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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ جون ٢٨
  

 ! اروپا با خروج انگلستان شديدتر خواھد شد؟ۀآيا بحران اتحادي
دچار بحران کرده را ويژه بازارھای بورس  ه، تاکنون بازارھای جھانی، ب)برکيست( خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا

، که از امريکا آغاز شد و ٢٠٠٨ترين سؤال اين است که آيا اين بحران ھمانند بحران  در اين ميان اساسی. است

آغاز خواھد شد؟ آيا بريتانيا، آن جايگاه و جاذبه » بريتانيای کبير«بار نيز اين بحران از  ت کرد اينرأيسراسر جھان س به

گذاران جھانی از دست خواھد داد؟ در اين   برخی از سرمايهرأیکم ب عنوان مرکز بانکی جھان، دست ق خود را بهساب

عدم دسترسی بريتانيا « جون اعالم کرد که ٢٦ شنبه وزير امور خارجه بريتانيا، روز يک» فليپ ھاموند«راستا، 

آيا بحران اتحاديه اروپا . » اقتصاد اين کشور خواھد داشتیرأباری ب بازار مشترک اتحاديه اروپا، نتايج بسيار فاجعه به

 !با خروج انگلستان شديدتر خواھد شد؟

کنند،  ترين کارزار در تاريخ سياسی بريتانيا توصيف می پس از يک کمپين چھارماھه که آن را شکاف ايجادکننده

  . وقت گرينويچ پايان يافت  به٢٢ جون ساعت ٢٣گيری در شب  رأی

 ماندن در اتحاديه اروپا يا خروج از رأیپرسی بريتانيا ب ، ھمه٢٠١٦ جون ٢٣ برابر با ١٣٩٥ ]سرطان[ تير٣ شنبه پنج

 پيروز شده ء درصد آرا٩/٥١دست آوردن  با به» خروج«دھد کارزار  نتايج اين ھمه پرسی، نشان می. آن برگزار شد

 .اند  دادهرأی» دنمان« ميليون نفر به ١/١٦و » خروج« ميليون نفر به ٤/١٧است؛  

گويد شمار   انتخابات بريتانيا میرأی اجرأیشو

کنندگان  نام  ميليون نفر از ثبت٣٣کنندگان بيش از  شرکت

 .ست  درصدی٧٢دھنده مشارکت  بود که نشان

بوريس جانسون، رھبر جنبش خروج، شھردار سابق لندن 

از تفکيک جغرافيائی که در آن شمال  است به غير 

خروج داده بود، نتيجه اين ھمه   بهرأیتر  بيشبريتانيا 

پرسی تا حدود زيادی توسط افراد باالی پنجاه سال 

  .مشخص شد

  درصد۵۶.  دادندرأی سال به ماندن ٢۴ تا ١٨از افراد بين  درصد ٧۵اين ترتيب بود که  تفکيک سن به آمار مشارکت به

 . دادندرأیماندن   سال ھم به۴٨ تا ٢۵افراد 
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  .خروج دادند  بهرأیباال ھم   به۶۵ افراد  درصد۶١ خروج دادند و رأی ۶۴ تا ۵٠راد اف  درصد۵۶

بدين ترتيب . ھا ديگر جزئی از پادشاھی بريتانيای متحد نيستند شود، ھرچند آن  شامل شھروندان ايرلندی ھم میرأیحق 

 سال گذشته حداقل ١۵ی که طی ھای ساکن خارج در صورت بريتانيائی. شود  ميليون نفر می۴۶ شامل رأی حق ًعمال

  .پرسی شرکت کنند توانند در اين ھمه  داده باشند، میرأیبار  يک

ايده . کنار رفتنش از قدرت خواھد شد  منجر بهًوزير بريتانياست و احتماال  نخسترأیپرسی شکست سختی ب نتايج ھمه

او در چاھی که خود کنده «شود  می حال گفته. دپرسی درباره ماندن و يا خروج بريتانيا را نخستين بار او مطرح کر ھمه

  .ماندن کشورش در اتحاديه اروپا بود او طرفدار باقی. »است خواھد افتاد

َماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا، نايجل فرج، در بامداد جمعه از نتيجه ھمه رھبر جريان مخالف باقی پرسی ابراز  َ

  . »يابدی تقالل خود را باز ماين چنين بريتانيا اس«: خرسندی کرد و گفت

شنبه گفت  نايجل فاراژ رھبر حزب استقالل انگليس روز پنج :تر گزارش داده بود خبرگزاری رويترز، پيشدر حالی که 

  .رسد موافقان ماندن انگليس در اتحاديه اروپا در ھمه پرسی پيروز شوند نظر می به

 از .پرسی حکايت داشت ماندن انگليس در اتحاديه اروپا در ھمه باقیھای اوليه از پيشی گرفتن طرفداران  آمارھا و تخمين

 .پرسی، نه تنھا جامعه بريتانيا، بلکه اروپا را شوکه کرد رو، نتايج اين ھمه اين

شان در اين کارزار شرکت نکردند،  ھای حزبی سياست مداران بريتانيائی با توجه به پرسی از اين لحاظ که سياست اين ھمه

کاران ھم  غير از حزب يوکيپ که ھمگی خواھان خروج بودند، دو حزب رقيب کارگر و محافظه به. رد بودف منحصربه

  .»کمپ ماندن«نماينده داشتند و ھم در » جنبش خروج«در 

باال : رو شده است وجود آمد، اتحاديه اروپا با چندين بحران جايگزين روبه  که بحران مالی جھانی به٢٠٠٨از سال 

ای در  بحران منطقه  بهًکه مستقيما( ن و بحران آوارگان در مديترانهرأين يونان، دخالت نظامی روسيه در اوکگرفتن بحرا

ھا محدوديت قدرت در اتحاديه اروپا را  اين بحران). مرتبط است... فريقا و خاورميانه واھای متعدد  خاورميانه و جنگ

  .ضعيف بوده استاين معضالت  مشخص کردند و اين که پاسخ اين نھاد به

اين کاھش حمايت در طول دو . دھندگان کشورھای عضو است رأیيک پيامد آن کاھش حمايت از اتحاديه اروپا در ميان 

  . تر ھم خواھد شد سال آينده بيش

.  بحران يونان استرأیژيک بيحلی سترات  جلوگيری از سقوط اتحاديه اروپا، پيدا کردن راهرأیحل ب ھای  يکی از راه

  .ی داردئ ات پايهتغيير پول و ھم نياز به ان ھم نياز بهيون

  

  پرسی مواضع احزاب بريتانيا در اين ھمه

اين حزب پوپوليستی . ست که با اکثريتی قاطع در کنار جنبش خروج قرار دارد ئیاين تنھا حزب بريتانيا :يوکيپ

 ء درصد آرا٢٧دست آوردن ه  با ب٢٠١۴سال رھبری نايجل فراژ توانست در انتخابات پارلمانی اتحاديه اروپا در  به

  .با اين حال اين حزب تنھا يک نماينده در مجلس عوام بريتانيا دارد.  دست يابدئیترين حزب بريتانيا جايگاه قوی به

رھبری جنبش خروج در . ست کار که اکنون دولت را در اختيار دارد، دچار دو دستگی حزب محافظه :کاران محافظه

 تن از نمايندگان اين ١٣١تن از اعضای کابينه ديويد کامرون و  پنج. نسون، شھردار سابق لندن استدست بوريس جا

البته . وزير بريتانيا ديويد کامرون است رھبر جنبش ماندن، نخست .حزب در مجلس عوام، مخالف جنبش خروج ھستند

 نماينده اين حزب در ١۶۴ز اعضای کابينه و  تن ا١۶. پذير ساخت پرسی را امکان  برگزاری اين ھمهًاو بود که اساسا
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طرفی  ست و موضوع رسمی آن بی کار در اين مورد دچار دودستگی حزب محافظه. کنند مجلس عوام با او ھمراھی می

  .ست پرسی نسبت به ھمه

، طبق ش سوسيال دمکراسی، تنھا تعداد بسيار کمی در کنار جنبش خروج قرار دارندرأيدر اين حزب با گ :حزب کارگر

 .آخرين اطالعات تعداد اين افراد در مجلس عوام بالغ بر ھفت نفر است

.  نفر حامی ماندن ھستند٢١۵از مجموع نمايندگان اين حزب تا کنون . اکثريت اين حزب در کنار جنبش ماندن قرار دارد

