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  ٢٠١۶ جون ٢۶

  

   سال پس از سقوط ديوار برلين٢٧

 )Brexit برکسيت ( خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا 

  تقسيم مجدد جغرافيای سياسی در سطح جھانی
Le Brexit redistribue la géopolitique mondiale  

 اروپا ھمچنان بدون روسيه و از اين پس بدون بريتانيا، تی يری ميسان بر اين باور است که ھيچ عاملی نمی ۀاتحادي

 اھميت است، خود اتحاديۀ اروپا نيست، بلکه مجموع با وجود اين، موضوعی که دارای. تواند مانع فروپاشی نظام شود

 .مؤسساتی است که حاکميت اياالت متحده در جھان و کليت خود اياالت متحده را ممکن می سازد

 ٢٠١۶ جون * ٢٧ /)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

 ھدايت کندبا تأئيد خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا، ملکۀ اليزابت می تواند کشورش را به سوی يوان 

 اروپا را ۀکس قادر نيست پيامدھای تصميم بريتانيا مبنی بر خروج از اتحادي نظر می رسد که ھيچه در حال حاضر، ب

ًمفسرانی که معموال سياست سياستمداران را به تعريف و تفسير می آورند از مدتھا پيش مسائل مھم بين . پيشبينی کند

تبط به اردوی پوچ مھاجرت متمرکز شده اند، از يکسو مخالفان مھاجرت بدون  و روی امور مر المللی را گم کرده اند

  .ل و از سوی ديگر آنانی که بريتانيا را به بدترين وضعيتھا تھديد می کنندوکنتر

اختالف سطح واقعيت و . در نتيجه، اين گونه مضامين رايج ھيچ مناسبتی با مسائل مھم مرتبط به چنين تصميمی ندارد

: مبتال ھستند و از آن رنج می برندی روشنگر اين امر است که نخبگان غربی به بيماری خاصی ئسی و رسانه گفتار سيا

  .اين بيماری نامش فقدان صالحيت است
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در حالی که پرده ھا زير چشمان ما فرو می افتند، نخبگان ما در غرب به ھمان اندازه از درک وضعيت عاجز ھستند که 

فروپاشی :  نمی توانست پيشبينی کند ١٩٨٩مبر نون را در يوی پيامدھای سقوط ديوار برلحزب کمونيست اتحاد شور

و شش ) Comeconُکومه کن (، سپس شورای تعاون اقتصادی ١٩٩١مبر دساتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در 

  . را از دست بدھدبود چچنسيه آغاز شد و حتا نزديک ً و بازھم بعدا تالشھائی برای تجزيۀ خود رو ماه بعد پيمان ورشو

در آيندۀ نزديک، به ھمين شکل شاھد فروپاشی اتحاديۀ اروپا خواھيم بود، سپس ناتو، و اگر با ھوشياری در فروپاشی 

  .اياالت متحده رفتار کنند

  

  کدام منافع در خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا؟

پادشاھی متحد در منشأ رفراندومی نيست که پيروز ، حزب استقالل Nigel Farageخالف رجزخوانی ھای نايجل فراژ 

  . تحميل کردند David Cameronاين تصميم را  اعضای حزب محافظه کار به ديويد کامرون . شد

مشاھده می کند » ملت بقال«به قول ناپلئون اين . برای آنان، سياست لندن بايد در انطباق عملی با سير تحولی جھان باشد

در نتيجه ھيچ دليلی نمی بينند که . گر نه نخستين اقتصاد جھان است و نه نخستين قدرت نظامیکه اياالت متحده دي

  .ئی ھا ھمکار ممتازشان باشندامريکا

خود راه نداد تا کشورش را به مرکز مالی ه به ھمان شکلی که مارگارت تاچر در تخريب صنايع بريتانيائی ترديدی ب

خود راه ندادند، و ه  ھموار کردن راه استقالل اسکاتلند و ايرلند شمالی ترديدی بجھانی تبديل کند؛ محافظه کاران برای

