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  ٢٠١۶ جوالی ٠۵
 

   بريتانيانوسياست خارجی 
La nouvelle politique étrangère britannique  

غربی بی وقفه تکرار می کنند که بريتانيا با ترک اتحاديۀ اروپا از بقيۀ جھان منزوی شده و بايد با نتايج رسانه ھای 

با وجود اين، کاھش ارزش پوند می تواند در بطن کشورھای ھمسود يعنی . اسفناک اقتصادی چنين تصميمی مقابله کند

از ديدگاه عملگرائی، . ی مزيت بيشتری باشدا قاره دار۶ی اتحاديه گسترده تر از اتحاديۀ اروپا با حضوری پر رنگتر رو

 . سيتی می تواند به سرعت به مرکز جھانی يوان تبديل شود و پول چينی را در بطن اتحاديه رايج کند

 ٢٠١۶ جوالی ۴/)سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

 

ا، باھاما، باربادوس، بليز، کانادا، گرانادا، اليزابت دوم، ملکۀ بريتانيای کبير و ايرلند شمالی، آنيتگوآ و بربودا، استرالي

جزائر سالومون، جامائيکا، زالند جديد، پاپوآ گينۀ نو، سنت کيتس و نويس، سنت وينسنت گرنادين ھا، سنت لوسيا، و 

 . تووالو

ھمين گونه  و به  اياالت متحده نگران است و مطمئن نيست که بتواند اروپائی ھا را در شرکت فعال در ناتو متقاعد کند

 آوردن تعھد به پيمان نظامی که به ھدف تسلط بر جھان از یجاه نگران بريتانيا  نيز  ھست که مبادا بخواھد از ادامۀ ب

زيرا، خالف بيانات رھبران اروپائی، خروج بريتانيا از اتحاديۀ .  امتناع کند،ديگر منعقد کرده اند  با يک١٩۴١سال 
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 و Commonwealthور نمی انجامد بلکه زمينۀ بازگشت به سوی کشورھای ھمسود اروپا، نه فقط به انزوای اين کش

  .برقراری مناسبات تازه با چين و روسيه را نيز فراھم می کند

  

 بسيج اروپائيان در ناتو

را اعضای اتحاديۀ اروپا ) جوالی ٩ و ٨ (ارسا اياالت متحده و بريتانيا پيشبينی کرده بودند که طی گردھمآئی ناتو در و

عالوه بر اين، طرح استقرار نيروھا در .  توليد ناخالص ملی افزايش دھند٢%وادار کنند که بودجۀ نظامی شان را تا 

 لوژيستيک مشترک ناتو و اتحاديۀ اروپا، که عبارت است از قطعۀمرز روسيه نيز در برنامه است، از جمله ايجاد 

  .  ارهمجموعه ای  از ھليکوپتر، کشتی جنگی، پھپاد و ماھو

.  بودجۀ دفاعی را تأمين می کرد١۵%بريتانيا تا کنون مھمترين شرکت کننده در زمينۀ دفاع در اتحاديۀ اروپا بود و 

را به عھده داشت و در  فريقااعالوه بر اين، فرماندھی عمليات آتالنته برای امنيت ترابری دريائی در کنارۀ شاخ 

عالوه بر ھمۀ اين امور، پيشبينی کرده بود که برای تشکيل گروه ھای . ه بودمديترانه نيز تعدادی ناو در اختيار گذاشت

 .ولی با خروج از اتحاديۀ اروپا ھمۀ اين تعھدات باطل خواھد شد.  را تدارک ببيندقطعاتیِرزمی اتحاديۀ اروپا 

جبران آنچه در بطن برای واشنگتن، پرسش اين است که آيا لندن، به مثابه دومين عضو اين اتحاديۀ نظامی،  برای 

اتحاديۀ اروپا به عھده داشت، با افزايش سرمايه گذاريھای مستتقيمش در ناتو ، موافقت خواھد کرد يا نه؟ البته بی آن که 

