
 

  
 )فراموش کند  کاخ سفید را حمایت از در نمیتواند عملکرد بلر یدرد  بایهیچ انسان(
مجبور شد این  وي. گیري از قدرت را اعالم کرد وزیر انگلیس باالخره تاریخ کناره بلر نخست توني

 .کار را بکند
بشکند، اما  وزیري خانم تاچر را طلبي شخصي خود مایل بود رکورد مدت نخست  بلر به دلیل جاه

   در حالي١٩٩٠خانم تاچر در پائیز . از قدرت کناره بگیردبه اجبار همچون خانم تاچر مجبور شد 
کردند از  براي حمله به عراق آماده مي که سربازان انگلیسي به دلیل لشکرکشي به کویت خود را

 نیز بلر به ٢٠٠٧حال در سال . جانشین وي شد  میجر وزیر دارایي سمت خود استعفاء داد و جان
  استعفاء شد و قرار است گوردون شکرکشي عراق، مجبور بهدلیل شکست در همراهي آمریکا در ل

 .براون وزیر دارایي جانشین وي شود
محفوظ  خواستند همچنان قدرت رقابت را براي حزب خود تاچر و بلر هر دو به این دلیل که مي

. کار در دوره تاچر سه دوره پیاپي در انتخابات پیروز شد حزب محافظه. دارند، استعفاء دادند نگه
 میجر دوره سوم پیروزي  جان. وزیر بود و در دوره سوم استعفاء داد کامل نخست تاچر دو دوره

پیروز  کار را بر حزب کارگر کار را به پایان برد و براي بار چهارم نیز حزب محافظه محافظه حزب
 هدخوا حال بلر با استعفاي خود در اواسط دوره سوم پیروزي پیاپي حزب کارگر، مي. گردانید

 .همین مسیر را براي حزب کارگر هموار کند
شك  بي  که بلر شود؛ جایي مهمترین دستاورد دوره زمامداري بلر در امور اقتصادي تعریف مي

اقتصادي، رشد نسبتًا  در این دوره انگلیس از ثبات. مدیون گوردون براون وزیر دارایي خود است
این دستاوردها در کنار رقباي سیاسي . وده استمند ب باالي اقتصادي و میزان بیکاري اندك بهره

شدند، منجر  رویارویي انتخاباتي با بلر انتخاب مي کار براي منزلت که از حزب محافظه وزن و کم کم
حزب «از سوي دیگر بلر با شعار مبهمي مثل . دوره شد به پیروزي پیاپي حزب کارگر در سه

توان عملکرد بلر  تر، هرگز نمي به عبارت روشن. گرفت گراي سنتي فاصله از احزاب چپ» کارگر نو
گرا نوشته شده، ارزیابي  ها درباره احزاب چپ آنچه در کتاب در سیاست داخلي و خارجي را با
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)راد مرد(  



 کار بود و سیاست اقتصادي حزب کارگر در دوره بلر، ادامه سیاست اقتصادي حزب محافظه. کرد
 .ه انسانيهاي انساني رشد و توسع تر و فاقد جنبه حتي خشن

داخل و تالش  پرستي در گرایي معطوف به نژاد را به ملي» جنگ با ترور«بلر همچنین به اصطالح 
 .براي احیاي امپراطوري از دست رفته بریتانیا در خارج تبدیل کرد

محابا از  چنان بي  روزه لبنان، علنًا در کنار رژیم متجاوز اسراییل قرار گرفت و٣٣بلر در جنگ 
سال پیش وقتي بلر  ده. برانگیخت هاي خود را نیز حزبي ایت کرد که حتي اعتراض همآویو حم تل

بلر براي . سیاستمدار بریتانیا بود اما در عمل دروغگوترین. به قدرت رسید، وعده داد صادق باشد
گوید کسي که دیروز دروغ گفت،  اسپانیایي مي المثل یك ضرب. کرد دروغ گفتن انرژي مصرف نمي

 .تواند شما را فریب دهد يامروز نم
سالح  بلر به دروغ مدعي شد صدام داراي. المثل را نشنیده بود اما گویا بلر هرگز این ضرب

چندي بعد یك . کشتارجمعي است و گزارش سرویس امنیتي انگلیس به اشاره وي منتشر شد
اي ناشیانه  یافته گزیده هاي کشتارجمعي عراق شهرت دانشجوي عراقي گفت آنچه به فایل سالح

دیوید کلي از کارشناسان وزارت . است نامه تحصیلي وي است که در آمریکا تهیه شده از پایان
وزیر را  اعتباري ادعاي نخست بود نیز بي کرده  جنگ انگلیس که بارها از عراق دوره صدام بازدید

 . مرده یافت شد اش وي چندي بعد در خانه. اذعان کرد
همین دلیل  را به سطح اداره  سیاست خارجي آمریکا تنزل داد و بهبلر سیاست خارجي انگلیس 

بلر در سیاست . کرد آموز بوش را دریافت هایي مثل ستون پنجم آمریکا در اروپا و سگ دست لقب
در خاورمیانه و  خصوص داخلي خود هر دستاوردي داشته باشد، قطعًا در سیاست خارجي به

در خاورمیانه را حداقل  یده و بصیرت بود که موقعیت انگلیس آمریکا، فردي فاقد ا-روابط اروپا 
انگلیس در دوره بلر، اعتبار و مشروعیت خود را در خاورمیانه به یغما داد . در دو دهه به عقب برد

 .ها طول خواهد کشید آن سال که ترمیم
د گرهار . کنند هاي اصلي سیاست اروپا یکي پس از دیگري صحنه سیاست را ترك مي مهره

