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چکیده
اتحادیه اروپا در مسیر تبدیل به یک بازیگر تأثیرگذار جهانی ،با چالشهای زیادی مواجه است .در این میان ،یکی از
چالشهای جدید ،مسئله برگزیت است .موضوع فوق میتواند روند همگرایی اتحادیه را با مشکل مواجه سازد .سؤال پژوهش
این است که برگزیت چگونه بر رویکرد اتحادیه اروپا در قابل ایران تأثیر گذاشته است؟ فرضیه مقاله مطرح میکند ،خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا ،منجر به افزایش نگرانی از گسترش ابهام در مورد آینده اتحادیه اروپا؛ گسترش تفکرات ملیگرایانه؛
آینده امنیت اروپا و توجه به بازارهای مصرف جایگزین برای کشورهای عضو اتحادیه میشود .در همین راستا ،متأثر از چهار
شاخص فوق به نظر میرسد اروپای پسا برگزیت تالش میکند از طریق تأکید بر دیپلماسی چندجانبه و حضور پر رنگ در
معادالت جهانی همچون موضوعات مرتبط با ایران کارآمدی خود را به نمایش بگذارد .در این مورد اروپا بر لزوم حفظ و
تداوم برجام و مذاکره با ایران در مورد سطح نفوذ آن در خاورمیانه ،سیاست متعهد سازی جمهوری اسالمی ایران را دنبال
میکند .همچنین ،در یافتههای پژوهش به این نکته اشاره میشود که عواقب خروج بریتانیا از اروپا منجر به توجه بیشتر اروپا به
آینده سیاسی خود شده است و در این میان نقش کشور ایران در چارچوب شاخصهای فوق از سوی اروپا بیشازپیش مورد
توجه قرار میگیرد .موضوع بر اساس نظریه همگرایی به بحث گذاشته میشود .برای بررسی موضوع از روش پژوهش علی-
تبیینی استفاده میشود.
واژگانکلیدی :پسابرگزیت ،اتحادیه اروپا ،ایران ،متعهد سازی ،دیپلماسی چندجانبه.
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Abstract

The European Union has faced with many challenges and difficulties to
become an efficient Union. Berxit is one of an important issue that has created a
major obstacle on evolution of the European Union. However, EU efforts to
manage consequences of that. Questionably, how does the Berxit can impact on
EU’s Foreign Policy towards Iran? Hypothetically, the countries which are
member of EU, have tried to manage the Berxit Consequences, so they are going to
preserve and increase their power as an international agent Because EU countries
are concerns about the consequences of Berxit that will impact on the process of
EU’s Integration and uncertainty which are created in EU. This Research shows
that exist of Britain from the European Union will have Political and Economic
impacts on EU Foreign Policy towards other countries such as Iran. Theoretically,
this Essay is based on the Integration Theory. An explanatory method is used to
explain that.
Keywords: Post-Brexit, European Union, Iran, Engagement, Multilateral
Diplomacy.
مقدمه

بریتانیااا یکاای از مهمتاارین کشااورهای عضااو اتحادیااه اروپااا ب اوده و نقااش بساایار مهماای در فراینااد
 برگزیت همانطور که از اسمش پیداساات بااه خااروج بریتانیااا از.تصمیمگیری در این اتحادیه داشته است
 منجر، برگزیت در کنار مسائل متعددی که برای خود انگلیس به وجود آورده.اتحادیه اروپا اشاره می کند
 نتیجه فوق با روی کار آمدن ترامپ در امریکااا و.به گسترش موج ملیگرایی در اتحادیه اروپا شده است
 اتااریش و ایتالیااا تشاادید، آلمان،رشد گروهای ملیگرا در برخی دیگر از کشورهای اروپا همچون فرانسه
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یافته است .در این میان طرفداران تداوم همگرایی در اتحادیه اروپا و مسئولین فعلی اتحادیه تالش میکنند
با شیوههای مخت لف گسترش واگرایی در اتحادیه اروپا را مدیریت کرده و یا حداقل کاهش دهند .در این
میان ناکارآمدی اتحادیه اروپا در دو سطح داخلی و بینالمللی بهعنوان شعار طرفداران ملیگرا و گروهای
پوپولیستی در اروپا قرار گرفتااه اساات ( .)Tell Cremades & Novak,2017,p.45اروپااا ضامن توجاه بااه
راهکارهای داخلی برای پاسخ به انتقادات ،تالش میکند در سطح بینالملل وجهه و پرستیژ خود بااهعنوان
یک بازیگر تأثیرگذار جهانی را حفظ کند .تحوالت فوق در حالی در اتحادیه در جریان است که خروج
ترامپ از برجام آینده همکاری با ایران و نقش ایران در سیاست خارجی اروپا را دوچناادان کاارده اساات.
اروپا ایران را گزینهای میبیند که میتواند از طریق آن دورنمایی از پرستیژ بینالمللی را برای خود فااراهم
کند .مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به خود اروپا محاادود نمیشااود و ایاان موضااوع میتوانااد سااایر
کشورها از جمله ایران را تحت تأثی ر قرار دهد .اتحادیه اروپا در خصوص ایران در دو حااوزه اقتصااادی و
سیاسی -امنیتی رویکرد متفاوتی را در قبال ایران اتخاذ کرده است و بسیاری از سیاستهای اتحادیه اروپااا
تحت تأثیر قدرتهای عمده تصمیم گیرنده سیاست خارجی اتحادیه یعنی انگلستان ،آلمان و فرانسه اتخاذ
گردیده است .بر این اساس بررسی خروج بریتانیا بهعنوان یکی از اعضای مهم این اتحادیه و تااأثیر آن در
رویکرد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران حائز اهمیت است.
در ارتباط با موضوع ،پژوهشهای مختلفی صورت گرفتااه اساات .قربااانپور نجااف آبااادی و گااودرزی
( )2016در مقاله «بحرا ن اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا و همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی» ،بااه موضااوع
بحران اقتصادی و مالی و تأثیراتی که این بحران در عرصه اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو داشته است
پرداختهاند .خالوزاده ( )2014در مقاله «چشمانداز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا» بااه ایان مساائله
میپردازد که سیاست خارجی و امنیتاای مشااترک اروپااایی علاایرغم اینکااه در برخاای از زمینااههای کمتاار
حساس ،باعث اتفاق نظر اعضای اتحادیه اروپایی شده است اما از این پتانسیل برخوردار اساات کااه بتوانااد
جایگزین سیاست خارجی ملی کشااورهای عضااو گااردد .موسااویزاده ( )2014در مقالاه «دیاادگاه حاازب
محافظه کار بریتانیا در قبال اتحادیه اروپا در نیمه اول قرن بیستویکم» ،به موضوع رفتار سیاساات خااارجی
بریتانیا در قبال همگرایی از دیدگاه مراجع بریتانیایی پرداخته و اشاره میکند که خروج بریتانیا از اتحادیااه
اروپا موجب ازهمگسیختگی شدید در حااوزه اروپااای شاامالی و آتالنتیااک میگااردد .احماادی لفااورکی
( ) 2014در مقاله «نگاه آلمان به همگرایی اروپایی» به موضوع نگرانی کشورهای عضااو اتحادیااه اروپااا در
مورد نوع رفتار آلمان در این اتحادیه و احیای مسئله آلمان بهخصوص پس از بحران یااورو از سااال 2010
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پرداخته و به این نکته اشاره می کند که اروپا نگران مسیری است که آلمان از طریق آن میخواهد اروپا را
نجات دهد .ایزدی در مقاله «رویکرد فرانسااه بااه اتحادیااه اروپااا» بااه دیاادگاه فرانسااه نساابت بااه چگااونگی
برون رفت اتحادیه اروپا از بحران مالی و اقتصادی پرداخته و بیان میکند که فرانسااه کلیااد بقااای اتحادیااه
اروپا را در تعمیق همگرایی میداند .در همین راستا در  22ژانویه  2018مرکل صدراعظم آلمان و مکرون
رئیسجمهوری فرانسه بیانیه مشترکی را برای آینده ادغام اتحادیه اروپا امضا کردند و بر روند تعمیق بیشتر
در اتحادیااه و تااالش در ایاان زمینااه تأییااد کردنااد ( .)Fabbrini,2018,p.16در پژوهشهااای خااارجی
بهخصوص به زبان انگلیسی در مورد عواقب خروج بریتانیا و تأثیر آن بر اروپا و بریتانیا مااورد بحااث قاارار
گرفته است اما در مورد ارتباط این موضوع به کشور ایران و نتایجی کااه میتوانااد باارای ایااران بااه همااراه
داشته باشد به لحاظ تازگی موضوع ،پژوهشی صورت نگرفته است.
در این پژوهش ،با بهکارگیری روش علی -تبیینی بنا داریم ،این نکته را مورد تأکید قرار دهاایم کااه در
شرایط کنونی که اتحادیه اروپا از افزایش موج ملیگرایی و گسااترش واگرایاای در داخاال خااود بیمناااک
است تالش میکند از موضوعات بینالمللی وحدت ساز که نشانگر جایگاه و وزن تأثیرگااذاری خااود در
صحنه بینالملل است استفاده کند .در واقع نقش ایران و بهخصوص حمایت اعالنی اروپا از تداوم برجااام
بعد از خروج ترامپ از آن متأثر از پاسخ اتحادیه اروپا به انتقادات فرا روی آن از سوی ملیگرایان است.
چارچوب مفهومی :همگرایی در اروپا و چالش برگزیت

