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 نکات برجسته 

 ناتوانی حکمرانی انگلیس در دستیابی به توافقی فراگیر میان نیروهای داخلی برای خروج از اتحادیه اروپا)فقدان طرح خروج(ـ  

 backstop کار و باقی ماندن انگلیس در اتحادیه گمرکی اروپا در قالب سازـ  

 اختالف انگلیس و اتحادیه اروپا درخصوص مرزهای ایرلند شمالی و جنوبیـ 

 مخالفت مردم ایرلند شمالی و اسکاتلند با خروج از اتحادیه اروپاـ  

 افزایش احتمال رجوع مجدد به رای مردم)همه پرسی( برای پایان دادن به اختالفات داخلی درخصوص برگزیتـ  
 

 مقدمه 

 تبديل شده است. ترين و بحث انگيزترين مسائل جاري در قاره اروپا گذشته پديده برگزيت به يکي از پيچيده سال دو در

 اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج فرآيندشود و در واقع اروپا شنيده مي اتحاديه و انگليس هايمقام سخنان در همواره که موضوعي

 را بريتانيا قضايي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، ناپذيري آينده به صورت اجتناب که ايکند.پديده برگزيت مسئلهرا تنظيم مي

 ثر خواهد کرد.آينده را نيز به شدت متأهاي داد و تبعات آن نسل خواهد قرار تاثير تحت

 انتخابات از پيش کارمحافظه حزب پيشين رهبر و انگليس وقت وزير نخست «کامرون دیوید »ميالدي بود که  2015در سال 

هدف کامرون در آن  .کرد خواهد برگزار اروپا اتحاديه از جدايي پرسيهمه داد وعده کشور اين مردم به 2015 سال سراسري

 اروپايي فقير کشورهاي از ويژه به مهاجران آسان آمدوشد به منظور توقف مرزها بر کنترلمقابله با بحران مهاجرت و  مقطع زماني

 پرسي بريتانيا از اتحاديه اروپا موجب شگفتي شد و کامروناما نتيجه همه کرد.ي را بر دولت محافظه کار وارد ميکه فشار زياد بود

 گيريکناره کارمحافظه حاکم حزب رهبري از اروپا، اتحاديه از خروج به مردم راي از بعد بود، اروپا اتحاديه در ماندن حاميان از که

 کنندگانشرکت از درصد 5۳ بريتانيا، در 201۶ سال ژوئن ماه پرسيهمه در .رفت کنار بريتانيا وزيري نخست از نتيجه در و کرد

 ايرلندشمالي و اسکاتلند در اما. دادند خروج به راي دهندگانراي درصد 52 از بيش نيز ولز در. بودند داده خروج به راي انگليس

 به متعلق آراء اکثريت و بودند داده خروج به راي کنندگانشرکت  درصد ۳۸  و  درصد ۴۴ ترتيب به و بود متفاوت شرايط

 .بود خروج به بريتانيا همه راي مجموعاً اما بود اروپا اتحاديه در ماندن موافقان

 

 بریتانیا به برگزیت جدول رای نهایی مردمـ 

 رای به ماندن در اتحادیه اروپا رای به خروج از اتحادیه اروپا

 درصد نفر درصد نفر

 درصد( 1/۴۸) 2۴1/1۴1/16 درصد( 9/51) 7۴2/۴10/17
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 ـ رای کشورهای تشکیل دهنده بریتانیا به برگزیت  

 شهر لندن رای به ماندن)زرد(اسکاتلند و ایرلند شمالی و  -انگلیس و ولز رای به خروج)آبی(   -

 

 رای به ماندن)زرد( -رای به  خروج)آبی(   - ـ رای مناطق پارلمانی بریتانیا به برگزیت

 

 که «لیسبون معاهده 50 ماده » انداختن جريان به با  201۷ سال مارس 2۹ از مذاکرات برگزيت، پرسيهمه از بعد ماه چند

 ميان مذاکره يکبار ماهي حداقل تاکنون 201۷ سال ژوئن ماه از و شد آغاز کند،مي تعيين را اروپا اتحاديه عضو يک خروج قواعد



 