 جنبش ديگری با ً نداده و مستقال جنبش ماندن نشانرأیکار ب ھا تمايلی به ھمکاری با نمايندگان محافظه با وجود اين، آن

  .اند راه انداخته نامی متفاوت به

طور کامل در   بهً نماينده خود در مجلس عوام تقريبا۵۴ھا و حزب ناسيوناليست اسکاتلند با  دمکرات يبرالل :احزاب ديگر

ش رأيحزب ولزی با گ( مریچنين شامل احزابی مانند سبزھا، پاليد کا اين وضعيت ھم. اند کنار جنبش ماندن قرار گرفته

 .شود و احزاب کوچک ديگری ھم می) ايرلند شمالی( فين ، شين)سوسيال دمکراسی

  

   بريتانياۀآيند

 دادند، اما رأیخروج از اتحاديه اروپا  دھندگان در انگلستان و ولز به رأیگرچه اکثريت پرسی اخير بريتانيا،  در ھمه

ماندن بريتانيا در  دھندگان در اسکاتلند، خواھان باقی رأیگيری از  کثريت چشمدھندگان در ايرلند شمالی و ا رأیاکثريت 

اما .  دادندرأیباقی ماندن در بريتانيا  پرسی به دھندگان اسکاتلندی دو سال پيش در يک ھمه رأی. اين اتحاديه شدند

 یارمان درباره تالش مجدد ببالفاصله پس از اعالم پيروزی طرفداران خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، حدس و گ

  . اسکاتلند از بريتانيا آغاز شدئیجدا

ھا   دھد ولی اسکاتلندیرأیخروج از اتحاديه اروپا  تر ھشدار داده بود که اگر بريتانيا در کل به حزب ملی اسکاتلند، پيش

 یارتواند دليلی ب  اتفاق میاز اتحاديه اروپا خارج خواھد شد و اين» خالف ميلش« دھند، اسکاتلند رأیادامه عضويت  به

  . استقالل باشدیارپرسی جديد ب برگزاری يک ھمه

کند،  تر می ھای پارلمان محلی اسکاتلند عملی کردن اين خواسته را سخت البته ناکامی اين حزب در کسب اکثريت کرسی

 دولت مرکزی مايه یارشور واحد بعنوان يک ک  آن بر آينده بريتانيا بهتأثيرخروج از اتحاديه اروپا و   مردم بهرأیولی 

 .نگرانی است

پرسی حوزه انتخابيه خود اعالم  نيکوالی استورجن وزير اول اسکاتلند از بريتانيای کبير، با مشخص شدن نتيجه ھمه

  .بيند کرد که اسکاتلند آينده خود را در ماندن در اتحاديه اروپا می

 خروج و يا ماندن اين کشور در اتحاديه اروپا یارانگليس بپرسی   ھمهیاراگرچه شمارش آ: او در اين خصوص گفت

دھد که اين  گير طرفداران ماندن خبر می پرسی در اسکاتلند از پيروزی چشم  اما نتايج اوليه اين ھمه چنان ادامه دارد، ھم

  .گليس باشندخواھند مستقل از ان  خروج از اتحاديه ندارند و مییاربدان معنی است که مردم اسکاتلند تصميمی ب

خروج اسکاتلند از   درصد به٣/٣٧دھندگان به ماندن و  رأی درصد از ٧/٦٢دھد که  آخرين آمارھا در اسکاتلند نشان می

  . دادندرأیاتحاديه اروپا 

  

  پرسی ھای اين ھمه منبع تأمين ھزينه

پرسی  برگزاری ھمه  قانون مربوط بهکمسيون دولتی انتخابات بعد از. کنند  میتأمينگان ددھن ھا را ماليات بخشی از ھزينه

بدين وسيله ھر . رسميت شناخت عنوان کارزار به  را به«Britain Stronger In EU»و «Vote Leave» دو جريان
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توانند  عالوه بر آن کارزارھا می. نوعی سرمايه اوليه دسترسی يافتند  ھزار پوند، به۶٠٠ھا به  کدام از اين کمپين

 .فت کنند که مرز آن ھفت ميليون پوند استدريا» ھای مردمی کمک«

 کمک مسألهعامل اصلی اين . ھای مالی رسيده است مرز دريافت حداکثر کمک  بهًاين کارزار ھوادار اتحاديه اروپا تقريبا

ی ئ ھای زنجيره ترين سوپرمارکت بزرگداران يکی از  مدار و از سھام بزرگ و سخاوتمندانه ديويد سينزبری، سياست

 ميليون پوند ٨/٢ست بالغ  ئیگزارش فوربس يکی از ثروتمندترين شھروندان بريتانيا يزان کمک مالی او که بهم. است

 .بود

.  بودند ھا تاکنون حدود سه ميليون پوند کمک مالی دريافت کرده آن. کارزار خروج در موقعيت مالی سختی قرار داشت

  . کرده استءيک باربر است که مبلغ نيم ميليون پوند اھدانام پاتر ترين حامی مالی، ميليونر و تاجری به بزرگ

  

  ھای اوليه واکنش

اکنون در «خبرنگاران گفته است  بود، به» ماندن«وزير بريتانيا که از ھواداران  يکی از مشاوران ديويد کامرون، نخست

  .»است کس نخوابيده ھيچ. اند ھستيم، ھمه خسته ای نامعلوم نقطه

 ٢٣گفته » خروج«ترين ھوادار  ، از مھم)يوکيپ( »استقالل پادشاھی متحد«راستی   دستًب شديداحز نايجل فراژ، رھبر

  .روز استقالل بريتانيا است) پرسی روز ھمه(  جون

نظرات   داند و بهرأیخود » احساسات«گفت مردم بريتانيا با » سی بی بی«کيت واز، وزير سابق کار در ناباوری به 

  .ت اقتصادی ترک اتحاديه اروپا توجه نکردندکارشناسان در مورد اثرا

توصيف کرد و گفت که اين » خراش دل«پرسی  کارولين لوکاس از نمايندگان حزب سبز بريتانيا در مجلس، نتيجه ھمه

درصد نمايندگان مجلس  ٩٨دھندگان نسبت  رأینتيجه بيش از اين که در مورد خروج از اتحاديه اروپا باشد بيانگر خشم 

 .اين نتيجه ھشدار داده بودند سبت بهاست که ن

راستی و نژادپرست در فرانسه، گفته است اکنون نوبت فرانسه   دستًمعاون رھبر جبھه ملی، يکی ديگر از احزاب شديدا

 .است که از اتحاديه اروپا خارج شود

 نيز گفته المانخارجه وزير . » اروپایاريک روز بد ب! لعنتی«است  ، گفته المانزيگمار گابريل، معاون صدراعظم 

 .است  اروپا ارمغان آوردهیاررا ب» انگيزی روز غم«شده  نتايج اعالم

  .»بيند عنوان عضوی از اتحاديه اروپا می آينده خود را به« وزير اول اسکاتلند، گفته اين منطقه از بريتانيا

جمھوری ايرلند . است اد دو ايرلند شده  اتحیارگيری ب رأیترين حزب کاتوليک ايرلند شمالی، خواستار  فين، بزرگ شين

  .عضو اتحاديه اروپا است

پرسی در بريتانيا ھرچه باشد اتحاديه اروپا را با  آلکساندر کوداشف، سردبير دويچه وله بر اين نظر است که نتايج ھمه

  .کند رو می بحرانی جدی روبه

وزير بريتانيا را سرزنش  بريتانيا ديويد کامرون، نخستپرسی  نتايج ھمه س پارلمان اروپا در واکنش بهئيمارتين شولتز، ر

س ئياعتقاد ر به. »وليت بزرگی بر عھده داردؤکامرون مس«شولتز گفت . پرسی مقصر دانست کرد و او را در نتايج ھمه

  .سرعت آغاز خواھد شد ند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بهيارپارلمان اورپا ف

پرسی گفت، در  کرد، درباره موقعيت بريتانيا پس از ھمه وگو می  گفتالمانم تلويزيون مارتين شولتز که با شبکه دو

 خروج بريتانيا از اتحاديه یاراو افزود، ما خود را ب. رفتار خواھد شد» کشور ثالث«عنوان  پس با بريتانيا به اروپا از اين