نظریه همگرایی بر اساس معیارها و مالکهای مختلفی طبقهبندی میشااود .باار پایااه نقااش و سرنوشاات
دولت در فرایند همگرایاای ،نظریااه ها بااه دو دسااته دولاات محااور و حکمراناای چندالیااه تقساایم میشااوند.
نظریه های دولت محور بر نقش تعیین کننده و بنیادی دولتهااا در فرآینااد همگرایاای منطقااهای در تااالش
برای تأمین منافع و قدرت ملاای تأکیااد میورزنااد و از طاارف دیگاار ،براساااس رویکاارد نظااری حکمراناای
چندالیه ،دراثر رشد فزاینده تصمیمگیری فراملیگرا و منطقهای ،دولتها در حال از دساات دادن زمینااه و
فلسفه وجودی خود هستند .این دسته از نظریهها مبتنی بر تجرباه همگرایاای در اروپاساات ،چراکااه اتحایااه
اروپا به صورت اصلیترین تصمیمگیرنده در اروپا درآمده است ( Dehghani Firouzabadi, 2019,p.91

) .هنگامی که در مورد مجموعهای از سیاستهای معطوف و مربوط به روابط بین اعضا یا مناساابات درون
منطقهای توافق حاصل گردید ،شرکتکنندگان در فرآیند همگرایی مجبااور میشااوند فااار از اهااداف و
نیات اولیه ،سیاستهای مشترکی را نسبت به طرف های عضو و کشورهای ثالث غیرشرکت کننااده اتخاااذ
کنند و در این فرایند احتمال آن وجود دارد که به ناچار به طور فزایندهای بر نهادهای مرکاازی بااه منظااور
انجام آن اتکاء نمایند (.)Schmitter, 1969, p.165
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تحقق موفقیااتآمیز اهااداف اولیااه همگرایاای بااه علاات ماهیاات تبعی

آمیزشااان ،موجااب عکسالعماال

خصاامانه کشااورهای غیرشاارکتکننده در فرآینااد همگرایاای و فعالیتهااا و اقاادامات جمعاای و مشااترک
کشورهای همگرا شده میشود .فرایند برونگرایی یک پیامد مسااتقیم ساازوکار تسااری اساات .ایاان رونااد
زمانی اتفاق می افتد که اتصال و پیوند ذاتی وظایف به درجات و سطوح باالیی در فرایند همگرایی برسااد
و موجب واکنش خصمانه کشورهای خااارجی تااأثیر پذیرفتااه شااود .لااذا برونگرایاای یااک رونااد و رویااه
تکمیلی برای تسری است که تنها به صورت حاشیهای بعضی از ابعاد تعامل بااین پویشهااای داخلاای نظااام
همگرا شده و محیط بینالمللی آن را مورد توجه قرار میدهد (.)Dehghani Firouzabadi, 2015, p.150

یکی از مبانی مناسااب باارای بررساای تئوریااک همگرایاای اروپااا ،تعریااف هاااس 1از همگرایاای اساات .وی
همگرایی را فرایندی قلمداد میکند که از طریق آن بازیگران سیاسی از ملیتهااای مختلااف؛ وفاداریهااا،
انتظارات و اقدامات سیاسی خود را به سوی مرکز جدیدی که دارای نهادهای فراملی است انتقال میدهند
( .)Hass,1986, p.16امروزه مشاهده میشود که با وقااوع بحااران اقتصااادی اروپااا ،اجماااع داخلاای درون
دولتهای ملی دچار تردید گردیده و دیدگاههای مختلفی در مورد سیاستهای اقتصاد ملاای بااه ویااژه در
بریتانیا مطرح گردید که در نهایت منجر به برگزاری همهپرسی جهت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شااد.
با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،اتحادیه در صاادد اساات بااا دولتهااای عضااو اتحادیااه بااه یااک سیاساات
خارجی ،امنیتی و دفاعی مشترک مستحکمتری دست یابند (.)Javadi, 2016, p.5