ژاك شیراك و توني  شرودر و سیلویو برلوسکني پیش از این قدرت را واگذار کردند و حال نوبت به
توني بلر نخست وزیر انگلیس به کابینه خود گفته است بعد از ده سال حکومت . بلر رسیده است

این  .  اکنون استعفاء خواهد داد٢٠٠٥ و ٢٠٠١، ١٩٩٧هاي سال  پیروزي در انتخابات و سه
قرار است  ي بود که از مدتها پیش کابینه انگلیس و حزب کارگر منتظرش بودند و حاال اوچیز

به دنبال . گیري کند کناره پیش از انتخابات از رهبري حزب و به دنبال آن از مقام نخست وزیري



جایي در  اما جابه. خواهد داد او جان پریسکات معاون بلر در حزب کارگر و دولت هم استعفاء
 .است  خارجه، داخله، عدلیه وصحت  هم ممکنوزارت

که  خواهند دو سال دیگر آنها مي. هاي حزب کارگر از این کار روشن است هدف استراتژیست
ذهن  روند، رهبري جدید حزب کارگر را در هاي رأي مي دهندگان انگلیسي به پاي صندوق رأي

ویژه در  به بلر با همه مشکالت زمینه رأي دهند، نه رهبري توني  باشند و با این پیش داشته
تواند خطاهاي  کار توري دیگر نمي  به این ترتیب حزب مخالف و محافظه. اش سیاست خارجي

به عبارت دیگر دولت جدید انگلیس از گروه جدیدي از . گردن دولت کارگر بیاندازد گذشته را به
دهندگان انگلیسي  أيشود که متفاوت از گذشتگان هستند و ر حزب کارگر تشکیل مي نخبگان
 .آنها متنفر نیستند دیگر از

خیر و  کند که روحي سرگردان میان روشنایي و تاریکي و بلر در حالي صندلي قدرت را ترك مي
آینده مشخص  هاي تاریخ و در قضاوت نهایي درباره مرز میان این دو شرایط در کتاب. شر است

 در دهه گذشته مردم انگلیس به اتفاق.  است دهبزرگترین دستاورد دولت بلر اقتصاد بو . شود مي
اصالحات  .تر شده است که منصفانه تر این شان بهتر شده و از آن مهم گویند که زندگي روزانه مي

مختلف اجتماعي  هاي  دولت کارگري بلر باعث شد که منافع دولتي میان طبقه٢٠٠١بعد از سال 
  .تقسیم شود

مزایا  هاي اجتماعي  درصد بیشتر از دیگر طبقه١١ي اکنون درآمدترین خانوادهاي انگلیس  کم
این باور  بنابراین ملت انگلیس به. کنند و مزایاي ثروتمندان هم کمتر شده است دریافت مي

اي  منافع طبقه  تنها از کند نه رسیده که نخست وزیر و کابینه او از منافع همه حفاظت مي
هاي مرسوم در   بلر و عدم وجود پیچیدگيموفقیت حزب حاکم کارگر مدیون شخص . خاص
 . است سیاست انگلیس در کار او بوده عرصه

متفاوت دارد  کند که رنگي ها وکرتي وپطلون هایي به تن مي بلر در مراسم رسمي هم گاه پیراهن
حضور در ساختمان  او در دوران. هاي رسمي دیگر سیاستمداران انگلیسي متفاوت است و با لباس

چرچیل تا تاچر  یابان داونینگ صاحب چهارمین فرزند خود شد که این از زمان خ١٠شماره 
اي بوده که این پیام را براي مردم انگلیس  گونه زندگي بلر به . اتفاق نادري در انگلیس بوده است

اینها . هاي زندگي مانند شما برخوردارم هم مانند شما هستم و از لذت به همراه داشته، من
کرد و باعث محبوبیت و جلب  که بلر را از دیگر سیاستمداران انگلیس مجزا مي دهایي بو ویژگي

 .اما این شرایط تا وقتي بود که جنگ عراق روي داد. شد او مي رأي براي



براي بلر  هاي انگلیس لقبي که رسانه(آموز بوش  با شروع زمزمه این جنگ، بلر مانند سگ دست
نیروي نظامي به  یك کشور خارجي یعني عراق حمایت کرد واز هجوم آمریکا به ) برند کار مي به

 ها به این جنگ تاکید بر این نکته بود که استدالل بلر براي متقاعد کردن انگلیسي .عراق فرستاد
جمعي  تواند از سالح کشتار اي و در شرایط بحراني مي  دقیقه٤٥صدام حسین در یك مدت زمان 

 .استفاده کند
ها یا سرویس  آمریکایي دانند آیا واقعًا بلر دروغ گفته و یا تنها از سوي نميهنوز هم مردم انگلیس 

سیاست اگر مدرك و سندي نباشد  رحم در دنیاي بي. بود  انگلیس گمراه شده ٦اطالعاتي ام آي 
هاي زیادي را متحمل شد  بلر از ناحیه جنگ عراق صدمه . نابود کردن یك نفر بسیار آسان است

. اي و محلي ولز و اسکاتلند بود حزب کارگر در انتخابات منطقه شکست سنگینکه جدیدترین آن 
مسئولیتش یك برگ برنده را رو کرد و ناگهان در ایرلند شمالي به پیمان  اما او در پایان دوران

 .صلح رسید
ها  انگلیسي ایرلند شمالي براي .چندي قبل دولت محلي ایرلند کار خود را در بلفاست شروع کرد

اقدامات هولناك  راي غرب یادآور ناخوشایندترین خاطرات، از اشغال نظامي ارتش انگلیس تاو ب
و حاال توني بلر به  .ها و برعکس است ها علیه پروتستان تروریستي و حمله و خشونت کاتولیك