۳ 

 

 ليسبون، معاهده 50 ماده انداختن جريان به از بعد سال دو اروپا، اتحاديه قوانين اساس بر. است شده برگزار اروپا اتحاديه و بريتانيا

 برگزيت االجلضرب و کند تغيير تواندمي تاريخ اين اتحاديه، اعضاي توافق صورت در اما شود، خارج اروپا اتحاديه از بايد بريتانيا

 اختالفات اساسي و بنيادي با اين حال مذاکرات همانطور که پيش بيني مي شد با مشکالت متعددي روبرو شد. .بيافتد تعويق به

 سر بر بروکسل و لندن ميان اختالفات و راي خروج(خود بريتانيا به شدت افزايش يافت)مخالفت اسکاتلند و ايرلند شمالي ب درون

 بريتانيا وزير نخست خود و بوده حاصلبي تاکنون برگزيت مذاکرات گفت توانمي راحتي به که بوده زياد آنقدر برگزيت شروط

 کند. ترک را اتحاديه توافقي، حصول بدون کشور اين دارد احتمال کرده اعالم بارها

 طرح چکرز 

 سکونت محل نام چکرز. است کرده معرفي «چِکِرز طرح» عنوان تحت را طرحي برگزيت مذاکرات براي انگليس وزير نخست

 از بعد بروکسل و لندن روابط درباره را موضوع چهار و کرده پا به زيادي جنجال طرح اين. است بريتانيا وزير نخست رسمي

 براي نياز مورد هايچارچوب و آينده در همکاري هايزمينه امنيتي، همکاري اقتصادي، مسائل شامل که گيردمي بر در برگزيت

 اين. است بروکسل و لندن نزديک روابط حفظ دنبال به و شد پيشنهاد 201۸ سال جوالي ماه در چکرز طرح. است توافق اجراي

 العملدستور اين. است مشترک دستورالعمل يک با کاالها براي اروپا اتحاديه و بريتانيا ميان آزاد تجاري ناحيه ايجاد دنبال به طرح

 تجاري روابط خواستار همچنين طرح اين. کند ايجاد کشورها ديگر با تجاري هايتوافق در بريتانيا براي هاييمحدوديت تواندمي

 سياست تعيين کار و ساز و گمرکي اتحاديه اروپا، واحد بازار از انگليس. است ايرلند جمهوري و شمالي ايرلند در سخت مرز بدون

. باشد داشته کنترل خود پول و مرزها بر و گرفته پيش در را خود قوانين تا شود مي خارج اتحاديه اين ماهيگيري و کشاورزي

 اروپا اتحاديه شهروندان شد و آمد مورد در. داشت نخواهد بريتانيا در اختياراتي ديگر اروپا اتحاديه دادگاه اساس، اين بر همچنين

 را تحصيل و تجارت براي تعطيالت، در شهروندان اين سفر اجازه لندن اما داشت خواهد وجود هاييگيريسخت نيز، بريتانيا به

 1.داد خواهد

 حفاظ» کار و ساز» (backstop plan ) 

 پايان از بعد مدتي براي امن شبکه يک عنوان به «حفاظ» کار و ساز نشود، حاصل برگزيت تجاري توافق اگر است معتقد لندن

 در. بماند باقي اروپا گمرکي اتحاديه در بريتانيا همچنان 2020 سال پايان از بعد سال يک يعني شود، ارائه برگزيت گذار دوره

 آن بر عالوه. باشد داشته وجود طرف دو ميان گمرکي موقت توافق يک که کند فراهم فضايي دارد قصد «حفاظ» سازوکار واقع

 عملکرد بر تاثيري مسئله اين و کند منعقد آزاد تجاري هايتوافق و کرده مذاکره جهان کشورهاي ديگر با بود خواهد قادر بريتانيا

 نگه گذار دوره از بعد مدتي براي اروپا گمرکي اتحاديه در را بريتانيا ،طرح اين کل در. داشت نخواهد گمرکي موقت توافق