با گسترش تفکر ملی گرایی در اروپا و حمایت دولت ترامپ از آن ،فرایند همگرایی در اتحادیه اروپااا
با مشکل مواجهه میشود .در واقع ،ملیگرایی نتیجهای جز افزایش واگرایی میان کشورهای عضو اتحادیه
نخواهد داشت .با این تحول ،اتحادیه تالش میکند به معضالت و انتقادات مطرح شده از سوی طرفاادارن
ملی گرایی پاسخ دهد .با شرایطی که برای اروپا با خروج بریتانیا به وجود آمد برخاای از سیاسااتمداران و
دولتهای عضو طرفدار تفکر جدایی از اروپا و تمرکز زدایی 2شدند .آنها معتقدند مسیر اروپااای واحااد
امکان پذیر نیست و شکافهای مختلفی در شمال و جنوب و همزمان در شرق و غرب اروپااا وجااود دارد
که مرکزیت زدایی از اروپا با حرکت به سمت مسیری که بریتانیا شروع کرده است آینده نویااد بخشاای را
نشان میدهد .در مقابل برخی دیگر از کشورهای عضو ،ادغام و همبستگی 3بیشتر را برای آینده اتحادیااه
________________________________________________________________
1

Hass
The Centrifugal Trajectory
3 The Centripetal Trajectory
2
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مورد توجه قرار دادهاند .در این دیدگاه ،خروج کامل بریتانیا از اروپا باعث میشود تااا اروپااا بااا ماادیریت
متمرکز امور به سمت ایجاااد یااک اروپااای یکپارچااه و قااویتر حرکاات کنااد ( Cini & Verdun, 2018,

 .)p.64در مورد این دیدگاه که ،همگرایی در اروپا بتواند دوام پیدا کند همواره بااا شااک و تردیااد همااراه
بوده است .بسیاری از محققین در این مورد به عوامل و متغییرهااای مختلفاای اشاااره کردهانااد کااه نشااان از
شکنندهگی همگرایی در اروپا دارد .هافمن ،از منتقدین همگرایی ،معتقااد اساات شکساات آشااکار فرضاایه
تسری یا پیش روی افقی -عمودی در اروپا متأثر از دو عامل؛ تنوع واحدهای ملی و نظم بینالمللی حاکم
در این منطقه است .بطور مثال برخورد فرانسه با همگرایی اروپا متأثر از این هاادف بااود کااه همگرایاای در
صورتی خوب است که به ایجاد واحدی بینجامااد کااه اروپااا را از شاار هرگوناه نظاام دوقطباای برانااد و در
صورتی بد است که باعث پیوند خوردن فرانسه با آرزوها ملی آلمان گردد .بریتانیا نیز نگاه متفاوتی را در
ارتباط با همگرایی در پیش گرفته بود .از نظاار انگلاایس همگرایاای در اروپااا متااأثر از نگرشهااای جهااانی
بریتانیا به سیاست خارجی خود بود .در واقع روابط موجود میان کشااورهای اروپااایی غرباای همااواره تااابع
اختالفات آنها در جهان خارج بوده است همواره این نگرانی وجود دارد که زیر سیستم منطقهای 1قربانی
اعضای آن در رقابت در چااارچوب کاال سیاساات بینالملاال تباادیل شااود ( Dougherty & Pfaltzgraff,

 .)2001, p.700از جمله پاسخهایی که میتواند موقعیت و نقش اتحادیه را بهعنوان یک بازیگر فعال حفظ
کند ،موضوع ایران و بهخصوص برجام است؛ به عبارت دیگر ،اروپا ناخواسته و متأثر از شرایطی که برای
همگرایی آن به وجود آمده است به موضوع ایران و ایفاء یک نقش کارآمد و مؤثر در میانجیگری باارای
حفظ آن عالقمند شده است .اتحادیه اروپااا نماینااده یااک نهاااد چندجانبااه بینالمللای اساات و برجااام نیااز
محصول سازوکار دیپلماسی چندجانبه است و تضعیف برجام یعنی ناکارآمدی نقش اتحادیه اروپا به مثابه
یک بازیگر چندجانبه بینالمللی تلقی خواهد شد.
نقش و جایگاه بریتانیا در اتحادیه اروپا

پس از جنگ جهانی دو م ،تالش به منظور تحقق اروپای واحد شکل جاادی بااه خااود گرفاات .دیاادگاه
مقامات بریتانیا این بود که حاضر نیستند در اروپایی که به صورت فدراسیون اداره شود و پااول و پارلمااان
مشترک داشته باشد ،شرکت کنند ( .)Khalozadeh, 1998, p.4از طرف دیگر ،با توجه به اینکه واگذاری
حاکمیت ملی بریتانیا به یک نهاد فراملی نه مطلوب بود و نه الزم ،باعث شد ،جهتگیری و رویکرد منفی
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بریتانیا در مورد پیوستن به اتحادیااه اروپااا پاار رنااگتر شااود ( .)Nugent,2009, p.48بااا ایاان وجااود ،ساایر
تحوالت پس از آن نشان داد که بریتانیا دریافته است نمیتواند مستقل عمل نماید .هدف بریتانیا ،گسترش
و توسعه بازار تجاری خود و وارد شاادن در مقااام رهبااری اروپااای واحااد بااود (& Salmon, 2001, p.31

 .)Nicollسرانجام در اول ژانویه  ،1973بریتانیا توانست به عضویت جامعااه اقتصااادی اروپااا درآمااده و در
سال  ،1993با شکلگیری اتحادیه اروپا به عضویت آن درآمد .این کشور در مااواردی ماننااد؛ پیوسااتن بااه
حوزه یورو ،پیوستن در منشور اجتماعی اروپا ،پذیرش مقررات شینگن ،1شناسایی حق اعتصاب در قااانون
اساسی اتحادیه اروپا اقدام به مخالفت نموده و یا از آخرین کشورهایی بوده که ایاان مقااررات را پااذیرفت
( .)Kardan, 2007,p.202در نهایت در  23ژوئن  2016مردم بریتانیا در همه پرسی خروج از اروپا شرکت
کردند .بر اساس نتایج حدود  51در صد رأی به خروج از اتحادیه دادند و در حاادود  48در صااد نیااز بااه
باقی ماندن در اتحادیه اروپااا رأی دادنااد ( .)European Union Committee, 2018, p.5در حااالی مااردم
بریتانیا رأی به خر وج بریتانیا از اتحادیه اروپا دادند ،که عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به مدت طااوالنی
با شک و تردید همراه بوده و حتی تعهدات ناشی از عضویت در این اتحادیه را به طور کامل انجااام نااداد
( .)Oliver, 2106, p.2هر چند در برخی از پژوهشهای صورت گرفته مربااوط بااه فراینااد همکاااری و یااا
ادغام بریتانیا در اروپا بر این نکته تأکید میشود که بریتانیا از همان ابتدای همکاری با اتحادیه اروپا چندان
تمایلی به ادغام کامل در این اتحادیه نداشته و برنامه خروج از این اتحادیه همواره برای این کشور وجااود
داشته است (.)Ramiro Troitiño, Kerikmäe & Chochia, 2018, p.xi

