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مقدمه
پس از ک��ش و قوس های ف��راوان موافقان و 
مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رأی 
52 درصدی 2۳ ژوئن شهروندان بریتانیایی به 
خروج این کشور از اتحادیه اروپا )برگزیت( 
تحولی اساس��ی بر آینده سیاست در انگلیس 
و اتحادیه اروپا برجای گذاش��ت. این رخداد 
ف��ارغ از نحوه خ��روج بریتانیا، س��ناریوهای 
وضعیت این کشور در پسابرگزیت و همچنین 
تبعاتی که برای اتحادیه اروپا و انگلیس دارد، 
پیامدهای��ی را نیز برای ایران خواهد داش��ت. 
اهمیت این مس��ئله ب��رای سیاس��ت خارجی 
ایران زمانی دو چندان می ش��ود که بدانیم در 
سیاست خارجی پس��ابرجام، اتحادیه اروپا و 
دولتهای عضو آن در مرکز راهبرد ایران برای 
بازگشت به نظام جهانی پس از توافق هسته ای 
و رفع تحریم های بین المللی قرار دارند. از این 
رو، بررس��ی پیامدهای این خ��روج در حوزه 
مس��ائل اقتصادی، سیاس��ی- امنیت��ی و روند 
اجرایی شدن برجام بر جمهوری اسالمی ایران 

محور اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد.

نقش انگلیس در سیاست های اتحادیه اروپا در قبال ایران
بررسی پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بدون توجه به نقش 
و الگوی رفتاری این کش��ور در چارچوب اتحادی��ه در قبال ایران، 
فاقد جامع نگری و ارزیابی دقیق خواهد بود. بررس��ی های تحلیلی و 
تاریخی نش��ان می دهد ک��ه در زمینه نقش بریتانی��ا در اتحادیه اروپا 
و همچنی��ن تأثیر این کش��ور در ن��وع و نحوه تعامل ای��ن اتحادیه و 
آمری��کا با ایران الگوی واحد و متقنی وجود ندارد تا بر اس��اس آن 
مسئله خروج این کش��ور از اتحادیه و تأثیر آن بر منافع ملی ایران را 
تحلی��ل و ارزیابی کرد؛ کمااینکه اگر چنین الگویی وجود داش��ت، 
شاید تحلیل مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر ایران 

چندان سخت و پیچیده نبود. 
در این راستا، تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد که تأثیرگذاری 
انگلی��س در چارچوب اتحادیه اروپا و همچنی��ن در نوع کنش این 
اتحادیه و آمریکا با جمهوری اس��المی ایران به س��ه شکل و الگوی 

متفاوت بوده است:
1. نق�ش رهبری و محوریت انگلیس در اتحادیه اروپا: 
در مقاطعی انگلیس رهبری مجموعه اتحادیه اروپا را در دست گرفته 
و در مواردی همچون مس��ئله سلمان رشدی و کتاب آیات شیطانی، 
اتحادیه را علیه ایران بسیج کرده و در مقابل، در مواردی نیز همچون 
بیانی��ه ادینبورگ )دس��امبر ۱۹۹2( پیش قراول هم��کاری و تعامل با 

ایران شده است. 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صرفًا چالش�ی اروپایی نیس�ت و می تواند حوزه ه�ای پیرامونی و بازیگران 
متعددی از جمله ایران را نیز از خود متأثر س�ازد. پرس�ش محوری این نوشتار این است که خروج بریتانیا 
از اتحادی�ه اروپ�ا چگونه منافع ملی ای�ران را از خود تحت تأثیر قرار داده و چه چالش ها و فرصت هایی را 

برای آن رقم خواهد زد. 
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2. نق�ش انگلی�س ب�ه عنوان تاب�ع و پیرو سیاس�ت های 
مش�ترک اتحادیه اروپا: عضویت در اتحادیه اروپا سبب  شد این 
کش��ور در مواردی همچون سیاست های تجاری و اقتصادی، حقوق 
بش��ر و یا در زمینه چالش های سیاس��ی همچون بحران هسته ای، پیرو 
خط مش��ی های مشترک اتحادیه اروپا بوده و در چارچوب قواعد آن 