اگر ایرلند شمالي به صلح برسد، . ها خشونت و تاریخ خونین این منطقه پایان داده است سال
اما او در حالي . بخشند عراق را مي گلیس و شاید همه جهان خطاي بلر در جنگمردم ان

  .و نه صلح ایرلند شود که نه تکلیف جنگ عراق معلوم شده بازنشسته مي
. انتخاب شود ماند تا وقتي رهبر جدید حزب کارگر توني بلر چند هفته دیگر در قدرت باقي مي

گویند به این  تحلیلگران مي بعضي. لیس جانشین بلر شودقرار است گوردون براون وزیر دارایي انگ
تر از بلر  حزب توري براون را خودکامه . گردد ترتیب حزب کارگر به رهبران چپگراي خود بازمي

ها  کنند و سیاست ها در دولت انگلیس تغییر مي ه چهر توصیف کرده و گفته است با انتصاب او تنها
 .ماند مي طور باقي همان

بلر نخست  ساله توني  ١٠ امه انگلیسي از ناامیدي و خشم ملکه انگلیس درباره عملکرد یك روزن
به گفته دوستان نزدیك ملکه، وي از عدم درك : ساندي هرالد نوشت. وزیر این کشور خبر داد

مشکالت داخلي انگلیس از سوي بلر ناراحت بوده و در بسیاري از موارد،  صحیح مسائل و
گر نیز که رهبري آن به عهده بلر است، باعث نگراني عمیق ملکه کار هاي حزب سیاست

  .است شده



بلر و هم  جاي ملکه همچنین از دخالت بي: این روزنامه به نقل از افراد دربار انگلیس افزود
وي نظر رهبران . است هاي وي در میراث بریتانیا از جمله ساختار مجلس اعیان دلخور حزبي

خارجي ارتش انگلیس بیش از اندازه الزم به ماوراي  در زمان بلر وظایفارتش را مبني بر اینکه 
ترین شکایت ملکه از  در عین حال مهم .قبول دارد است، مرزهاي این کشور گسترش یافته

رسد براي کسب رضایت  وي بیش از آنچه منطقي به نظر مي هاي بلر این است که سیاست
المنافع را  تانیا در اروپا و بخصوص کشورهاي مشتركهمسایگان بری واشنگتن انرژي مصرف کرده و

 .است گرفته نادیده
اکنون . دادند مي در روزهاي نخست دوران مسوولیت توني بلر، مخالفان او لقب بامبي را به وي

» آمریکا آموز سگ دست«گذرد او را در انگلیس   سال که از نخست وزیري بلر مي١٠بعد از 
بدون مهارتي نیست اما قرباني جنگ عراق و تصورش از رییس بلر سیاستمدار  . نامند مي

گیرد و مسیر سیاستهایش را  اش درس مي کرد از خطاهاي گذشته که فکر مي جمهوري شد
 بلردر اجالس ساالنه مجمع جهاني اقتصاد در داووس سخنراني کرد که نوعي . کند دگرگون مي

نکاتي  ما فقط سخنراني خداحافظي نبود واین سخنراني ا. نطق خداحافظي با رهبران جهان بود
  .داشت که براي قضاوت درباره بلر باید آن را در نظر داشت

جهان   و براي بقاي ٢١هاي وابستگي جهاني سخن گفت که در قرن  او در این سخنراني از ارزش
این  . کرد توان نوعي اعالم استقالل بلر از بوش توصیف این سخنراني را مي. امري ضروري است

 . این کار گذشته است تواند تاثیر چنداني بر اعتبار جهاني بلر بگذارد و زمان براي سخنان اما نمي
: شود کلمه خالصه مي اش در یك وزیري را ترك کند همه میراث سیاسي وقتي بلر دفتر نخست

تفاوت سیاستهاي کنوني آمریکا م اما او در اجالس داووس پیشنهاداتي داد که اکثر آن با. عراق
  .است

و شاید  او براي تقویت شوراي امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرد که آلمان، جاپان، برزیل و هند
کردن نهادهاي  پیشنهاد دیگر بلر ادغام. یك کشور آفریقایي مسلمان به این شورا اضافه شوند

براي این . فعالیت کنند المللي بود تا این نهادها در هر کشور با یك صدا سخن بگویند و بین
شوند و گروه هشت  المللي پول با هم ادغام منظور بلر توصیه کرد که بانك جهاني و صندوق بین

 . را در بر بگیرد کشور صنعتي جهان، قدرت هاي نوظهور در عرصه جهاني همچون هند و چین
 نخست وزیر انگلیس در این سخنراني گفت که جهان به چندجانبه گرایي احتیاج دارد که

شود و  هاي آب و هوایي وارد عمل مند باشد تا در مواردي همچون فاجعه دارفور یا پیمانقدرت
رسد این است  اي مي پرسشي که بعد از شنیدن این سخنراني به ذهن هر شنونده. کارساز باشد



 هاي چند جانبه براي جهان اعتقاد دارد در برابر این مرد که چنین آتشین به برنامه که چگونه
  .گرا ترین دولت در تاریخ مدرن آمریکا چنین سر تعظیم فرو آورده استیکجانبه 

پیماني با  هم  و جایگزین دیگري به غیر از  سپتامبر او چاره١١گویند که بعد از  حامیان بلر مي
او در ابتدا سعي در تغییر نظر دولت بوش در جنگ عراق و دیگر  . آمریکا نداشته است

بلر در  . انه داشته اما بعد از ناکامي در این راه با او همراه شده استخاورمی هایش درباره برنامه
اي  هیچ فایده داووس و در پاسخ به سئوالي گفت، سخنان زیباي غرب درباره دمکراسي و آزادي