برگزیت هم اکنون به یکی از مهمترین چالشهای اتحادیه اروپا تبدیل شده است .اهمیت این موضوع
نه تنها به این نکته بر می گردد که بریتانیا اولین کشوری است که ساز جدایی زده و از اروپا خارج میشود
بلکه بریتانیا عضو مهم و قدرتمند اتحادیه بوده و خروج از آن عواقب اقتصادی و سیاسی سنگینی بر روی
ادغام و تکامل اتحادیه اروپا بر جای می گذارد و آینده اروپا را با ابهام مواجه ساخته است .در کنار بحران
خروج بریتانیا ،بحران حوزه یورو ،2بحران مهاجرت3و بحااران حمکراناای 4در اتحادیااه و افاازایش شااک و
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تردید نسبت به آینده اتحادیه اروپا 1نیز موجی از نگرانی را در میان مقامااات ایاان اتحادیااه بوجااود آورده
است ( .)Nugent, 2018, pp.54-55برای بررسی بیشتر موضوع ،الزم است به روابط اقتصااادی و تجاااری
بریتانیا و اروپا نیز توجه شود .در سال  ،2016انگلستان ،کاالها و خاادمات خااود را بااه ارزش  236میلیااارد
یورو به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر میکرد .این میزان معادل  43/1درصد از کل صادرات
انگلستان است .محصوالت و خدمات وارداتی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال  2016به ارزش  312میلیارد
یورو ( 53/9درصد از کل) بود .عالوه بر این بریتانیا دارای کسری تجاری  82میلیارد یااوروئی بااا اتحادیااه
اروپا در این سال بوده است .در نمودار زیر میزان مبادالت تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا و کشورهای غیر
اروپایی در سال  2016نمایش داده شده است (.)Ward, 2017, p.4

نمودار ( :)1مبادالت تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا و کشورهای غیر اروپایی در سال (2016برحسب میلیارد یورو)
))Office for National Statistics, 2017

همچنین ،سهم صادرات بریتانیا از اتحادیه اروپا به تدریج کاهش یافتااه اساات .در سااال  ،2006اتحادیااه
اروپا  54درصد از صادرات بریتانیا را به خود اختصاص داده بود؛ اما این میزان تا سال  2016به  43درصد
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کاهش پیدا کرد ،در حالیکه در سااال  58 ،2002درصااد واردات بریتانیااا از اتحادیااه اروپااا بااود .در سااال
 ،2011این میزان به  50درصد کاهش پیدا کاارد و در سااال  2016بااا کماای افاازایش بااه  54درصااد رساید
( .)Ward, 2017, p.4این میزان در مقایسه با سال  2015میتواند قابل توجه باشد .صادرات اتحادیه اروپااا
به انگلستان بالغ بر  306میلیارد یورو بااود .واردات اتحادیااه اروپااا از انگلسااتان تنهااا بااه  184میلیااارد یااورو
می رسید .به لحاظ میزان سهم از تولید ناخالص داخلی ،صادرات اتحادیه اروپا به انگلستان 2/5 ،درصاد از
تولید ناخالص داخلی را شامل میشود .درحالی که صادرات بریتانیا بااه اتحادیااه اروپااا  7/5درصااد تولیااد
ناخالص داخلی این کشور است و واردات انگلستان از اتحادیه  11/9درصد از تولید ناخالص داخلی ایاان
کشور است .همچنین واردات اتحادیه اروپا از انگلستان  1/5درصد از تولید ناخالص داخلی این اتحادیااه
است ( .)Emerson et al., 2017, p.10در نمودار زیر تجارت متقابل کاال میان اتحادیه اروپا و بریتانیا تااا
قبل از آغاز برگزیت بر اساس تولید ناخالص داخلی را مالحظه میکنیم.

15
10

5
0

نمودار (  :)2تجارت متقابل میان اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال  2015بر اساس درصد تولید ناخالص داخلی

))Office for National Statistics, 2016

موارد فوق نشان میدهد ،بریتانیا دارای کسری بزرگ تجاری با اتحادیه اروپا ( تقریباً  70میلیارد یااورو
معادل  3.7درصد تولید ناخالص داخلی) در سال  2015بوده است .همچنین سهم از تولیااد اقتصااادی کاال
بریتانیا به اروپا بسیار بیشتر از نسبت خروجی اروپا برای انگلستان بود ( .)Aylward,2017, p.1با این حااال
اقتصاددانان معتقدند که برگزیت 1میتواند هزینه های قاباال تااوجهی در درجااه اول در بریتانیااا و سااپس بااا
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شدت و ضعفهای متفاوت نسبت به اتحادیه اروپا داشته باشد .یکی از این تأثیرات میتواند در خصوص
زنجیره های تولیدی یکپارچه مانند صنایع هوافضا و خودرو ،مشااکالت آشااکاری را ایجاااد کنااد .محاادود
کردن جریان آزاد سرمایه بین قارهای ،نه تنها برای مؤسسات مالی مستقر در لندن ،بلکه باارای فرصااتهای
تأمین مالی در سراسر اروپا میتواند تأثیر منفی داشااته باشااد ( .)Bildt, 2017, p.3بااا وجااود واقعیتهااای
اقتصادی فوق ،برگزیت آغاز شد و در آینده نزدیک روند خروج بریتانیا از اروپا تکمیل خواهد شد .ایاان
موضوع بر موقعیت اقتصادی و استراتژیک اتحادیه اروپا تأثیرگذار خواهد بود و نه تنها اروپا با مسائل فوق
به ناچار باید روبرو شود ،بلکه در کنار آن تهدیدات مهمی همچون ملیگرایی و رادیکال سیاسی برخی از
کشورهای عضو همبستگی در درون اتحادیه را با مشکل مواجهااه میسااازد .رویکاارد تهاااجمی روساایه در
قبال اروپا در مرزهای شرقی و آشوب در جهان عرب و افریقا نشانگر این موضااوع اساات کااه تهدیاادات
امنیتی نسبت به اروپا از بعد از جنگ سرد تاکنون بی سابقه بوده است ( .)Chalmers, 2018, p.3به همااین
دلیل ،اتحادیه اروپا به دنبال آن است که تأثیرات برگزیت را بااه نحااوی از انحاااء کنتاارل نمااوده و تااا حااد
امکان شرایطی را ایجاد نماید که این اتحادیه بتواند کارآمدی خااود را در موضااوعات مهاام بینالمللای از
جمله مسائل مرتبط با پرونده هستهای ایران و نفوذ ایران در خاورمیانه افزایش دهد.
برگزیت و رویکرد اروپا در قبال ایران