، وزير دفاع کنونی بريتانيا قول داده Michael Fallonگرچه مايکل فالون . در فکر بھره برداری خاصی از آن باشد

کس دليلی نمی بيند که لندن بايد برای يک   اروپا را قطع نکند، ولی ھيچۀناتو و اتحادياست که فعاليتھای مشترک 

  . جديدی گسيل کندقطعاتفرماندھی خارجی 

در نتيجه، و به ويژه، واشنگتن در خصوص خواست لندن برای تداوم اتحاديۀ نظامی که با مشارکت تاج و تخت 

البته، نبايد اين احتمال را نديده گرفت که خروج . ظھار نگرانی می کند بنيانگذاری کرده است ا١٩۴١انگلستان در سال 

برای کسب امتياز » مريکائيھاا« مجدد با مذاکرۀبريتانيا از اتحاديۀ اروپا به نوعی خاص صحنه پردازی بريتانيا برای 

 و مسکو بيجينگتش را با با وجود اين، به احتمال قوی لندن اميدوار است مناسبا. بيشتر در مناسبات ممتازشان باشد

  .گسترش دھد ولی بی آن که ھماھنگی و مناسباتش را با واشنگتن خدشه دار کند

  

 مأموران مخفی آنگلو ساکسون

که اياالت متحده وارد جنگ شود، با بريتانيا منشوری را منعقد کردند به نام منشور  طی جنگ دوم جھانی و پيش از آن

  . و گسترش مبادلۀ آزاد بودبحریھدف از اتحاد تضمين عبور و مرور آزاد برای ھر دو کشور ). ١(تالنتيک ا

امروز اين اتحاديه پايگاھی است برای ھمکاری . تحقق يافت) Five Eyesفايو آيز (» پنج چشم « اين اتحاديه با توافق 

: ۀ کشورھای ھمسود الت متحده و بريتانيا، و سه عضو ديگر در اتحاديااي( کشور مختلف ۵ژانس اطالعاتی در  آ١٧

  ).استراليا، کانادا و زالند نو

 در Echelon» اشلون« نشان می دھد که شبکۀ Edward Snowden شده توسط ادوارد سنودن ءپرونده ھای افشا

يک آژانس اطالعاتی فراملی را تشکيل می دھد که حتا پاسخگوی قوانين دولتھای عضو اين شبکه نيز «شکل کنونی آن 

توانستند ھم زمان در امور شخصيت ھائی مثل دبير کل سازمان ملل متحد يا صدر » فايو آيز «  نتيجه، در. »باشد نمی

  .لمان جاسوسی کنند، و توده ھای شھروند خودشان را نيز تحت نظر بگيرندااعظم 
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يژه را ايجاد کردند ، اياالت متحده و بريتانيا دومين آژانس فراملی به نام بنگاه طرح ھای و١٩٨۴به ھمين گونه، در سال 

(Office of Special Projects)  که شبکۀ گالديو Gladioرا ھدايت می کرد، و به سخن ديگر ستون پنجم ناتو بود . 

 نشان داده است که اين بنگاه تعدادی کودتا و عمليات تروريستی در اروپا Daniele Ganserپروفسور دانيل گانزر 

ھدفش پيشگيری از به قدرت » ژی تنشيسترات«خستين مرحله، پی برديم که  در ناگر). ٢(سازماندھی کرده است 

ًرسيدن دولتھای کمونيست از طريق گزينش دموکراتيک در اروپا بود، ولی عالوه بر اين، بعدا آشکار شد که ھدف 

 حالت پرونده ھای جديدی که از. اصلی تحريک احساس ترس از کمونيسم و توجيه حفاظت نظامی آنگلو ساکسون است

  ).٣(سری بيرون آمده نشان می دھد که اين ساز و کار در خارج از اروپا برای جھان عرب نيز وجود داشته است 

، اياالت متحده، بريتانيا و استراليا سومين آژانس فراملی را ايجاد کردند که سازمان غير دولتی، بنياد ملی ١٩٨٢در سال 