وضعیت سیاسي خود بلر هم تابع همین  . نخواهد داشت اگر عدالت با این سخنان همراه نباشد
که ارزشهاي خود را قرباني کرده تا خوشایند  کار انگلیسي است افظهاو آخرین نومح. گفته است

 .رییس جمهور آمریکا باشد

  بلری هایرسوای
 از هجوم »برند  یکار م   بلر بهیبرا  انگلیسیها  که رسانهیلقب«آموز بوش   ست د…بلر مانند (

  )ق فرستادبه عرارا ی نظامینیرو  عراق حمایت کرد ویآمریکا به یك کشور خارجي یعن

  
 تواند بخشي از موفقیت تسلیم بلر مي.  است اندك هاي مشخص در سیاست خارجي بلر کامیابي

الطارق هم راه را براي  توافق اخیر با اسپانیا بر سر تنگه جبل . قذافي را به نام خود ثبت کند
اما موارد ناامیدي و ناکامي بسیار زیاد است که . انگلیس و اسپانیا هموار کرد ترشدن روابط عمیق
 .بزرگترین آن است عراق

در انگلیس و خرید و فروش  گ افغانستان با توجه به میزان مصرف مواد مخدرعواقب بعد از جن
همچنین نتوانست جلوي افول جایگاه و  بلر. هاي این کشور نیازي به تحلیل ندارد آن در خیابان

در آینده . جانشینان بعدي او این اشتباه را نخواهند کرد . موقعیت انگلیس را در خاورمیانه بگیرد
چون و چرا از سیاست  وزیر شود دیگر به حمایت بي انگلیس نخست س که درنزدیك، هر ک

ها  منطق کنوني حاکم بر روابط آمریکا و اروپا این است که هزینه. پرداخت خارجي آمریکا نخواهد



بنابراین آمریکا فایده . شود کند اما فایده میان همه کشورها تقسیم مي ایجاد مي را یك کشور
 حتي اگر رساندن این. تواند برساند لیس خارج از چارچوب اتحادیه اروپا نميبه کشور انگ زیادي

تصویب  کار آمریکا با فایده ممکن باشد؛ مانند صادرات تکنولوژي نظامي به هند، کنگره محافظه
  .کند کند که با انگلیس مانند دیگر کشورهاي اروپایي رفتار قانوني به دولت گوشزد مي

تحت تاثیر  ها روابط میان انگلیس و آمریکا را جراي کانال سوئز تا سالجنگ عراق هم مانند ما
ترین آن، نقش  که مهم تغییر رابطه با آمریکا براي انگلیس، پیامدهاي زیادي دارد. قرار خواهد داد

تواند  از کشورهاي اروپایي نمي یك هیچ دولتي در انگلیس و در هیچ. انگلیس در اتحادیه اروپاست
تر با اتحادیه اروپا،  رابطه نزدیك . اتحادیه اروپا ان، هم از آمریکا فاصله بگیرد و هم ازبه طور همزم

روساي جمهور بعدي آمریکا هم همین خواسته  تنها براي دولت انگلیس یك ضرورت است، بلکه نه
 . را از انگلیس دارند

. المللي داشته باشد اتحادیه اروپایي است که نقش و مشارکت جدي در امور بین آمریکا خواستار
  .این فرصت را دارد که این نقش را در اروپا ایفا کند انگلیس

 دولت انگلیس به دلیل یک بحران سنگین در اجراي حکم و نظارت بر خالفکاران جنسي و
روزنامه هاندلز بالت از لندن گزارش داد، فریاد خشم . قاچاقچیان موادمخدر، زیر فشار قرار دارد

آزار تخفیف داد، اما دلیل این  فراگرفت که قاضي در حکم دو کودک ر را زمانيسراسر این کشو
ها، به  زندان: کنند برخي از طنزپردازان انگلیسي موضوع را این گونه مطرح مي. امر مشخص شد

اند،  شان خوابیده هاي سربازان در خانه. شان تعطیل هستند پر شدن ظرفیت دلیل
 کنند و در سواحل این پادشاهي، ها استفاده مي اي سربازخانهه از تخت زیراکارهایغیرقانوني

 .اند پر از زنداني هایي لنگر انداخته کشتي
انداخته است،  اي بر روي خداحافظي آرام آرام توني بلر از نخست وزیري بحران اخیر که سایه

 آنها از جمله – این بحران بیش از هر رسوایي دیگري. بحراني است مربوط به اجراي احکام
 باعث -ها پوند  میلیون رسوایي اعطاي القاب تشریفاتي به حزب کارگر بلر در ازاي پرداخت

هاي  هاي انگلیسي آن قدرها هم که در مقاله وضع زندان . ها شده است انگیزش میان انگلیسي
هه با این وجود آنقدرها هم به بیرا. گیرد، بد نیست تمسخر قرار مي هاي این کشور مورد روزنامه

 .اند نرفته
 ٥٠٠و  ٨٣ کند که تا تابستان، شمار زندانیان انگلیسي وزارت داخله انگلیس این گونه تصور مي

 ٨١پذیرش  هاي این کشور است که اکنون ظرفیت این رقم بیشتر از گنجایش زندان. تن باشد
 اتحادیه دیگر عضو در همین حال این میزان هم در مقایسه با هر کشور. هزار زنداني را دارند



ها به آن  خشم ملت این کشور بر سر بحران زندان که هر روزه رسانه. اروپا بیشتر است
: اي به یک قاضي نوشت زماني باال گرفت که جان رید، وزیر کشور انگلیس در نامه پردازند، مي

 کنید، تجدیدنظر نمایید، چرا که زندانیان در حد انفجار پر باید در احکامي که صادر مي شما
 .هستند و در صورت امکان فقط خالفکاران با جرم سنگین را به زندان بفرستید