در ابتدا این طور به نظر میرسید که موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خیلی نمیتوانااد باار روابااط
اتحادیه با کشورهای غیر اروپایی بهخصوص در قامت و اندازه کشوری مثل ایران تأثیرگذار باشد؛ امااا در
ادامه استدالل میشود که مسئله برگزیت بر رویکرد اتحادیه اروپا نسبت بااه ایااران نیااز بطااور غیاار مسااتقیم
تأثیرگذار است .برگزیت نه تنها باعث توجه بیشتر اتحادیه اروپا به ایران شده اساات بلکااه در مقاباال باارای
ایران نیز چالشها و فرصتهای مختلفی را ایجاد کرده است .درکل ،موارد تأثیرگذار خااروج بریتانیاا از
اتحادیه اروپا و نقش آن در سیاست اروپا نسبت به ایران را میتوان درچهار شاخص به بحااث گذاشاات.
نخست ،خروج بریتانیا از اتحادیه ،منجر به افزایش نگراناای کشااورهای عضااو از گسااترش ابهااام در مااورد
آینده اروپا می شود .اروپا در تالش است از طریق تمرکز بر موضوعات بینالمللی همچااون ایااران نگراناای
در مورد آینده سیاسی اروپا را تقلیل دهد؛ دوم ،برگزیت بر نگراناای از گسااترش تفکاارات ملیگرایاناه در
اروپا افزوده است .ایستادگی در مقابل تفکرات ترامپ با حمایت از قواعد و هنجارهای بینالمللی همچون
برجام در قامت یک معاهده بینالملل ی به یک اولویت در سیاست خارجی اروپا تبدیل شده اساات؛ سااوم،
خروج انگلیس ،بر شاایوه تااأمین امنیاات آینااده اتحادیااه اروپااا و بهخصااوص مساائله تروریساام و مهاااجرین
تاثیرگذاشته است .اروپا معتقد است باید از سازوکارهای جهانی و منطقهای برای مقابله با هرگونه هاارج و
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مرج و آشوب در مناطق پیرامونی خود جلااوگیری کنااد .حفااظ برجااام در قالااب دیپلماساای چندجانبااه بااه
اولویت فوق کمک میکند .چهارم ،خروج بریتانیا ،با خود بر بازار مصرف اتحادیه تأثیرگذار خواهد بود.
ایران میتواند نقش مهمی در برخی از متغییرهای اقتصادی بهخصوص در زمینه سرمایه گذاری خارجی و
بازار مصرف کاالهای اروپایی ایفاء کند.
شاخص اول :برگزیت و گسترش ابهام در آینده اروپا

در گزارشی که چالمرز برای نتایج خروج بریتانیا از اروپا تهیه کرده است به این موضوع اشاره شد کااه
برگزیت در موارد مختلفی بر روی آینده اتحادیه اروپا تأثیرگذار است .خروج بریتانیا بر فرایند امنیتاای در
حوزه اتحادیه اروپا تأثیر منفی برجای خواهد گذاشت .برگزیت میتواند باعث کاهش رشد اقتصااادی در
حوزه پولی یورو و بریتانیا شود .همچنین نیروهای هوا خواه ملی گرا در سرتاسر اروپا از حمایاات بیشااتری
برخوردار خواهند بود .اتحادیه اروپا از طرف دیگر بر تشکیالت جدیدی در حوزه سیاست خارجی خااود
که ناشی از خروج بریتانیاسات تمرکااز خواهااد کاارد .حفااظ سااطوح همکاااری عااالی در زمینااه مبااارزه بااا
تروریسم و جرائم سازمان یافته نیز کماکان مورد توجه اروپاست .از جمله موارد دیگر در ارتباط با خروج
بریتانیا از اروپا ،آینده همکاری دفاعی بریتانیا با اروپا است .در نهایت میزان همکاااری بریتانیاا بااا اروپااا در
زمینه حمایت از صنایع دفاعی است که به نظر میرسد در بلند مدت منجر به کاهش همکاری بین طاارفین
خواهد بااود ( .)Chalmers, 2018, pp.1-3در واقااع ،خااروج بریتانیااا در کنااار مااوارد تأثیرگااذار فااوق بااه
موضوع امکان خروج دیگر اعضا از اتحادیه اروپا نیز لطمه می زند .با اقدام فااوق ،ابهااام نساابت بااه آینااده
اتحادیه اروپا شکل میگیرد .در کشورهای عضو اتحادیه ،با بروز برخی از مشااکالت مااوجی از انتقااادات
نسبت به اروپا شکل گرفته و حامیان خروج از برگزیت بیش از پیش در کشااورهای عضااو اتحادیااه اروپااا
قدرتمندتر میشوند (.)Irwin, 2015,p.29

با خروج انگلیس ،اتحادیه اروپا یکی از مهمترین اعضاء خود کااه از قاادرت ناارم و سااخت زیااادی در
سطح جهان برخوردار بوده است را از دست خواهد داد .بریتانیا در میان اعضا اروپایی خود از منابع عمااده
قدرت نرم در حوزههای دیپلماسی ،ارزشهای سیاسی و فرهنگی برخوردار است .خروج انگلیسی سااطح
داراییهای قدرت نرم اروپا را کاهش میدهااد .بریتانیااا ،در زمینااه قاادرت ساخت نیااز از توانااایی نظااامی،
سیاست خارجی و مالی مهمی برخوردار است و بهعنوان مکملی برای نفوذ اروپااا در جهااان باه کااار باارده
میشد .بریتانیا پنجمین قدرت نظامی جهان و دارای بزرگترین منبااع صااندوق توسااعه بعااد از آمریکااا در
حدود  18میلیارد دالر در سال است .همه موارد باال با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کم خواهد شود و در
مورد کارایی و نفوذ اتحادیه در بلند مدت ابهام زیااادی بوجااود میآیااد ( .)Irwin, 2015, p.25در همااین
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راستا ،اتحادیه اروپا متأثر از سیاست خاورمیانهای خود ،مترصد حضور پاار رنااگ در منطقاه خلاایج فااارس
است .به دنبال درخواست آمریکا از کشورهای اروپااایی باارای تشااکیل یااک ناوگااان دریااایی در منطقااه،
اتحادیه اروپا از آن سر باز زد و اعالم کرد که اروپا خواهان ایجاد یک ائتالف دریایی با محوریاات اروپااا
در منطقه است؛ اما در ادامه بریتانیا متأثر از مسئله برگزیت با کشورهای اروپااایی در ایاان زمینااه همکاااری
نکرد و بیشتر به آمریکا گرایش پیدا کرده است .مثال فوق گویای رویکرد متفاوت بریتانیا با اتحادیه اروپا
در زمینه همکاری در موضوعات بینالمللی است (.)fa.euronews.com, September 13, 2019

