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ازکارایبن                                                      بریتانیا های نفوذ ریشه برچیده شدن       

ازاتحادیه اروپا                                                  با خروج اش                   

                         Brexit takes  root  in Caribean                                                                                                

اکثر اگاهان سیاسیی  بعنوان یک زلزله سیا سی توسط یه اروپا  د اتحاخروج بریتانیا از

!                                                                                                       واقعی با مفاهیم ملی وبین المللی  آن تعریف شده است
روپا  برای جدایی طلبان ج بریتانیا از اتحادیه ا.که خر نخست چنین به نظر میرسید       

آن   راس  در و  بریتانیا   انگلیسی یک مبارزه سخت ودشوار بود چونکه  هییات رهبری

جدایی طالبان   خواست  لفت به  درمخا(   David Cameron)کامرون  نخست وزیر دوید

نیا  بریتا  کهمبنی براین نیا  حمایت میشد فظه کار بریتا ستمداران  محا از طرف اکثر  سیا

                                                                                                 .یه اروپا خارج شود  د نباید از اتحا

بهرصورت هییات رهبری بریتانیا  در این مبا رزه  وهمه پرسی شکست خورد  که با     

حد ین آنها  بشمول  ریس  جمهور  ایاالت شکست مقامات رهبری بریتانیا تمام اروپا  ومت

نیزاز  این شکست  بی بهره نما ند  شکست  وناکامی را  « اوباما»متحده  امریکا  بارک  

ایج همه پرسی ترا بعد از ن موقف خود« اوباما»جمهور   ریس چنانچه  .احساس نمود ند

متحد اش  از اتحادیه  روج بریتانیا از اتحادیه اروپا با ازد ست دادن عضویت قویترینوخ

ج بریتانیا سان  میتوان اذعان کرد  که  باخرواروپا کاماًل ضعیف و ناتوان دریافت وبه این

از اتحادیه اروپا ازنظراگاهان امورسیاسیی ازقدرت وتوان ایاالت متحده امریکا درصحنه 

                                                                                                                                            .                                            بین المللی نیزکاسته میشود 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  تاثیرات چشمگیر خودرا  از باید خاطرنشان ساخت که    

شت وبویژه  که کشورهای حوزه کارابین از تاثیر خواهد گذان  راهای مختلف  باالی جها

گذاری  این جدایی بی بهره نخواهد ما ند وکشورهای  شامل  این  حوزه  به نسبت روابط 

تاریخی که با بریتانیا دارند  همین اکنون  درانتظار  اظطراب  آنچه که پیشبینی شده است 

                                                                                                                         .درحال آماده گی اند 

ز به وحشت  ون نیا دهیم  ویا بد را راه   ستپاچگی وحشت ود ضرورنیست که در خود  

رونق نگه داریم ، این مطلب م  بلکه تالش خواهیم کرد که بازار بریتانیا را گرم وپربیافتی

( Edmund Bartlett)دموندبارتیلیت  ااقای   جا ما یکانرا وزیر توریزم وگردشگری  

رفرندم   موضوع  ما از: طی یک نشست خبری به رسانه ها گفت ودرعین زمان افزود 



خواهد آمد تاحدی واقف   ست وهمه پرسی واز آنچه که بعد ازاین همه پرسی چه نتایج بد

ه اروپا کشورهای حوزه کارابین  به ییم ومیدانستیم  که  بعد از خروج بریتانیا از اتحادبود

شد چونکه  کشورهای   متضرر خواهند یی فرین وگردشگران بریتانیا نسبت کم شدن مسا

داشته    واقتصادی  وفرهنگی  تاریخی  نیا سوابق با بریتا  کارابین از مدت ها قبل  حوزه

ست  ی را بدتکشورهای ما  مبالغ هنگف وی شدن توریست های بریتانیا وبویژه از سرازیر

را توریست های بریتا نیا یی هارونق  خاص  دی ما آهنگ رشد اقتصا یعنی که می آورند

                                                                                                  . میبخشد والزم پنداشته میشود که دراین مورد تصمیم خاصی باید صورت گیرد

(  TTC)سفر تجاری کارایب  د از نهاایتا لیا یی  یک  گذارش  توسط  مجله  دیجیتال        

وگردشگری مختص میباشد دریکی ازشماره های  خویش  توریزم   که برای موضوعات

حوزه  وضع ا قتصادی  کشورهایوآن اینکه :چنین نقل قول مینماید ازاظهارات بارتیلیت 

وسیعاً متکی به ویزیتورها وگردشگران  بریتانیا  میباشد  پس مهم پنداشته میشود کارایب 

ست  اروپا تصمیم الزم روی د  از اتحادیه  بریتانیا  خروج حاصله  نتایج   که با مالحظه

                                                                                                                                 .گرفته شود 

طی یک مقاله دریکی از شماره ( Bahama Tribun)تریبیون  روزنامه پرتیراژ بهاما    

کشورهای حوزه   برای  دیه اروپا  خروج بریتانیا از اتحا: چنین نگاشته است  خود های 

ویاجمیعت های   ایجاد وخلق نماید وآن اینکه  تخمیناً  جوامع   کارایب  کابوسی را ممکن

را دربرخواهد   مسکون در کارایب  که به زبان انگلیسی صحبت مینمایند  حد اقل دوسال 

گرفت  تا که آنها به تنظیم  یک طرح  برای رسیدگی  به عواقب  جدی از خروج بریتانیا  

درا دراتحادیه امیکه  بریتانیا  کاماًل عضویت خوهمچنان هنگ  ازاتحادیه اروپا موفق شوند