حرکت نماید.
3. نقش انگلیس به عنوان واس�ط یا پل ارتباطی روابط 
آمری�کا و اروپ�ا و یا حام�ی/ پیرو سیاس�ت های آمریکا: در 
خص��وص متغیر ایاالت متحده و تأثیر آن ب��ر روابط اروپا و آمریکا 
و همچنین روابط اتحادیه اروپا با ایران نیز انگلیس دس��ت کم در دو 
الگ��وی میانجی یا واس��طه و حامی/ پیرو ای��االت متحده نقش بازی 
کرده اس��ت. در مقاطع��ی انگلیس مطاب��ق با آنچه تون��ي بلر آن را 
»پل ارتباطي اروپا وآمریکا« مي نامید، نقش واس��طه داش��ته است؛ به 
گونه ای که این پل ارتباطی در دوره ریاس��ت این کشور بر اتحادیه 
اروپایي در نیمه اول س��ال ۱۹۹8 که عامل اصلی توافق سران آمریکا 
و اتحادیه اروپا در مورد عدم تس��ري قانون تحریم شرکت هاي نفتي 
)قانون داماتو( طرف قرارداد با ایران موس��وم به ایلسا به شرکت هاي 
اروپایي ش��د، نقشی سازنده و در مواردی همچون اعمال تحریم های 
بین المللی هسته ای به ویژه هماهنگی تحریم های اروپا با آمریکا علیه 
ایران، نقش��ی منفی ایفا کرده است. به نقش پل ارتباطی انگلیس میان 
دو س��وی آتالنتیک، باید نقش پیروی این کش��ور از سیاس��ت های 
ای��االت متحده را نیز افزود که خود پیامدهای مختلفی در روابط این 

کشور، اتحادیه اروپا و آمریکا با ایران داشته است. 
با همه این پیچیدگی ها و الگوی های رفتاری چندگونه و متفاوت 
و بعض��اً متعارض، می توان یک اصل کل��ی را از بطن این رفتارهای 
چندگانه انگلیس��ی ها بیرون کش��ید و آن هم اصل »جایگاه بی بدیل 
منافع ملی« در سیاس��ت خارجی بریتانیا است. با محور قرار دادن این 
اصل از س��وی سیاست مداران انگلیس��ی، هرگاه منافع بریتانیا ایجاب 
ک��رده رهبری اتحادیه اروپا را در دس��ت گرفته؛ آنجا که الزم بوده 
پیرو سیاست های اتحادیه اروپا شده؛ جایی که متضرر شده از اتحادیه 
اروپا دوری کرده و به سمت آمریکا گرایش پیدا کرده؛ در مقاطعی 
نیز نقش واس��ط و پل ارتباطی دو سوی آتالنتیک را در پیش گرفته 
اس��ت. این حرکت سیاس��ت مداران بریتانیایي یادآور جمله معروف 
چمبرلین نخست وزیر انگلیس در جریان جنگ جهاني دوم به عنوان 
سیاس��ت اصولی و راهبردی انگلیس��ی ها اس��ت که گف��ت: »بریتانیا 

دوس��ت و دشمن دائمي ندارد، بلکه آنچه مهم 
اس��ت منافع ملي آن اس��ت«. نح��وه ورود این 
کش��ور به اتحادیه اروپا و خ��روج از آن نیز بر 
اساس همین اصل قابل تحلیل و ارزیابی است. 
بریتانی��ا به عنوان کش��وری جدامان��ده از روند 
اتح��اد و همگرایی در اروپ��ای پس از جنگ، 
زمانی اصرار به ورود داش��ت که احساس کرد 
از مناف��ع جمعی حاص��ل از همگرایی اروپایی 
بی نصی��ب مان��ده و زمانی بر خروج پافش��اری 
کرد که به ای��ن نتیجه رس��ید منافع حضور در 
اتحادیه کمتر از خروج از آن اس��ت و به طور 
کلی تداوم حض��ور در این اتحادیه، منافع ملی 
و حاکمیت مل��ی آن را تهدید می کند. به طور 
کل��ی، مطابق با الگوه��ای متفاوتی ک��ه رفتار 
انگلیس را در قبال ایران شکل داده، فرصت ها 
و چالش های متفاوتی متوجه کشور شده است 
که در مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید 
همگی آنها مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند 
ت��ا بتوان با نگاهی همه جانب��ه و واقع بینانه آن را 

مورد مطالعه قرار داد.

