب  عنوان امری خارجی نسب  ب  نظری  تلقی کرده و در مقابل این،  ها دول 

 ها دهیااز رریق زبان،  ها مل و روابط میان  ها  یواقع باشند ک  گیرند قائل ب  این امر می قرار می

(. در واقع ظاور سازه انگاری اجتماعی در 3930292کرمی،)گیرند و مفاهیم ایجاد شده شکل می

عرص  سیاس  بین الملل در حقیق  کوششی بوده اس  برای ار کردن شکاف میان خرد گرایی 

و  ها  یهواردازد ک  چگون     این امر میی انتقادی. در واقع سازه انگاری بکردهایروو 

توانند با روابط ناادین  میان آناا گسترش یابد و روابط میان  هنجارهای اجتماعی مردم می

بر اساس معنایی اس  ک  آناا برای یکدیگر قائلند. در سازه انگاری از آن جا ک  منافع  ها دول 

ا هم بر اساس معنایی اس  ک  آناا برای ب ها دول شود و روابط  از روابط اجتماعی حاصل می
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  ی دانش،ها نیدکتریکدیگر قائلند. سازه انگاران تمرکز خویش را روی اعتقادات بین االذهانی، 

ی انساناا ب  صورتی ک  آنان ها  یهوبر این تصورند ک  منافع و  آنان قرار می هند ضمن اینک ،

رریق همان اعتقادات مشترک شکل گرفت  و  از ،کنند یمخویشتن را در روابط با سایرین درک 

یی چون ناادهای اجتماعی جمعی مانند حاکمی  ابزارها. تح  این شرایط شوند یمتبیین 

ساخت  و  تواند یمو  ابدی یمدول  یا وضعی  آشوب زدگی بر اساس برداش  بازیگران تشکل 

سیاس  بین  توان ینمک   اساسی در رویکرد سازه انگاری آن اس  نکت  ارداخت  ذهن آناا باشد.

ی صرف مادی و ها چوبی عقالیی و در چاار رفتارهاالملل را در حد یک سلسل  تعامالت و 

بر اساس یک سلسل   صرفاً ها دول تعامالت  زیرا ناادی در سطوح ملی و بین المللی تقلیل داد،

رفتاری از رریق منافع ملی تثبی  شده شکل نگرفت ، بلک  در رول زمان ب  صورت نوعی الگوی 

 (  3332 0299 )قوام،.شوند یم ها  یهوو یا باعث تشکل  ابندی یمی تشکل ها  یهو

 

 سازه انگاری، سیاست و نظام بین الملل رويکرد

سازه انگاری ب  تکوین متقابل جاان و انسان و همچنین عین و ذهن باور دارد، بطوریک       

مکان شکل گرفت  اس  و جاان را در این  انسان موجودی در جاان اس  و برحسب زمان و

برساخت  شدن جامع  در تعامل  کند یماشاره  0و همانطور ک  همیلتون کند یمچارچوب درک 

ی آن ب  هیچ وج  مستقل از ها دهیادمتقابل و نمادین انساناا تاید داش  بطوریک  هرجامع  و 

 همیلتون،)اس و مشترک افراد  معنادار اجتماعی یها تعاملاز  یا شبک بلک  حاصل  اند نبودهافراد 

در بعد محتوایی بلک  در حوزه فرانظری دارای اهمی   تناا البت  سازه انگاری ن ( 33330290

انگاری را در کنار رویکرد مکتب انگلیسی  سازه اس . بسیاری از نظری  اردازان روابط بین الملل،

رویکرد از نظر محتوایی در میان دو  این این،. بنابراند دانست میان   راه یا جامع  بین الملل،

اارادایم وجرین اصلی یعنی واقع گرایی از یک سو و آرمانگرایی از سوی دیگر قرار دارد. اما ب  

میان  ریف ربیع  گرایان واثبات گرایان از یک سو واساساختار گرایان از  در لحاظ فرا نظری،

عبارت دیگر، سازه انگاری در صدد ایجاد  ( ب 23230292،)مشیر زاده.ردیگ یمسوی دیگر قرار 

 نو لیبرالیسم و ، نو رئالیسم ولیبرالیسم ایوند میان رویکرد راسیونالیستی هم چون3 رئالیسم،

                                                                 
1
 Hamilton 
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اس  ومکتب انتقادی فرانکفورت  فمینیسم مکاتب واکنش گرایی همچون اس  مدرنیسم،

 (382 0291 ازغندی،)

انگاری ب  صورت بالقوه ب  دنبال تغییرات کلی در فام  در ارتباط با علوم اجتماعی سازه     

و  کنند یمشناخ  انسان تاکید  واقعی  اجتماعی اس . آنان ب  روابط متقابل ربیع  و

ومدرنیت  را ب  چالش  عقالنی  ک  علم، دهند یمدیدگاهی را در علوم اجتماعی ایشنااد 

. نگاه سازد یمواقعی  اجتماعی هماهنگ  علم را با فام سازه انگاری از عمدتاً بلک  ،کشد ینم

ی مادی ساختارهای اجتماعی منبعث از این فرضی  اس  ک  جستارهارویکرد سازه انگاری ب  

ورای ضرورتاای بیولوژیک مشخص ومعین و فقط از رریق مفاهیم اجتماعی واز رریقی ک  

انگاری یک نظری  جدید . در این راستا باید گف  ک  سازه کنند یمی ایدا معن ،شود یمتفسیر 

رو ب  تکامل اس  ک  ادراک وتفسیر را برای اتخاذ رویکردی علمی در روابط بین الملل ترکیب 

دو روش متفاوت در جا  اهداف گوناگون  اساساً. لذا بر اساس این مکتب علم وتفسیر کند یم

گروه نظری  اردازان نیستند. در بعد دیگر باید خارر نشان کرد ک  سازه انگاران در واقع اولین 

ی آشکار ونظری  اجتماعی قرار ها کیزیمتافک  نظری  روابط بین الملل را بر اساس  اند یاسیس

جدید در باب نقش  سؤاالتانگاری روابط بین الملل منجر ب  ررح  سازه . بدین ترتیب،اند داده

ی وحکوم  بین مورد نااد گرای در امنی  ملی، نیتأمومفاهیم علمی در  هنجارها ،ها  یهو

المللی ودر مورد ساخ  اجتماعی منارق فراملی غیرسرزمینی وسر زمینی جدید گردیده اس . 

ی جمعی را ب  درون ساخ  نظام بین الملل وارد کرد و هنجارهااس   الزم از دید سازه انگاری،

ت ررحاای سیاسی ب  مثاب  کنش گران اصلی روابط بین الملل باید از رریق گسترش ارتبارال

واقع سازه انگاران  در ی حاکم بر روابط بین الملل تطبیق دهند.هنجارهاوتعامل خود را با این 

مطرح  ها آنی وقواعد خاصی قرار دارند. هنجارهابر این باورند ک  جامع  بین المللی بر اساس 

را ب  عنوان  هنجارهای همگ ی موجود در عرص  تعامالت بین المللی،ها انیجرک   کنند یم

و این عقاید  کنند یمی سیاسی مستقل تلقی واحدهایی برای منافع عقالنی وخردمندان  ارهایمع

. در واقع قواعد ردیگ یمصورت عینی ب  خود  منافع ،ها آنوهنجار ها هستند ک  براساس 

چ  بازیگرانی وبا  شود یمو بر این مبناس  ک  تعیین  گردد یموهنجار ها اساس مناسبات تلقی 

. آورند یممورد نظر عملی وعینی را در عرص  روابط بین المللی ادید  نتایج چ  اصولی، ایروی از

نکت  دیگری ک  باید ب  آن توج  کرد این اس  ک  سازه انگاران بر تعامل میان سیاس  بین 

 ،دهند یمالملل و سیاس  داخلی ک  در فرایند تعامل متقابل جامع  بین المللی را تشکیل 
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. ب  دین ترتیب سازه انگاری الی اس  میان کسانی ک  روابط بین الملل را دورزن یم تاکید

وآناایی ک  زندگی سیاسی واجتماعی را دردرون حوزه  کنند یمتلقی  ها  یواقعی از ا مجموع  

 .ندینما یمبین المللی جستجو 

 

 سازه انگاری و مهاجرت

ارواا موضوع مااجرت گسترده و ورود دالیل خروج انگلستان از اتحادی   نیتر یاصلیکی از      

آوارگان ب  این اتحادی  و همچنین ایوس  این موضوع با اتفاقات تروریستی ایش آمده در 

با ایش کشیدن مفاوم هوی  ب  تبیین باتر این اتفاق  توان یماروااس  از منظر این رهیاف  

ران معتقدند ک  مطالع  ای برد. همانطور ک  در سطور فوق تا حدودی بیان کردیم سازه انگا

وافری بر ارتقای فام ما از تعامل هنجارهای بین المللی و  ریتأث تواند یم ها انگارههنجارها و 

موجب ورود بحث ما ب  حوزه علوم  ها دهیاو  سیاس  داخلی داشت  باشد. ک  این هنجارها

لی و حتی سطح ونک  در این مورد هنجارها هم در سطح داخ شود یمسیاسی و علوم اجتماعی 

 کنند یمبین المللی برساخت  اجتماع هستند. در واقع سازه انگاران دولتاا آن  را ک  فکر 

هنجارها بر رفتار امنیتی کنشگران را تداعی  ریتأثک  این دید  دهند یماس  انجام  تر مناسب

ه نیازها ی بین االذهانی بعنوان رفع کنندها  یهو. ب  همین جا  (Fairell,2002:80)کند یم

و انتظارات اایدار بین دولتاا، برای تضمین الگوهای رفتاری ایش بینی اذیر و گریز از آشفتگی 

ی ها  یرو. ب  همین خارر یک دول  هوی  خویش را از رریق باشد یمو آنارشی ضروری 

و ساختارهای بیناذهنی در شکل گیری این معانی نقش  کند یمباز تولید  اش روزان اجتماعی 