کودک  فریاد خشم در سراسر این کشور زماني فراگیر شد که قاضي بر این اساس حکم زندان دو
از رایانه  یکي از آنها که به پخش تصاویر مستهجن از کودکان در اینترنت. آزار را تخفیف داد

مسوول نیست، او  قاضي: سي گفت.بي.ته است، با پوزخند به تلویزیون بيپرداخ شخصي خود مي
 .اش را انجام داده است فقط وظیفه

سوي پولیس  دفتر نخست وزیري بریتانیا اعالم کرد توني بلر در ارتباط با نوع تهیه منابع مالي از
از بلر به عنوان : یکي از سخنگویان دفتر نخست وزیر در این باره گفت. مورد بازجویي قرار گرفت

نخست وزیر بریتانیا به ماموران پولیس درباره . مظنون یك شاهد باز جویي شده و نه به عنوان یك
با وجود آنکه بعید به  . اي از افراد در برخي از مناصب دولتي توضیحاتي را ارائه داد پاره انتصاب
ه توني بلر ختم شود، این مساله نهایت به صدور قرار مجرمیت علی ها در رسد این بازجویي نظر مي

 به ماموران   اي از توضیحات در باره اقدامات دولت خود ارائه پاره که نخست وزیر مجبور به
 .است پولیس شود شرم آور

موقعیت سیاسي  از ماه مارچ گذشته پولیس بریتانیا تحقیقاتي را درباره اقدامات دولت براي حفظ
و ) حزب حاکم(کارگر که مشخص شد حزب   زماني آغاز شدخود، انجام داده است، این تحقیقات

مالي حزب کارگر القابي  اي از تامین کنندگان منابع دولت جهت حفظ موقعیت خویش به پاره
ها در واقع براي کسب  این بذل و بخشش. هایي در دولت پیشنهاد کرده است اشرافي و سمت

 به تصویب رسیده بود، احزاب ٢٠٠١ سال که در بر اساس قانوني. حمایت مالي انجام گرفته بود
 . بودند هاي دریافتي معاف شده از اعالم میزان وام

،جهت جذب  اي مناصب دولتي از همین رو بود که حزب کارگر با اعطاي القاب اشرافي و پاره
پیشتر نیز پولیس بریتانیا از برخي دیگر از مقامات حزب کارگر . منابع مالي بیشتري برآمده بود

در میان افرادي که مورد بازجویي قرار گرفته بودند،نام لرد ساینسبوري .کرده بود تانیا بازجویيبری
  .خورد مي علوم سابق بریتانیا لرد لوي فرستاده بلر به خاورمیانه نیز به چشم وزیر

اش فرارسیده است به حق نگران قضاوت   ساله نخست وزیري١٠که پایان دوران  توني بلر در حالي
او با بیم از اینکه به خاطر نقشش در جنگ عراق گرفتار نفرین تاریخ . خ درباره خودش استتاری



 سفر اخیر او به خاورمیانه هم در. اش به تقال افتاده است براي تصحیح میراث سیاسي شود، اکنون
 .همین راستا بوده است

براي حل   خاورمیانهکند براي جبران گذشته حداقل در این روزهاي آخر روند صلح بلر تالش مي
او خود را طرفدار  .روست به هاي جدي رو اما در این راه با تناقض. مناقشه فلسطین را احیا کند

طرفدار اسرائیل  کاران تشکیل کشور فلسطین قلمداد میکرد اما در جنگ عراق طرف نومحافظه
 .بوده است

بس  آتش بلر درخواستي برايوقتي اسرائیل در تابستان گذشته جنگ علیه لبنان را شروع کرد، 
کشور  ها براي تشکیل بلر همچنین هیچ گاه از اسرائیل نخواسته حق فلسطیني. مطرح نکرد

 .مستقل را به رسمیت بشناسد
بلر حتي  اند اما ها کشته شده هزار فلسطیني در حمالت اسرائیلي از ماه جوالي تاکنون بیش از 
صادر کرده که  آور حکمي رائیل در اقدامي حیرتدیوان عالي اس. یك کلمه هم حرفي نزده است

 . رو نشده است به بلر رو اما حتي این کار هم با واکنشي از سوي. کند کشتار هدفمند را مشروع مي
در دهه گذشته مناصب مهمي  نزدیکترین مشاوران بلر همچون لرد لوي و سر نیجل شینوالد که

پیام او . بلر با این سابقه به خاورمیانه رفت .ستنداند همگي در اردوگاه طرفدار اسرائیل ه داشته
از نظر بلر انگلیس، آمریکا، اسرائیل و . روها علیه تندروها متحد شوند میانه در این سفر این بود که

و  الله روهاي عرب باید علیه نیروهاي تندرو به نمایندگي ایران، سوریه، حزب کنار میانه غرب در
 . حماس متحد شوند

این بازي با کلمات است نه  . است بندي سیاه و سفید و خیر و شر در واقع کالم بوش یماین تقس
زند  اي دامن مي به مناقشات منطقه اینگونه سخن گفتن. یك تحلیل سیاسي یا حتي سخن منطقي

که در رویکرد خود به خاورمیانه بر مشکل و  اشتباه بلر در این است. نه اینکه آنها را حل کند
باید به طور کلي به مناقشه اعراب و اسرائیل  به جاي این او. کند لسطین تکیه ميمناقشه ف

او همچنین در اظهار . سوریه و نقش این کشور ندارد اي به او در سخنانش هیچ اشاره. بپردازد
سیاست بلر به صلح و آشتي منجر . سخنراني او دفاع کرد نظراتش در این سفر بارها از عباس و