 .ايم اروپا آماده کرده
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گويد  او می. ا، خروج ديگر کشورھا از اتحاديه اروپا را در پی نخواھد داشتس پارلمان اروپا خروج بريتانيئيعقيده ر به

 .»موج خروج از اتحاديه اروپا پيش نخواھد آمد«

ويژه که او ادعا   فراوان کرد بهتأسفس کميسيون اروپا، ژان کلود يونکر نيز، از تصميم شھروندان بريتانيا ابراز ئير

  .»ن در اتحاديه بودندجوانان بريتانيا خواستار ماند«: کرد

  

  مخالفان اتحاديه اروپا

لند اچون جبھه ملی فرانسه يا حزب آزادی ھ عالوه بر مخالفان و منتقدان اتحاديه اروپا، احزاب راست و نژادپرستی ھم

 . دشمنان اتحاديه اروپا ھستند

 اتحاديه اقتصادی اروپا سمؤسلند که جزو اعضای ادر اين ارتباط بايد يادآوری کرد که در دو کشور فرانسه و ھ

(EEC)کافی نياورد و با مخالفت رأیپرسی انجام شده  نويس قانون اساسی اتحاديه اروپا در ھمه  ھستند، نخستين پيش 

  .رو شد دھندگان روبه رأی

 یارلند در آينده خواھند کوشيد با اجااحتمال قوی دوحزب جبھه ملی فرانسه و حزب آزادی ھ طی، بهياردر چنين ش

 که نتايج آن ئیھا پرسی پرسی در کشورشان، امکان خروج اين کشورھا را از اتحاديه اروپا ھموار سازند؛ ھمه هھم

  .بينی نيستند وجه قابل پيش ھيچ به

بای بای «: تر نوشتئيپرسی بريتانيا در تو لند با اعالم نتايج ھمها، رھبر راست و نژادپرست ھ»گيرت ويلدرز«

  .لند کشور بعدی در خروج از اتحاديه اروپا خواھد بوداھاو، اضافه کرد . »بروکسل

در » پيروزی«پرسی بريتانيا را با کلمه نوشتن   فرانسه احساسات خود درباره ھمهیارمدار راستگ ماری لوپن سياست

 .پرسی مشابھی در فرانسه شد او خواستار ھمه. تر نشان دادئيتو

  

 ھشدار اجالس گروه ھفت

، ھشدار داده شده که خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا به تجارت جھانی، جاپانس گروه ھفت در در بيانيه پايانی اجال

خروج بريتانيا از . سازد گذاری و اشتغال صدمات جدی خواھد زد و روند رو به رشد اين امور را معکوس می سرمايه

  .ور شود ھزار فرصت شغلی در اين کش٩۵٠تواند باعث از بين رفتن  اتحاديه اروپا می

ھای خود را با قوانين و مقررات جديدی وفق   بايد معامالت و برنامهئیھای مالی بريتانيا همؤسسدر صورت خروج، 

 .کند  ميليارد يورو به نھادھای مالی اين کشور تحميل می٢١کم  طلبد و دست اين امر چند سال زمان می. دھند

ای نوشت  ن ادامه عضويت کشورش در اتحاديه است، در مقاله بريتانيا که از موافقائی، وزير دارا»جرج آزبورن«

شود، موانع  تر می  درصد از مقدار کنونی کم۶، به ميزان ٢٠٣٠درآمد ملی بريتانيا در صورت خروج از اتحاديه تا سال 

خلی ھای خارجی و دا گذاری خورد و سطح سرمايه ابد، صادرات ضربه میيی موجود بر سر راه تجارت جھان افزايش م

 .رود ن میئيپا

صندوق جھانی پول برآورد کرده بود که در صورت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، رشد اقتصادی جھان در سال 

 . درصد خواھد بود٢/٣ درصد ٤/٣جای  جاری ميالدی به

  

  اتحاديه اروپا ھای مالی بريتانيا به کمک
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بر اساس درآمد ناخالص ملی، . اتحاديه اروپا پرداخت کرده است  ميليارد پوند به٨/٥طور خالص   بريتانيا به،٢٠١۵سال 

  . و فرانسه در جايگاه سوم قرار داردالمانبريتانيا در جايگاه دھم کشورھای اين اتحاديه است؛ اما از نظر رقمی بعد از 

ای دولت بريتانيا در سال ھ پرداختی. است)  ميليارد پوند١١۴حدود (  ميليارد يورو١۴۴ً بودجه ساالنه اتحاديه اروپا جمعا

بر اين اساس .  برابر بودجه اتحاديه اروپا است٥/٦شود که   ميليارد پوند تخمين زده می٧۴٢ حدود ٢٠١٦/٢٠١٥مالی 

 .وزن اقتصادی بريتانيا در اتحاديه پی برد توان به می

  

  اوضاع عمومی اتحاديه اروپا

 تشديد بحران ھای فعلی در اتحاديه اروپا، منطقه يورو و  ھر دو نگرانئیشھروندان و نھادھای اروپاھاست که  سال

عناوين مختلف تشديد  ھا را به ھا نشده، بلکه آن بھبود اين بحران تاکنون گذشت زمان نه تنھا منجر به. حوزه شنگن ھستند

  .کرده است

.  و تحليل قرار داردئیرد شناساه اروپا را مويھای پيش روی اتحاد تقابل ھا و  ترين بحران مھم توان به  بر اين اساس می

ھای اخير، با  ھای اقتصادی، امنيتی، اجتماعی و سياسی چھار نوع بحران اصلی ھستند که اروپا در سال در واقع بحران

ھا مواجه بوده و اکنون با خروج بريتانيا از اين اتحاديه،  چنان با آن  بوده و در سال جاری ميالدی نيز ھم رو به ھا رو آن

  .ھا شديدتر خواھند شد حراناين ب

 ميالدی با آن دست و پنجه نرم کرد، بحران اقتصادی در ٢٠١٥ که اتحاديه اروپا، در سال ئیھا ترين بحران يکی از مھم

تر کرده   نيز اين وضعيت را سختئیھای برخی کشورھای اروپا تشديد بحران بدھی. منطقه يورو و ديگر نقاط اروپا بود

  .است

در اين ميان، . مواجه است...ال و گزده مختلفی مانند يونان، اسپانيا، قبرس، پرت ورو با کشورھای بحرانامروز منطقه ي

افزايش تعداد افراد . اند  و فرانسه نيز از بحران اقتصادی مصون نماندهالمانحتی بازيگران اصلی منطقه يورو مانند 

   .باالی يک ميليون نفر رسيده است  بهالمانبيکار تنھا در 

ھای  رشد بيکاری، تورم و بدھی. ھای خاص خود را دارد لفهؤھا و م در کشور فرانسه نيز بحران اقتصادی شاخصه

اعتصاب اخير کارگران .  شده استئیايجاد وضعيتی سخت در اقتصاد کشورھای اروپا خارجی، جملگی منجر به

  . تر آشکار کرده است چه بيش، اين بحران را ھر )رياضت اقتصادی( اصالحات قانون کار فرانسوی به

ھای رياضتی  سو، رشد اقتصادی در منطقه يورو تقويت شده و در مقابل، شاخصه اين  ميالدی به٢٠١٢قرار بود از سال 

  . ھستيمئیھای رياضتی در کشورھای مختلف اروپا اکنون شاھد استمرار سياست اما ھم. افول داشته باشد روندی رو به

دھنده استمرار رياضتی در  نشان)  اعضای منطقه يوروًخصوصا( ھای عضو اتحاديه اروپاکاھش بودجه عمومی کشور

فروپاشی منطقه يورو  اند که استمرار روند فعلی می تواند منجر به  کردهتأکيدحتی برخی اقتصاددانان . اروپای واحد است

  . از آن شودءو خروج خودخواسته برخی اعضا

وقوع حادثه تروريستی پاريس و . ھای گذشته و اخير بود ی در اروپای واحد طی سال، نقطه اوج بحران امنيت٢٠١٥سال 

چھره امنيتی . ای کرده است  نفر در اين حمالت، اروپای واحد را وارد فاز امنيتی تازه٤٥٠شدن حدود  کشته و زخمی

ای امنيتی در کشورھای ليس و نيروھواکنون اغلب پ ھم. طور کلی دگرگون شده است اروپا پس از حوادث پاريس به

   .برند و اين روند تا مدتی نامعلوم ادامه خواھد داشت باش به سر می  در حالت آمادهئیمختلف اروپا