حوزه کارایب روابط تجارتی ودادوستد خودرا کشور( 36)اروپا ازدست بدهد درآنصورت

                                                                                            .با مارکیت بریتانیا  ازدست خواهند داد 

ا پبه اتحادیه ارو( ۳۷۹۱)بخاطر باید داشت وآن اینکه زمانی که انګلستان درسال          

اروپا    اقتصادی   معه بعد از آن  جا   متصل شد وعضویت کامل اتحادیه را بدست آورد

که از آن هنگام به  موافقتنامه کنترول تجاری را به جامعه اقتصادی مذکور منتقل ساخت 

ی کارایب تجارت ودادستد شکل رسمی بخودگرفت  وکشورهای کشورها( 36)بعددرمیان

عضو اتحا د یه اروپا درکشورهای کارایب  اقدام به سرما یه گذاری نمودند  واین روابط 

،   توافقنامه  کوتونو ( Lome)تجا ری بعدًا  بشکل  متوالی  آن   در  کنوانسیون  لومه   

(cotonou ) وموافقنامه مشارکت اقتصادی(EPA)  شکل رسمی را بخود گرفت                                                                                          .

کارشناسان درمنطقه به این باور اند  که خروج  بریتانیا ازاتحادیه ( TTC)با توجه به       

را  بخاطر تامین  امنیت  اروپا شرایطی را به بار خواهد آورد که اکثر کشورهای کارایب

تجاری بیشتر به واشنگتن متکی سا زد تاجایکه   ایاالت متحده امریکا  نقش بریتا نیا را 

                                                                                                       .درمنطقه بازی نما ید 



ازنظر تاریخی وازنظر ت که کشورهای شامل حوزه کارایب فبا اطمینان کامل میتوان گ  

ین یادآوری  ریس فرهنگی وکلتوری  پیوند وارتباط مستحکم با بریتانیا دارد  با توجه به ا

ت مسول  ما به مقا( Hilary  Beckles)جناب هیلری بکلیس(UWI)غرب هندیا پوهنتون 

ه نسبت خروج بریتانیا از اتحادیه که این مقامات بکشورهای حوزه کارابیب هشدار میدهد 

ی کارایب   بر مردم این کشورهاهات حیات اروپا و تاثیرات سو ومنفی آن که باالی همه ج

به طرح و تدوین برنامه های وهمین اکنون  درمورد توجه نموده بوقوع خواهد پیوست از

نی  ما بسا ر نادچا  حوزه این   مردم  زندگی که شیرازه   کاری داخل اقدام شده نگذارند

                                                                                                                                .یردگ قرار گی و پراگند

حاکی  منتشر شد (  CARICOM)که در ویب سایت رسمی   سر هیلریگفته های جناب   

از آن بوده که بهبود  اقتصاد شکنن این منطقه با خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا در 

میتواند تلقی گردد وبتاسی ازآن واکنشهای عاجل ستراتیژیک « تهد ید بمرگ»واقیعت امر

را درمنطقه  بار خواهد  آورد حتی تاجایکه قبل از آنکه  سران حکومتی  منطقه  در ماه 

                                                                                                      . جینوا حضور باهم رسا نند جوالی در

ید  یک تهد اروپا از  نیا بریتا خروج  او به ادامه صحبت خود خاطرنشان ساخت  که      

درپی  خواهد داشت   او همچنان   (CARICOM)  ت را  به عملکرد  اقتصاد طوالنی مد

یه اروپا مقامات کشورهای  د از اتحا  نیا بریتا  کامل  که با خروجنمود بیان  با پیش بینی

  یل روبط ما  –گردشگری  -مهاجرت     -روابط تجاری   حوزه کارابین باید  درسیاست

آنها     ریف عاواز سر به  ت ید نظر نموده  ست خارجی خود تجد تعهدات فرهنگی  وسیا -

.                                                                                                 مطابق به شرایط  که درنظر است بوجودآید بپردازند 

لیسی  داخلی  او کاماٌل توافق نمود که این کشورها هرچه زودتر باید  با درنظرداشت  پا  

                                                                                           .خودرا با بقیه کشورهای جهان   تقویه ومستحکم سازد خود روابط 

تاثیر مشابه و قوی وقابل مالحظه ای   را که ( Brexit)خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا   

جنگ های که بنام  وفلیپینوجزایر کارایب مثل کوبا ( Puerto rico)باالی پیورتیوریکو 

  ایاالت  که   وبویژه شد  میتواند با  براه انداخته بودند  غنیمت بغرض کسب   با فرصت

                                                   . بود  نیه در اواخر قرن نزدهم همچو جنگی را  براه انداخت متحده امریکا علیه هسپا

پورتیوریکو  با وجود احساس  قوی ملی  ومخالفت شدید  علیه  قدرت های بیگانه در      

انعکاس دهنده    تحت سلطه واشنگتن قرار گرفت   که این وضیعت  به  اشتراک  گذاشته 

شان بود وبتاسی ازهمین عشق پرشور شان بوطن  خشم  عشق پرشور آنها   برای کشور

اشکار آنهارا   علیه واشنگتن به نسبت درد ورنجی که توسط واشنگتن  بر آنها تحمیل شد  

                                                                                                                                 -ببارآورد 

فریاد وهلهله های  باشور وعصبانیت  وتقاضاهای مکرر  آنها قبل از بیرون شدن شان    

متحده   ایاالت  تسلط از    پیورتوریکو ید  با  که شده بود   طنین انداز  ازسلطه واشنګتن



                                                                                                    .امریکا خارج شود 
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