در نتيجه به بھای از دست دادن نفت دريای شمال، سيتی، مرکز تجاری لندن را به  نخستين مرکز مالی فرامرزی برای 

  .  تبديل کردندyuanيوان 

ز سوی اشراف و کاخ بوکينگھام پشتيبانی شد، چنين بود که اردوی خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا به شکل گسترده ا

خالف آنچه رسانه ھای اروپائی می . رسانه ھای مردمی را بسيج کردند تا برای بازگشت به استقالل فراخوان بدھند

مدتی که ُگويند، خروج بريتانيائی ھا از اتحاديۀ اروپا به کندی صورت نخواھد گرفت زيرا اتحاديۀ اروپا سريعتر از آن 

) Comeconُکومه کن (دولتھای شورای تعاون اقتصادی .  رسمی ضروری می باشد ريزش خواھد کردمذاکراتبرای 

 برای خروج نينجاميد، زيرا شورای تعاون اقتصادی به محض آغاز حرکت گريز از مرکز از کار مذاکرهکارشان به 

 به شاخ و برگھا آويخته اند و با پافشاری می خواھند آنچه را دولتھای عضو اتحاديۀ اروپا که خودشان را. بازايستاده بود

که از اتحاديه باقی مانده نجات دھند، در تطبيق خودشان با وضعيت جديد شکست خواھند خورد و در خطر انقباض 

 يعنی سقوط سرسام آور سطح زندگی و کاھش اميد به طول: دردناک نخستين سالھای روسيۀ جديد قرار خواھند گرفت 

  .زندگی

دھا ھزار کارمند، نمايندۀ برگزيده و ھمکار اروپائی که به شکل اجتناب ناپذيری کارشان را از دست می دھند و صبرای 

ًبرای نخبگان ملی که آنان نيز به ھمين ساخت و ساز بستگی دارند، برای نجات مؤسسات، بايد فورا دست به اصالحات 

روج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا شکافی ايجاد می کند که مخالفان اروپا در آن فرو ھمه به اشتباه فکر می کنند که خ. بزنند

پنتاگون . جز پاسخی به غروب اياالت متحدهه در حالی که خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا چيزی نيست ب. خواھند رفت

که ديگر  در وضعيتی نيست که  را تدارک می بيند، ھنوز پی نبرده است ارساکه در حال حاضر گردھمآئی ناتو در و

برتری و فرمانروائی . بتواند بودجۀ دفاعی بيشتری را برای ماجراجوئی ھای نظامی اش به ھم پيمانانش تحميل کند

  .ما در دوران ديگری به سر می بريم. واشنگتن بر جھان به پايان رسيده است
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  چه چيزی تغيير خواھد کرد؟

ھم بسته به شورويھا و ھم پيمانانشان می خواستند جامعه ای . ک جھانبينی بودسقوط بلوک شوروی پيش از ھمه مرگ ي

حاصل کار به ايجاد دستگاه ديوان ساالر عظيم و . و منسجم ايجاد کنند و تا جائی که ممکن بود به اشتراک بگذارند

  .رھبران پوسيده انجاميد

آنان . ز جوانان کمونيست و کليسای لوتری تخريب شددست اتحاديه ای اه دست ضد کمونيستھا که به ن نه بي ديوار برل

ليس سياسی و دستگاه ديوان ساالری وخواستند کمال مطلوب کمونيسم از ديدگاه خودشان را از قيوميت شوروی، پ می

ولی نخبگانشان به آنھا خيانت کردند و پس از خدمت به منافع شوروی، با ھمان شور و حرارت و جديت . آزاد کنند

  .ن را در اختيار منافع اياالت متحده گذاشتندخدماتشا

 بر آنند که حاکميت ملی شان را بازيابند و ءقاطعترين رأی دھندگان بسيج شده برای خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا ابتدا