عنوان مثال،  به. اند  وقوع برخی حمالت تروريستی خبر دادهیار از تالش بئیھای اخير، برخی منابع اروپا  ر ماهد

  . نيز تشديد شده استئی اروپاھای کشورھای مختلف تھديدات را در فرودگاه
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با اين حال عامل اصلی اين . شدت افزايش يافته است پذيری امنيتی اروپا طی يک سال اخير به اکنون ضريب آسيب

ھای حمايتی غرب و  سياست. ھای ديگر جھان جست و جو کرد قاره ھايشان در  موضوع را بايد در عملکرد و سياست

ھای تروريستی و يا  شان با حکومت خالت نظامی در کشورھای ديگر و ھمکاری از دئی کشورھای اروپاًمتعاقبا

شان با جنبش کارگری کمونيستی، منجر  ھای تروريسيت اسالمی و ناسيوناليستی و فاشيستی و دشمنی طيقاتی گروه

   .طور کلی دنيای غرب شده است داخل حوزه شنگن و به تشديد تھديدات تروريستی به به

کرد  تر کسی تصور می بر اين اساس کم. رفت شمار می عنوان يکی از نمادھای اتحاد در اروپا به شنگن بهتاکنون پيمان 

 ميالدی نيز ٢٠١٦اين روند در سال .  کشيده شود تقابلعنوان پيمانی جمعی در قاره اروپا به که روزی پيمان شنگن به

  .الشعاع آن قرار گرفته است دی است که بحران اقتصادی تحتای ج اندازه اکنون بحران امنيت در اروپا به ھم. ادامه دارد

ھای   سياست ھای از جمله قربانیًپناه که اتفاقا جوی بی جويان در اروپا و حضور بيش از يک ميليون پناه وقوع بحران پناه

  .ربی شده استھای راسيستی و خارجی ستيز در جوامع غ گيری گروه قدرت اند، در اروپا منجر به غرب در منطقه بوده

، جبھه ملی الماندر » پگيدا«چون  ھای ھم کنند در قالب سازمان جويان فعاليت می  ضد پناههھای فاشيستی که ب اين گروه

ط ياريا مانند جريان راست افراطی و نژادپرست در کشورھای اسکانديناوی فعاليت کرده و ھر روزه ش... در فرانسه و

ھای سوسيال دموکرات، ليبرال و محيط زيست،  حدی که احزاب و دولت کنند به تر می خيمجويان و ن و پناهارا عليه مھاجر

ن در چنين موقعيتی، نه تنھا نھادھای امنيتی اروپا ياربناب. گذارند ھای نژادپرستی گردن می اين سياست ، بهيدناز جمله سو

البته . شوند گام ھم می ھا ھمراه و ھم موارد با آنکنند، بلکه در برخی  ھای فاشيستی و راسيستی اقدامی نمی در مھار گروه

گذاری و امنيتی اين  ھای دولتی و قانون اند در ميان دستگاه ھای افراطی و خطرناک جديد در غرب توانسته اين گروه

  .نمايندکشورھا جای ويژه خود را باز 

 ھای ويژگی« چه آن از دفاع در انه،يارگ ملی افراطی رويکرد با کازينسکی، ياروسالو رھبری به »عدالت و قانون« حزب

 بنيادين دموکراتيک اصول و اساسی ھای ارزش« به اعتقادی نامد، می »خارجی و داخلی دشمنان مقابل در پولند خاص

 و ناسازگار ئیالگو« آمدن پديد موجب تواند می رويه اين معتقدند ئیاروپا ناظران که جا آن تا ندارد؛ »اتحاديه تأکيد مورد

 از اخراج به پولند تھديد احتمال به چنين ھم و شود اروپا اتحاديه با ئیرويارو در ئیاروپا کشورھای برخی ميان »مناسبنا

 رو روبه مخاطره با را اتحاديه موجوديت ھم، و است ئیاروپا ھای پيمان اغلب با مغاير ھم، که شود منجر اروپا اتحاديه

  .کند می

 ميليون ٦٥«:  پناھندگان در معرفی گزارش جديد وضعيت مھاجران گفتیارمان ملل بفيليپو گراندی کميسار عالی ساز

در ھر دقيقه .  ميليون مھاجر در مقايسه با سال گذشته است٥٩تر از  آواره در سرتا سر جھان؛ اين رقم ده درصد بيش

ن اتر مھاجر اکنون شمار بيش  ھم.»دھنده است اين يک رقم تکان. شود تبعيد و مھاجرت می وطن يا وادار به  انسان بی٢٤

  . ھستندئیفريقاازده سوريه افغانستان و عراق و يا کشورھای  از کشور ھای جنگ

ھای اقتصادی و امنيتی رخ داده در اروپا، در حوزه روابط  سبب بحران جويان، به از سوی ديگر، فارغ از بحران پناه

  .گذار ھستندثيرتأ با يکديگر و جامعه نيز ئیاجتماعی شھروندان اروپا

 در ٢٠٠٨از زمان بحران اقتصادی و مالی سال .  اين اتحاديه تبديل شده استمسألهترين  بزرگ امروزه بيکاری به

 پيدا کردن شغل در مراکز کاريابی یارھا نفر باند و ميليون تر کشورھای اتحاديه اروپا، عده زيادی بيکار شده بيش

منتشر شده است، ھم اکنون بيست و يک » يورواستات« آمار اروپا موسوم به ۀدار طبق ارقامی که ا .اند نام کرده ثبت

ھا در منطقه   اروپا وجود دارد که شانزده ميليون و چھارصد ھزار نفر آنۀميليون و چھارصد ھزار بيکار در اتحادي

. رھای منطقه يورو استست بيکاری جوانان مشکلی مزمن در بيشتر کشو چنين حاکی جديدترين آمارھا ھم. يورو ھستند
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با وجود اين که . ال حادتر استگويژه در کشورھای يونان، اسپانيا، کرواسی، ايتاليا و پرت بحران بيکاری جوانان به

باور اقتصاددانان اين کاھش قابل توجه نيست در نتيجه  ميزان کلی بيکاری در منطقه يورو در حال کاھش است اما به

  .ان در بحران بيکاری استچن  اتحاديه اروپا ھمًعمال

 پيروزی پگيدا در انتخابات يونان، درخشش حزب ضد يوروی پودموس در انتخابات سراسری اسپانيا، کاھش محبوبيت

ھای سياسی عليه   و تشديد اعتراضئی دموکرات در کشورھای مختلف اروپااحزاب سنتی راست ميانه و سوسيال

فروپاشی سياسی اين   نسبت بهئیمداران ارشد اروپا سبب شده است تا سياست سياسی موجود در اتحاديه اروپا ئینھادگرا

  .اتحاديه ھشدار دھند

 خود قرار داده تأثير سياسی و اجتماعی در اروپا را نيز تا حدود زيادی تحت ئیگرا اين موضوع اصل ھمبستگی، ھم

   .است

اند تا حدود زيادی از احزاب  دپرستی دارند توانستهانه و نژايارگ  رويکردی ملیً، احزاب جديد که اکثرائیدر چنين فضا

مداران و نھادھای سنتی   از سياستئیخشم شھروندان اروپا.  حضور در قدرت خيز بردارندیارسنتی پيشی بگيرند و ب

ط دشوارتری رأيھا سبب شده است تا اتحاديه اروپا، ش مجموع اين عوامل و بحران .اروپا اين روند را تسريع کرده است

  .در پيش داشته باشد

  

  تاريخچه اتحاديه اروپا

سازمان «ھای خونين ميان کشورھای ھمسايه،  ھا و جنگ خصومت بعد از جنگ جھانی دوم با ھدف پايان دادن به

 در زمينه اقتصادی و سياسی بود که با ئی اتحاد ميان برخی کشورھای اروپایارآغازی ب» سنگ و فوالد اروپا زغال

 . کشورھای عضو تشکيل شدھدف حفظ صلح ميان

لند و لوکزامبورگ ا، ھبلجيما، يتالي، فرانسه، االمانکشورھای . نه تجارت و اقتصاد شروع شـدين ھمکاری اول در زميا

. ھمکاری نمودند غال سنگ و فوالد شروع بهزع يدات صناينه تولياری از اختالفاتشان را کنار گذاشته؛ و در زميبس

و سازمانھای  (ETY) بازار مشترک اروپا. افتين نواحی توسعه ير امور زندگانی مردم ايسا ن ھمکاری بهيسپس ا