 2.شود و ايرلند جنوبي ايرلندشمالي ميان سخت مرز ايجاد براي مانعي تا دارندمي

                                                           
 10/۷/1۳۹۷،«شود؟مي ختم کجا به و شد شروع کجا برگزيت،از»خبرگزاري فارس،ـ  1
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 توافق خروج 

اما سوال اساسی این  .کرد خواهد ترک رسمي صورت به را اروپا اتحاديه( 1۳۹۸ فروردين ۹) 201۹ مارس 2۹ روز بريتانيا

 سياسي ايبيانيه سر بر بريتانيا و اروپا اتحاديه نمايندگاندر ماه نوامبر گذشته است که این خروج چگونه رخ خواهد داد؟ 

 در اروپا اتحاديه سراننوامبر هم  25و در تاريخ  کردند توافق کندمي مشخص برگزيت از پس را آنها روابط چندوچون که

با اين حال نهايي شدن توافق خروج نياز به .کردند تاييد را يتبرگز توافق رسمي طور به بروکسل در خود مشترک اجالس

بالفاصله  توافقي که حاصل شده است داراي مخالفاني جدي در بريتانيا مي باشد. .داردنيز  بريتانيا نمايندگان مجلس موافقت

 متبوع حزب نمايندگان جدي مخالفت از انگليس کارگر حزب رهبر «کوربین جرمی»پس از توافق لندن با اتحاديه اروپا 

 هايبدترين با را ما که است مذاکراتي بختانهنگون شکست توافق اين وي گفت: .داد خبر برگزيت توافق با پارلمان در خود

 برگزاري خواستار کارگر حزب نشست در حزب اين اعضاي اگرکوربين قبال اعالم کرده بود  1.گذاشت خواهد تنها جهان

 گويسوي ديگر سخناز .کرد خواهد موافقت آن با وي شوند، اروپااتحاديه از بريتانيا خروج يعني برگزيت درباره دوم پرسيهمه

 بدون حتي اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج براي را خود موافقت «ترزا می» خانم کابينه انگليس هم تهديد کرد وزير نخست

تنها يک روز مانده به راي گيري توافق با وجود اختالفات اساسي در حاکميت بريتانيا .است کرده اعالم پارلمان موافقت

هايش را با نمايندگان دسامبر را به تعويق انداخت و در مجلس ديدگاه 11گيري انگليس خانم مي رايخروج در پارلمان 

 :2مطرح کرد و گفت
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قابل "ف دارد و با اختال"عمیق و وسیع"چون برایش روشن شده که پارلمان درباره این الیحه نگرانی هایی ـ 
ا، اطمینان به آن رای منفی خواهد داد قصد دارد به این موضوع رسیدگی کند و با مذاکره با رهبران اروپ"توجه

.خاطر بیشتری درباره موضوع مناقشه برانگیز مرز بین اتحادیه اروپا و بریتانیا ایجاد کند

د در این الیحه همچنان بهترین الیحه ممکن برای خروج از اتحادیه اروپا است و برای حصول توافق بایـ 
.مواردی سازش کرد

.همه پرسی مجدد و برگزاری چنین رفراندومی باعث افزایش شکاف ها در کشور خواهد شدـ 
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 از نمايندگان بسياري ه به نحوه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپاست.تبه هر حال آينده بريتانيا و روابطش با اتحاديه اروپا کامال وابس

 پيروز آن در اميدوارند آنها که انتخاباتي. دانندمي پارلماني زودرس انتخابات برگزاريرا  فعلي بست بن از خروج راه تنها کارگر حزب

 .کنند و فصل حلبا اتحاديه اروپا  مي خانم از متفاوت شکلي به را برگزيت مشکل بتوانند کوربين، جرمي وزيري نخست با و شده

  مفیدي نشست تخصصی با حضور دکتر حسینگزارش: 

 مورد توجه قرار دهیم:از دو زاویه  رارا  پدیده برگزیتتوانیم بطور کلی ما می

امنيتي و اجتماعي  کنيم اين پديده را از منظر سپهر سياسي،با توجه به گستردگي مطالب در خصوص برگزيت در اينجا تالش مي

 انگلستان مورد توجه قرار دهيم. 