ری دارد و سازه انگاران با ررح منافع بعنوان یک متغیر محوری، عالوه بر اینک  توضیح محو

ک  را بسیاری از منافع بوجود  دهد یمهمچنین توضیح  دیآ یممنافع خاص گون  بوجود  دهد یم

دراین میان اهمی  موضوع مااجرت و ایوند آن با تروریس  ب  یکی از مباحث داغ  .ندیآ ینم

ی در میان ا مناقش ر روند هم  ارسی کشورهای اتحادی  ارواا تبدیل شده اس  ک  انتخاباتی د

شده اس  و  ندیآ یمبرخی سیاس  مداران در قبال مااجران بخصوص آوارگانی ک  از خاورمیان  

ی امنیتی و ایشگیران  همراه شده اس  و ها اس یسهمین امر امنیتی شدن ورود مااجران با 

 اند توانست ی اجتماعی آن بخش از آوارگان ک  ها یینارساروریس  و ی مامی چون تها چالش

یکی از مامترین عوامل انتخاب  خود را ب  داخل مرزهای اتحادی  ارواا برسانند شده اس . و

برگزی  از ررف مردم بریتانیا ترس از هجوم مااجرات ب  این کشور از دیگر کشورهای اتحادی  
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ایجاد مشکالت امنیتی معضالت اقتصادی را نیز با خود ب  همراه ارواا بوده اس  ک  عالوه بر 

. و بخارر اینک  فرد مااجر با توج  ب  ورود ب  دنیایی متفاوت از زندگی قبلی و شاید آوردند یم

ب  اجبار تن دادن ب  این کوچ با نوعی بحران درون ذهنی در مواجا  با دنیای جدید و مدرن 

 ریتأثو تح   کند یمن خارر اقدام ب  یک رویکرد واکنشی دس  ب  گریبان اس  و ب  همی

؛ کند یمعوامل مادی زندگی در بسترهای ملی و جاانی، خود را یک قربانی اجتماعی محسوب 

ک  هم  آورد یمبر این اساس سازه انگاری از این بستر این موقعی  روش شناسان  را فراهم 

عوامل مادی ایجاد تروریسم از منظر اجتماعی و  معنای درون ذهنی فرد مااجر را ببیند و هم ب 

 هوی  بر مااجرت و ترویس  راهی را باز کند. ریتأثسیاسی بپردازد و تبیین چگونگی 

 

 :1برگزيت

یا همان برکسی  ک  این روزها در تحوالت ارواا بخصوص در مورد بریتانیا زیاد  برگزی واژه      

ه بریتانیا و اگزی  )ب  معنی خروج( اس  و منظور از شود، ترکیبی از دو واژ گفت  و نوشت  می

آن، خروج بریتانیا از اتحادی  اروااس . در ابتدا این نوع نام گذاری در هنگام خروج یونان از 

شامل انگلیس، ولز، )در واقع مردم بریتانیا  .گفتند، آغاز شد می Grexit اتحادی  ارواا ک  ب  آن

( سال جاری، در یک هم  0281تیر  2) 3102ژوئن  32ج شنب  ایرلندشمالی و اسکاتلند( در ان

% شرک  کردند و بر خالف انتظارها، 83ارسی شرک  کردند ک  در این هم  ارسی ک  حدود 

ی دادند و در مقابل رأارسی ب  خروج از اتحادی  ارواا  درصد از شرک  کنندگان در هم  1018

ارسی، در هم  ارسی خروج  ز اعالم نتایج هم درصد با این اقدام مخالف  کردند. اس ا 2910

وزیری بریتانیا  مشاور شده اس  دیوید کامرون از نخس  برگزی بریتانیا از اتحادی  ارواا ک  ب  

 متحد ارواای مسال  ب  انگلیس مردم رویکرد در حقیق  .استعفا داد و ترزا می جانشین او شد

 های دغدغ  شمار در نیز  عمومی انتخابات در معموالً و بوده کامل نوسان در گذشت  سال 21 ری

 ارتباط عدم عمومی، افکار ثباتی بی بنابراین. اس  آمده نمی حساب ب  دهندگان رای اصلی

 چالش واحد ارواای در عضوی  مزایای بودن نامحسوس و بریتانیا مردم و اتحادی  بین سازنده

 انگلستان حضور انداز چشم واقع در و بودند ور روب  آن با اتحادی  ررفداران ک  اس  ای جانب  س 

وعده برگزاری . بود چالش این حل در چپگرا احزاب توانایی گرو در هم ارواا اتحادی  در

                                                                 
1  Brexit 
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رو شد، بطوریک   با استقبال بخش قابل توجای از مردم انگلیس روب  3102ی در سال ارس هم 

های قبل  اباام قرار گرف . نظرسنجیآینده عضوی  این کشور در اتحادی  ارواا بیش از ایش در 

درصدی مردم ب  باقی ماندن در اتحادی  ارواا بود، ک  این مقدار  11از انتخابات حاکی از تمایل 

 رسید. درصد می 21در صورت موفقی  رایزنی کامرون با دیگر رهبران ارواایی ب  
 

 نتیجه همه پرسی:

 مردم جدایی ارسی هم  3102 وئنژ 32 در فراوان یها قوس و کشها  مدت از اس     

 ک  شد برگزار ارواا اتحادی  از( شمالی ایرلند  اسکاتلند، ولز، انگلستان،) انگلیس متحد اادشاهی

 این رسمی نتایج. ربق دادند یرأ بریتانیا خروج ب  اندک اختالفی با آن حاصل  نتیج 

 درصدی 8313 رک مشا با ک  ارسی هم  این در کنندگان شرک  درصد 1018 ارسی، هم 

 ب  برگزی  جنبش بودندو ارواا اتحادی  از کشورشان خروج خواستار شد، برگزار ها انگلیسی

% 22حدود  ها با توج  ب  نتایج حاصل  و آمارهای بدس  آمده در نظر سنجی .رسید موفقی 

در سال رأی ب  باقی ماندن  28تا  31% از جمعی  بین 13و  سال 32تا  09رأی دهندگان بین 

% افراد 23و نیز  سال 22تا  11درصد افراد  19اند و این درحالی اس  ک   اتحادی  ارواا داده

شاری رأی ب   سال ررفدار برگزی  بودند. بطور کلی جوانان واجد شرایط و ساکنین 21باالی 

ساکنین فقیر روستایی رأی مب  ب  برگزی   تر و باقی ماندن دادند در حالی ک  افراد مسن

 (Portes, 2017) د.دادن

 %(2/22)درصد شرکت کنندگان:  2112ژوئن  22نتیجه رفراندوم خروج انگلیس از اتحاديه اروپا در 

 مخالفان برگزيت موافقان برگزيت کشورها

 درصد آرا تعداد آرا درصد آرا تعداد آرا

 48,10 241 141 16 51,90 742 410 17 بريتانیا

 46,60 996 266 13 53,40 406 188 15 انگلیس

 62 191 661 1 38 322 018 1 اسکاتلند

 47,50 347 772 52,50 572 854 ولز

 55,80 437 440 44,20 442 349 ايرلند شمالی

Source:http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-

centre/news-releases-referendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoral-

commission-in-manchester. 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-referendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoral-commission-in-manchester
http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-referendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoral-commission-in-manchester
http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-referendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoral-commission-in-manchester
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 کمتر بطوریک  شد وارد انگلستان سیاس  ب  شوک یک بصورت برگزی  رفراندم نتیج      

 دیوید استدالل گرفتند تصمیم بریتانیا مردم روز این در داش ، را یا ج ینت چنین انتظار کسی

 با خود موافق % 23 ب % 13 باًیتقر یرأ با و نپذیرند ارواا اتحادی  در ماندن بر مبنی را کامرون

 ک  اس  بوده چ  کامرون برای ناکامی این علل اینجاس سؤال  حال. کردند اعالم را برگزی 

 را مردم مثب  نظر نتوانس  ارواا اتحادی  در ماندن برای مجدان  تالش و امیدواری رغم علی وی

 در این مورد ب  عوامل زیر اشاره شده3. کند جلب خود یها اس یس ب 

 مستقیم ریتأث ب  نسب  چندانی ارالع مردم ک  دمعتقدن کمبود آگاهی مردم3 مفسرین -

 اتحادی  در ماندن ررفداران ک  ارقامی و آمار ب  چندان مردم واند  نداشت  زندگیشان بر برگزی 

 برداش  برگزی  از ترساندن را آن و نداشت  باور دادند یم اقتصادی مسائل ب  نسب  ارواا

 (.3102331جنکیز،)کردند یم

 ارواا اتحادی  در ماندن موافق هم کارگر3 وی حزب رهبر کوربین رمیج االوی دو مواضع -

 این ررفداران سرگردانی موجب امر همین و نکرد کامرون ایده موفقی  جا  تالشی ولی بود،

 (.3102331جنکیز،)دادند برگزی  ب  یرأ حزب این ررفدارن از% 21 بطوریک  شد حزب

 و تجزی  و اس  اشتباه کاری دانستن کامرون ضعموا شکس  موجب را عوامل این فقط اما     

 عوامل بود خورده گره متعددی عوامل با ارسی هم  نتیج  ک  دهد یم نشان گیری یرأ تحلیل

 صورت تروریستی اتفاقات با بخصوص مااجران ب  ک  نگاهی نوع و نسلی تفاوت و آموزشی مالی،

 ک  اایین تحصیالت با و فقیرتر مردم و ردبیاو یرأ برگزی  تا کردند کمک امر این ب  نیز گرفت 

 با و ارداختند برگزی  از حمای  ب  ،دانستند یم خود فعالی  جا  مزاحم نیرویی را مااجرین

 این ؛شود یم اول و اقتصاد مرزها، باتر کنترل باعث اتحادی  ترک ب  دادن یرأ ک  استدالل این