الت مختلف، ي سازمانھا و تشکیارالدی، بي م١٩٦٧در سال .  گشتندتأسيسھای اقتصادی ين ھمکاري ایارگری بيد

روپا شامل شـوراھا و جامعه ا. ان گذاشته شديبن(EY) ا جوامع متحد اروپاي جامعه اروپا نام سازمانی مرکزی به

  . ھمکاری تمام کشورھای عضو بودیارھای مشترکی ب ونيسيکم

اواخر . لند اين اتحاد را تشکيل دادندا، ايتاليا، لوگزامبورگ و ھالمان  ، فرانسه،بلجيم شامل ئی کشور اروپا٦ ءدر ابتدا

شد که کشورھای » قتصادی اروپا ااتحاديه«معاھده رم و تشکيل   ميالدی اعتراضات عليه شوروی منجر به٥٠دھه 

 .عضويت آن درآمدند نمارک و ايرلند بهد

س ئير» نرال شارل دوگلج«شد در واقع   فرانسه مانع آن میاين اتحاديه ملحق شود اما انگلستان سه بار تالش کرد به

 کرد و با ءاستعفا که دوگل ١٩٧٣شد تا سال  جمھور فرانسه با وتو کردن مانع عضويت انگلستان در اين اتحاديه می

از » ھارولد ويلسون«وزيری   و در دوره نخست١٩٧٥سال . عضويت انگلستان در اتحاديه اقتصادی اروپا موافقت شد

 درصد از ٢/٦٧پرسی باقی ماندن انگلستان در اتحاديه اقتصادی اروپا برگزار شد و  اعضای حزب کارگر، ھمه

 .ماندن دادند  به رأیکنندگان  شرکت

 با فروپاشی ئیکشورھای اروپا. ال عضو اين اتحاديه شدندگ ميالدی کشورھای يونان، اسپانيا و پرت٨٠ اوايل دھه

 . تر شدند ھمديگر نزديک تر به شوروی، بيش
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عضو ) ٢٧پس از خروج انگستان (  ٢٨ با امضای پيمان ماستريخت، اتحاديه اروپا تشکيل شد و امروز ١٩٩١مبر در دس

ال، گ، بلغارستان، جمھوری پرتبلجيمريش، اسپانيا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ايتاليا، ايرلند، ، اتالماندارد که شامل 

، ليتوانی، پولند، فرانسه، فنالند، قبرس، کرواسی، التويا، لوکزامبورگ، يدننمارک، رومانی، سوجمھوری چک، د

 عضويت در اتحاديه درخواست یار نامزد رسمی ب٦ھمچنين در حال حاضر . ، ھلند و يونان استھنگریمالت، 

  .شود اند که کشورھای ترکيه، ايسلند، مونتنگرو، صربستان، مقدونيه و گرجستان می کرده

  

 معاھده ليسبون و جدائی اعضای اتحاديه اروپا

ھای کاری  ات جديد و روشمؤسسامضاء رسيد که  ، معاھده ليسبون از سوی ھمه اعضای اتحاديه به٢٠٠٩سال 

 .کند  اعضای اين اتحاديه معرفی مییارثرتری را بؤم

 اين معاھده روند خروج يکی از ٥٠ماده . پردازد خروج يکی از اعضاء می ای وجود دارد که به در اين معاھده، ماده

خروج   بهیار اتحاديه اروپا   يک عضو ازئیپرسی جدا دھد که بر اساس آن اگر نتيجه ھمه اعضای اتحاديه را شرح می

 یارپيش از اين مذاکرات ھم شو.  بپردازندبحث عضو ديگر مذاکراتی را برگزار کنند و در اين زمينه به ٢٧باشد بايد 

 .کند اروپا بدون حضور عضوی که خواستار خروج است، دستورالعمل کار را ابالغ می

 کشوری که  کشور عضو بايد به اجماع برسند که تمامی کشورھای عضو غير از٢٧ موافقت با خروج يک کشور، یارب

. چنين توافق خروج نيز نيازمند رضايت پارلمان اروپا است  دھند ھمیار ئیخواستار خروج است بايد به اين جدا

 خواھد تأثيرھا تحت  درصورت اجماع اعضاء و موافقت با خروج يک عضو، روابط اين عضو با اتحاديه از ھمه جنبه

شده را   اروپا و عضو خارج چه ميزان بايد حدود روابط آتی اتحاديه مشخص نشده که توافق خروج تا ٥٠بود اما در ماده 

ندھای يارراستا با توافق خروج که از ف ھر بخشی از روابط جزئی بايد در توافقی مجزا مشخص شده و ھم.  نمايدتعيين

 .کند، مورد مذاکره قرار گيرد  اروپا استفاده می شده در معاھدات اتحاديه دقيق تنظيم

  

 ندن و کمپين خروج از اتحاديه اروپاکمپين ما

 نخست وزير انگلستان و ديگر اعضای اتحاديه اروپا مقرر شد   سال جاری ميالدی ميانبروریبعد از مذاکرات ماه ف

 ولز و   باشد و مردم انگليس، اسکاتلند،١٣٩٥ ]سرطان[ تير٣ -  ٢٠١٦ جون ٢٣ ئیپرسی جدا تاريخ برگزاری ھمه

 .روند  میرأیھای  دوقپای صن ايرلند شمالی به

ست   داشند و اين در حالیتأکيداش بر ماندن اين کشور در اتحاديه اروپا  نخست وزير انگلستان و برخی اعضای کابينه

خروج از اتحاديه   بهرأی گفته بود ًکامرون اخيرا. که برخی اعضای ارشد اين حزب بر ترک اتحاديه اروپا مصر ھستند

 از یارای ب  جھانی اين کشور و فراھم نمودن زمينهتأثيرن آوردن ئيضعيف اقتصاد انگلستان، پات تواند منجر به اروپا می

 .ھم پاشيدن اتحاد پادشاھی بريتانيا شود

 کرده است خروج انگلستان از اتحاديه اروپا تبعات اقتصادی تأکيدداری انگلستان، بارھا  وزير خزانه» جورج آزبورن«

 .کند  میباری بر اين کشور وارد زيان

وزير » مايکل گوو«ھمراه  و شھردار پيشين لندن به کار  ھای حزب محافظه ترين چھره از محبوب» بوريس جانسون«

 .س کمپين خروج ھستندأدادگستری دولت در ر

رھبر حزب کارگر که حزب اپوزيسيون است، بر ماندن انگلستان در اتحاديه اروپا با اصالح قواعد » جرمی کوربين«

 . داشته استأکيدتروابط 
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 اسکاتلند که يکی از چھار تقابل انگلستان از اتحاديه اروپا، اتحاد پادشاھی بريتانيا با ئی جدامسألهاز سوی ديگر، در 

 بريتانيا رأیحزب ملی اسکاتلند بارھا و بارھا تھديد کرده است در صورت . روست کشور اصلی آن است، روبه

 .شود  اسکاتلند از اتحاد پادشاھی بريتانيا برگزار میئی جدایاری ديگری بپرس خروج از اتحاديه اروپا، ھمه به

 مسأله انگلستان از اتحاديه اروپا تشکيل شد و با تکيه بر ئیدر نقطه مقابل، حزب يوکيپ قرار دارد که با ھدف جدا

ل واديه اروپا کنتر دارند با خروج از اتحتأکيداعضای اين حزب . کند  خروج میرأیمھاجران مردم را تشويق به 

 .دست خود اين کشور خواھد بود جويان به چنين پناه  و ھمئیمرزھای اين کشور در مقابل مھاجران ديگر کشورھای اروپا

دست  وزير انگلستان و سران اتحاديه اروپا به  بين ديويد کامرون نخستً کرده بودند، توافقی که اخيراتأکيدکمپين خروج 

 بازيابی حق حاکميت ملی، یارھمين جھت تنھا را ب کند و به در روابط لندن و بروکسل ايجاد نمیات بنيادينی تغييرآمد، 

 .خروج از اتحاديه اروپا است

  

 پرسی جدائی ديگر کشورھا و ھمه

تمايل برخی  تواند به  میمسألهکشورھای ديگر عضو اتحاديه اروپا از احتمال خروج انگلستان خشنود نيستند چرا که اين 

 . دامن بزند و در نھايت به تضعيف جايگاه اين اتحاديه و فروپاشی آن منجر شودئی جدارأیعضا باز ا