الله و  اگر منافع مشروع ایران، سوریه، حزب. انجامد مي  به جنگ داخلي در فلسطینشود بلکه نمي
 .مشکلي در خاورمیانه حل نخواهد شد حماس در نظر گرفته نشود، هیچ

 فکاران جنسي و دولت انگلیس به دلیل یک بحران سنگین در اجراي حکم و نظارت بر خال
زنامه هاندلز بالت از لندن گزارش داد، فریاد خشم رو. قاچاقچیان موادمخدر، زیر فشار قرار دارد



آزار تخفیف داد، اما دلیل این  فراگرفت که قاضي در حکم دو کودک سراسر این کشور را زماني
 .است امر هنوز مشخص نشده

انداخته است،  اي بر روي خداحافظي آرام آرام توني بلر از نخست وزیري بحران اخیر که سایه
از جمله آنها  – این بحران بیش از هر رسوایي دیگري. به اجراي احکامبحراني است مربوط 

 باعث -ها پوند  میلیون رسوایي اعطاي القاب تشریفاتي به حزب کارگر بلر در ازاي پرداخت
  .ها شده است انگیزش میان انگلیسي

مسخر قرار ت هاي این کشور مورد هاي روزنامه هاي انگلیسي آن قدرها هم که در مقاله وضع زندان
 . اند با این وجود آنقدرها هم به بیراهه نرفته. گیرد، بد نیست مي

 هاي نیروهاي بیگانه در عراق توني بلر نخست وزیر همچنان با افزایش اعتراضات به سیاست
نخست وزیر انگلستان .  و از اوضاع وخیم عراق یاد کردانگلستان نیز مجبور به یك اعتراف تلخ شد

 سربازان این کشور به عراق سفر کرده است  اش براي دیدار با کابینه درحالي که یکي از اعضاي
 . اوضاع کنوني در عراق فاجعه بار است: الجزیره گفت در مصاحبه با شبکه

 کرد که مشکل این وضعیت برده بود بالفاصله تأکید وي که به تبعات این سخن خود پي
هاي متجاوزین نیست بلکه وجود شبه نظامیاني همچون شبکه  ریزي برنامه آمیز اشکال در فاجعه

  .القاعده عامل آن است تروریستي
. تجزیه عراق هشدار داد در همین روز سخنگوي وزارت امورخارجه روسیه نیز در خصوص

فروپاشي این کشور در شرایطي که   دارد ودر عراق امکان تجزیه وجود: میخائیل کامنین گفت
هاي منفي براي همه منطقه به همراه  پیامد  ادامه دارد سابقه هاي قومي و مذهبي بي خشونت

  .خواهد داشت
انگلیسي  انتشار اظهارات فرمانده ارتش انگلیس در روزنامه دیلي میل که خواستار خروج نبروهاي

جنرال سر ریچارد . در این کشور را ایجاد کرده استاز عراق شده بود یك جنجال سیاسي جدید 
جنرالی بسیار رو راست منتشر : ریچارد دانات دانات در مصاحبه با دیلی میل که تحت عنوان سر

 .بریتانیایی در عراق باعث تشدید مشکالت امنیتی می شود شده گفته بود که حضور نیروهای
ای اعالم داشت که  بیانیه یر انگلیس با صدوردر واکنش به انتشار این مصاحبه، دفتر نخست وز

ماموریت مصوب سازمان ملل در  نیروهای این کشور با ابراز تمایل صریح دولت عراق و بر اساس
سربازان  سخنگوی تونی بلر ، گفته است که همگان مایل هستند که .کنند عراق خدمت می

در حمایت   که دولت منتخب مردمبریتانیایی هر چه زودتر به میهن خود بازگردند اما زمانی
 .نیروهای مسلح ملی در عراق مستقر شده باشد



های مخالف جنگ عراق  با اینهمه، اظهارات رییس ستاد مشترک ارتش انگلیس با استقبال گروه
در پی انعکاس وسیع . دادند مواجه شد که وی را به خاطر صراحت لهجه مورد ستایش قرار

وی در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که   های همگانی انگلیس،نظرات جنرال دانات در رسانه
عراق نه ماهیتا جدید بوده و نه ماهیتا قابلیت تبدیل به یک عنوان خبری را  نظرات وی در باره

جار و  وی افزود که هدف وی از مصاحبه با دیلی میل این نبود که باعث ایجاد. است داشته
مصاحبه به   خالل ساعات شب، با تعبیر محتوای اینجنجال شود و بعضی در صدد برآیند در

 .وجود شکاف بین رییس ارتش و وزیر دفاع، از آن لذت ببرند
در آینده ای نزدیک  رییس ستاد ارتش توضیح داده است که از خارج کردن نیروهای انگلیسي
وی، به گفته . است سخن گفته و منظور وی مخالفت با انجام ماموریت آنان در عراق نبوده

اند و مانند سایر نیروهای ائتالف،  واحدهای انگلیسي نزدیک به سه سال و نیم در عراق بوده
که زمانی که احساس شود ماموریت خود را  فشارهایی را تحمل کرده اند و بنابراین، طبیعی است

 .خارج شوند عمدتا به انجام رسانده اند الزم است از عراق
حضور نفرات ارتش انگلیس در  ه است که نمی توان از ادامهجنرال دانات در مصاحبه خود گفت

حضور آنان را در یک مدت زمان  عراق برای دو یا سه یا پنج سال دیگر سخن گفت بلکه باید
 به گفته رییس ستاد ارتش بریتانیا، نظامیان این کشور در عراق در . منطقی مورد توجه قرار داد

والیتي را  ه اند و تا کنون حفظ امنیت دو والیت از چهارانجام ماموریت خود پیشرفت خوبی داشت
ما در یک کشور مسلمان  . که در اختیار آنان بوده است به نیروهای عراقی واگذار کرده اند