 .ستنددان یم خود مشکالت اایان برای آغازی را ارسی هم 

 

 :برگزيت مخالفان و موافقانمواضع  

 :برگزيت نیمخالف

 های نگرانی با ارواا اتحادی  در کشور این عضوی  سرنوش  درباره اباام انگلیس داخل در     

 ادام  خصوص در کامرون مواضع در تغییر چگونگی با را بحث. بود شده رو روب  ای گسترده

 انجام با هرچند اتحادی  در کشورش ماندن خواهان وی. میکن یم آغاز اتحادی  در عضوی 

 ما ک  ارواا اتحادی  امنی " کردک  می مطرح نیز خویش استدالل از دفاع در و بود؛ اصالحاتی
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 خود در نیز را شاروندان رفاه امنی ، بر عالوه ک  تنیده درهم اس  موضوعی داریم قرار آن در

 قرار جغرافیایی لحاظ ب  اتحادی  کنار در ک  جزیره یک بعنوان انگلستان و اس  داده جای

 اتحادی  ترک مخالفان دیگر سویی از. "بداند بافت  جدا یا تافت  را خود تواند ینم اس ، گرفت 

 موازت ب  همواره ک  انگلیس فعلی امنیتی و خارجی سیاس  ک  مورد این ذکر با ارواا

 یا گون  ب  اس  بوده ایشرف  ب رو کشور این یا توسع  و تجاری یها اس یس یها یهمکار

 خواهد هدر را مزایا از بسیاری آن از خروج و شده مطرح ارواا اتحادی  زاوی  از ک  شده تعبی 

 در ماندن برای مردمش کردن متقاعد برای تالشی هیچ از مدت این در وی ک  نماند ناگفت . داد

 اعالم در را کشور این متحدان ترین مام از برخی رهبران حتی وی. نکرد فروگزار ارواا، اتحادی 

 اوباما باراک ک  چنان بود، کرده همراه خود با ارواا اتحادی  در بریتانیا ماندن از رسمی حمای 

 کرد، اعالم کامرون دیوید با خبری مشترک کنفرانس در متحده ایاالت وق  جماوری ریاس 

 کشور این با تجاری قراردادهای ادانعق اولوی  در ارواا اتحادی  از خروج صورت در بریتانیا

 سیاسی رهبران برخالف بایستد. صف ت  کشورها سایر و ارواا اتحادی  از اس باید و بود نخواهد

 11 حدود ک  بودند مدعی اینان. بودند ارواا اتحادی  از خروج مخالف تجاری و اقتصادی رهبران

 بازار این دادن دس  از و وااس ار اتحادی  عضو کشورهای با انگلیس خارجی تجارت از درصد

 و باشد داشت  توانس  می کشور این برای منفی بینی ایش غیرقابل ایامدهای ها انگلیسی برای

 نیز ارواا اتحادی  عضو اگر حتی لندن این، بر افزون. بکشاند رکود ب  را کشور این اقتصاد حتی

 دنبال اتحادی  این در رتمندشقد همسایگان ک  سازوکاری از تواند نمی نروژ مانند نباشد،

 نخواهد کارها و ساز این تعیین در نقشی خود بار این ک  تفاوت این با یابد رهایی کنند، می

 (.02930293 اسکندریان،)داش 

 

 :برگزيت نیموافق

 ،دانستند یم مفید کشورشان برای قیم  هر ب  را اتحادی  از خروج ک  برگزی  فعاالن برای     

 و نظامی یها  یقابل و ظرفی  تواند یم اتحادی  ترک ک  بودن معتقد خارجی سیاس  بعد در

 آن از الملل بین نظام در ک  یا ژهیو جایگاه و نرم قدرت کنار در را کشور این دیپلماتیک

 تفاسیر این تمام ( با9930281 صفیرزاده،)باشد. مفید اهداف تحقق برای تواند یم برخوردارند،

 رابط  یک ایجاد با توانس  یم برگزی  اس در امنیتی و خارجی روابط مورد رد بریتانیا تاثیرات

 وافی و کافی باره ملی حاکمی  نظر از همکاری مزایای کسب بر عالوه ارواا اتحادی  با دوجانب 
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 مذاکرات این اایان انتظار و خروج مذاکرات روند تناا ک  چیزی کند؛ حاصل برگزی  از را

 (Potton& McGuinness, 2016. )کند مشخص آنرا توانس  یم

  

 جايگاه اتحاديه اروپا در سیاست خارجی کامرون

 مبارزات جریان در ارواا ب  نسب  خارجی سیاس  حوزه در کار محافظ  حزب دیدگاه     

 ارواا اتحادی  مثب  اعضای از ما3 »بود شده عنوان گون  بدین میالدی 3101 سال انتخابات

 انگلیس مردم رضای  بدون انگلستان، بر ارواا اتحادی  قدرت بیشتر شگستر از اما هستیم،

 تواند نمی آینده در دولتی هیچ قانون ربق ک  کرد خواهیم تضمین ما. کنیم نمی استقبال

 ب  انگلستان مردمی، ارسی هم  بدون یا دهد انتقال ارواا اتحادی  ب  را انگلستان قدرت ای حوزه

 عمومی انتخابات در کارگر حزب شکس  با( 8230281 یمیان،)کر.«شود ملحق یورو منطق 

 لیبرال حزب مشارک  با را اش ائتالفی دول  کار محافظ  حزب رهبر کامرون دیوید انگلیس،

 ک  بودند اعتقاد این بر بسیاری( ناگفت  نماند ک  02930293 )اسکندریان،.داد تشکیل دمکرات،

 را عنوان این نگاداشتن توانایی رسید، حزبش هبریر ب  3111 سال در کامرون دیوید زمانیک 

 برای مطلق اکثری  برتری عدم ب  متام را او حزبی همکاران از بسیاری نیز و داش  نخواهد

 ب  رسیدن از اس حتی وی مخالفین ک  رف  ایش جایی تا وضعی  این. دانستند می انتخابات

 چالش ب  نبود؛ نیز درخشان چندان ک  را اش اقتصادی های برنام  مدام وزیری نخس  کرسی

 حداقل ارواا اتحادی  مورد در رفراندوم یک دانس  می ک  کامرون خارر همین ب . کشیدند می

 مستحکم حزب رهبری در را وی جایگاه تواند می وزیری نخس  تداوم بر عالوه ک  اس  راهی

 .بسپارد عمومی آرای ب  را ااارو اتحادی  در عضوی  برسد، قدرت ب  دیگر بار اگر داد وعده کند،

 اعضای. بود «اتحادی  مالی اتحاد» با ارتباط در شده یاد رویکرد بروز های صحن  اولین از یکی    

 اتحادی  ایجاد رریق از یورو نجات برای بروکسل در 3100 سال ماه آخرین در ارواا اتحادی 

 دیوید توسط آن وتوی با اما آمدند، هم گرد "جدید مالی معاهده" ب  موسوم تر محکم مالی

 بر ارواایی رهبران ک  اس  ذکر ب  الزم مورد این در( 2930281 جاویدنیا،).شدند مواج  کامرون

 کرده توافق یورو منطق  کشورهای میان اقتصادی تر عمیق ادغام برای جدید ای برنام  روی

 را خود بودج  کسری ک  بود کشورهایی برای مجازات اعمال بر توافق این از بخشی ک  بودند

 هرگز کشورش ک  کرد اعالم کامرون دیوید اما. برسانند داخلی ناخالص تولید درصد 2 از باالتر

 ایمان ررح رد. کند تصویب اندازد، خطر ب  را انگلستان ملی منافع ک  را ررحی نیس  حاضر
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. داش  ای در را نآلما و فرانس  ازجمل  ارواا سران شدید انتقاد لندن، سوی از ارواا جدید

 برگزاری بحث بار اولین برای ارواا، اتحادی  اصالح برای ایشناادهایش بیان ررح ضمن کامرون

 از دیگر یکی (8830281 )کریمیان،.کرد مطرح نیز را اتحادی  این از انگلیس خروج ارسی هم 

 بازمی روااا کمیسیون ریس ب  مربوط انتخابات ب  انگلیس، جدید مواضع گری جلوه های صحن 

 کمیسیون رییس عنوان ب  لوکزامبورگ ایشین وزیر نخس  یونکر کلود انتخاب ای در. گش 

 ایروز جنگ در تا ببازید را جدالی شما ک  اس  الزم مواقع برخی"3 کرد اعالم کامرون ارواایی،

 لیونمی 111 با ارواا اتحادی  هدای  برای مناسبی فرد او و اس  اشتباه یونکر انتخاب. شوید

 ارواا ک  کرد قانع مرا اتفاقات این تمام. اروااس  اتحادی  برای بدی روز امروز. نیس  جمعی 

 ب  ارواا اتحادی  عضو کشور 39 از کشور 32 حالیک  در ک  اس  ذکر ب  الزم. "کند تغییر باید

( 2230282 )مختاراور،.دادند مخالف رأی مجارستان و انگلیس تناا دادند؛ مثب  رأی یونکر

 میان چالش بروز ب  ک  شد، می مربوط «اتحادی  در انگلیس عضوی  حق میزان» ب  بعد مورد

 انگلیس ارواا، اتحادی  تصمیم براساس. شد منجر 3102 سال دسامبر در ارواا اتحادی  و انگلیس

 البت  ک  کرد؛ می ارداخ  ساالن  عضوی  حق عنوان ب  اوند میلیون 811 و میلیارد یک بایستی

 این ب  درناای  کامرون دول  ها ارواایی قارع موضع دلیل ب  انگلیس، شدید مخالف  رغم  ب

 حزب میالدی 3101 سال می ماه هفتم انتخابات در( 2230281 جاویدنیا،).داد تن مسال 

 دیوید ک  شد سبب امر همین و یاف  دس  قارع ایروزی ب  عمومی انتخابات در کار محافظ 

 کامرون محوری شعارهای جمل  از .دهد تشکیل را کار محافظ  کامالً دول  یک توانس  کامرون