اين   شرکت در مراسم نودمين سالگرد تولد ملکه انگلستان بهیار که بامريکاس جمھور ئير» ک اوبامابار«ماه گذشته 

وی تھديد کرده . وابط واشنگتن و لندن استضرر ر  گفت که اين اتفاق بهئیپرسی جدا کشور سفر کرده بود درباره ھمه

دھد و اين احتمال   لندن را در انتھای صف روابط اقتصادی با واشنگتن قرار می بود خروج انگلستان از اتحاديه اروپا،

رھبر حزب » فاراژ نايجل «.  اجزای توافقات تجاری ميان دو کشور، نياز باشدیار سال زمان ب١٠وجود دارد که 

گويد بلکه اين   چه میامريکاجمھور  سئيی اين اظھارات اوباما آن را چرند محض خواند و گفت مھم نيست ريوکيپ در پ

 .نظر مردم انگلستان است که اھميت دارد

   .عضويت ھستند  از جمله صربستان و ترکيه مايل بهئیکشورھا

  

  : كشور٢٨كشورھای عضو محدوده شنگن عبارتند از 

توانی، لتونی، ينمارك، ل، فنالند، داروی، نيدن، لوكزامبورگ، سوجيملند، بلاال، ھگا، پرتياسپانا، يتالي، فرانسه، االمان

   .ونانيسلند، مالت و يش، استونی، اسلواكی، اسلوانی، چك، اي، مجارستان، اترپولند

ن ي مفاد اطور كامل س بهي، چھار كشور قبرس، بلغارستان، رومانی و سوئ٢٠٠٩ن الزم به ذكر است در سال يچن ھم

 ٢٠١١رلند جنوبی تا سال يشد كه انگلستان و ا نی میيب شيتاکنون پ. اند  وارد شنگن شدهًاند و رسما مان را قبول كردهيپ

  .مان خواھند شدين پيوارد ا

ه شد كه پس از مدتی ين شنگن تھي قوانیار مشخص كردن و اجیارون شنگن بيك سند مكمل با عنوان كنوانسيدر ادامه، 

  :ديامضاء رس ن كشورھا بهير توسط ايب زمانی زيترت ه شد و بهين سند اوليگزيجا

  .لندا غربی، لوكزامبورگ، ھالمان، فرانسه، جيمبل): هينسخه اول(١٩٨٥ جون ١٤

  .عنوان كشوری واحد ن كشور بهي مجدد ای و امضاالماناتحاد دو : ١٩٩٠بر و اكت٣

  ايتاليا: ١٩٩٠مبر  نو٢٧

  ايسپانال، اگپرت: ١٩٩٢ جون ٢٥

  وناني: ١٩٩٢مبر  نو٦
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  شياتر: ١٩٩٥ اپريل ٢٨

  يدن و سوارویسلند، نينمارك، فنالند، اد: ١٩٩٦ دسمبر ١٩

  ، اسلواكی، اسلونیپولندتوانی، مالت، يوتا، لي، الھنگریقبرس، چك، استونی، : ٢٠٠٤ ی م١

  سيسوئ: ٢٠٠٤بر و اكت٢٦

  بلغارستان، رومانی: ٢٠٠٧ جنوری ١

كشورھای ! اشتباه نمود)  كشور٢٨(د با كشورھای محدود شنگن يرا نبا)  كشور٢٧( ه اروپاي عضو اتحادیكشورھا 

 كشور ٣عالوه  به) سلندي و اارویجز ن به(  كشور از محدوده شنگن٢٤عنی ي كشور ٢٧ه اروپا شامل يعضو اتحاد

منطقه شنگن  شور جھت ورود بهن سه كين و اتباع ايزای ساكنيل وين دليھم باشند، به رلند میيرومانی، انگلستان و ا

. رنديل مرزی قرار بگود ھنگام ورود و خروج از كشورھای محدوده شنگن مورد كنترين افراد باياعتبار است و ا بی

، قبرس، جيمشود كه شامل بل  استفاده میئی كشور اروپا١٥ورو در حال حاضر تنھا در يد كه واحد پولی يجالب است بدان

. شود ال میگرلند و پرتيونان، اسلوانی، ايش، يا، اتريا، اسپانيتاليلند، مالت، لوكزامبورگ، اا، ھالمانفنالند، فرانسه، 

ه اروپا ھستند ين، مولداوی و آندورانه عضو اتحادياره، اوكين، كرواسی، صربستان، مقدونيختن اشتاير ليكشورھای نظ

ن ي اتباع اًن و متعاقبايد و ساكنيای جداگانه دارزيو از بهين كشورھا نيا  ورود بهیارو نه عضو محدوده شنگن پس ب

  .زای شنگن دارنديو از بهي نئیر كشورھای اروپاي ورود به سایارز بيكشورھا ن

 از ديگر يکی نيز اروپا انرژی تأمين سر بر بروکسل - مسکو رابطه بحران گرفتن باال و اروپا شرق در اخير وقايع

 سبب عوامل اين ھمه مجموع .کنند گيری تصميم آن یارب بايد اروپا حاديهات سران که است فراگيری و جدی مشکالت

 تقويت در را مناسبی انداز چشم که بخورد چشم به اروپا اتحاديه در واحد گيری تصميم در قاطعيت عدم نوعی تا اند شده

   .دھد نمی دست به اتحاديه اين ئیگرا ھم

  

  ھای سابق ناتو ھشدار دبيرکل

 انگليس از اتحاديه ئیجدا ای نسبت به تالنتيک شمالی با انتشار نامهاھای سابق سازمان پيمان   دبير کل پنج تن ازًاخيرا

  .دشمنان غرب خواھد شد ثباتی و ياری به اروپا ھشدار دادند و عنوان داشتند خروج انگليس از اتحاديه اروپا سبب بی

خروج انگليس  نتيک شمالی در روزنامه ديلی تلگراف نسبت بهھای سابق پيمان اتال در پی انتشار نامه پنج تن از دبير کل

  . ھشدار داده شد از اتحاديه اروپا

 تا ١٩٨۴لرد كارينگتون، ياپ دی ھوپ شفر، لرد رابرتسون، خاوير سوالنا و آندرس فوگ راسموسن كه بين سال ھای 

تواند   جون می٢٣پرسی   مردم انگليس در ھمهرأیاند كه  اند در اين نامه ھشدار داده  ميالدی دبير كل ناتو بوده٢٠١۴

  .دشمنان غرب خواھد شد  سبب ياری بهئی كننده باشد چرا که اين جدا بسيار نگران

شود که دو افسر ارشد و پيشين سرويس جاسوسی انگليس نيز خروج اين کشور از اتحاديه  اين ھشدار در حالی داده می

طلبان  پذيری اين کشور در برابر حمله جنگ اره اروپا و افزايش آسيبثباتی در سراسر ق اروپا را عامل بروز بی

  .دانند می

جويان باعث نگرانی  چنين بحران پناه ھم. نگرانی از رويکرد روسيه روبه افزايش است ھای دفاعی ناتو، با توجه به ھزينه

ھای دفاعی  ار در دھه اخير است که ھزينهب  اولينیارگزارش فايننشال تايمز، ب به .درباره امنيت در قاره اروپا شده است

بينی خواستار   پارلمانی ناتو با اعالم اين پيشیارشو. افزايش داشته است) ناتو( تالنتيک شمالیاکشورھای عضو پيمان 

 .تھديد احتمالی مسکو باشند  بهئیگو  پاسخیار بءآمادگی اعضا
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.  گذار خواھد بودتأثير از اتحاديه اروپا بر رويکرد ناتو نيز دبير کل ناتو ينز ستولتنبرگ ھشدار داد که خروج بريتانيا

ثباتی  ما با بی«: گويد ستولتنبرگ می.  استئیھای دفاعی متحدان اروپا گر افزايش ھزينه ، نشان٢٠١٦بينی سال  پيش

 نيازمند اتحاد ھای زيادی که فراتر از يک نسل است و ما دشواری رويم،  تری روبه رو ھستيم و با تھديدھای بيش روبه

  .»ھستيم

ھا کشورھای  ھای دفاعی کردند برطبق توافق  را صرف ھزينهدالر ميليارد ٢٥٣ ناتو ئیسال گذشته متحدان اروپا