ليسبون با کنار زدن رأی مردم به قانون اساسی اروپا دست به کاری بزنند که رھبران اروپای غربی در تحميل منشور 

آنان نيز می توانند در آنچه در ادامۀ اين روند روی خواھد داد نااميد . جزای تکبر خودشان را بپردازند) ٢٠٠۴-٠٧ (

  .شوند

کراسی تقليل يافته  سلطۀ دموخروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا پايان سلطۀ ايدئولوژيک اياالت متحده را رقم می زند، يعنی

، رئيس جمھور روزولت اين چھار ماده را به اين شکل ١٩۴١در گفتار دربارۀ دولت اتحاد در سال . »چھار آزادی«به 

آزادی در ) ۴آزادی در رھائی از نيازھای زندگی، ) ٣آزادی دين، ) ٢آزادی بيان و عقيده، ) ١: تعريف کرده است 

اگر انگليسيھا به سنتھای خود بازگردند، اروپائيھا نيز به ). راسھ بدون بيم و زندگی(امنيت در مقابل خشونت خارجی 

مسائل و موضوعات انقالب فرانسه و روسيه بازخواھند گشت، و از جمله به موضوع قانونيت قدرت حاکم، و در اين 

  . مختل خواھد شدالمانصورت مؤسساتشان به بھای خطر اختالف بين فرانسه و 

 از اتحاديۀ اروپا در عين حال پايان حاکميت نظامی و اقتصادی اياالت متحده را رقم می زند؛ ناتو و  خروج بريتانيا

اتحاديۀ اروپا که دو روی يک سکه ھستند، حتا اگر ساخت و ساز سياست خارجی و امنيت مشترک  نسبت به ساخت و 

ًاخيرا در يادداشتی دربارۀ تصميم سياسی مرتبط . دطول انجاميد تا راه اندازی شوه ساز ھای  مبادلۀ آزاد  مدت بيشتری ب

در بررسی تمام پرونده ھای داخلی اتحاديۀ اروپا، چه آنھائی که منتشر شده بود و چه آنھائی که . به سوريه مطالبی نوشتم

ت متحده  که فرامين وزارت امور خارجۀ اياالالمانًرسما اعالم نشده بود، ولی از روی يادداشتھای وزير امور خارجۀ 

را بازنويسی کره بود، به اين نتيجه رسيدم که ھمۀ اين گزارشات و پرونده ھا، بی ھيچ شناخت واقعی از واقعيت منطقه  

با اين ( چند سال پيش در پی انجام کار مشابھی برای کشور ديگری بودم و به ھمين نتيجه رسيدم . نوشته شده است

  ). بلکه دولت فرانسه بودالمانر نه دولت تفاوت که در رابطه با اين مورد، ميانجيگ

  

  نخستين نتايج در بطن اتحاديۀ اروپا

 بر اساس پروندۀ اتحاديۀ اروپا نوشته Valls که دولت امانوئل والس یدر حال حاضر، سنديکاھای فرانسه  به اليحۀ کار

اياالت متحده الھام گرفته خود دولت والس نيز از فرامين و راھکارھای وزارت امور خارجۀ .  معترض ھستند،است

به فرانسويھا اجازه داد که نقش اتحاديۀ اروپا را ) کنفدراسيون عمومی کار (CGTاگر بسيج  سنديکای ث ژ ت . است

آنان پی .  اروپا و اياالت متحده را ھنوز کشف نکرده اندۀ اتحادي اليحه کشف کنند، ولی رابطۀ مفصلدر نگارش اين

اخص ھا و پذيرش اولويت توافقات يا قراردادھای شرکت در باالی توافقات نمايندگان بردند که با معکوس کردن ش

کارمندان و کارگران با شرکتھای استخدام کننده، در واقع دولت اولويت قانون بر قرارداد را به مخاطره انداخته و زير 
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تر طبيعی، دموکرات، مادلن  و دو فرزندش، دخJoseph Korbelژی جوزف کوربل يسؤال برده است، ولی از سترات