چالش ه�ا و فرصت های خ�روج بریتانیا 
برای ایران

ب��ا توجه به مقدم��ه ای که در بخش پیش��ین به 
آن اش��اره ش��د، در بخش حاضر به چالش ها و 
فرصت های خ��روج بریتانیا از اتحادیه اروپا در 
س��ه حوزه اقتصادی، سیاسی- امنیتی و نیز تأثیر 

آن بر برجام پرداخته خواهد شد. 

چالش ها و فرصت ها در حوزه اقتصادی
پس از توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام یکی 
از اولویت های اساسی سیاس��ت خارجی ایران 
در قب��ال اتحادیه اروپا متوج��ه حوزه اقتصادی 
و جلب سرمایه گذاری و فناوری اروپایی برای 
تقوی��ت اقتصاد تحریم زده داخلی بوده اس��ت. 
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خ��روج بریتانیا از اتحادیه اروپ��ا می تواند این 
ح��وزه از روابط دوجانبه را تح��ت تأثیر قرار 
ده��د که خود با چالش ها و فرصت هایی برای 
ایران همراه خواهد بود. برخی از کارشناس��ان 
معتقدن��د که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، 
این کشور به دلیل نیازهای اقتصادی- تجاری 
پسابرگزیت به لغو تحریم هایی که می باید در 
طول اجرای برجام لغو ش��وند، سرعت خواهد 
بخش��ید و دیگ��ر الزامی ندارد که از س��اختار 
تحریم ه��ای اتحادیه اروپا تبعیت نماید. عالوه 
بر ای��ن، با توجه به وجود دو ش��رکت بزرگ 
نفتی در بریتانیا )ش��ل و بی پی(، ایران می تواند 
ب��دون قوانین دس��ت و پاگیر اتحادی��ه اروپا، 
ب��ه ص��ورت مس��تقل از این ش��رکت ها برای 
مقاص��د س��رمایه گذاری و بازس��ازی جایگاه 
نفت��ی خ��ود در بازارهای انرژی س��ود جوید. 
فرص��ت دیگر اقتصادی نهفته در بحث خروج 
بریتانی��ا از اتحادی��ه برای ایران این اس��ت که 
ای��ران و انگلی��س می توانند ف��ارغ از موانع و 
محدودیت ه��ای قانونی و اداری اتحادیه اروپا 
به بازبینی و توس��عه رواب��ط دوجانبه اقتصادی 
خود بپردازند. عالوه بر این ها، برخی معتقدند 
که با خروج بریتانیا از اتحادیه، این کش��ور در 
بلندمدت تجارت و سرمایه گذاری خود را در 
خ��ارج از اروپا دنبال کرده و بر حوزه ش��رق 
متمرکز خواهد شد که در این میان ایران یکی 
از گزینه ه��ای کلیدی برای انگلس��تان خواهد 

بود. 
اما در مقابل ای��ن فرصت ها، چالش هایی 
نی��ز در ح��وزه اقتص��ادی متصور اس��ت. در 
ای��ن زمینه برخی از تحلیل گ��ران معتقدند که 
در کوتاه م��دت آث��ار کاهش قیم��ت نفت و 
ارزش پون��د و تقویت یورو ب��ا توجه به میزان 
و حجم م��راوده با اروپا چن��دان براي اقتصاد 
ایران مناس��ب نخواهد ب��ود. بنابراین، کاهش 