). ۴( بخش علنی آن را تشکيل می دھد IRI و  ACILS ،CIPE، NDI:  و چھار شبکۀ آن NEDبرای دموکراسی 

  .است» انقالب«اين آژانس متخصص سازماندھی کودتای استتار شده در قالب 

گرچه ادبيات قابل توجھی دربارۀ اين سه برنامه وجود دارد، از آژانسھای فراملی که آنھا را پوشش می دھند ھيچ 

  .دانيم نمی

  

  »رابطۀ ويژه«

نزديکی « ده که با جدائی از تاج و تخت بريتانيا اعالم استقالل کردند فقط در پايان قرن نوردھم بود که به اياالت متح

ديگر متحد  دو دولت عليه اسپانيائی ھا در کوبا، و سپس برای استعمار چين با يک. دست يافتند و آشتی کردند»  بزرگ

، برای ١٩٠٢در سال . قاء  به قدرت امپرياليستی کشف کرديعنی وقتی که واشنگتن استعداد خود را برای ارت. شدند

از ديدگاه .  ايجاد کردند(The Pilgrims Society)تالنتيک را به نام انجمن زائران اِتحکيم دوستی بازيافته باشگاه فرا 

  .سنتی رياست اين باشگاه به عھدۀ تاج و تخت انگلستان است

و اياالت متحده در کنار بريتانيا ). ۵(ولت يھودی در فلسطين تحکيم يافت  با طرح ايجاد د١٩١٧آشتی دو کشور در سال 

ولی در ايجاد . میواز آن دوران، دو دولت امکانات نظامی مشترکی ايجاد کردند، از جمله بمب ات. وارد جنگ شد

لندن می واشنگتن از ورود به آن امتناع کرد زيرا خود را ھمپای ) Commonwealth(اتحاديۀ کشورھای ھمسود 

  .دانست

، يا در )جنگ فالکلند (ارجنتاينيا عليه ) آبراه سوئز(با وجود اين طی درگيريھای نظامی و حمله ھای بريتانيا به مصر 

 .حملۀ اياالت متحده به گرانادا، ھر دو قدرت به شکل تنگاتنگ از يکديگر پشتيبانی کردند

 را سخاوتمندانه با ميانجيگری تاجر اسحله ٢٠٠٨باما در سال تاج و تخت انگلستان از آغاز اردوی انتخاباتی بارک او

طی نخستين دور رياست جمھوری اش، بسياری .  تأمين مالی کردNadhmi Auchi بريتانيائی نظمی اوجی - و- عراقی

جمھور جديد به شکل مخفيانه از اعضای انجمن زائران بودند که رياست بخش اياالت متحدۀ از ھمکاران مستقيم رئيس 

نظر نمی ه ولی رئيس جمھور اوباما به تدريج فاصله گرفت و ب.  بودTimothy Geithnerآن به عھدۀ تيموتی گايتنر 

و عليه ديويد کامرون در مجلۀ رسيد که داد و دھشھای تاج و تخت را پاسخگو باشد، عالوه بر اين انتقادات تلخ ا

و حتا ديدار اوباما و ھمسرش از ملکۀ اليزابت دوم به مناسبت ) ۶( مناسبات را وخيمتر کرد   The Atlantic  آتالنتيک

  .جشن تولد او چيزی را تغيير نداد

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  Le Commonwealth اتحاديۀ کشورھای ھمسود

االت متحده به ھيچ عنوان منزوی نخواھد شد بلکه دوباره می تواند بريتانيا با خروج از اتحاديۀ اروپا و دور شدن از اي

 ١٩٣۶ًو کامال فراموش کرده بوديم که چرچيل در سال . از کارت اصلی اش يعنی اتحاديۀ کشورھای ھمسود استفاده کند

ھانی برخورد پيشنھاد او به جنگ ج. نظريۀ الحاق دولتھای اروپائی را  به اتحاديۀ کشورھای ھمسود مطرح کرده بود