برای مدیریت چالش فوق ،موضوعات بینالمللی میتوانند در این زمینه به اروپا کمک کنند .موضااوع
برجام برای اتحادیه اروپا بهعنوان یک فاکتور مهم در افزایش همگرایی و نمایش قدرت چندجانبه گرایی
اروپا محسوب می شود .اروپا تغییر در سیاست امریکا در جهان را به بطور مشخص در مورد نااوع نگاااه آن
کشور به بر جام میداند .متعاقب اعالم ترامپ مبنی بر خروج از برجام و برگشت تحریم علیه ایران ،اروپااا
در کنار روسیه ،چین و بریتانیا تالش کردند از توافق حمایت کنند و دولاات امریکااا را بااه باااقی ماناادن در
توافق راضی کنند 28 .کشور عضو اتحادیه اروپا تعهد خود را نسبت به پایبندی در مورد تعهاادات برجااام
اعالم کردند و اعالم شد که اتحادیه اروپا امریکا را به ماند در برجام ترغیب میکنااد و آن را در راسااتای
امنیت امریکا نیز میداند و بر جام را معماری نوین سیاست منع اشاعه سالحهای هسته در سااطح بینالملاال
میدانند ( .)Fiott & Bund, 2018, p.47توافق هستهای با ایران ،یک بیان واضح از حمایت اروپااا از نظاام
جهانی قانون محور است .از منظر اتحادیه اروپا ،نظم چندجانبه تنها راه ممکاان باارای دسااتیابی بااه صاالح و
امنیت در داخاال و خااارج اساات ( .)European Union Global Strategy, 2016, p.16هرچنااد اتحادیااه
اروپا از نقش ایران برای مقابله با داعش در خاورمیانه در جهت حفااظ ثبااات در منطقااه حمایاات بااه عماال
آورد و تا حدودی زمینهساااز نزدیکاای بروکساال بااه تهااران شااد ( ،)Tocci, 2014, p.25امااا بیشااتر از آن
موضوع برجام و حفظ آن به مثابه محصول چندجانبه گرایی از سوی اروپا مورد توجااه قرارگرفتااه اساات.
منافع و امنیت ملی ایااران کااه در کوتاااه و میانمادت بااه توافااق جااامع هسااتهای پیونااد زده شااده ،در ابعاااد
گستردهای با سیاست ها و آینده اتحادیه اروپا مرتبط است .درواقع ،هرگونااه تحااول در مجموعااه اتحادیااه
اروپا ،تقویت و تضعیف آن و نهایتاً همگرایی یا واگرایی در میان دولتهای عضو بر ایاان موضااوع تااأثیر
میگذارد (.)Javadi, 2016, p.1
شاخص دوم :برگزیت و گسترش تفکر ملیگرایی

برای اتحادیه اروپا گسترش ملیگرایی میتواند به بنیانها و مبانی اصلی شکل گیری آن لطمااه زیااادی
وارد کند .در صورت گسترش ملی گرایاای امکااان دسااتیابی بااه یااک اتحاااد کاماال و همااه جانبااه در بااین
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کشورهای اروپایی کمرنگ شده و ار وپا به دوران قباال از شااکل گیااری اتحادیااه و افاازایش رقاباات میااان
همسایگان خود بر می گردد .در این میان دو تحول بزرگ باعث نگرانی اتحادیه از گسااترش ملاای گرایاای
در اروپا شد .برگزاری انتخابات در بریتانیا و رأی به خروج از اتحادیه و برگاازاری انتخابااات در امریکااا و
پیروزی دونالد ترامپ .ویژگی مشترک دو انتخابات فوق حمایت گروههااای ملاای گاارا از ایاان دو جریااان
است .در بریتانیا حزب استقالل بریتانیا به رهبری ناجیل فاراژ رهبری حزب را بدست گرفت و توانست بعد
از سالها مردم بریتانیا را هرچند با اندک رأی بیشتر به سمت خروج از اروپا ترغیب کنااد .باار اساااس ایاان
رویکرد داشتن کنترل کامل حاکمیت ملی ،کنترل باار روی جریااان ورود مهاااجرین و در نهایاات اتحادیااه
اروپا بایستی در راستای حاکمیت دولت های ملی مستقل کنار زده شود .با اعالم مواضع فوق بریتانیا رونااد
خروج خود از این اتحادیااه را آغاااز کاارده اساات ( .)Morgan, 2016, p.7در صااورت تااداوم ایاان اقاادام
حاکمیت اروپا مورد شک و تردید کشورهای دیگر قرار خواهد گرفت .در همین راستا جایگاه گروههای
وابسته به تفکر ملیگرایی در آلمان ،اتریش ،فرانسه ،مجارستان ،ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی
بیشتر شد که بیش از هر چیز در نگرانی آنها از ورود بیشمار مهاجرین به اروپااا ریشااه دارد .در ادامااه ،در
نمودار زیر تعداد متقاضیان پناهندگی به اتحادیه اروپا در فاصله سالهای  2008تا  2018ارائه میشود.
خاورمیانه از جمله مناطقی است که از آنجا مهاجرین زیادی به اروپااا رهسااپار شاادهاند .بااا تحااول فااوق
اروپا در تالش است از طریق حمایت از ثبات و امنیت در منطقه چالش بحران مهاجرین را مدیریت کرده
و به نارضایتیهای عمومی شهروندان اروپایی پاسخ دهد .توجه بااه مقولااه امنیاات و ثبااات در خاورمیانااه و
حمایت و همکاری با کشورهایی که در صلح و ثبات منطقااه از نقااش و نفااوذ بیشااتری برخااوردار هسااتند
باعث افزایش توجه به ایران بهعنوان یک بازیگر مهم در منطقه خاورمیانه شده است .نکتااه مهاام در آمااار
ارائه شده از سوی اروپا این است که کشورهای سوریه ،عراق و افغانستان در صدر کشورهایی هستند کااه
به اروپا پناهنده اعزام کردهاند .اهمیت موضوع زمانی است که سوریه در زمره متحد اسااتراتژیک ایااران و
دو کشور عااراق و افغانسااتان نیااز همسااایه ایااران محسااوب میشااوند .نقااش ایااران در تااأمین ثبااات منطقااه
خاورمیانه میتواند به اروپا برای کاهش تعداد پناهندگان به اروپا بکاهد.
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نمودار ( :)3تعداد متقاضیان پناهندگی به اتحادیه اروپا (مبنا به هزار نفر)