ل
حلی

ت

نس��بي درآمدهاي نفتي و افزایش نرخ ی��ورو مي تواند به عنوان یکي 
از بزرگ ترین آث��ار منفي تصمیم مردم انگلیس ب��ر روابط دوجانبه 
اقتصادی ایران با اروپا باش��د. دیگر آنکه، خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا بر روی تأمین منافع و اهداف اقتصادی ایران در دوره پسابرجام 
اثر منفی خواهد گذارد. بازگشت ایران به بازار جهانی پس از توافق 
هسته ای از طریق مجاری سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا دنبال شده 
اس��ت. از این منظر، بی ثباتی و بالتکلیفی در بازارهای مالی اتحادیه 
اروپا برای جمهوری اس��المی ایران مطل��وب نخواهد بود. در همین 
راس��تا، یکی از موانع اصلی بهره مندشدن ایران از امتیازات اقتصادی 
برج��ام در ماه های اخیر، تردید بانک ه��ای بین المللی در همکاری با 
ایران به علت نگرانی از تحریم های آمریکا بوده است. بیشتر بانک ها 
ب��رای س��رمایه گذاری در داخل ای��ران پیش از خ��روج انگلیس از 
اتحادی��ه اروپا مردد بودند و این احتمال م��ی رود که پس از خروج 
این کشور از اتحادیه بر تردیدهای آنها افزوده شود. چالش بعدی به 
اولویت  بندی روابط اقتصادی انگلیس در دوره پس از خروج مرتبط 
است. در این دیدگاه، برخالف کسانی که معتقدند روابط اقتصادی 
انگلیس ش��رق محور خواهد شد، انگلستان برای نزدیک به یک دهه 
گرفتار بازبین��ی روابط اقتصادی خود با اتحادیه اروپا و تک تک 27 
عضو آن خواهد شد. از زمان شروع روند خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا، این کش��ور درگیر مذاکرات طاقت فرس��ا و طوالنی )قوانینی 
که بریتانیا را ب��ه اتحادیه اروپا وصل می کنند حدود 8۰ هزار صفحه 
اس��ت که پیش بینی می ش��ود مذاکرات آن بین 7 تا ۱۰ سال به طول 
انجامد( با اتحادیه اروپا و کش��ورهای عضو آن می شود که نتیجه آن 

به حاشیه رفتن روابط دوجانبه با کشورهایی نظیر ایران است.

چالش ها و فرصت ها در حوزه سیاسی- امنیتی
در حوزه سیاس��ی– امنیتی نیز آمی��زه ای از فرصت ها و چالش ها در 
انتظار سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. در زمینه 
فرصت های سیاس��ی ناش��ی از خروج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا برای 
ایران، برخی از کارشناس��ان ب��ر روی فرصت هایی همچون تضعیف 
جن��اح آتالنتیک گرا و اس��تقالل اتحادیه اروپا از مح��ور انگلیس- 
آمریکا، تش��دید اختالفات فراآتالنتیکی به سود ایران، کاهش نفوذ 
هر دوی اتحادیه اروپا و انگلیس در نظام بین الملل، تضعیف انس��جام 
تروئیکای اروپایی و تعامل خاورمیانه ای بیش��تر اتحادیه اروپا با ایران 

در اموری همچون بحران سوریه دست می گذارند. 
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از یک منظر، خروج انگلس��تان از اتحادی��ه اروپا می تواند منجر 
ب��ه تضعیف رهیافت و جناح آتالنتیک گرا و آمریکاگرا و اس��تقالل 
این اتحادیه از س��لطه مواضع محور انگلیس��ی-آمریکایی شود. این 
مسئله نه تنها به معنای کاهش تأثیرگذاری انگلیس بر مواضع اتحادیه 
اروپا در نظام بین الملل خواهد بود، بلکه به معنای کاهش نفوذ نسبی 
آمریکا در اتحادیه اروپا نیز می باشد. در این چارچوب، اروپای بدون 
انگلیس، مستقل تر و قابلیت و امکان تعامل مثبت و همکاری بیشتری 

با ایران دارد.
دیگر آنکه، پیش بینی می ش��ود که با خروج انگلستان از اتحادیه 
اروپا، روابط راهبردی این کش��ور با آمریکا مستحکم تر از قبل شود. 
ع��الوه بر این، اتح��اد راهبردی آمریکا– انگلس��تان منجر به تقویت 
وح��دت درون اروپای��ی با محوریت فرانس��ه و آلمان خواهد ش��د. 
تحولی که می تواند در مقاطعی نظیر آنچه در گذشته در مورد جنگ 
عراق شاهد بودیم، اختالفات فراآتالنتیکی را تشدید نماید. فرجام و 
نتیجه این تحوالت، ش��کاف در مواضع غرب در قبال ایران و به نفع 
آن خواهد بود؛ زیرا زمینه بازی منطقی و معقول ایران در این گس��ل 