حمایت . در مورد حضور خارجیان در کشورشان کامال مشخص است هستیم و دیدگاه مسلمانان
 عراقی ها با گذشت زمان به نوعی تحمل این میان احتمالی اولیه از حضور نظامی انگلیس در

 .تحمل تبدیل شده است حضور و بعدا تا حدود زیادی به عدم
اظهارات جنرال دانات  برخی روزنامه های صبح جمعه در انگلیس از ناخرسندی شدید دولت از

 همین اکنون در حال حاضر، تعداد ارتش انگلیس در عراق به بیش از هفت هزار .خبر داده اند
از زمان لشکرکشي عراق در . نفر می رسد که عمدتا در بصره، در جنوب عراق، مستقر هستند

این کشور جان خود را از دست داده اند که اکثر   نظامی بریتانیایی در١١٩ تا کنون، ٢٠٠٣سال 
از استقرار در جنوب این کشور کشته شده  آنان پس از سقوط رژیم سابق عراق و پس

سخنان رییس  محافظه کار، بزرگترین حزب مخالف دولت، گفته است کهسخنگوی حزب . اند
لیبرال دموکرات، یکی  ستاد مشترک ارتش دولت را در جوی بسیار دشوار قرار داده و رهبر حزب



مواضع نخست وزیر در مورد عراق  دیگر از احزاب مخالف، موضع جنرال دانات را کامال مغایر با
 . توجه کند است به این موضوعتوصیف کرده و از بلر خواسته 

کنند  ها آرزو مي هاي گاردین و ایندیپندنت اکثر انگلیسي همچنان بر اساس نظرسنجي روزنامه
ام براي .سي.موسسه آي در نظرسنجي که. شوند سربازان کشورشان دیر یا زود از عراق خارج
یروهاي نظامي خروج ن شوندگان  درصد پرسش٦٠روزنامه گاردین به انجام رساند بیش از 

براي خروج فوري   درصد هم٤٥. کشورشان را از عراق در سال جاري میالدي خواستارشدند
  .نیروهاي این کشور اشتیاق نشان دادند

وزیر انگلیس  کنندگان در این نظرسنجي از موضع توني بلر، نخست شرکت  درصد از٣٠فقط 
ق را ترک خواهند کرد که خود گوید سربازان انگلیسي فقط زماني عرا مي حمایت کردند که

 .بتوانند امنیت را در این کشور برقرار کنند نیروهاي عراقي
ایندیپندنت هم نظرسنجي را که موسسه کامیونیکیت ریسرچ انجام داده است، منتشر  روزنامه

  درصد پرسش شوندگان خروج نیروهاي نظامي این کشور را از عراق در٦٢بر اساس آن  کرد و
پیروزي در  اند انتظار ندارند  درصد نیز تصریح کرده٧٢. اند ان ممکن خواستار شدهترین زم سریع

  .جنگ عراق حاصل شود
نیروهاي انگلیسي و آمریکایي از عراق خارج  اند اگر در همین حال بسیاري از این افراد گفته

آمریکا ترین متحد  نزدیک انگلیس به عنوان. شد شوند، این کشور به جنگي داخلي وارد خواهد
  .این کشور مستقر هستند بیشتر این نیروها در جنوب.  سرباز در عراق دارد٧٢٠٠حدود 

 بلر از بعد انگلیس
 » شباھت داشتی سیاسی اش بھ گدی نخست وزیریزمان تصد در  بلریتون«

  
اروپا خواهد  جایي قدرت در کشور انگلیس چه تأثیري بر روابط آمریکا با این کشور و همه جابه

خواهان  دولت جمهوري  بودن عمراین موضوع مهمي است که البته با توجه به رو به پایان. داشت



 که توني بلر اعالم ٢٠٠٤در انگلیس از سپتامبر سال  . آمریکا اهمیت بیشتري هم خواهد یافت
اول اینکه کي این . کند، دو پرسش همواره مطرح بوده است کرد تصمیم دارد قدرت را واگذار

اکنون که پاسخ اولین سؤال  ت؟جانشین او چه تفاوتي با او خواهد داش افتد و دوم اینکه اتفاق مي
 خیابان ١٠امسال ساختمان شماره  کم و بیش معلوم شده و بلر قرار است نیمه تابستان همین

 .گرفته است داونینگ را ترك کند، پرسش دوم در کانون توجه قرار
روشنفکر انگلیس به  جانشین بلر، گوردون براون خواهد بود؛ اسکاتلندي بانزاکتي که از طبقه

مقام وزیر دارایي مرد دست  او در ده سال گذشته در. آید و دغدغه عدالت اجتماعي دارد ر ميشما
اعضاي پارلمان، تحلیلگران  . است  وزیر بوده راست بلر و مهمترین شخصیت کابینه بعد از نخست

هاي  حوزه. دانند وزیري متفاوت از بلر مي نخست شناسند او را سیاسي و کساني که براون را مي
  .بلر به جاي خاورمیانه، آفریقا و عدالت تجاري است مندي و دغدغه او بر خالف عالقه

. ندارد اي به بحث درباره موضوع عراق نداشت و نقطه مشترکي با جورج بوش او هیچگاه عالقه
این نظر که  آید، اما از هاي خالص حزب کارگر به شمار مي براون اگر چه گاهي تجسم همه ارزش

اي  ندارد نکات اضافه اي یك سوسیالیست به شدت به آمریکا بدبین است و با جنگ میانهبه عنوان 
گویند براون از نظر شخصي بیشتر  البته بعضي از اعضاي حزب کارگر مي . نسبت به حزبش دارد