)(Eurostat/Statistics, March 13,2019
شاخص سوم :برگزیت و آینده امنیت اتحادیه اروپا

برگزیت یک اتفاق آنی و لحظهای نبود .گسترش طرفداری از این رویکرد و تأکید بر لاازوم خااروج از
اتحادیه اروپا ریشه در نگرانی بود که شهروندان اروپایی و بهخصوص بریتانیایی در مورد وضعیت امنیاات
خود داشتهاند .کاهش قوانین و کنترل های مرزی و ورود گروهای تروریستی به اروپا و اقدام به انفجااار و
ناامنی در برخی از شهرهای اروپایی بیش از پیش بر لزوم افزایش کنترل مرزها و مقابله با سیل ورود اتباااع
دیگر کشورها به بریتانیا بوجود آمد .لذا برای اتحادیه اروپااا راضاای نگهداشااتن دیگاار شااهروندان خااود و
حفظ اعتماد به نفس به آنها ،تالش نموده است برای آینده تهدیدات فراروی روی خود برنامهریزی کند.
اتحادیه اروپا در سند استراتژی جهانی خود برای قرن بیست و یکم پنج اولویت را برای مدیریت تحوالت
پیش روی اروپا در نظر گرفته است .تأکید بر امنیاات اتحادیااه ،همکاااری بااا همسااایگان شاارقی و جنااوبی
اتحادیه ،رویکرد جامع نسبت به بحرانها و منازعات ،تأکید بر نظمهای منطقااهای و در نهایاات حکمراناای
جهانی برای قرن بیست و یکم ،پنج اولویت استراتژیک اروپا قلمداد میشود .در این میان ،در سااند فااوق،
در بند پنجم بر لزوم توجه به نظم جهانی چندجانبه تأکید میشود .از منظر اتحادیااه اروپااا نظاام جهااانی باار
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حقوق بینالملل و از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد استوار است و اروپا تالش میکند از این نظاام
حمایت کند .در همین راستا موضوع ایران و بهخصوص پرونده هسااتهای بااهعنوان نمااادی از نظاام جهااانی
قانون محور یاد میشود و اروپا بر اجرای تعهدات و تأکید بر ملزم سازی ایران به رعایت قواعد مبتناای باار
چندجانبه گرایی تالش میکند (.)European Union Global Strategy, 2016, pp.39-42

بریتانیا همراه با فرانسه همواره نقش بساایار مهماای در بساایاری از اقاادامات اتحادیااه اروپااا در زمینااههای
سیاست خارجی ،امنیت و سیاستهای دفاعی بر عهده داشت که با خروجش از این ماادار باعااث میشااود
که در بسیاری از موارد تالشهای اروپا در حوزه بینالملل به سرانجام نرسااد و بااا چااالش جاادی مواجهااه
شود ( .)Oliver, 2016, p.3با توجه به اینکه بع د از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ،کشورهای فرانسااه و
آلمان بیشترین نقش را در زمینه هدایت سیاست خارجی اتحادیه اروپا ایفا میکننااد ،و ایاان دو کشااور بااه
لحاظ سیاسی -امنیتی ایران را بهعنوان یک بازیگر غیر قابل اطمینان در نظر میگیرند .به ویژه آنکه ،آنگال
مرکل صدراعظم آلمان اعالم کرده ،هیچگونه عادیسازی روابط به لحاظ سیاسی -امنیتاای تااا زمااانی کااه
ایران ،اسرائیل را به رسمیت نشناسد امکان پذیر نخواهد بود .عااالوه باار ایاان بساایاری از کشااورهای عضااو
اتحادیه اروپا در خصوص برنامه موشکهای بالسااتیک ایااران ابااراز نگراناای نمودنااد .بااهعنوان مثااال؛ ژان
مارک آیرو ،وزیر خارجه وقت فرانسه اعالم نمود «اتحادیه اروپا در صورت ادامه آزمااایش موشااکهای
بالستیک و نظامی ایران ،آن کشور را مجدداً تحریم خواهد کرد» (  .)Ramani, June 29, 2016به منظور
اجرای توافق هستهای ،هیچ نهاد هماهنگ کننده دیگری خااارج از چااارچوبی کااه رهبااریاش را اتحادیااه
اروپا برعهده دارد وجود ندارد .نقش محوری اتحادیه اروپا که با منافع سیاست خارجی انگلستان ،فرانسااه
و آلمان مرتبط است باعث گردیده است که برجام میان چین و روسیه نیز اجماع ایجاااد کنااد و بااا وجااود
موانعی که ایاالت متحده آمریکا در راستای اجرای کاماال تعهادات خااویش در خصااوص برجااام اعمااال
می کند ،اما اتحادیه اروپا کماکان درتالش است برجام همچنان پابرجا باقی بماند و ایاالت متحده آمریکااا
را به پایبندی در قبال تعهداتش در خصوص این معاهده بینالمللی تشویق کند .در همین راستا راه اندازی
سازوکار ملاای اینسااتکس 1در اروپااا بااا میزبااانی فرانسااه و ماادیریت آلمااان و همکاااری و عضااویت دیگاار
کشورهای اروپایی به منظور تداوم همکاری اقتصااادی بااا ایااران و حفااظ برجااام مااورد توجااه کشااورهای
اروپایی قرار گرفته است (.)MurphyMay 7, 2019

________________________________________________________________
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شاخص چهارم :توجه به بازارهای مصرف جایگزین