 در شکس  درصورت ارواا اتحادی  از انگلیس خروج ارسی هم  برگزاری» انتخابات این در

 برای محدودی  ایجاد» در کنار« اتحادی  در اصالحات انجام برای ارواایی رهبران با مذاکراتش

ارواا تأکید داش   در آوارگان بحران گرفتن اوج با همزمان کامرون ددیوی. بود «ارواایی مااجران

 قارعان  اروااییان آنک  مگر کند؛ می تشدید ارواا اتحادی  از را انگلیس خروج روند بحران این ک 

 برخالف شنگن، نام  توافق در عضوی  عدم دلیل ب  انگلیس کنند. وی افزود ک  مقابل  آن با

 تای  ارواا اتحادی  توسط ک  آوارگان تقسیم ررح اذیرش ب  الزامی یارواای کشورهای سایر

 جزییات رسماً ارواایی شورای رییس توسک دونالد ب  ای نام  در کامرون. ندارد اس ، شده

 .ساخ  مطرح را اش اصالحی های درخواس 
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 اتحاديه برای کامرون اصالحی طرح

 در تغییر ایجاد برای را اصل انج شد، اعالم 3102 سال در ک  خود اعالمی ررح در کامرون     

 قدرت اذیری، انعطاف رقاب ،3 از بودند عبارت اصول این. داد ارائ  30 قرن ارواای اتحادی 

 بطور همچنین وی انصاف و اذیری مسئولی  بودن دموکراتیک عضو، کشورهای ب  بازگش 

 های بخش در همکاری جبمو ک  کرد مطرح را منارق در واحد بازار تکمیل ب  نیاز خاص

 اتحادی  این در عضوی  برای اذیر انعطاف رویکرد یک اتخاذ کنار در تکنولوژی و انرژی خدمات،

 :گردید ارائ  زیر قالب در شده ررح از جدیدی چارچوب ،3102 سال در بعد مدتی. شد می

 برای کدیگری با همکاری جا  ملی های اارلمان های گروه برای جدید اختیار و قدرت دادن -

 .ارواا اتحادی  ناخواست  قوانین از جلوگیری

 و بازارها رریق از یا و حذف اتحادی  برنام  از دارند "حد از بیش تداخل" ک  کارهایی و کسب -

 .شوند ایگیری آسیا و امریکا با آزاد تجاری معامالت

 بین نفاوت و ند،کن می مااجرت انگلستان ب  کسانیک  برای تر قوی مااجرت قوانین تعیین -

 .آیند می بریتانیا ب  کار برای ک  کسانی با گردشگران

 .باشند آزاد ارواا های دادگاه "ضروری غیر دخال " از انگلیس های دادگاه و الیس -

 در و شود واگذار عضو کشورهای دیگر ب  کند تمرکز بروکسل در اینک  بجای اتحادی  قدرت -

 قوانین اجرای قدرت یعنی)بگیرد سرچشم  ارواا اتحادی  از یندهفزا و متمرکز بطور قوانین مقابل

 سایم کوچک و بزرگ کشورهای چ  اتحادی  این در نظر اعمال در آناا و شود واگذار کشورها ب 

 .(باشند

 .ارواا اتحادی  عضو کشورهای میان در "تر نزدیک اتحاد" اتحاد اصل لغو -

 آسیا. و امریکا بازارهای ب  ارواا اتحادی  مالی بازارهای اتصال -

 های مخالف  با عمومی، آرای ب  ارواا اتحادی  در لندن عضوی  سرنوش  سپردن هرچند     

 ارواایی سفر اولین اما بود، شده مواج  اتحادی  این اعضای میان در و انگلیس داخل در جدی

 همتایان رنظ جلب برای ک  ، می ماه انتخابات در مجدد ایروزی از اس کامرون دیوید

 لندن برای مثبتی دستاوردهای شد، انجام ارواا اتحادی  ساختار در اصالحات از اش ارواایی

 همتایان موافق  نتوانس  برلین و ورشو ااریس، اله ، ب  سفر در انگلیس وزیر نخس . نداش 

 دیوید .کند جلب ارواا اتحادی  در عضویتش شرایط تغییر برای لندن های تالش از را اش ارواایی

 ک  مذاکراتی در کشور این موضع و ارواا اتحادی  در خود درخواستی تغییرات بدنبال کامرون
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 شورای رئیس) توسک دونالد ب  نام  یک در گیرد صورت ارواا اتحادی  و انگلستان بین بود قرار

 3ودب نموده اعالم و شناسایی را کننده نگران حوزه چاار 3101 نوامبر 01 تاریخ در ،(ارواا

 واحد بازار تکمیل و رقاب  ارتقاء منظور ب  آن عضو کشورهای و ارواا اتحادی  تعاد3 رقاب  -

 .ارواا

 ب  معتقد تناا و ندارد "تر نزدیک اتحادهای" سیاس  اجرای ب  تمایلی انگلستان3 حاکمی  -

 های ن زمی در اتحادی  این قوانین لغو خواستار و اروااس  اتحادی  بیشتر سیاسی یکپارچگی

 .اس  انگلستان ب  نسب  حداقل اناهندگی و مااجرت نظارتی،

 سوء از جلوگیری ویژه ب  آزاد، جنبش ب  دسترسی ب  مربوط مسائل فصل و حل3 مااجرت -

 ب  کامل دسترسی محدودی  و مااجرت موضوع در بالقوه تادید ارزیابی و تقلب یا استفاده

 خاص شرایط در کشور یک ک  زمانی در بخصوص ارواا اتحادی  جدید کارگران برای کار مزایای

 .دارد قرار استثنایی و

 اول واحد زمین  در ررف  دو تعاد یک فصل و حل کردن فراهم3 اقتصادی داری حکوم  -

 این در تبعیض با نباید اس  یورو منطق  از خارج ک  انگلستان مثل کشوری مثال بطور ارواایی،

 .شود برخورد آن با زمین 

 فوری  در روالنی مذاکرات از اس ارواا توسط شده اعالم جدید فصل و حل در حوزه چاار این

 ارواا اتحادی  در عضوی  جا  تعادات از وسیعی ریف شامل ک  گرف ؛ قرار توج  مورد 3102

 (.Gram, 2016:40) بود

 

 برگزيت تحقق در Immigration مهاجرت مسأله نقش

 آرزوهای جزو ارواایی کشورهای ب  مااجرت آن، از ایش حتی و بیستم قرن ابتدای از گرچ     

 و اقتصادی رشد با بیستم، قرن آغاز از ادیده این اما بود، یافت  توسع  کمتر سرزمیناای جوانان

 و گرف  خود ب  بیشتری سرع  ارواا، منطق  در کار گسترده بازارهای گیری شکل همچنین

 خاک سیاسی، مختلف دالیل ب  یا اقتصادی ندگیز سطح بردن باال هدف ب  مااجران گرچ 

 اذیر مااجر کشورهای عالق  مورد مسئل  این هیچگاه اما کردند، انتخاب زیستن برای را ارواا

 و معاصر جاان در را انسانی فضای تاریکش یا  یسا اکنون هم ک  بحرانی حقیق  در. نبود

 و مااجرت» اصطالح اس ؛ تمااجر بحران اس ، داده قرار اوشش تح  نوین یها تمدن

 ک  کند تداعی آدمی ذهن در را انسانی بحران از تصویری تواند یم تناایی ب  خود ،«اناهجویی
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هاس   فرهنگ از یا جاده بعنوان ارواا میان این در نداش . وجود آن از تصوری چنین هرگزقبالً 

 از ارواا مختلف منارق بین فرهنگی ارتباط و تالقی جا  مکانیسمی بعنوان مردم مااجرت و

 از بخصوص روی  بی و گریخت  افسار یها مااجرت ب  توج  با زمان مرور ب  اما اس ؛ بوده دیرباز

 غربی ارواای مردم و سیاستگذاران از برخی میان نگرانی موجب قاره این غرب بطرف ارواا شرق

 موجب آمده بوجود بلق سالاای در ک  بیگاه و گاه مالی بحراناای ب  توج  با ک . اس  شده

 وجای چاار چالش یک ایجاد موجب ک  اس  شده کشورها این مردم بیشتر شدن حساس

 در حتی کشورها برای را زیادی مشکالت ک . اس  شده سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 انگلستان مردم بیشتر منفی واکنش موجب امر همین و اس  آورده بوجود امنیتی یها حوزه

 نیتر مام از از یکی مااجرت موضوع بطوریک  اس  شده کشور این ب  مااجران هجوم ب  نسب 

 (Battisti, 2015).اس  بوده برگزی  مورد در انگلستان مردم گیری تصمیم یها مالک

 ارسی هم  ب  برای انگلیس های انگیزه ترین اصلی از یکی مااجرت قانون در تغییر موضوع     

 نیز کامرون شعارهای نیتر مام از یکی. اس  بوده ارواا اتحادی  در ماندن یا جدایی گذاشتن

.« بود ارواا اتحادی  قدرت گسترش کردن محدود و مااجرتی یها اس یس کردنتر  سخ »

 در توانند می ارواا اتحادی  عضو 39 شاروندان ارواا اتحادی  قوانین ربق (2230282 )کیانی،

 کشورهای از گسترده های مااجرت اما. کنند آمد و رف  آزادان  صورت ب  اتحادی  این قلمرو

 انگلیس بخصوص ارواایی کشورهای برخی برای ارواا شمال و غرب کشورهای ب  ارواا شرق

 اتحادی  برای ررحی بیان با تا بود درصدد کامرون ابتدا اساس، همین بر. بود شده دردسرآفرین

 رفاه اتحادی ، از انگلیس جامع  بیشتر حمای  موجبات ضوابط، و شرایط برخی تغییر با و ارواا