گذراند  مي آمریکا عالقه دارد چرا که اکثر تعطیالتش را در مناطق تفریحي و آرام آمریکا از بلر به
تواند از ناحیه راي  براون نمي .داد حالیکه بلر اروپا را براي گذراندن تعطیالت ترجیح ميدر 

هاي متفاوت  گویند شیوه حزب کارگر مي بعضي در. دهندگان انگلیسي خیالي آسوده داشته باشد
گیرد و همین موضوع مانع از آن  او قرار مي اش با بلر و دولت الشعاع نزدیکي ده ساله او تحت

  .با او ارتباط برقرار کنند شود که راي دهندگان انگلیسي به راحتي مي
زودي آن را  اما تا حاال که هیچ رقیبي براي او در به دست گرفتن رهبري حزب کارگر که بلر به

بدون هیچ چالشي  اگر همچنان کسي وجود نداشته باشد براون. کند، پیدا نشده است واگذار مي
هم از آن خود  د و در نتیجه به طور طبیعي نخست وزیري رارس به رهبري حزب کارگر مي

ها  آمریکایي . گذرانده است این عنواني است که او بیش از پنج سال را در انتظار آن. خواهد کرد
تر است و به اندازه  محتاط وزیري که وزیري متفاوت از بلر خواهند یافت، نخست براون را نخست

گویند واشنگتن باید براي تغییري  مي ن آمریکایي و انگلیسيبعضي تحلیلگرا. بلر مطیع نیست
  .باشد هاي انگلیس آماده بزرگ در شیوه و سبك سیاست

گوید، براون مانند  مي  در این باره٢٠٠٤نامه براون در سال  نگار و نویسنده زندگي تام باور روزنامه
ارد و بدون شك به دنبال قطع د اما به روابط میان دو سوي اطلس اعتقاد. بلر یك بازیگر نیست



تاثیري که براون بر روابط آمریکا و انگلیس خواهد داشت این  . روابط لندن و واشنگتن نیست
کرد هر چه اختالف  بلر همواره تالش مي. کند دو کشور را آشکار مي است که اختالفات میان

قط بر وحدت و وجود داشت را کوچك و بدون اهمیت جلوه دهد و ف میان لندن و واشنگتن
 . کند یکپارچگي دو طرف تاکید

در حوزه  هاي اخیر بلر سیاست مستقلي از آمریکا به ندرت پیش آمده است که به ویژه در سال
هاي  دیپلمات . روي بوش لقب داده بودند به همین دلیل او را سگ دنباله. خارجي ابراز کند

هاي او استفاده  سیاست تأثیر قرار دادنانگلیسي از اینکه بلر از نفوذ خود بر بوش براي تحت 
 . کنند نکرده است به او بسیار انتقاد مي

هایي مانند تغییرات جوي و  انگلیس و آمریکا در حوزه. تري خواهد داشت جدي اما براون بازي
اما بلر به نوعي با این اختالفات بازي . المللي جنایات جنگي دچار اختالفاتي بودند بین دادگاه

 . براون بدون شك عکس این عمل خواهد کرد. کرد نمي و هیچ گاه از آنها استفادهکرد  مي
برابر آمریکا خواهد داشت اما او بیش از آنکه به اروپا نزدیك  تر را در براون اگر چه بازي سخت

درخشد تا  تر است و بیشتر مي او که در محافل روشنفکري راحت. است باشد به آمریکا نزدیك
بلر  . دفاعي مانند آنچه در واشنگتن وجود دارد، اما به اروپا هم وابستگي ندارد هايمجامع و نهاد

اي  ها هیچ نشانه سال اما وزیر دارایي او در این. خواست که انگلیس را در قلب اروپا جاي دهد مي
 به براون به غیر از چند باري که . از خود بروز نداده که حاکي از عالقه و نزدیکي به اروپا باشد

کند و به  ندرت از اروپا دیدار مي شد، به اجبار در چند جلسه و گردهمایي باید ظاهر مي
  .رود هاي اروپایي مي پایتخت

. را ندارد وزیري براون درباره عراق کسي انتظار تغییر چنداني در سیاست لندن در دوران نخست
هدف براون این  . کرده استبلر، شمارش معکوس براي خروج نیروهاي انگلیس از عراق را آغاز

  .خارج کند ترین زمان ممکن نیروهاي انگلیسي را از عراق خواهد بود که در کوتاه
مداخله  سیاست خارجي بلر بر. اما درباره افغانستان او مجبور است سیاست فعلي را حفظ کند

د از نظر نظامي دار کرده است که غرب وظیفه اخالقي فعال متمرکز بوده و این عقیده را دنبال مي
بیش از هر چیز در سیاست  او. اما نظر براون متفاوت است. داند مداخله کند هر جا که الزم مي

هایي که براون در ارتباط با آفریقا در آنها فعال است کمك  حوزه . خارجي دغدغه آفریقا را دارد
ید دید حتي در این با توجه به بحران دارفور با. ها و عدالت اجتماعي است بدهي مالي، کاهش

 کند؟ براون از مداخله نظامي حمایت نمي مورد هم



دخالت  کرد و در همه موارد مربوط به دولت وزیرها رفتار مي براون از مدتي پیش مانند نخست
براون روي  . ٢٠١٨جهاني فوتبال در سال  کند، از مسائل مهاجرت گرفته تا میزباني جام مي

براون . زیادي دارد اي چون هند و چین هم تاکید  حال توسعهرقابت اقتصادي با کشورهاي در
توان از  بنابراین نمي . معمار و طراح بسیاري از اصالحات حزب کارگر در دهه گذشته بوده است

 .او انتظار تغییرات بنیادین را داشت
  . نقش انگلیس درتشنج ھاي منطقوي ، بلرحاکم بي اراده ومنابع خبري: منابع مورد استفاده 
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