 درصد ٤٣/١ھزينه کنونی نزديک به . ھايشان بپردازند  ارتشیار ھزينه اضافی بدالر ميليارد ١٠٠ بايد ساالنه ئیاروپا

  .توليد ناخالص داخلی است

، با ھدف ١٩۴٩  ی در ابعاد نظامی، سياسی و امنيتی در سال ئ امنطقهمنزله پيمانی فر تالنتيک شمالی بهامان پيمان ساز

تشکيل » امنيتی بلوک شرق اتحاد جماھير شوروی، گسترش کمونيسم و تعديل قدرت نظامی ـ «مقابله با خطرھای بالقوه 

بعد از پايان جنگ سرد ناتو با  . ھانی و آغاز جنگ سرد بوددر واقـع، ناتو محصول دوران پس از جنگ دوم ج. شد

... ھای قوميتی و ھای داخلی در شرق اروپا، بحران چون تروريسم، جنگ موضوعاتی ھم. رو شد بحران ھويت روبه

اين تحوالت، اتحاديه اروپا را قانع کرد تا . باعث حضور ناتو در شرق اروپا و تداوم گسترش آن در اين منطقه شد

.  قرار داد تا باز تعريفی از نقش ناتو در اين منطقه ارائه دھدامريکااين فرصتی را در اختيار . ھمکاری با ناتو ادامه يابد

 در منطقه و جھان امريکا در راستای سياست متعھدکردن اتحاديه اروپا در تبعيت از راھبردھای کلی ًتعريفی که عمدتا

  . ان پذيرفته شده نبودئيا  اروپیاراما اين تعريف ب. ترسيم شد

 امريکا   توسط شوروی، انگلستان و کانادا بهارویدليل اشغال چکسلواکی و تھديد شدن ن  بهً، ظاھرا١٩۴٨در طی سال 

 کشور عضو ناتو، دو کشور ٢٨از . تالنتيک شمالی تشکيل شدا پيمان ١٩۴٩ اپريل ۴فشار آوردند تا در نھايت در 

  .اند  کشور در اروپا واقع شده٢۵و ) ااناد و کامريکا(   شمالییامريکا

  :توافق رسيدند، عبارتند از  اعضای ناتو به١٩٩٩وظايف مھم امنيتی که در سال 

تالنتيک با ثبات و مبتنی بر گسترش ا   يک محيط امنيتی يورویارھای ضروری ب فراھم کردن يکی از بنيان :امنيت

  .آميز اختالفات حل و فصل مسالمت نھادھای دموکراتيک و تعھد به

  .گذارد  میتأثيرھا  ھای متحدين در ھر موضوعی که بر منافع حياتی آن مشورت :شورا

  .ھر يکی از اعضای ناتو جلوگيری و دفاع در برابر ھر تھديد تجاوز به :باز دارندگی و دفاع

  .ثر از منازعهؤگيری م پيش  کمک بهیار پيمان واشنگتن ب٧آماده بودن و اجماع در ھر مورد طبق ماده  :مديريت بحران

  تالنتيکا –  با کشورھای ديگر منطقه يورومذاکرهارتقای مشارکت گسترده، ھمکاری و  :مشارکت

  

  جلسه اضطراری اعضای مؤسس اتحاديه اروپا

 یارخروج از اين اتحاديه، وز  مردم بريتانيا بهرأیدنبال   اتحاديه اروپا بهمؤسسدر پی جلسه اضطراری اعضای 

رھبری جديد واگذارد تا روند خروج از اتحاديه  شش کشور از نخست وزير بريتانيا خواستند تا مقام خود را بهخارجه 

  .آغاز شود» ھر چه زودتر«

، که در برلين ميزبان مقامات اتحاديه المانماير، وزير خارجه  والتر اشتاين  گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانک به

 آغاز روند پيچيده خروج از یار کرد که بريتانيا نبايد بتأکيد جلسه اضطراری اروپاست در کنفرانس خبری پس از

 .اتحاديه تعلل کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

مدت سر  ند بايد ھر چه زودتر آغاز شود تا از برزخی طوالنیيارايم که اين ف ما در کنار ھم بر اين عقيده«: او گفت

 .»درنياوريم و بتوانيم بر آينده اروپا متمرکز شويم

 جون ٢٥ و لوکزامبورگ روز شنبه بلجيملند، ايتاليا، ا، فرانسه، ھالمانرگزاری فرانسه، وزيران خارجه گزارش خب به

 .گرد ھم آمدند» موضوعات سياسی کنونی اروپا«جانبه تحت عنوان  ای شش  جلسهیار در برلين، ب٢٠١٦

 . برگزار خواھد شد،ته پيش رو جلسات اضطراری اين شش کشور است که در ھف جلسه روز شنبه اولين جلسه از سلسله

کنند از  دھد که طرفداران خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا از جمله کسانی ھستند که حس می ھا نشان می نظرسنجی

ن ماندن دستمزدھا در اين کشور ئياند و قوانين مھاجرتی اتحاديه اروپا را باعث و بانی پا سازی عقب مانده پروسه جھانی

 .دانند می

 از ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، ًنبه وزير خارجه فرانسه نيز در کنار ھمتايان خود سخن گفت و صراحتاروز ش

 .تر انجام شود ند انتقال از اتحاديه ھر چه سريعيار رھبری جديد در کشورش باز کند تا فیارخواست تا راه را ب

 از اتحاديه اروپا، ديويد کامرون، نخست وزير اين کشور، تنھا ساعاتی پس از اعالم پيروزی طرفداران خروج بريتانيا

 .ماند ز آينده در اين مسند میئيکامرون تا پا. استعفای خود را از اين سمت اعالم کرد

بر آينده بر مسند نخست وزيری خواھد ماند و پس از آن و اعالم کرد که فقط تا ماه اکتجون ٢٤کامرون صبح روز جمعه 

 .گر روند خروج از اتحاديه اروپا را زير نظر داشته باشدبايد نخست وزيری دي

صبر کردن  روشنی اعالم کردند که حتی سه ماه نيز حاضر به با اين حال، نمايندگان اتحاديه اروپا روز شنبه در برلين به

 .تر آغاز شود خواھند که روند خروج بريتانيا ھر چه سريع نيستند و می

اکنون بايد بگذارند که ما بر آينده اروپا . ول نيستؤلندن فقط در برابر بريتانيا مس«:  گفت در اين بارهالمانوزير خارجه 

آن معناست که بعد از تصميمی که بريتانيا گرفت، اکنون بايد مذاکره درباره خروج بريتانيا آغاز  متمرکز شويم و اين به

 .»شود

اينک در حال امضای  نفر از شھروندان بريتانيا ھمھا ھزار  گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، ده در ھمين حال، به

 .پرسی مجدد در خصوص خروج يا ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا ھستند  با درخواست برگزاری ھمهئیھا عريضه

سايت مجلس عوام انگليس  ميليون نفر نيز گذشته، باعث شد تا وبسه اکنون از رقم  ھا، که ھم شمار زياد اين درخواست

 .الين عريضه است مدتی از دسترس خارج شود زبان نسخه آنکه مي

 چنين یارگفته کارشناسان ب پرسی مجدد در بريتانيا نيست، اما به در حال حاضر قراری مبنی بر احتمال برگزاری ھمه

 . مانع قانونی وجود نداردئیسناريو

  

 گيری نتيجه

اضافه  اتحاديه اروپا به. نھمين عضو اين اتحاديه تبديل شد اتحاديه اروپا پيوست و به  ميالدی به١٩٩٣انگليس در سال 

  .ترين بلوک اقتصادی جھان است  ميليون جمعيت بزرگ٥٠٠ کشور عضو دارد و در مجموع با ٢٨انگليس، 

 کشور ۵ و المانچرا که اکنون . پرسی انگلستان بسيار عصبانی ھستند رسد سران اتحاديه اروپا از نتايج ھمه نظر می به

  . خروج از اين اتحاديه را ھرچه زودتر شروع کندیارآورند تا مذاکرات ب گذار اتحاديه اروپا بر بريتانيا فشار می پايه

، المانماير، وزير امور خارجه  والتر اشتاين گذار اتحاديه اروپا، فرانک  کشور اصلی پايه۶ خارجه یارپس از ديدار وز

تری انجام گيرد تا تکليف ھمه   بريتانيا بايد با سرعت ھرچه بيشروند خروج«: ، در برلين گفتجون ٢٥روز شنبه 