را فراهم می کند.
عالوه بر این، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وزن و نقش آفرینی 
سیاسی هر دوی اتحادیه اروپا و انگلستان را در نظام بین الملل کاهش 
می دهد. به طور منطقی یک اتحادیه اروپای ضعیف و متزلزل نسبت 
ب��ه یک اروپای متحد و یکدس��ت ک��ه در برابر ای��ران نهادینه عمل 
می کند، مرجح است. وجود دو کرسی عضویت دائمی اتحادیه اروپا 
در شورای امنیت سازمان ملل سبب شده بود که اتحادیه در برخورد 
با بحران های جهانی نظیر مس��ئله هس��ته ای ایران اقتدارآمیز برخورد 
کرده و جایگاه و اعتبار خاصی در نظام بین الملل داشته باشد. خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا به منزله از دست دادن یک حق وتو در شورای 
امنیت و یک عضو تأثیرگذار در نظام بین الملل خواهد بود. در نتیجه 
نفوذ این اتحادیه در حل و فصل بحران های منطقه ای و جهانی کاسته 
ش��ده و این مس��ئله تأثیر منفی خود را بر سیاس��ت خارجی و امنیتی 

مشترک اتحادیه خواهد گذاشت. 
این مسئله متقاباًل در مورد کاهش نفوذ انگلیس در نظام بین الملل 
نیز صادق اس��ت. به گونه ای که انگلس��تان دیگ��ر نمی تواند از وزنه 
و اهرم اروپا در تعامالت بین المللی خود اس��تفاده کند. آنچه مس��لم 
است دس��ت بریتانیا برای سیاس��ت هایی که قصد اعمال آن را دارد 
بازتر ش��ده است، اما در مقابل پشتیبانی و حمایت سیاسی و اقتصادی 
اتحادیه اروپا را هم از دست داده است. به طور مثال، در مسئله سلمان 
رش��دی، جامعه اروپا خود را ملزم به حمایت از سیاس��ت بریتانیا در 

قبال ایران دید و سفرای خود را یک به یک از 
ایران خارج کرد، اما اگر امروز اتفاق مشابهی 
رخ ده��د، بعید به نظر می رس��د ک��ه حمایت 
همه جانب��ه ای ص��ورت پذی��رد. همچنین، این 
خروج ممکن اس��ت به استقالل اس��کاتلند و 
ایرلند شمالی از انگلستان منجر شود. وضعیتی 
ک��ه به ش��دت جای��گاه و نقش انگلس��تان در 
روابط بین الملل را کاه��ش می دهد. این تأثیر 
دوجانب��ه نی��ز به نفع ای��ران خواهد ب��ود؛ چرا 
که هر دوی آنها برای جبران کس��ری قدرت 
سیاس��ی خود در نظام بین المل��ل، به همکاری 
و ش��راکت با قدرت های منطقه ای نظیر ایران 

محتاج خواهند بود. 
همچنی��ن برخ��ی تحلیل گ��ران معتقدند، 
خروج انگلی��س که بیش از هر چی��ز متأثر از 
بحران مهاجران و پناهندگان به ویژه پناهجویان 
س��وری در ماه های اخیر بوده اس��ت، اتحادیه 
اروپ��ا را از ترس تأثیر ای��ن عامل بر دومینوی 
خروج دیگر کش��ورها، مصمم به حل بحران 
سوریه و بازگرداندن پناهجویان به کشورشان 
خواهد ک��رد. از این منظر نی��ز، اتحادیه اروپا 
بیش از پیش خود را نیازمند همکاری و تعامل 