 

 توافق خروج )برگزیت( مشکالت 

ها هم اکنون به محور هاي توافقنامه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را بررسي کنيم. چون اين شاخصدر ابتدا بايد شاخص

 تبديل شده است. در ميان احزاب و جريانات سياسي انگليس ها تمام مشکالت و درگيرياساسي 

 شده چیست؟های شکافی که در انگلیس بخاطر توافق خروج ایجاد ریشهاما 

 « بک استاپ » ـ 1

ميشود  ست که قبل از دوره انتقال عملياتييک منطقه تجاري و اقتصادي واحد ميان اتحاديه اروپا و بريتانيا ا به مفهوم بک استاپ

 ييقرار نيست اجرا است و« تضمینی»که توافق بعدي ميان اروپا و انگليس اجرايي شود.  بک استاپ يک ايده مگر آنکه و تا زماني

 شود. به چه معنا؟ 

 دوره يک اروپا و انگلستان وارد  اتحاديهانگليس براي مذاکرات جدايي به پايان برسد.اروپا و  زماني يعني بعد از اينکه فرصت

ماه طول ميکشد. در دوره انتقال تمام مناسبات ميان اتحاديه اروپا و انگلستان در سالهاي اخير  20ميشوند که حدود  «انتقال »

هاي اتحاديه اروپا سازي. و در تصميمبا يک تفاوت که انگلستان داراي حق راي در اتحاديه اروپا نيستاستمرار پيدا ميکند. 

دوره گذار سپري شود. اين دوره بسيار مهم است اين تا  ي اتحاديه اروپا استفاده کندهمه مزايا از مي تواند نميتواند اثر بگذارد. اما

کرده و بسترهاي اين جدايي را فراهم آورند. عليرغم اين نکته يک  «نهادسازي»دهد تا چون فرصت را در اختيار دو طرف قرار مي

را پوشش ميدهد و در واقع کل  «صنعت شيالت»االها بجز اشکال جنس بک استاپ دارد. اين منطقه تجاري مشترک تمام ک

دارد. ايرلند شمالي مينگه ميکند در عين حال ايرلند شمالي رو تا حدودي در بازار واحد  اروپا همطراز منطقه گمرکي را بريتانيا

هايي است که اروپا هميشه انطباق بيشتري با قواعد بازار اروپا پيدا ميکند و آن بخاطر نگراني ،در اين طرح نسبت به مناطق ديگر

 ميان ايرلند شمالي و جنوبي داشته است. سخت در مورد ايرلند شمالي و مرزهاي 

زاویه خود بریتانیا ( الف

از زواویه اتحادیه اروپا  ( ب
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جزيره صلح و آرمش در خي امنيتي گسترده اي دارد. گشودگي مرزها فرصتي را ايجاد کرده تايمساله ايرلند پيشينه تارتوجه کنيم 

هاي تاريخي پروتستانها و هاي هويتي و درگيريانگاره وقتي اقتصاد و تجارت مطرح ميشود و الويت مي يابدايرلند برقرار شود. 

احساس مقامات اروپايي و انگليسي اين است  اتفاقي که در ايرلند رخ داده است اما شود.ها در ايرلند به کناري رانده ميکاتوليک

ايرلند وجود دارد و تعامالت بازرگاني دو تجاري ميان دو ايرلند سبب شده تا اختالفات )اختالفات( در ه هنوز آتش زير خاکستر ک

اي از قواعد تا حدودي متفاوت از باقي مناطق بريتانيا مي رود و به حاشيه رانده شود. در اين طرح ايرلند شمالي ذيل مجموعه

گيرد. جنس ايرلند و خاک بريتانيا مبادله ميشود نظارتهاي گمرکي بيشتري بر آنها صورت مي جزيرهبرخي از کاالهايي که ميان 

سپهر جغرافيايي متفاوت اين اتفاق همان چيزي است که وحدت گرايان ايرلند و طرفداران برگزيت از آن نگران هستند. يعني دو 

رسد و اين براي انگليس اي که ايرلند منطقه جداگانه به نظر ميبه گونه داز منظر تقابالت تجاري با اتحاديه اروپا وجود داشته باش