و گردھمآئی جنبش اروپائی به ) ٧(را مطرح کرد » اياالت متحدۀ اروپا « پس از پيروزی بود که چرچيل نظريۀ . کرد

 ).٨(الھه را فراخواند 

 دولت تشکيل شده و در زمينۀ سياسی ۵٣ سازمانی است که با شرکت Commonwealthاتحاديۀ کشورھای ھمسود 

با . »مصلحت دولت « برابری نژادی، حاکميت قانون، حقوق بشر در مقابل : کيه دارد  تانگليسًاساسا به ارزشھای 

عالوه بر . وجود اين، از اعضای خود می خواھد که مناسبات خود را از جمله فعاليت ھای ورزشی را سازماندھی کنند

  . قرار می دھدءاين، در ھمۀ زمينه ھا و کارشناسان خود را در خدمت ھمۀ اعضا

مقام گزينشی غير ( دولت عضو است رياست اتحاديۀ کشورھای ھمسود را به عھده دارد ١۶ليزابت دوم که ملکۀ ملکۀ ا

  ).موروثی

  

  بريتانيائی چه می خواھند؟

را با بلندپروازيھايش برای ايجاد جھان تک قطبی خدشه دار » مناسبات ويژه « از منظر لندن، اياالت متحده بوده  که 

چنين امری در وضعيتی به وقوع پيوسته است که اياالت . ست خارجی و مالی را ھدايت کرده استکرده و به تنھا سيا

 . جھان است) متعارف(متحده ديگر نه نخستين قدرت اقتصادی و نه نخستين قدرت نظامی کالسيک 

بزارھای مشترکش را با از اين پس، منافع بريتانيا حکم می کند که تمام تخم مرغھايش را در يک سبد نگذارد؛ در نتيجه ا

 و بيجينگواشنگتن حفظ می کند، و ھم زمان مناسباتش را به شکل مستقيم و يا از طريق سازمان ھمکاری شانگھای با 

  .مسکو گسترش خواھد داد

ھای طور مشخص، روزی که بريتانيا از اتحاديۀ اروپا خارج شد، سازمان ھمکاری شانگھای دو عضو اتحاديۀ کشوره ب

  ).٩(در خود پذيرفت، يعنی ھند و پاکستان که تا کنون عضو اين سازمان نبودند ھمسود را 

  .اگر تا کنون از تماسھای بريتانيا با روسيه ھيچ اطالعی در دست نداريم، می توانيم شاھد نزديکی با چين باشيم

لمان را اعالم اا بورس  گذشته، بازار بورس لندن که بورس سيتی و ميالن را مديريت می کند، طرح ادغام بچدر مار

. را اداره می کند) la chambre de compensation Clearstream et l’Eurex(کرد که بورس فرانکفورت 

. پيشبينی شده بود که دو شرکت پس از ھمه پرسی دربارۀ خروج از اتحاديۀ اروپا برای انجام اين طرح تصميم بگيرند

ً که موازين اروپائی رسما اين عمليات را ممنوع کرد زيرا معادل اعالم اين خبر به اندازه ای شکفت آور بود

  .بود، و ھر دو شرکت پيش از موعد خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا دست به عمل زده اند» اپوزيسيون برتر  « تشکيل

 China) (جیيا مؤسسۀ تنظيم امور بانکھا در مبادالت خار (بازار بورس خارجی چينعالوه بر اين، بورس لندن با 

Foreign Exchange Trade System ( به نخستين بورس جھان تبديل می شود جونبه توافق رسيده است که در ماه 

ھمۀ عناصر گردآمده اند تا سيتی لندن . و از جمله صالحيت ارزشگزاری روی اوراق بھادار چين را نيز دارا می باشد

 .نند، البته با تسامح نسبت به برتری اياالت متحدهرا به اسب تروآی چينی در اتحاديۀ ارپا تبديل ک
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