با روی کار آمدن دولت روحانی اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که انعطاف بیشااتری نساابت بااه ایااران
اتخاذ کند .اهتمام اتحادیه برای ایجاد نظااامی چندجانبااهگرا در سااطح جهااان ،بااازار  80میلیااونی ،جایگاااه
ژئواستراتژیکی ،نف وذ ایران در خاورمیانه و خلیج فارس از جمله موارد مهمی هستند که بر اهمیت جایگاه
ایران نزد اتحادیه اروپا افزوده اساات ( .)Sanaei & Rahmati Moghadam, 2015, pp.170-172اتحادیااه
اروپا با اینکه بزرگترین شریک تجاری ایران تا سال  2008قلمداد میشد و حجم تجارت اتحادیااه اروپااا
با ایران به  27میلیارد یورو رسیده بود ،در دوره تحریمها علیااه ایااران و کاااهش تعااامالت ،حجاام تجااارت
دوجانبه به کمتر از  7میلیارد یورو در سال  2013رسید .سال  2014و  2015آغاز لغااو تحریمهااای تجاااری
ایران ،شرایط را برای تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری میان طرفین فراهم کرد .ایران بهعنوان یک
بازار مصرف مناسب برای کاالهای اروپایی تبدیل شد و اتحادیه اروپا تمایل پیدا کرد از ایاان موضااوع در
جهت افزایش صادرات کاالهای خود به ایران استفاده کند .از طرف دیگر ،از دیااد اتحادیااه اروپااا ،ایااران
بهعنوان یک بازیگر کلیدی در بازار بینالمللی انرژی تلقی میشود .همچنین بهعنوان یک شااریک بااالقوه
برای سرمایهگذاری در کل منطقه اساات ( .)European Parliament, 2016, p.12در نمااودار زیاار میاازان
مبادالت تجاری اتحادیه اروپا با ایران از سال  2006تا  2018نشان داده شده است.

نمودار :4میزان مبادالت تجاری اتحادیه اروپا با ایران از سال ( 2008 -2018برحسب میلیون یورو)

()European Commission , 2019: p.3
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همانطور که در نمودار فوق مشاهد میکنیم حجاام تعااامالت تجاااری ایااران و اروپااا در طاای  10سااال
گذشته فراز و نشیب زیادی را طی کرده است؛ اما به نظر میرسد بعد از برجام میزان تعامالت تجاری میان
طرفین افزایش پیدا کاارده اساات .بااا خااروج آمریکااا از برجااام و اعمااال تحریمهااای امریکااا علیااه ایااران،
دولتهای اروپایی تالش می کنند از طریق سازوکار مالی اینسااتکس سااطح تعااامالت تجاااری خااود را بااا
ایران حفظ کنند .این موضوع میتوانااد شاارایط را باارای گسااترش همکاریهااای اقتصااادی میااان ایااران و
اتحادیه اروپا فراهم آورد .خروج انگلستان از اتحادیه اروپا میتواند رشد اقتصادی جهااان بااه طااور عااام و
رشد اقتصادی اروپا به طور خاص را تحت تأثیر قرار داده و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را کاهش دهد .از
طرف دیگر میتواند میزان بدهی کشورهای عضو یورو را افزایش داده کااه در نتیجااه در بلنااد ماادت ایاان
امکان وجود دارد که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به دنبال توسعه روابط تجاااری خااود بااا کشااورهای
آسیایی از جمله ایران باشند تا بتوانند از میزان تأثیرات منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بکاهند.
نتیجهگیری

در این پژوهش تالش شد موضوع برگزیت و تأثیر آن بر رویکرد سیاساات خااارجی اتحادیااه اروپااا در
مورد ایران به بحث گذاشته شود .با بررسیهایی که به عمل آمد مشخص شد تااأثیر برگزیاات باار اتحادیااه
اروپا به خود منطقه و کشورهای عضو محدود نمیشود بلکه خروج بریتانیااا دیگاار کشااورهایی را کااه بااا
اتحادیه اروپا همکاری میکنند ،تحت تأثیر قرار خواهد داد .خروج بریتانیا از اتحادیااه ،منجاار بااه افاازایش
نگرانی کشورهای عضو از گسترش ابهام در مورد آینده اروپا شده است .اروپا در تااالش اساات از طریااق
تمرکز بر موضوعات بینالمللی همچون مسائل مرتبط با ایران کارآمدی خود را در سطح معادالت جهانی
حفظ و افزایش دهد و به ابهامات فراروی آینده اتحادیه اروپا پاسخ دهد .از طرف دیگر ،برگزیت موجب
نگرانی کشورهای اروپایی از گسترش تفکرات ملیگرایانه در اروپا اساات .در همااین راسااتا اروپااا تااالش
میکند از سازوکارهای چندجانبه در سطح بینالمللی که فلسفه شکل گیری اتحادیه اروپا نیز باار آن پایااه
استوار بوده است حمایت کند .حمایت اروپا از برجام ( هرچند به صورت ناق

و منفعالنه) و راه اندازی

سازوکار مالی اینستکس گویای توجه اروپا به نقش مااؤثر ایااران در منطقااه خاورمیانااه اساات .در شاااخص
دیگر ،گسترش تروریسم در اروپااا و متااأثر از آن گسااترش آمااار مهاااجرت پناهناادگان بااه اروپااا از جملااه
چالشهای مهم فرا روی اتحادیه است .از منظر اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران مهاجرین الزم است بااه
اقدامات پیشگیرانه دست زده و به حفظ و ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه کمک نماینااد .نقااش کشااور
ایران بهعنوان یک بازیگر قدرتمند در خاورمیانه میتواند به اهداف مورد نظر اتحادیه اروپا کمااک کنااد.
در نهایت با وجود اینکه ایران در مقابل بریتانیا از جایگاه مهمی در همکاااری اقتصااادی اروپااا برخااوردار
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نیست اما اروپا تالش می کند نتایج منفی خروج بریتانیا را از طریق گسااترش حااوزه همکاااری اقتصااادی و
 البته در پایان شایان ذکاار اساات هرچنااد نمیتااوان بااین خااروج.تمرکز بر بازار مصرف ایران تعمیم بخشد
بریتانیا و ارتباط مستقیم آن با منافع ملی ایران در کوتاه مدت مصادیق عینی و قابل اندازهگیری را مشاهده
 در این. اما برگزیت بهعنوان یک موضوع مهم تأثیرگذار بر کارآیی و کارآمدی اتحادیه خواهد بود،کرد
میان اروپا برای حفظ و نقش خود در معادالت بینالمللی تالش میکند نتااایج ناخواسااته ناشاای از خااروج
 در این میان ایران میتوانااد از موقعیاات پاایش آمااده در راسااتای منااافع ملاای خااود.بریتانیا را مدیریت کند
. البته اگر ب تواند شرایط ایجاد شده از سوی آمریکا علیه خود را مدیریت و از آن گذر نماید.استفاده کند
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