 بی Condoleezza Rice و دختر خوانده اش، جمھوری خواه، کندوليزا رايس Madeleine Albrightاولبرايت 

پروفسور کوربل اطمينان می داد که برای تسلط بر جھان، فقط کافی است که واشنگتن . اطالع ھستند و چيزی نمی دانند

  .ا اصطالحات و موازين حقوقی آنگلوساکسون تحميل کندباز نويسی مناسبات بين المللی را ب

در واقع، با اولويت قائل شدن برای قرارداد کار نسبت به قانون، حقوق آنگلوساکسون در دراز مدت برای ثروتمندان و 

  . و بی نوايان حق امتياز قائل می شودءقدرتمندان نسبت به فقرا

 در اين صورت .نمارکيھا و ديگران بخواھند از اتحاديۀ اروپا جدا شوندا، دالنديھاين احتمال وجود دارد که فرانسويھا، ھ

اگر طول مدت مبارزه پيشبينی ناپذير است، در عبور از آن تريدی .  در کشور خودشان برخورد کنندبايد با طبقۀ رھبری

 می توانند فريب در ھر صورت، طی دوران آشوبی که آغاز می شود، کارگران فرانسوی را به سختی. وجود ندارد

  . و فاقد سازماندھی ھستندهبدھند، خالف ھمکاران انگليسی آنان که امروز پراکند

  

  نخستين نتايج برای بريتانيا

در نتيجه، جانشين او، . بر موکول کردونخست وزير ديويد کامرون به بھانۀ تعطيالت تابستان استعفای خود را به ماه اکت

رات را آماده کند تا آن را به محض ورود به داونينگ ستريت يي تواند تغ میBoris Johnsonبوريس جانسون 

Downing Streetکار بستن سياست خاص خودش منتظر خروج نھائی از اتحاديۀ اروپا ه بريتانيا برای ب.  به کار ببندد

  . و سوريه جدا کرده استبريتانيا از ھم اکنون حساب خود را در رابطه با مجازاتھای اعالم شده عليه روسيه. نخواھد شد

با . ًخالف آنچه نشريات اروپائی نوشته اند، سيتی در لندن مستقيما رابطه ای با خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا ندارد

که به اقتدار تاج و تخت تعلق دارد، ھرگز عضو اتحاديۀ اروپا ) Cityسيتی (ه به وضعيت خاص اين دولت مستقل توج

ی تواند مراکز  شرکتھای برخی شرکتھائی را که باروبنديلشان از اروپا جمع می کنند در خود جای البته، نم. نبوده است

، اپريلپيش از اين در ماه .  استفاده کندyuan عکس می تواند از حاکميت لندن برای گسترش بازار يوان هدھد، ولی ب

عالوه بر اين، بايد فعاليتھايش را در .  رساندءضادست آورد و قراردادی با بانک مرکزی چين به امه سيتی امتياز کافی ب

  .زمينۀ بھشت مالياتی برای اروپائی ھا گسترش دھد

ًاگر خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا موقتا موجب اختالل در اقتصاد بريتانيا شود، در انتظار قوانين و قواعد جديد، 

خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا :  دوباره سازماندھی کند احتمال دارد بريتانيا، يا دست کم انگلستان، خيلی به سرعت

  .بازگشت به حاکميت ملی خواھد بود، ولی تضمينی برای حاکميت مردم نيست

حتا اگر چنين امری برای . ر کندييًچشم انداز بين المللی می تواند به شکل کامال متفاوتی براساس واکنشھای احتمالی تغ

 ولی ھمان گونه که بريتانيائی ھا عمل کردند، ھميشه بھتر اين است واقعگرا باشيم تا اين که برخی ملتھا خوشايند نباشد،

  . به خواب و رؤيائی بچسبيم که سرانجام به ورشکستگی می انجامد

  لينک متن در گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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