به  در انگليس و اروپا بلند مدت است و نگاه سياستمداران. «آغازی خواهد بود بر پایان به عبارت دیگر»کننده است.نگران

هواداران برگزيت اما  انگليس مايل نيست ايرلند شمالي از مجموعه بريتانيا جدا شود. هاي بعد نيز توجه دارند ودهاي دههپيام

طرح  انگلستان براي مدتها در يک توافق گمرکي با اتحاديه اروپا قفل شود. در قاب ،ب يک طرح جايگزينانگران هستند در غي

باقي بماند و  ،بک استاپطرح انيا مدتها در قالب اين نگراني وجود دارد که توافق جديد به نتيجه نرسد و بريت «بک استاپ»

 اي به اسکاتلند نميکند. رهبران اسکاتلند ميگويند چرا ايرلندپيش نويس جدايي هيچ اشارههمچنين  فرصت رهايي را پيدا نکند.

اسکاتلند به جدايي از اتحاديه  مردم را ندارد. اکثريت اتولي اسکاتلند آن امتياز يکسري امتيازات برخوردار شده استاز  شمالي

مخالف جدايي از اتحاديه اروپا هستند  شمالي اروپا راي منفي دادند و مايلند با اتحاديه اروپا باقي بمانند. آنها حتي بيشتر از ايرلند

 و مايل به حضور در بازارهاي آزاد هستند و به برگزيت نه گفتند. 

 قواعد اتحادیه اروپاان با نگلستلزوم سطحی از انطباق ا -2

به صنعت شده  «هاي دولتيکمک»و قواعد حوزه  «رقابت»انگلستان متعهد به رعايت قواعد  ،بر اساس توافقنامه خروج

لندن ماليات از  يعني اين امکان وجود ندارد کهپذير کند. استانداردهاي اشتغال خود را کامال رقابت انگلستان بايداست.

هاي انگليسي را با اروپا پذيري شرکتتا رقابت مک دولتي هم به شرکتها صورت گيردک سوي ديگراز  ها راکم کند وشرکت

افزايش دهد. اروپا زير بار اينگونه سياستها نميروند و کامال هم مشخص است. مشکل اين است که هواداران برگزيت به 

مانند سنگاپور تبديل شوند  اقتصادي –سياسي دنبال فرصتي براي کم کردن ماليات و قاعده زدايي هستند تا به واحدي 

 اروپا ميگويد قواعد اروپا بايد در انگليس نيز رعايت شود.  ولي اتحاديه

  برگزیتی وجود نداردالصا -3

صنعت و حمل و  ،ش خدماتخروج، روابط آينده دو طرف بويژه در بخ بيانيه سياسي بر اساس توافقنامه خروج و هم در

نداريم. اگر  يا خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا . يعني عمال ما چيزي بنام برگزيتباقي مي ماندنقل مبتني بر ايده بک استاپ 

توافقنامه خروج عملياتي شود در واقع برگزيتي انجام نشده است. يعني بخش مهمي از پيوندهاي بريتانيا و اتحاديه اروپا 

 ست. همچنان برقرار ا
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 نی انلگیسی حکمرا -4

،براي مديريت و رسيدگي به اختالفات بريتانيا توافق خروج مه خروج پس از پايان دوره انتقال و اجرايبر اساس مفاد توافقنا

 و اختالفينکته مهم اين است که هر مساله  مورد توافق قرار گرفته است.نفره  5حکميت يک هيات داوري  و اتحاديه اروپا

در آنجا  به عبارت ديگر ارد.ن هيات داوري رفع اختالفات را نداتحاديه اروپا امکان طرح شدن در اي با قانون شودکه مرتبط 

نويسي و قانونگذاري در واقع بازگشت کنترل به قاعدهاست .  مطرح مسائل بازرگانيصرفا بحثهاي خيلي کم اهميت تر و 

 اروپا خارج شد محقق نميشود.ملي که انلگيس در پي آن از اتحاديه 

 دستیابی به توافق خروج نبود ضرب االجل برای -5

يک توافق نامه تجاري  ،انتقال هشش ماه پيش از پايان دور اکنند ت که دو طرف تالش مي آمده استتوافق خروج اينگونه در

که است  له اينتمديد کنند. مسئمجددا توانند مشترکا دوره انتقال را اگر به توافق نرسيدند مي با اين حالبه امضا برساند.