با ایران برای حل این بحران خواهد دید. 
در زمینه چالش های سیاسی، استدالل های 
مخالفی نیز مطرح می ش��ود. در این دیدگاه ها، 
فرضیه های همچون »تقویت ستون اروپایی در 
مقابل س��تون آمریکایی« و »تشدید اختالفات 
فراآتالنتیک��ی«، نه تنه��ا دور از ذه��ن به نظر 
می رس��ند، بلکه مس��ئله خروج، زمینه تقویت 
همکاری ه��ای امنیتی غربی را بی��ش از پیش 
محس��وس می س��ازد. زی��را نخس��ت، از یک 
س��و نیاز اروپ��ا به آمری��کا و انگلس��تان برای 
خنثی ک��ردن تهدیدهای روس��یه و حل بحران 
س��وریه اساسی اس��ت و از س��وی دیگر، هم 
انگلی��س و ه��م اتحادیه اروپا پ��س از پدیده 
برگزیت، برای جبران کسری امنیتی، همکاری 
خود  را با ناتو افزایش خواهند داد. از این رو، با 
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خروج انگلس��تان از اتحادیه اروپا، ناتو تقویت 
خواهد شد و طبعاً تقویت ناتو در راستای منافع 
ملی ای��ران نخواهد بود. عالوه بر این، اتحادیه 
اروپ��ا و انگلیس نق��ش متوازن کننده ای را در 
رواب��ط میان هم، با آمریکا ایف��ا کرده اند و بر 
دس��تورکارهای فراقاره ای یکدیگر تأثیرگذار 
بوده ان��د. با خ��روج بریتانی��ا از اتحادیه، اهرم 
متوازن کننده از می��ان خواهد رفت که چندان 
مطلوب ای��ران نخواهد ب��ود. در همین رابطه، 
خ��روج بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپ��ا ب��ه معنی 
نزدیکی بیش��تر این کشور به آمریکا و تقویت 
رویکردهای ایاالت متحده در فش��ار بر ایران 

برای تغییر رفتار آن است. 
در م��ورد تأثی��ر خ��روج ب��ر بحران های 
خاورمیان��ه نیز باید اف��زود همانطور که عنوان 
ش��د اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تس��ری 
این الگو به س��ایر کش��ورها سعی در مدیریت 
و کنت��رل مهاجران و احتم��االً ارائه طرح هایی 
برای بازگرداندن مهاج��ران از اروپا، ثبات در 
مرزهای ش��نگن، بازگردان��دن امنیت به اروپا 
و احی��ای کارآم��دی اتحادی��ه ارائ��ه خواهد 
ک��رد. ب��دون اقدام��ات مش��ترک اروپایی ها 
در چارچ��وب سیاس��ت های مش��ترک، حل 
بحران ه��ای مختل��ف جهانی از جمله مس��أله 
سوریه س��خت تر خواهد بود. مطابق آنچه در 
باال اش��اره ش��د، اگر تحلیل های خوشبینانه بر 
تأثیر مثبت خروج بر تعامل بیشتر اتحادیه اروپا 
با ایران در زمینه بحران س��وریه تکیه می کنند، 
در یک تحلیل بدبینانه نیز ممکن است اتحادیه 
اروپا به این نتیجه برس��د که بحران س��وریه از 
طری��ق راه حل های سیاس��ی � دیپلماتیک حل 
و فصل نمی ش��ود و ب��ا همکاری ناتو دس��ت 
به اقدام نظامی در س��وریه بزن��د. در واقع، در 
این چارچ��وب، اتحادیه اروپ��ا بعد از خروج 
انگلی��س ت��الش خواهد کرد، بحران س��وریه 
را ب��ا هر اب��زاری برای بازگردان��دن مهاجران 
به کشورش��ان پای��ان دهد؛ موضوع��ی که در 

ص��ورت تحقق می تواند ب��ر ایران و محی��ط امنیت��ی آن تأثیر منفی 
مستقیمی داشته باشد. 

دیگر آنکه، با خروج بریتانیا، احزاب راست افراطی در کل اروپا 
جسورانه تر از قبل و با صدای رساتری در حال نفوذ در افکار عمومی 
در راس��تای به دس��ت گرفتن قدرت و طرح همه پرسی خروج مشابه 
بریتانیا در کش��ورهای خود هس��تند. در نگاه نخس��ت، اگرچه نتیجه 
راست گرایی افراطی در اروپا مخالفت با همگرایی و تضعیف اتحاد 
اروپای��ی و نهایتا دومینوی خروج از اتحادیه و فروپاش��ی و تضعیف 
اروپا به س��ود ایران اس��ت، اما در ن��گاه عمیق تر به معن��ای افزایش 
ملی گرایی افراطی، افزایش خشونت، مخالفت با مهاجران مسلمان و 
به طور کلی افزایش روند اسالم ستیزی در اروپا و بی ثباتی در مناطق 
پیرامونی خواهد بود. ضمن اینکه تضعیف اتحادیه اروپا در ش��رایط 
فعلی چندان به سود اجرایی شدن برجام نیست که در بخش بعدی به 

آن خواهیم پرداخت.