 فراهم عضورا کشورهای ب  روی  بی یها مااجرت کاهش و ارواا اتحادی  شاروندان اقتصادی

 این اختالف و ناتوانی و ارواایی کشورهای ب  مااجران هجوم ب  واکنش در کامرون. کند

 فصل و حل ای ریش  را وعموض کنیم می تالش کرد تاکید مااجران، اذیرش درباره کشورها

 سوی از مااجران از بیشتری تعداد اذیرش کند نمی فکر ک  داش  بیان مورد این در. کنیم

 و مذاکره مبنای بر. ...بکند کمکی ارواا اتحادی  در مااجران بحران فصل و حل ب  انگلیس،

 کشورهایی در کنیم می تالش و ایم کرده آغاز را ای گسترده های اقدام ارواایی شرکای با همکاری

 های بخش و ایجاد مناسب مشاغل کرده، برقرار ثبات کنند، می مااجرت آناا از دارند مردم ک 

 استدالل اتحادی  از خروج خواهان گروه رهبر جانسون بوریس شود؛ تقوی  شان اقتصادی

 برگزی  ب  دادن یرأ با تناا مااجرتاا، مورد در بروکسل بر حاکم دیکتاتوری ب  توج  با کرد یم



 تأثیر برگزیت بر سیاست داخلی و خارجی انگلیس                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

117 

 اعمال را خود خاص مااجرتی یها اس یس و کنترل را روی  بی مااجرت بود خواهد قادر بریتانیا

 (329 0281 رضائیان،)نداشتند کامرون سیاستاای با چندانی همراهی نیزها  رسان  میان این در .کند

 مااجرت رلکنت بریتانیا دول  ک  اس  معنی این ب  مااجرت بحث در در واقع برگزی      

 اقداماتی خواستار انگلستان عمومی افکار و ،ردیگ یم خود دس  ب  را شاروندان داخلی

 در باید کامرون وزیر نخس  بودند معتقد حتی ک  بطوری دارند مااجران قبال در تر سختگیران 

 وعموض این ب  کرده ارائ  ک  ساختاری اصالحات و تغییرات و ارواا سران با خود مجدد مذاکرات

 و مااجرین مورد در هایی محددی  مااجرت، کنترل بر عالوه ک  یا گون  ب  نماید جدی توج 

(Battisti, 2015). شود اعمال ندیآ یم ارواایی کشورهای دیگر از ک  آناایی کاری شرایط  از 

. اند شده انگلیس وارد مااجر 209 از بیش 3102 سال در ک  بود این خواست  این اصلی علل

. برساند نفرهزار  011 از کمتر ب  را انگلیس ب  ارواایی مااجران تعداد تا داد قول کامرون

 از بسیاری ک  این بر عالوه مااجران این بودند معتقد افراری راس  و راس  های جریان

 و اجتماعی خدمات از استفاده در را زیادی های هزین  کنند؛ می اشغال را شغلی های فرص 

 با یوکیب ب  موسوم انگلیس استقالل حزب. کنند می تحمیل لیسانگ دول  ب  رفاهی

 ارواا اتحادی  سطح در اما. کرد بسیاری تبلیغات موضوع این روی افراری راس  های گرایش

 کمپین استدالل. بودند مااجرت قوانین در تغییر مخالف آلمان و ارواا شرق کشورهای بخصوص

 از بسیاری دهد یم را جریان بر بیشتری کنترل جازها برگزی  ک  بود این ارواا اتحادی  ترک

 زندگی کیفی  و دستمزد شغل، ب  اس  ممکن مااجرت باال سطوح ک  بودند این نگران مردم

 کاهش ب  منجراحتماالً  ارواا اتحادی  مااجرت هجوم ملی، سطح در. برساند آسیب خود

 موضوع ک  شد باعث ها خالف م همین. اس  شده ها ییایتانیبر برای زندگی استانداردهای

 سطح در ملی و جدی موضوعی ب  ارواا اتحادی  از شدن خارج یا ماندن ارسی هم  برگزاری

 در ارسی هم  برگزاری ررفدار راس  جریان فشار تح  کامرون دیوید. شود تبدیل بریتانیا

 ضد و زستی مااجر حزب نفع ب  کاران محافظ  آرای ریزش از جلوگیری و کار محافظ  حزب

 اعالم و داد قرار دولتش برنام  یها  یاولو از یکی را ارسی هم  موضوع «استقالل» ارواا اتحادی 

 .شود می برگزار 3108 سال در ارسی هم  این 3101 سال انتخابات در ایروزی صورت در کرد

 ارواایی غیر حتی و ارواایی مااجران هجوم ب  اشاره با شد گفت  ک  همانگون  برگزی ررفداران 

 عالوه است  شده سبب مااجران این حضور ک  دارند تاکید گذشت ، سال انج ری در بریتانیا ب 

 و باداش  حوزه جمل  از اجتماعی ساختاای زیر کشور، این در دستمزدها و کار بازار بر فشار بر



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1317 تانتابس، 5 شماره ، دومسال ؛ یفصلنامه راهبرد سیاس

111 

 مااجران شمار مورد در رسمی آمارهای همچنینها  . آنکند تحمل را سنگینی بار آموزش،

 ارواایی مااجران هجوم کنترل راه تناا ک  دارند تاکید مسال  این بر و بردهسؤال  زیر را ارواایی

 و قید از شدن رها و برگزی  بریتانیا، ب  کشورها سایر غیرقانونیاز مااجران ورود از ممانع  و

 در ارواا تحادی ا قوانین نتیج  در انگلستان ملی آمارهای براای . اروااس  اتحادی  قانونی بندهای

 غربی و شرقی ارواای از کارگر میلیون دو حدود اکنون هم مرور و عبور آزادی و مااجرت زمین 

 .کنند یم کار بریتانیا ارواایی در غیر کارگر میلیون س  حدود و

 مردم دییتأ مورد داش  ک  مخالفانی و ررفداران یها استنباط تمام با برگزی  هرحال ب      

 رژیم یک رراحی ب  لندن دولتمردان تا آورد فراهم فرصتی جا  همین ب  و گرف  رارق بریتانیا

 اجرای از حاصل  یها چالش وجود با و باشند داشت  یا ژهیو توج  انگلستان خاص مااجرتی

 عامل مامترین شاید ک ] مااجرت موضوع در بخصوص آن بیشتر مندی باره صدد در برگزی 

 از برخی های موضعگیری اولین در خارر این ب  و. باشند[ بود برگزی  با موافق  در مردم

 UK قانون تح  ارواا اتحادی  شاروندان مااجرت اس ازین ک  شد عنوان انگلیسی مسئولین

 ب  میان این در و دارد کشور این در ارواا اتحادی  شاروندان وضعی  حل در سعی و بود؛ خواهد

حتماً  و نشود ضایع آناا از حقوقی تا رد خواهد توج  نیز EU در ساکن بریتانیاییاای وضعی 

 با ک  یا گون  وب . کرد خواهد لحاظ اتحادی  مقامات با خود گفتگوهای در را مورد این

 این در ک  ارواا اتحادی  شاروندان با شیوه همان ب  انگلستان شود برخورد بریتانیایی شاروندان

 ب  ورود قصد بعد ب  این از ک  شاروندانی دیگر برای و کرد، خواهد رفتار کنند یم زندگی کشور

 توج  با ترتیب بدین (Bustos, 2016) .باشند هماهنگ جدید قوانین با باید دارند را بریتانیا

 حدود ک  کنند یم زندگی بریتانیا در EU شاروندان از نفر میلیون 2 حدود موجود آمارهای ب 

 این و دارند سکون  کشور این در ک  اس  بیشتر و سال 1 حدود افراد این از نفر میلیون 3

 توانند یم خودشان درخواس  و الزم شرایط داشتن صورت در خواهد صورت ک  بازبینی در افراد

 تاریخ تا ک  کسانی البت  شوند محسوب بریتانیا شاروند اینک  بدون کنند دریاف  دائم اقام 

 گردند مند باره مزی  این از توانند یم نیز شود ار آناا اقام  سال 1 مدت برگزی  انجام ناایی

 مذاکرات و بعدی تصمیمات منتظر باید دارند اقام  سابق  سال 1 از کمتر ک  افرادی بقی  و

 بمانند. UK و EU ناایی
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 :داخلی شرايط و ها استیس بر برگزيت آمد یپ

 کابینه و تحوالت در نهاد حاکمه رییتغ

 ب  نسب  کامرون دیوید انتخاباتی مواضع تا دادند هم دس  در دست  عوامل این هم      

 ک  وی. نبرد جایی ب  راه اتحادی  این شرایط برخی مورد در زنی چان  و ارواا اتحادی  در ماندن

 ارسی، هم  آرای نتایج شدن مشخص با بود، ارواا اتحادی  در ماندن ررح سرسخ  موافقان از

 نیز برگزی  ارسی هم  از اس روز در وی. داد خواهد ستعفاا خود سم  از زودی ب  کرد، اعالم

 قدرت از سرانجام و "دارد نیاز جدید رهبر یک ب  کشور ک  کنم یم فکر من" ک  کرد اعالم

 دس  در ارواا اتحادی  از خروج در را بریتانیا هدای  سکان می ترزا خانم و کرد گیری کناره

، در سخنانی در برابر داونینگ اش کابین نشس  نخس  وزیر انگلیس اس از  ترزا می .گرف 

)ساختمان نخس  وزیری( گف  ک  این انتخابات زودرس در ماه ژوئن آینده برگزار  استری 

اارلمانی در  زودهنگام انتخابات  ک  خواستار برگزاری  من تصمیم گرفتم   3 » گف   وی .خواهد شد

 32با اشاره ب  هم  ارسی برگزی  در  اش سخنرانیوی در   «شوم. تاریخ هش  ژوئن امسال  

میالدی، تصریح کرد در جریان مذاکرات لندن با بروکسل ب  ثبات و رهبری  3102ژوئن 

قدرتمند نیاز دارد، اما احزاب مخالف کارگر، لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند ب  جای 