مشخص  در واقعاي نشده است.شارهشود ا مجدد تمديدبار و چه مدت  به اينکه چند د وليشواشاره مي دوره انتقال به تمديد

چيزي بنام برگزيت وجود شاهديم يابد. پس عمال و چه موقع پايان مي باشد ادامه داشته تواندمي نيست اين تمديد تا کي

 . ماندندارد. و جز نامي از برگزيت باقي نمي

 

     نکات مهم

بشود با آن هاي داخلي را که هيچ توافقي که همه گروه است يس به اين نتيجه رسيدهنخست وزير انگل« ترزا مي»خانم 

قدري متنوع و متفاوت است که امکان يک واقعيت در سپهر سياسي انگليس است که نظرها به  همسو کرد وجود ندارد.اين

 وجود ندارد. درخصوص برگزيت ع کلي اجما

 شخص شده که حصول همزمان اهداف سه گانه انگليس از مذاکره خروج غير ممکن است.پس از چندماه مذاکره مـ 

 سه هدف اصلی انگلیس از خروج :

 
از ايجاد مرز سخت دو ايرلند جلوگيري کنيم.  خواهدميانگليس اگر دقت کنيم اين سه گانه با هم قابل  جمع نيست.مثال 

ميان ايرلند شمالي و اتحاديه اروپا حفظ شود با اين کار رويکرد ملي ديگر مفهومي در اين صورت بايد بخشي از سطح مناسبات تجاري 

 .ندارد

 

ـ جلوگیری از ایجاد مرز سخت 1
بین دو ایرلند

ـ ترک بازار واحد و اتحادیه 2
گمرکی

ی ـ تضمین یک رویکرد برگزیت3
یا ملی و پوشش تمام خاک بریتان

برگزیت بریتانیایی
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  خروجسناریوهاي 

  ـ تصویب توافق خروج در مجلس عوام1

تمام ايده ها و طرحهاي  است تاکنون نيز دولت توانسته .دور از ذهن نيست بريتانيا در مجلس عوام تصويب طرح توافق خروج

عتقدند نيروهاي داخلي خشي  از هواداران برگزيت مب. (تصويب برگزيت در مجلس عوام)خود را در مجلس عوام به تصويب برساند 

 آن را کند کنند. اين بخش ممکن است روند را به نابودي بکشانند و يا )راي مردم به خروج(و خارجي مصمم هستند تا برگزيت

همه پرسي »مسير کساني را هموار ميکنند که به دنبال  در واقع متقاعد شوند که اگر با اين توافقنامه مخالفت کننددر نهايت 

مسير  مخالفت با طرح خانم مي مسيري را هموار ميکند کهبا هستند. اين گروه اگر به اين نتيجه برسند که برگزيت « مجدد

دهند زيرا برگزيت به هر راي ميخروج فعلي حتي با يأس و ناراحتي، به طرح  تحقق يابد،برگزيت دوم و ماندن در اتحاديه اروپا 

از سوي ديگر به اين نتيجه برسند که اگر حتي اگر با توافقنامه مخالفت اگر اما  .کندحال انگليس را از اتحاديه اروپا خارج مي

کنند و تالش مي روج فعلي مخالفت خواهند کردکنند آن موقع با توافق خداران همه پرسي مجدد نميبه هوا کمکيکنند 

جانسون وزير خارجه اسبق  به سکوي پرتاپ خود و شکست خانم مي تبديل شود. مثال فردي مانند آقاي ،مخالفتشان با اين طرح

در حزب کارگر هم البته افتراق زيادي  .جاي خانم مي نخست وزير شود و اين فرصت مناسبي براي آنهاست است به مايلانگليس 

ر هر دو حزب د .وجود دارد. حزب کارگر هم نمايندگاني در پارلمان دارد که ممکن است راي به توافقنامه خروج دهند