تأثیر خروج بریتانیا بر برجام
یکی از مس��ائل مهم دیگری که می توان��د از برگزیت تأثیر بپذیرد، 
مس��ئله برجام و روند اجرایی شدن آن اس��ت. تأثیر خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا بر برجام از دو زاویه قابل بررس��ی است: نخست، تأثیر 
خروج بر لغو برجام و دوم، تأثیر خروج بر روند اجرایی شدن برجام. 
برخ��ی از تحلیل گ��ران در نظراتی غیرواقع بینانه تأثی��ر برگزیت را تا 
جایی می بینند که حتی ممکن اس��ت به لغ��و برجام بیانجامد. در این 
خصوص باید گفت که توافق هسته ای یک توافق نامه بین المللی میان 
ایران و گروه ۱+5 اس��ت که انگلیس تنها یکی از اعضای آن است. 
برجام یک توافق بین المللی و دارای ضمانت اجرایی بین المللی است 
و بس��یار بعید به نظر می رس��د که تغییر دولت ه��ا و تحوالت داخلی 
آنه��ا در لغ��و آن موثر واقع افتد؛ کمااینکه بوریس جانس��ون پس از 
تصدی س��مت وزیر خارجه دولت جدید انگلیس پس از همه پرسی، 
در اولین اظهارنظر خود درباره برجام گفت: »همکاری با متحدانمان 
برای ضمانت اجرای کامل توافق هسته ای وین درباره برنامه هسته ای 

ایران را ادامه خواهیم داد«.
اما در خصوص روند اجرایی ش��دن برجام ممکن است وضعیت 
نس��بت به گذش��ته کمی متفاوت ش��ود. در حالت کلی این احتمال 
وج��ود دارد که ع��دم اطمینان و بی ثباتی سیاس��ی کنونی در اروپا و 
روش��ن نبودن زمان و نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مس��ائل 
مال��ی و اقتصادی مرتب��ط با آن، بر روند اجرایی ش��دن هرچه بهتر و 
سریع تر برجام تأثیر منفی بگذارد. ایران در حال ورود مجدد به جامعه 

ل
حلی

ت
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جهان��ی بوده و تأکید و تمرکز اصلی خود را بر هماهنگی مرکزی با 
اتحادیه اروپا قرار داده اس��ت. هماهنگی با اتحادیه اروپا و اس��تفاده 
از توانمندی های سیاس��ی و اقتصادی آن مهمترین ابزاری اس��ت که 
ایران برای اجرای بندهای توافق هس��ته ای، به ویژه بندهای مربوط به 
لغ��و تحریم ها، به آن توجه دارد. هیچ نه��اد هماهنگ کننده ای برای 
اجرایی ش��دن برجام خارج از چارچوب اتحادیه اروپا وجود ندارد. 
طبق متن توافقنامه هس��ته ای و به طور مش��خص پیوست شماره چهار 
ای��ن توافقنامه، فدریکا موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارجی و امور 
امنیتی اتحادی��ه اروپا، به عن��وان »هماهنگ کننده کمیته مش��ترک« 
ناظر بر اجرای بندهای توافقنامه هس��ته ای با ایران تعیین ش��ده است. 
همچنین اتحادیه اروپا »س��رویس اقدام خارج��ی« را که ایران یکی 
از مهمترین موضوعات آن به ش��مار می رود، تأس��یس کرد که هلگا 
اش��مید، کارشناس مسائل ایران ریاست آن را بر عهده دارد. در کنار 
آن نیز کمیته ای متشکل از هفت کارشناس اروپایی که معروف ترین 
آنها هوگو س��وپرال دیپلمات پرتغالی اس��ت، ب��ه منظور تالش برای 
اجرای بندهای توافقنامه هس��ته ای با ایران تأس��یس شد، زیرا امضای 
ای��ن توافقنامه، یکی از معدود موفقیت های دیپلماتیک اتحادیه اروپا 