کاران در مجلس  ه محافظ با اشاره ب  اکثری  شکنند 'ترزا می. وحدت، ب  دنبال تفرق  هستند

 .دهد احزاب مخالف، موقعی  دولتش را در مذاکرات برگزی  تضعیف کنند عوام گف  اجازه نمی

گوید ممکن اس  با توافق ناایی خروج از  نخس  وزیر انگلیس بیان داش 3 حزب کارگر می

دول  هستند ها و حزب ملی اسکاتلند هم مخالف  اتحادی  ارواا مخالف  کند و لیبرال دموکرات

خواهند قدم ب  قدم مذاکرات خروج، با دول  درگیر  مجلس اعیان نیز می 'غیرمنتخب'و اعضای 

یاد  های درخواس ترزا می در اوایل ماه سپتامبر گذشت  در برابر  این درحالی اس  ک  .شود

ی میالدی انتخابات دیگر 3131شده برای انتخابات زودرس اارلمانی تصریح کرده بود ک  تا 

اما رهبر حزب محافظ  کار در صورت ایروزی حزبش در  .دراین کشور برگزار نخواهد شد

تواند آن را ب  مشروعی  استراتژی مورد نظرش برای خروج از اتحادی  ارواا  انتخابات زودرس می

در این میان برخی از محافظ  کاران نیز با ادعای اینک  حزب مخالف کارگر در . تعبیر کنید

وضعی  خود قرار دارد و ترزا می برای ایشبرد راهبردش در مورد برگزی  نیاز ب   نتری ضعیف

 .حمای  کامل اارلمان دارد، خواهان این شده بودند ک  این انتخابات زودرس برگزار شود

 های نظرسنجیمعتقدند ک  با توج  ب  میزان باالی محبوبی  حزب محافظ  کار براساس  ها آن
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قادر اس  ب  راحتی در انتخابات زودرس ب  ایروزی برسد ک  این  صورت گرفت ، این حزب

مردم ب  برنام  محافظ  کاران اس ، یک اشتوان  قوی برای ترزا  رأیایروزی قارع ک  در واقع 

با این وجود خانم نخس  وزیر نتوانس  ب  اهدافش در انتخابات زودرس  .شود می شمرده می

 انتخاباتنتایج و مجبور ب  تشکیل یک دول  اعتالفی شد دس  یابد و اکثری  را از دس  داد 

درصدی حمای  از  03از حزب کارگر، کاهش  ها حمای  درصدی 38موید افزایش خیره کننده 

درصدی  2از حزب ملی اسکاتلند، افزایش  ها حمای درصدی  30حزب محافظ  کار، کاهش 

ی و ضد مااجر یوکیپ و حزب حمای  از حزب لیبرال دمکرات و سقوط کامل حزب ضد ارواای

 .سبز اس 
 

 بالتکلیفی در جامعه انگلستان از ابعاد اقتصادی و اجتماعی ديتشد

بعد اقتصادی و  تشدید بالتکلیفی از از دیگر تبعات برگزی  برای جامع  انگلستان باید ب      

ام روبرو ی با اباها یگذاراجتماعی گف ، عاملی ک  موجب شده روند رشد اقتصادی و سرمای  

وزیر خزان  داری انگلیس « فیلیپ هاموند»ب  « رزولوشن فاندیشن»اندیشکده شود بطوریک  

ها و افزایش  هشدار داد ک  بعد از برگزی  )خروج بریتانیا از اتحادی  ارواا( کم شدن مالیات

واج  م 3130تا  3131های  داری را با کمبود منابع مالی بین سال های دول  وزارت خزان  هزین 

در سال  بودج تواند ب  کسری  شکاف رو ب  رشدی بین درآمد و مخارج دول  می و کند می

منجر شود ک  همین مسال  دول  را مجبور خواهد کرد ب  قرض بیشتر ایش ببرد تا  3131

اسنادی در اختیار وزرای کابین  قرار گرفت  ک  با  .اش داشت  باشد سال بدی 1ای برای  ذخیره

گذاری شده بود و در آن ب  این مسال  اشاره شده ک  بعید اس  دول   د حساس نامعنوان اسنا

اش، شرایط  ها را ب  حال  قبل بازگرداند بنابراین شرایط مالی بتواند تمام این کسری بودج 

این اندیشکده ب  فیلیپ هاموند سفارش کرد ب  جای تالش برای از  .بسیار بدی خواهد داش 

ها، توازنی را در بودج  کنونی ایجاد کند و قرض کردن را کنار بگذارد. یا  میان برداشتن کسری

این  3131یا  3108برای از میان برداشتن کسری، آن را با مدیری  ب  تعویق انداخت  تا سال 

 (2230282 رفیعی،) .ضرر اقتصادی روی ندهد
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 دورنمای بحث مهاجرت و برگزيت چالش

 دس  اکثر ذهن ک  اس  مواردی جمل  از آورد خواهد بدنبال ک  هایی چالش و برگزی      

 مورد دو هر ک  تکلیف و حقوق جنس از هایی چالش اس ، داشت  مشغول خود ب  آنرا اندرکاران

 مامترین از برخی ب  تا درصددیم بخش این در ما. گیرند می قرار شاروندی مباحث حیط  در

 دول  باید ابتدا افکنیم، نظری هستند تری یژهو توج  نیازمند ک  برگزی  از ناشی مشکالت

 شاروندان با تعامل روش آن تبع ب  تا کند مشخص ارواا اتحادی  با را خود ارتباط نوع وضعی 

 دول  دیگر ررف از شود تعیین آناا اقام  شرایط و گیرد قرار مشخص مسیری در ررف دو

 با ارواا اتحادی  شاروندان طتوس شده ارائ  مستندات ک  کند حاصل ارمینان باید لندن

 بر حاکم اخالقی اصول اساس بر باید گون  همین ب  و باشد داشت  مطابق  آناا حقوقی وضعی 

 صورت آتی در ک  هایی مااجرت درباره. گردد حفظ میان این در اقلیتاا حقوق انگلیسی فرهنگ

 قرار آن اای  بر رگزی ب ک  سیاسی الزامات کنترل بر عالوه ک  باشد روری باید گرف  خواهد

. نماید برقرار مورد این در نسبی تعادل یک و نشود انگلستان کار بازار در اختالل موجب گرفت 

 اجرا ب  و آورده در حقوق بصورت را مااجرت بحث در شده گرفت  سیاسی تصمیمات باید دول 

 ب  را مااجران بحث و مذاکرات موازی بطور زمانی جدول یک تنیم با باید بریتانیا دول . گذارد

 از شود انجام برگزی  از اس مااجرت مورد در باید ک  کارهایی برخی میان این در. ببرد ایش

 3قرارند این

 یعنی ارواا اتحادی  از خروج روند از قبل تا مااجرتی جدید سیستم یک باید انگلستان دول  -

 کند اجرا و رراحی 3108 آوریل

 اجرای روند تا باشد داشت  قبل ب  نسب  زیادی تغییرات نباید مااجرتی جدید سیستم -

 .گیرد صورت بیشتر ساول  با برگزی 

 برای مناسب مااجرتی قانون یک جا  ریزی برنام  ای در اکنون هم از باید انگلیس دول  -

 اخالل موجب تا کرده اجرا را آناا مرحل  های الن صورت ب  برگزی  تکمیل از اس تا باشد خود

 .نشود سرمای  و کار زاربا در

 شاروندان اردازش نحوه در تا کند عمل ای بگون  باید مااجرتی جدید سیستم در دول  -

 قائل تفاوت دارند را بریتانیا ب  ورود قصد ارواا اتحادی  از خارج ک  شاروندانی و ارواا اتحادی 

 .شود
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 گیر اا و دس  و سنگین را کنونی مااجرتی های روی  افراد از بسیاری اینک  ب  توج  با -

 مانع ضروری، غیر کارهای از ارهیز ضمن تا شود اصالح نحوی ب  سیستم این باید دانند می

 .شود انگلستان ب  الزم غیر مااجرتاای

 را بریتانیا ب  ورود مجوز محدودی تعداد ساالن  ک  باشد روری باید اذیری مااجر برنام  -

 (8230281 کریمیان،) کنند کسب

 

 گزيت و سیاست خارجی انگلیسبر

و فرانس  س  عضو کلیدی و اای  در اتحادی  ارواا هستند همواره  0انگلستان ب  همراه آلمان     

روند ک  در این میان بریتانیا و  تعیین کننده مواضع و سیاس  خارجی این اتحادی  ب  شمار می

ن امر موجب افزایش ظرفی  این فرانس  تناا اعضای دارای حق وتو و توان اتمی هستند ک  همی

های اعمالی شده اس . اما در این میان دول  انگلستان همواره در  اتحادی  در تحوالت و سیاس 

برابر هر حرکتی برای محدود کردن استقالل ملی در سیاس  خارجی مقاوم  کرده اس ، با 

ارسی برگزی  بوده  این وجود موضوع سیاس  خارجی و امنی  یکی از موارد مام در نتایج هم 

سیاس  خارجی  و دول  انگلیس در ای برگزی  در صدد تغییراتی در روابط خود در موضوع اس 

 (Nevin, 2017) شود. سیاسی با اتحادی  ارواا می اس  ک  بخشی از این تغییر شامل ارتبارات
 

 اروپا اتحاديه نافذيت و موقعیت تضعیف

 این شد خواهد اتحادی  این تضعیف موجب ک  UE برای انگلیس خروج عواقب جمل  از     

 دیدگاه تضعیف باعث اتحادی  از خروجش اس  وتو حق دارای انگلیس اینک  ب  باتوج  ک  اس 

 کاهش را اتحادی  این نظامی و اقتصادی سیاسی، وزن واقع در و گردد امنی  شورای در ارواا