. برخي از هواداران  وجود داردکوربين جرمي دمي مانند در خصوص به قدرت رسيدن آ هايي محافظه کار به شدت نگرانيوکارگر

به قدرت رسيده در انگليس جدي برگزيت معتقدند اگر کوربين راي بياورد و نخست وزير شود مانند اين است که فيدل کاسترو 

خواهد ن رخ راي آوردن کوربين  تحوالت قابل توجهي در سياست و امنيت انگلستادر صورت است. احساس آنها اين است که 

قاطع نيست. تالش اخير  هاي او معموال محافظه کارانه است و او فرديروشني ندارد. رويکرد داد. خود آقاي کوربين نيز موضع

راي عدم اعتماد بگيرد.  )خانم مي(کوربين اين نبود که دولت راي عدم اعتماد بگيرد بلکه به دنبال اين بود که شخص نخست وزير

تا  کند و موجب شدهبه طرفداران طرح خروج کمک ميروش آقاي کوربين نيز  اينبسيار زيادي وجود دارد.ميان اين دو تفاوت 

 يارگيري کنند. نيز شخص خانم مي بتوانند از حزب کارگر 

  مجلس عوام با توافق خروجمخالفت  ـ 2

البته . سناريوي تغيير رهبري حزب محافظه کار نيز خواهد گرفتدر اين صورت سناريوي خروج بدون توافق روي ميز قرار 

اخير بعد از راي اعتماد  خصوصا است اي داراي موقعيت نسبتا تثبيت شده خانم میشود. بايد توجه داشت امروزه مطرح مي

او  تواند به سمت جلو بردارد.حتي يک گام نميوزير عمال نخستاما مشکل اين است که  .براي رهبري حزب محافظه کار

هاي آينده دير ها در ماهها را امروز بايد بردارد و برداشتن اين گامهايي که بايد براي آينده بريتانيا بردارد و اتفاقا اين گامگام

يک سوم به نزديک گيري اخير حزب محافظه کار در رايفراموش کرد  از سوي ديگر نبايدتواند بردارد. خواهد بود نمي

در به تدريج و سابقه بوده است. يعني بعيد نيست بيچنين وضعيتي نبودند که در چند دهه گذشته حزبي به نفع او آراء

 نيز تغييراتي روي دهد.محافظه کار آينده در رهبري حزب 
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 جدید یـ انتخاب پارلمان۳

 از توافق بدون بايد نيست انگليس يا ميان احزاب و سياستمداران ممکن داخلي اجماع کسب چون که اين نظريه وجود دارد

 براي حل اين مشکل برگزاري ديگر راه .شودمي برگزار دوباره بايد اروپا اتحاديه از خروج پرسيهمه يا و شودمي خارج اروپا اتحاديه

 تحاديه اروپا براي خروج را آغاز کند.گفتگو با ا اي متفاوتي روي کار آمده و به گونهاست تا دولت جديد پارلماني انتخابات

 پرسی همه ـ ۴ 

اينگونه راي در مورد رويدادي که ميتواند برسرنوشت نسلهاي بعدي بريتانيا اثر بگذارد.  ؟دارد به برگزيت چه معناييگذشته  50-50راي 

مردم در مشخص شود شد که  رسيده اند . بايد سواالت به گونه اي تنظيم مي اين مسالهو در انگليس نيز به  گيري اصال منطقي نيست

بريتانيا چه ميخواهند؟ بايد براي پاسخ به اينگونه سواالت اکثريت قابل توجهي از مردم به آن راي مثبت يا منفي بدهند. در برگزيت دوم 

 ممکن است اين سه پرسش مطرح شود.

 
 گیرينتیجه 

است . بايد همه احتماالت را در نظر گرفت.  «عدم قطعیت»گفته ايم درباره پديده برگزيت تمام چيزهايي که تاکنون جنس 

اندازي روشن از آينده بريتانيا نيز وجود ندارد. هم اکنون هيچ چشم انداز روشني از آينده برگزيت وجود ندارد. حتي چشم

 .دارد وجود بزرگ مشکل دو اينجا در چرا؟اما 

 فقدان ويژنـ 1

بريتانيا وارد گردابي تاريک شده که هر چيزي هم اکنون ترين بحران سياسي نيم قرن گذشته بريتانياست. برگزيت پيچيده

مشکل اصلي مولد عدم قطعيت است.  سازد وها را برميست که عدم قطعيتموقعيتي ااين  ممکن است خروجي آن باشد.