طی سال های گذشته بوده است.
نق��ش مرکزی اروپا در برجام، مرتبط با منافع سیاس��ت خارجی 
انگلیس، فرانس��ه، آلمان و توانایی اجرای برجام و اجماع با آمریکا، 
روس��یه و چین ب��وده و اجماع در تعه��د به رفع تحریم ه��ا از جمله 
مهمترین بخش های این توافق از منظر ایران است. این در حالی است 
که برگزیت می تواند اثر منفی بر توانایی انگلیس و اتحادیه اروپا در 
ارائه مزیت های اقتصادی به ایران داش��ته باشد. به این ترتیب اتحادیه 
اروپا، که عامل پش��تیبان برای دستیابی به توافق با ایران بود، در نتیجه 
برگزیت می تواند به یک عامل مخاطره انگیز برای برجام تبدیل شود. 
علت هم این اس��ت که »س��رویس اقدام خارجی« به جای تمرکز بر 
ای��ران، ناگزیر از تمرکز بر مقابله با تبعات خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا و همچنین تمرکز بر مسائل داخلی اروپا بیش از مسائل خارجی 
خواهد ش��د و از س��وی دیگر برای این اتحادیه مذاکرات خروج با 
بریتانیا و کم و کیف آن در مقایس��ه با چگونگی اجرایی شدن روند 
برجام از اولویت اساس��ی تری برخوردار ش��ود. برجام به عنوان یک 
قرارداد بین المللی حداقل برای ده سال آینده منافع ایران را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد. از ای��ن رو، تضعیف نقش بین المللی اتحادیه اروپا، 
تأثی��رات منفی بر اجرای برجام و مناف��ع ملی ایران در یک دهه آتی 
خواهد داشت. اتحادیه اروپای ضعیف، عاقبت برجام را درگیر منافع 

متضاد بازیگران نظ��ام بین الملل قرار داده و 
ای��ن نگرانی وجود دارد ک��ه عماًل تعهدات 

طرفین در وادی بی ثباتی ها فراموش شود.

نتیجه گیری
در ی��ک جمع بن��دی کل��ی بای��د گفت که 
الگوه��ای رفت��اری متف��اوت انگلی��س در 
چارچ��وب اتحادی��ه اروپا و خ��ارج از آن 
در مقاطع مختلف، نه سراس��ر به ضرر منافع 
ملی ایران و نه تماماً به س��ود آن بوده، بلکه 
آمی��زه ای از فرصت ها و تهدیدهایی اس��ت 
ک��ه ب��ه سیاس��ت گذاران خارجی کش��ور، 
این نکته را گوش��زد می کند ک��ه نمی توان 
پدی��ده خروج بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپا را 
صرفاً به عنوان ی��ک فرصت طالیی و یا در 
نقطه مقاب��ل، به عنوان یک چالش اساس��ی 
برای سیاست خارجی کش��ور قلمداد کرد. 
بلکه ای��ن رخداد نیز آمی��زه ای از فرصت ها 
و چالش هایی برای کش��ور است که می باید 
در حد ظرفیت خ��ود و با توجه به الگوهای 
رفتاری خاص انگلیس در نقش های مختلف 
آن در چارچ��وب اتحادی��ه اروپ��ا و نق��ش 
کلی ت��ر آن در مجموعه غرب و دو س��وی 
آتالنتی��ک م��ورد ارزیابی ق��رار گرفته و با 
کن��ار هم ق��رار دادن س��ود و زیان های آن 
بهترین مس��یر را در تعامالت آتی با اتحادیه 
اروپا و انگلیس انتخاب نمود. مس��ئله مهم تر 
آنکه، بررس��ی و تبیین نقش جدید انگلیس 
و رویکرد های جدی��د آن پس از خروج از 
اتحادی��ه و تحلی��ل واقع بینانه از چش��م انداز 
سیاس��ی و اقتصادی اتحادی��ه اروپای بدون 
انگلی��س، یک ض��رورت راهب��ردی برای 
سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی ایران 
در جهت بهره مندی از وضعیت جدید اروپا 

خواهد بود.

»برگزیت« و تأثیر آن بر منافع 
ملی ایران