 .»ھرچه زودتر روشن شود
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ی اين دالر و نيم تريليون ١٥بازار   نظير دسترسی نامحدود بهئیبا وجود آن که عضويت انگليس در اتحاديه اروپا مزايا

آری، تصميم مردم . دانند ھا را دشوار می ھا آن کند که بسياری از انگليس يجاد میطی را نيز اياراتحاديه را دارد اما ش

ھای   ھمه بلوکیار سران اين اتحاديه، بلکه بیارخروج از اتحاديه اروپا، يک کابوس بزرگ نه تنھا ب بريتانيا به

  .داری است سرمايه

. ريتانيا در پی داشته باشدھا را از ب  آنئیتواند جدا اند و ھمين می  دادهرأی در اتحاديه اروپا ءبقا ھا به اکثر اسکاتلندی

  .گذرد تر از پيش خواھد شد، چرا که مرز خارجی اتحاديه اروپا اکنون از ميان خاک ايرلند می موضع ايرلند نيز قوی

تاکنون . بخش بود تا سودمند تر زيان ھای دولتی نيز بيش بحران اقتصادی و بيکاری در اتحاديه اروپا حل نشده بدھی

ھای فقير نيز احساس  اند و کشور کردند که صاحب بازار بزرگی شده  احساس میالمانون چ کشورھای ثروتمند ھم

  .گير شده است ھا نفس ياھا بر باد رفته و بحرانؤاما امروز ھمه اين ر. اند گاه با ثباتی پيدا کرده کردند که تکيه می

 تحقق آرامش و امنيت دست و پنجه نرم یارويژه مزدبگيران و استثمارشدگان، ب در حالی که شھروندان آگاه جھان به

يائی دست ؤر دھنده آن است که در برخی موارد آرامش به کنند، اما شواھد نشان کرده و ھر راھی را آزمون و خطا می

ھا و مشکالت اخير اقتصادی  ھا ھنوز بر بحران اروپائی. اروپا نيز در اين ميان مستثنی نيست. نيافتنی تبديل شده است

 .رو شدند اند که با بحران ديگری روبه ه در سطح قاره فائق نيامدهگسترده شد

نظر در اين مورد ميان  اختالف.  بزرگ در مقابل اروپا قرار داردسؤالیعنوان  جويان و مھاجرت به بحران پناه

 .ھا شده است درگيری لفظی ميان آن  در مواردی منجر بهًمردان تا جائی پيش رفته که بعضا دولت

بار بحث  اين. ھای پيشين است تر از ھمه بحران تر و  ملموس تر، شديدتر، پيچيده نظر عميق وجود، بحران تازه بهبا اين 

گردد، که  پارچگی بازمی مسائل اساسی نظير انسانيت و يک بر سر ارز يا کمک مالی يا يارانه کشاورزی نيست، بلکه به

  .ھاست اتحاديه اروپا مدعی ھر دوی آن

دشواری تر سازد،  ھا را پيچيده زمان شده و اين خطر وجود دارد که آن ھای موجود ھم دشواری جويان با ديگر  بحران پناه

گسترش طرفداران خروج از اتحاديه اروپا، بدھی يونان و حفظ ناحيه يورو؛ اصالحات اتحاديه اروپا، : ھائی از قبيل 

ه بازنشستگان، رشد ناسيوناليسم، فاشيسم، مذھب و چون فرانسه، مسأل رشد بيکاری، گسترش اعتراضت کارگری ھم

  ...، سوريه، عراق، افغانستان، نيجريه، سومالی، سودان، يمن واھای ليبي تروريسم؛ جنگ

اند که بريتانيا بدون اتحاديه  ی و اجتماعی تاکنون اتحاديه اروپا، نشان دادهھای اقتصادی، سياس ترتيب، واقعيتاين  به

چه که مسلم است پس از  اما آن. ثر بگذارندؤاتی متأثيرط جھانی يارتوانند در ش پا بدون بريتانيا نمیاروپا و اتحاديه ارو

  . ھای پيش رويش افزوده خواھد شد دشواری  خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، اعتبار اين اتحاديه کاھش خواھد يافت و به

ھا و  ترديد اتحاديه اروپا در ھفته بی. ريک خود را از دست دادترين ش  مھمالمانبا خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، 

  .ھای اساسی خواھد شد ھای اوليه دچار تکان ماه

 یارداران ھستند نه ب  سرمايهیارھم باشند باگر نھايتا نه انگلستان و نه اتحاديه اروپا، بھشت برين نيستند و البته 

اين ھم ضعف . ديه اروپا نقش داشته و نه در فروپاشی آن نقش داردطبقه کارگر اروپا نه در تأسيس اتحا. مزدبگيران

 سنديکاليسم، ور ترين ضعف طبقه کارگر اروپا اين است که ھنوز دنباله  در واقع مھم. بزرگ طبقه کارگر اروپاست

قعی منافع معنای وا شات سياسی، بهيارکدام از اين گ در حالی که ھيچ. رفرميسم و احزاب چپ و سوسيال دموکرات است

کنند و سؤال اساسی اين است که چرا بايد يکی از طبقات اصلی جامعه، يعنی طبقه کارگر،  طبقه کارگر را نمايندگی نمی

طبقه کارگر اروپا که سابقه درخشانی در مبارزه طبقاتی، اجتماعی، سياسی . ھا بدوزد دست احزاب و رفرميست چشم به

طلب و  دست مشتی مصلحت منزوی شده و قدرت عظيم طبقاتی خود را بهچنين  و انقالبات دارد اکنون چرا اين
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کند؟ مگر ھمه  ده سنديکاليست و رفرميست داده است؟ مگر بورژوازی چنين عمل کرده و میيصندلی چسب طلب به منفعت

را طبقه حفظ سرمايه نيستند؟ پس چ شان موظف به  ليس و ارتشوھايش و پ  بورژوازی با ھمه نھاد و ارگانیھا دولت

کند چرا  دھد؛ تمام نعمات و نيازھای جامعه بشری را توليد می کارگر که اکثريت شھروندان جوامع بشری را تشکيل می

ژی سوسياليسم علمی را در مقابل جوامع يژی طبقاتی خود، يعنی ستراتيھا و سترات بديل طبقاتی و اھداف و تاکيتک

 بقات ديگر دوخته است؟ دھان ط چنان چشم به دھد و ھم بشری قرار نمی

منافع واقعی  گذارد و ربطی به نمايش می داری را به ، بحران سرمايه»کبير«وضعيت امروز اتحاديه اروپا و بريتانيای 

داری يونان را نجات دھد اما اوضاع  کار انداخت تا سرمايه تر اتحاديه اروپا تمام قدرت خود را به پيش. مردم ندارند

ت خواھد کرد و کشورھای ديگر  اتحاديه اروپا را در بر يارران اقتصادی يونان، دير يا زود سبح. تر شده است وخيم

ھای  ترديد طبقه کارگر و کمونيست بی. بينی کرد توان پيش ن فروپاشی اتحاديه اروپا، را میياربناب. خواھد گرفت

در چنين موقعيتی طبقه کارگر .  تبديل شوندن اتحاديه اروپاان و مخالفاسياھی لشکر موافق کشورھای اروپائی، نبايد به

کننده اکثريت جامعه و ديگر  کننده و متحد عنوان رھبری اروپا، بار ديگر يک فرصت تاريخی نصيبش شده که به

سوی قدرت خيز  ھای طبقاتی اجتماعی خود به ارھای اجتماعی ظاھر شود و با اعتصاب و اعتراض و تأسيس شو جنبش

رھبری  چون انترناسيونال اول به  طبقه کارگر اين کشورھا، تشکيل انترناسيونال پرولتری ھمدر عين حال،! بردارد

چرا که تنھا طبقه کارگر با روابط و مناسبات شورائی . ھای روز خود قرار دھند مارکس و انگلس را در اولويت فعاليت

ھای اجتماعی پايان دھد  ھمه معضالت و آسيبھای اقتصادی، سياسی و  تمام بحران تواند به خود و دموکراسی مستقيم می

  !معنای واقعی، جھانی سرشار از عشق و دوستی، خالقيت و بالندگی و رفاه بسازد و به

  !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری

  

  ٢٠١٦ جون بيست و ھفتم - ١٣٩٥ ]سرطان[دوشنبه ھفتم تير

 

 

 
 