. آن چيزي که نيست وضعيت غايي بريتانيا  هم اکنون مشخص. دداند چه چيزي نميخواهبريتانيا اين است که فقط مي

از روز اول نيز اجماعي در آن  .چه چيزي بايد باشد مشخص نيستاينکه برگزيت بايد به آن تبديل شود و بريتانياي پسا

 بيناذهني ساختار و آن بيناذهني ساختار و المللبين نظام که هايي پالس آن برگزيت به معتقدان خصوص وجود نداشت.

 با ما بنابراين بودند نکرده درک درستي به را بودند فرستاده بريتانيا انگاري خود و ايمنطقه روابط و اروپا اتحاديه با مرتبط

 . کرد جمع آن حول را هاگروه و احزاب بتوان همه که ندارد وجود هم اکنون چيزي.  هستيم روبرو ويژن  فقدان يک

 از مدلي سمت به بايد انگليس معتقدند که «پالسها کانادا»  وبدون توافق  خروج طرفداران بين کاران محافظهدر ميان 

 نروژ»  مي خانم چکرز طرحوجود ندارد.البته  مشترکي نقطه (اينامه توافق مدل)برود اروپا اتحاديه و کانادا رابطه جنس

به  دارد اروپا اتحاديه با نروژ که روابطي يعني. است شده تنظيم اساس همين بر نيز مي خانم نامه توافق و است «پالس

 : دارند وجود متفاوتی هایگروه هم کارگر حزب از سوی دیگر در عنوان الگو مورد توجه قرار گيرد.

ج ـ توقف روند خروجخروج بدون توافق–ب خروج بر اساس توافق–الف 
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 کوربين آقاي ديدگاه اما .هستند اروپا اتحاديه در حضور ادامه خواهان ي کارگريهااتحاديه و کارگر حزب اعضاي درصد۹0

 به شکاکان.از اتحاديه اروپاست خروج عوام مجلسنمايندگان حزب کارگر در  از بخشي و حزب معاون و رهبر انلد مک و

 کندمي نگاه کاپيتاليستي موجوديت يک عنوان به اروپا اتحاديه به هستند که کارگر حزب از هاييبخشهم  اروپا اتحاديه

 .محور رفاه و سوسياليستي نه

انگليس  ساخت نظام حکمرانيل فعلي را مردم بايد باز کنند.نبايد به اين نتيجه برسيم که قف آيا در اين فضا به هر حال،

به همين دليل  احساس مي شود ومردم براي پايان دادن به اين چند دستگي رجوع به و  قادر به باز کردن اين قفل نيست

 شود است که مسائلي مانند رفراندوم دوم هر روز پررنگ تر مي

 عمیق قانون اساسی  بحران -2

مجلس به هيچ ام چند ماه قبل از رفراندوم خروج با يک اکثريت ساده به برگزاري رفراندوم خروج راي داد. اين مجلس عو

امدهاي پيچيده اي که به دنبال اين راي بوجود ميايد توجه نکرد و عواقب آن را در نظر نگرفت. مثال به پيچيدگي عنوان به پي

 حقوقياتحاديه اروپا بخش عمده اقتصادي،سال  عضويت در  45اصطکاک در ايرلند توجه نداشت . بعد از هاي يک مرز بدون 

مواجه دو موجوديت متفاوت  ما با عمال لذااند. اروپا همگرا شده و بخشهايي کامال در آميخته شده اديهاداري بريتانيا با اتح و

خروج بسيار  اکنون توافق ن مساله هم مورد توجه قرار نگرفت واي که و مشخصا خروج به سادگي صورت نميگيرد نيستيم

 .داده استخود را نشان  است که بريتانياضعفهاي قانون اساسي  که اين مسائل از پيچيده و مبهم است
 

   

ه شکاک ها به اتحادی-2
اروپا

ـ  اروپا گرایان1