 ده  چند در جدید های قطب ظاور ب  توج  با ک  افتد می اتفاق حالی در این و داد خواهد

 تاریخی مناسبات ب  توج  با دیگر سوی از ایم، بوده اتحادی  این وزن کاهش شاهد اخیر

 ال اصطالح ب  یا و کننده هماهنگ و رابط بعنوان همواره کشور این متحده، ایاالت با انگلستان

 با را هماهنگی و ارتباط این کشور این خروج و اس  بوده مطرح امریکا با اتحادی  این خارجی

 (Campos,2014) .کرد خواهد مواجا  چالش

 
                                                                 

1 Germany 
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 انگلیس و پیامدهای تجاری برگزيت

بحث اقتصادی از جمل  موضوعات مورد توج  کارشناسان در خروج انگلیس از اتحادی  ارواا      

های  بوده اس  بطوریک  حتی مخالفین مااجرت آزاد شاروندان در انگلیس برخی از استدالل

کنند. ررفدارن برگزی  در مورد ایامدهای  زاوی  مسائلی همچون اشتغال بیان می خود را از

اقتصادی ترک اتحادی  ارواا معتقد ب  یک توافق تجاری دوجانب  با این اتحادی  در زمین  تجارت 

هستند ک  منافع هر دو ررف را بتواند تأمین کند. و این درحالی اس  ک  کشورهای عضو 

شود و رسیدن ب  یک توافق تجاری کار  ادی  نیمی از صادرات انگلستان ب  آناا انجام میاتح

تواند جایگزین روابط اقتصادی  چندان آسانی نیس . حال سؤال این اس  ک  چ  ترتیباتی می

ابشین اتحادی  ارواا و انگلستان گردد، در این میان س  گزین  مطرح شده اس  ک  هرکدام 

و توافقنام  تجارت آزاد  3، مدل سوئیس0را دارند. مدل اتحادی  گمرکیشرایط خاص خود 

(FTA) باشد. می 
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Source: Data from CEPII BACI. Total UK exports in 2014 amounted to €339 billion. 

                                                                 
1 Customs Union 
2 Swiss 
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Source: Data from CEPII BACI. Total UK imports in 2014 amounted to €481 billion. 

 

 انگلستان و برگزيت

شود، بنابراین  در حالی ک  بحث در مورد اتحادی  ارواا معموالً از وس  مینستر انجام می     

بوجود آورده  Bremain و Brexit های متمایز انگلیسی در مورد بحث سیاسی بریتانیا، دیدگاه

ن  دو راهی ماندن و رفتن از اتحادی  ارواا گرفتارند ب  نحوی ک  اس . مردم انگلستان در میا

ررفداران خروج از اتحادی  ارواا این  مساوی هستند، و باًیتقرررفداران برگزی  و مخالفان آن 

. البت  نظرات مردم انگلستان با توج  ب  سن و کنند یماتحادی  را ب  چشم یک دشمن نگاه 

در حالی ک  مردم ثروتمند ررفدار ماندن و استفاده از مزایای  مثالً؛ کند یمتحصیالت تفاوت 

شاروندی اتحادی  ارواا هستند، نگرش مردم فقیرتر این کشور متفاوت از این قشر از مردم 

ک  تجرب  جنگاای جاانی را در خارر خود دارند و مناقشات قرن بیستم  تر مسنو مرم  اس ؛

جای گرفت  اس  و فلسف  شکل گیر جامع  ذغال و همواره بعنوان یک کابوس در ذهن آناا 

دارای یک واکنش خلوط هستند ک  از ررفی  دانند یمی مجدد ها جنگفوالد را ارهیز از 

خواهان ماندن و از جانب دیگر بدنبال خروج و بازگش  ب  سیاستاای امپریالیستی هستند ک  
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(. و معتقدند برای ماندن در 3102ریل بلفاس  تلگراف، آو)نکنداین اتحادی  مانعی در راه ایجاد 

های انگلیسی  اتحادی  ارواا خواستار یک نظر متقاعد کننده جا  ماندن هستند. دموکرات

کنند  ها استدالل می خواهان استقالل برای انگلستان، اما خارج از اتحادی  ارواا هستند، آن

ای اتحادی  ارواا تجارت کند و تواند از رریق اتحادی  تجارت آزاد ارواا با کشوره انگلیس می

برای تجارت با این اتحادی  نیازی ب  عضوی  نیس . در ررفی دیگر حزب ملی انگلیس حزب 

های  یورو اسکیپتی بسیار دقیق اس  بطوری ک  از هم  ارسی برگزی  برای ایجاد مجدد سن 

 (Hughes, 2016: 22) برد و نیوزیلند باره می با کانادا، استرالیا و ارتباط سنتی قبل انگلیسی

ژوئن صورت گرف  و تصمیم ب   32حال اس از انتخاب مردم بریتانیا در مورد برگزی  ک  در 

گرفت  شد دول  انگلیس باید بدنبال جایگزینی دیگر در ارتباط با جاان خارج باشد ه  UEترک 

اس  ک  (. و این درحالی 3102312 کیتی،)باشدخارج از چارچوب ناادهای اتحادی  ارواا 

بازگش  ب  روال قبل از ایوستن ب  اتحادی  ارواا کاری بی سرانام اس  چونک  جاان از آن زمان 

ی کرده و تجارت بین الملل تح  نظارت سازمان تجارت جاانی و ا گستردهتانون تغییرات 

 ی قرار گرفت  اس .ا منطق ی تجاری ها بلوک

 

 برگزيت(اروپا )ه سازه انگارانه خروج بريتانیا از اتحادي تحلیل

بر  با توج  ب  موارد اشاره شده، در اینجا ب  تجزی  و تحلیل روابط انگلیس و اتحادی  ارواا     

. همانطور ک  اشاره شد سازه گرایان ب  هوی  و منافع میارداز یممبنای نظری  سازه گرایی 

ب  نظر آناا هوی   . در این میاننگرند یمدول  ب  مثاب  باالترین محصول یک روند تاریخی 

و هوی  و منافع نیز  میرو یمما ب  دنبال هوی  خود ب  دنبال منافع  اساساًمقدم بر منافع اس ؛ 

هوی  و منافع خود  تواند ینمو یک دول  هیچگاه ب  صورت فردی  دهند یمدر قالب جمع معنا 

ی  شده اس  و لذا را تعریف نموده و ارزیابی نماید. منافع خاص انگلستان در هوی  خاصی تثب

انگلیس در ادام  روابط خود با اتحادی  ارواا بر تقدم بخشیدن ب  مقول  هوی  ب  جای منافع، 

از  اوالًو با توج  ب  گفتمان خاص حاکم بر این کشور در نظام بین الملل  کند یمتاکید فراوان 

دیگر تمایلی ب  همکاری  ؛ از ررفدینما یمیک ررف بر تداوم روابط خود با اتحادی  ارواا تاکید 

یی همچون اذیرش اناهجویان و آذادی کامل دیگر ها بحثبا دیگر کشورهای این اتحادی  در 

نیس . ک  این امر با  روند یمی شرق ارواا ک  ب  این کشور ها مل اتباع ارواایی بخصوص 

همان  قاًیدق. این کند ینممعیارها و هنجارهای اذیرفت  شده در سطح اتحادی  ارواا مطابق  
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عبارت کلیدی در رویکرد سازه انگاری اس  ک  یک دول  در تعامالت بین المللی و عضوی  در 

ب  صورت فردی هوی  و منافع خود را تثبی  یا تعریف نماید و  تواند ینم، هیچگاه ها  یاتحاد

ندیش  . مطابق نظر سازه گرایان ک  دگرگونی در اابدی یمهوی  در قالب جمعی معنا و مفاوم 

نسب  ب  روابط بین الملل را باعث تحول عمیق و بنیادین در امنی  و صلح بین  ها دول افراد و 

ارواا از ادام  مناسبات و گفتگوها جا  تغییر یا تعدیل   یاتحاد ،دانند یمالمللی و ثبات جاانی 

اهم و درک . تالش اتحادی  بر گفتگو، تفکند یمجاانی استفاده  مسائلمواضع ایران نسب  ب  

مطابق با  قاًیدقی متعارض با صلح و امنی  بین المللی ها دهیامتقابل جا  تغییر و تعدیل 

نظریات سازه گرایان اس . در مقابل ایران در گفتگوهای خود با اتحادی  ارواا همواره تالش 

کرده اس  ب  ررف مقابل القاء کند ک  خط مشی مطلوب ایران ادام  گفتگوها با اولوی  

 مالی متقابل و حذف مواردی چون حقوق بشر اس .-ستاوردهای اقتصادید

اس از شروع نخس  وزیری دیوید کامرون و ایجاد فضای گفتمانی خاص این دول  و ررح      

مباحث جدید در سیاس  خارجی انگلیس و اتحادی  ارواا بخصوص در مورد هجوم آوارگان و 

ی ها انگاره ن برای کشورهای ارواایی تبدیل شده بود،فرار از معرک  خاورمیان  ک  ب  یک بحرا

نسب  ب  سیاس  مااجر اذیری اتحادی  ارواپا و بخصوص المان  ها یسیانگلجدیدی در ذهنی  

ی ارسالی بعدی انگلیس نیز باعث تقوی  هر چ  بیشتر این ها امیاو فرانس  شکل گرف . 

