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 نظامی گری اتحاديۀ اروپائی
لمان و ا مقتدر يعنی تشنچ بين امريکای ترمپ  و اتحاديۀ اروپائی، سبب شده است که اين اتحاديۀ  تحت رھبری دو کشور

 اتحاديۀ اروپائی در فکر اين است که اروپا بايد من.  نظامی خود مستقل از امريکا و ناتو بيفتندتفرانسه در فکر تقوي

ھمچنان اروپا می خواھد . حيث يک قدرت معظم دنيائی بار ديگر عرض اندام نمايد و تنھا متکی به امريکا و ناتو نباشد

 باز يابد و از زير سيطرۀ  سياسی و نظامی ه خود را دوبارۀشدن جھان، ھويت از دست رفتکه در صورت چند قطبی 

اگر اين خواست اتحاديۀ اروپائی تحقق يابد، تحول بزرگ سياسی ديگری در سطح جھانی به وقوع . امريکا خارج گردد

 .خواھد پيوست

حرکات طفالنۀ ترمپ .  چندان خوش آيند نبودسفر ترمپ به اروپا، برای زمامدارن کشور ھای عضو اتحاديۀ اروپائی

در جريان ديدارش و وارد کردن فشار بر کشور ھای اتحاديۀ اروپائی در پرداخت بيشتر حق العضويت خود به ناتو، 

اکنون به اين فکر افتاده است که امريکا بعد ) غرب(اروپا . تشنج را بين امريکا و اتحاديۀ اروپائی تزئيد بخشيده است

در خود فرو خواھد رفت تا بتواند اقتصاد خود را سروسامان دھد و از پرداخت مصارف گزاف برای ناتو و ين ااز

بنابران، اتحاديۀ اروپائی تحت رھبری المان و فرانسه به اين عقيده رسيده اند که يک . سازمان ملل متحد دوری جويد

 تا سه ماه ديگر اصل اصولنامۀ .سيس نمايندأع اروپا ترا برای تقويت و دفا" ھمکاری امنيتی دايمی"نام  ه سازمانی ب

نھائی خواھد شد و يک صفحۀ جديدی در جريانات سياسی نه تنھا اروپا، بلکه جھان باز خواھد " ھمکاری امنيتی دايمی"

  .گرديد

بحرانی جھان امکان مداخالت نظامی اروپا را مستقل از امريکا و ناتو در بعضی نقاط  سيس اين تشکيل جديدالخلقه،أ ت

ً  اتحاديۀ  اروپائی قبال يک مرکز فرماندھی را برای عمليات . ًخصوصا  در شرق ميانه وافريقا مھيا خواھد ساخت

اگر اين . بودجه خواھد داشت و برای دفاع از منافع اروپا آمادگی خواھد گرفتنظامی به وجود آورده که بيليون ھا يورو 

  . د، بازندۀ اصلی امريکا خواھد بود که تا امروزحکمران  بال منازعۀ اروپا بوده استبآروزی اتحاديۀ اروپا تحقق بيا

. نظامی گری اتحاديۀ اروپائی احتمال تجاوزات اين قاره را در رقابت با ساير کشور ھای بزرگ جھان بيشتر می سازد

مند است ه فرانسه عالق. د شدنظامی خواھسازمان   جديد نحمالت ، آماج ندکه مملو از منابع طبيعی ا شرق ميانه و افريقا

لمان تھی از مواد طبيعی، سعی می ورزد که طور ا. تا دوباره به افريقا برگردد و استعمار نوين را در آن قاره پھن سازد

دانيم که سرمايه  اين را ھم می. دست آورده در افريقا رخنه نمايد و قسمتی از مواد خام اين قاره را ب" صلح آميز"
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رقابت ھمديگر در  چين و اتحاديۀ اروپائی درکه ری چين درافريقا رو به افزايش است و آن روز دور نخواھد بود گذا

ًامريکا تنھا ناظر اوضاع نخواھد بود، بلکه عمال برای منافع خود يا جانب اتحاديۀ اروپائی را . قارۀ افريقا برخيزند

با درنظر داشت روش ھای تجاوز کارانۀ امريکا . خل صحنه خواھد شدکه تنھا برای منافع خود دا خواھد گرفت  و يا اين

  .  جھان، احتمال برخورد نظامی بين اين کشور و چين  بعيد نخواھد بودسراسردر 

ين به فکر دفاع از  اروان است و بيش از" خود محوری"اکنون درک کرده است که امريکا به سوی ) غرب(اروپای 

جاپان ھم در صدد تقويت قوای نظامی خود مستقل از امريکاست تا بتواند روزی درروياروئی چنانچه . اروپا نخواھد بود

اظھار رضايت نموده " ھمکاری امنيتی دايمی"مکرون رئيس جمھور جديد فرانسه از تشکيل . با چين از خود دفاع نمايد

لمان دست به  دست  ھم داده تا اسه و او اظھار داشت که فران. و آن را يک اقدام مفيد در راستای دفاع اروپا ناميد

  .ستاده نماينديسسۀ جديد را به پا اؤم

ًاين کلمات واضحا متوجه روسيه است که با  قوای عظيم نظامی ". اروپا بھترين دفاع ماست" مکرون ھمچنان گفت که 

ين تشکيل احتمالی نظامی  انکتۀ قابل توجه نبود برتانيه در. يک تھديد بزرگ برای اتحاديۀ اروپائی محسوب می گردد

است که ناشی از دوری اين کشور از اتحاديۀ اروپائی شده و يک نوع بی اعتمادی را بين برتانيه و کشور ھای عضو 

  . اين اتحاديه خلق کرده است

 موفق گردد و آن را به حرکت اندازد، زوال سياسی و" ھمکاری امنيتی دايمی"اگر اتحاديۀ اروپائی در تشکيل سازمان 

 .  جھان حتمی خواھد شدننظامی امريکا سرعت گرفته و چند قطبی شد

 

 