ی این اتحادی  را بخصوص در ها س ایسو تصورات شد ک  این کشور قصد همراهی  ها انگاره

و   یهو موضوع مااجران ندارد، ب  همین خارر همانطور ک  اشاره شد ربق نظری  سازه گرایان،

نیز در  ها دول شکل دهنده منافع آنااس  و هوی   ها دول ثاب  نیس . هوی   ها دول منافع 

ی جدید تعامالت، ب  ها گون  . شکل گیریردیگ یمروند تعامالت میان بازیگران با یکدیگر شکل 

. از دیدگاه دهد یمتدریج هوی  بازیگران و در نتیج  منافع و نوع رابط  میان بازیگران را تغییر 

، روابط میان دهند یمسازه گرایان، هنجارها و قواعد عالوه بر این ک  هوی  بازیگران را شکل 

ایجاد شده ک  عالئمش را نشان داد . بر این اساس هنجارهای جدید کنند یمآناا را نیز تنظیم 

 ها دول روابط جدیدی میان بریتانیا و اتحادی  ارواا را باعث شود. در واقع چون  توانس  یم

ی و نگاه دیگر بازیگران را نسب  تلق ی تعامل میان خود،ها  یروبا تغییر در عملکرد و  توانند یم

تغییر  کامالًادی  ارواا نسب  ب  یکدیگر ب  خود عوض کنند؛ لذا چارچوب رفتاری انگلستان و اتح

ک  باورها  دهد یمی بنیادین در سیاس  بین الملل هنگامی رخ ها یدگرگونکرد. و از آنجایی ک  

ی کنشگران داخلی تغییر کند و از این رریق، قواعد و هنجارهای قوام بخش در ها  یهوو 
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نسب  ب  اتحادی  ارواا اس از بحث ی سیاسی آناا تغییر ایجاد کند، باورهای انگلیس ها  یرو

آوارگان و بحراناای اقتصادی همون یونان باعث تغییر در دیدگاهاا و تغییر رفتار آن کشور 

 نسب  ب  اتحادی  ارواا شد.

 گیری نتیجه

کنیم. ابتدا  موضوع بگزی  و خروج بریتانیا از اتحادی  ارواا را در س  عنوان اصلی بررسی می      

اردازیم و در  فرهنگی انگلیس با اتحادی  ارواا می -از منظر تقابل تاریخی  زی ب  موضوع برگ

افکنیم و در اایان نیز  بخش بعد ب  چگونگی تحقق برگزی  از دیدگاه بحران مااجرت نگاهی می

با توج  ب  مسائل روز و سیاس  جاری داخلی در انگلستان ب  این موضوع از دیدگاه مواضع 

اردازیم. درباره روند  اخلی بخصوص نخس  وزیر وق  دیدید کامرون میانتخاباتی احزاب د

فرهنگی انگلیس با اتحادی  همانطور ک  گفت  شد،  -بوجود آمدن برگزی  از نگاه تقابل تاریخی

دهد چندان تمایلی  انگلیس بعنوان اسب تروای این اتحادی  چنان ک  روند عضویتش نشان می

های ابتدایی اس از جنگ  از همان سال دی  نداشت  اس  وب  تشکیل و عضوی  در این اتحا

ه دیدگا نیتر متحد شکل جدی ب  خود گرف ، مام جاانی دوم ک  تالش برای تحقق ایده ارواای

صورت فدراسیون اداره  مردان بریتانیا این بود ک  کشورشان حاضر نیس  در ارواایی ک  ب  دول 

 واقعی  در مجموع باید گف  ک  شد، شرک  نماید.شود و اول و اارلمان مشترک داشت  بامی

 نظامی و سیاسی های حوزه در همگرایی برای زیادی رغب  انگلیس ک  اس  این انکار غیرقابل

در خصوص  آورد. نگرانی می وجود ب  کشور این برای حاکمیتی های محذوری  ک  چرا ندارد

کی دیگر از مامترین عوامل رأی ب  موضوع مااجرت و ناراحتی از حضور اناهجویان ب  عنوان ی

ک  این مورد از چند زاوی  متفاوت  .خروج بریتانیا از اتحادی  ارواا مورد استناد قرار گرفت  اس 

توان ب  آن اشاره کرد بحث ورود مااجران و مشکالت  قابل بررسی اس ؛ اولین موردی ک  می

از قوانین مااجرتی اتحادی  ارواا  اقتصادی بوجود آمده بود ک  سبب نارضایتی مردم این کشور

شد عامل دیگر مسائل امنیتی مرتبط با مااجران اس  ک  بعل  برخی اتفاقات تروریستی 

موجب واکنش مردم بریتانیا ب  حضور مااجران خارجی شد و اما شاید مامترین عل  مربوط ب  

ملی گرایی بررسی  بحث برگزی  و مااجران را بتوان در دو قالب اقتصادی و مباحث هویتی و

ک  عل  عالوه بر اینک  عاملی دخیل در گرایش مردم ب  سم  برگزی  داش  شاید بتوان آنرا 

 زیربنای هم  گرایشاا دانس .
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های مردم در  ک  سبب اعتراض برخی گروه گف  ک  از مامترین عوامل توان یمدر حقیق       

اخیر دانس . ربق قوانین  یها ت در سالتوان مشکالت ناشی از مااجر بریتانیا شده اس  را می

 ارواای شرقیاتحادی  شرایط کار و مااجرت برای تمامی اعضا یکسان اس . یعنی یک شاروند 

ب  انگلیس آمد و کار ایدا کند. و این یعنی بیکار شدن  تواند یب  راحتی و بدون هیچ مشکلی م

بحث مااجران  در واقع .شده بود انش یتیباعث نارضا داًیک  شد ها یسیجمع زیادی از خود انگل

از اضالع مثلث مسبب گرایش مردم بریتانیا ب  خروج از اتحادی  ارواا بود خروجی ک  ناراضایتی 

مردم و مسئوالن انگلیسی از قوانین مااجرتی صادر شده از جانب این اتحادی  در آن بی تأثیر 

ماستریخ  تح  همکاری بین دولتی نبود، در واقع سیاس  مااجرتی اتحادی  ارواا در معاهده 

قرار گرف  سیاستی ک  در ایمان آمستردام اصالح شد اما همین امر موجب خارجی سازی 

سیاس  مااجرتی این این اتحادی  شده اس  بدین معنا ک  وسع  عملکرد اتحادی  در زمین  

ی سریعتر سیاس  مااجرتی فراتر از مرزهایش گسترش ایدا کرد و بعد سیاس  خارجی مااجرت

از بعد داخلی آن توسع  یاف  و موضوع مااجرت در کنار مسائلی همچون امنی ، انرژی و 

تجارت ب  حوزه سیاس  خارجی اتحادی  ارواا را یافت  و ب  نحوی ک  تا حد زیادی این مورد از 

 ساکنان بریتانیا مام  مسال  هوی  تا حدی برای برخی ازاختیار کشورها عضو خارج شده اس . 

گیرند ولی بازهم تاکید آناا روی  اس  ک  آناا کمک مااجران ب  اقتصاد بریتانیا را نادیده می

مسال  مااجرت اس . اگر بخواهیم ب  صورت شفاف سخن بگوییم باید ب  این نکت  اشاره کنیم 

ارسی نگاه کنیم، تقریباً بخش  ب  مسال  هم « عنصر مااجرت»ک  اگر بدون در نظر گرفتن 

 .ایم و نادیده گرفت   برده سؤالین موضوع را زیر عمده ا

ب  نظر از دیدگاه اینک  چرا دول  وق  دیوید کامرون اقدام ب  برگزاری برگزی  نمود؛      

انگیزان   های سیاستمدار بر اساس محاسبات سیاسی مصلح  رسد ک  شماری از نخب  می

ب قدرت و ن  در راستای منافع ملی مدت خود و در راستای منافع حزبی خود با هدف کس کوتاه

های انگلستان دیده  ارسی را در ایش گیرند. آنچ  ک  امروز در رسان  تصمیم گرفتند تا راه هم 

با هدف ایروزی در انتخابات  3103ارسی سال  شود این اس  ک  تصمیم برای برگزاری هم  می

اتخاذ چنین تصمیمی کار و برای حزبی ک  در قدرت قرار دارد  بودگرفت  شده  3101سال 

کردند ک  مردم ب  خروج  هیچ یک از اعضای حزب حاکم فکر نمی بطوریک باشد.  سختی نمی

بدهند و این ب  این معنی اس  ک  حزب حاکم قمار سیاسی  یکشورشان از اتحادی  ارواا رأ

سازی  جاانیهایی را متوج  روند  کرد. نتیج  این شده ک  خروج انگلستان از اتحادی  ارواا تنش
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ها درباره انتقال قدرت و انسجام ملی،  ترین کشورها کرده اس . نگرانی یافت  حتی در درون توسع 

اذیر  ها در برابر مرزهایی ک  ب  رور فزاینده نفوذ ها درباره فرهنگ ملی و همگانی و سن  نگرانی

کراسی از راه دور ای تح  کنترل برو رور فزاینده رسد ب  اند و مدیریتی ک  ب  نظر می شده

در اایان باید گف   اند ک  نخبگان مضطرب ب  آناا نپرداختند. هایی بوده نگرانی ها نیهستند. ا

موضوع برگزی  )خروج بریتانیا از اتحادی   ک  آنچ  مشخص اس  اینس  ک  بیشتر محققین

ارواا، صنع   مااجرت، حق عضوی  در اتحاده اقتصادی، تجارت و اشتغال، یها ارواا( را از جنب 

اما بنظر نگارنده  ،اند گردشگری، حاکمی  ملی1 قدرت نظامی و دفاعی مورد بررسی قرار داده

برای جلوگیری از  ها یآنچ  موجب خروج انگلستان از اتحادی  ارواا علیرغم تالش فراوان دولت

تحادی  ارواا اف  شدید اعتماد ب  ا و آن از یک نگاه اقتصادی بود بحرانی فراتر ،این رخداد شد

این اتحادی  در سالاای اخیر و در مواج  با بحراناایی چون  یها اس ینتیج  نا کارآمدی سدر 

ایاای در کشورهای ارواایی و خطر بحران امنیتی انفجارهای   بحران آوارگان –،بحران یونان

ل جابجایی عضو این اتحادی  و ناتوانی در کنتر داعش در کشورهای تروریستی یها  یتوسع  فعال

ب  اتحادی   ها یسیاز عوامل مام بی اعتمادی انگل توان یعوامل این ناامنی در سطح ارواا را م

 .ارواا دانس 
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