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ﺣﻖ ﺑﺎ ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﻮد!
 ۱۹دی  ۱۳۹۹از ﮔ وه اﻣﻮر

ﺑﻨﺎ

-

دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻢ اورﻋﯽ_اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷ ﯾﻒ_در  ۱۷وﺋﻦ ۱۹۴۰ﻣﯿﻼدی ،ﺳﻪ وز ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻟﻤﺎن ﻧﺎ ی ،ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻓﺮار ﮐﺮد؛ وز ﺑﻌﺪ ﻃﯽ ﯿﺎﻣﯽ از راد ﻮ ﺑ ﺑ ﺳﯽ ،ژﻧﺮال ﻋ ﻮس و ﺑﻠﻨﺪ
ﻗﺪ ۴۹ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ،ﻧ وی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬا ی ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دوﮔﻞ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻟﻨﺪن ،ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﻬﺘﺮ از رﻫ ﺮان آن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ .در ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۶۳
ﺮ ﯾﺪﻧﺖ ﺷﺎ ل دوﮔﻞ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄ ﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻮﺳﺘﻦ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ا وﭘﺎ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ا وﭘﺎ  EECﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪً ،
ﻋﻠﻨﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و زﻟﺰﻟﻪ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻮد ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺟ ﺮه ای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻮده و آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺮای ا وﭘﺎ در ﻧﻈﺮ دارد .آﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮ ﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺴﯿﺎ ی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ا وﭘﺎ
ﺣﺎل ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺶ و ﻗﻮس ،ﻏﺎﺋﻠﻪ ﺟﺪا

ﻫﻤﺴﺎز ﻧ ﻮد.

ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ا وﭘﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ژﻧﺮال دوﮔﻞ درﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻮد ﮐﻪ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ا وﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﺮ ا ﻦ ﻋﻘﯿﺪه

ﻮد ﮐﻪ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﻐ ﺮات اﺳﺎﺳﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﺮای ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎ ی ﺑﺎ ا وﭘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻋﻠ ﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ا ﻦ ﮐﺸﻮر در  ۴۷ﺳﺎل اﺧ ﺮ ﺮای ﺑﺎ ﯾﺎﺑ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت
اﻣ ﺮاﻃﻮ ی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺮﺧﻮردا ی از ﻧﻘﺶ ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ا وﭘﺎ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ا ﻦ وژه ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻮده و ﻣﻨﺸﺎء آن را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎ ﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺟ ﺮه ﻧﺸﯿﻨﺎن ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎ ﺦ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﮕﺮان ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻮده اﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ا وﭘﺎ

ﺣﺘﯽ در ﻗ ن ﺟﺎ ی ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮ ی و ﺗﻐ ﺮ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ

ژﻧﺮال ﻋ ﻮس ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ا ﻦ واﻗﻌﯿﺖ

ﺧﻮد ﻮده اﻧﺪ.

ﺮده ﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ا ﻦ ﮐﺸﻮر در ﻗﻠﺐ ا وﭘﺎ

ﻗﺮار ﮔ ﺮد ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺮا

را ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎده و ا وﭘﺎﮔﺮا

را ﺟﺎﯾﮕ ﻦ

آن ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎ ی از ﻣﺮدم ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺮ ا ﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﻟﻨﺪن ﺑﻪ وﮐﺴﻞ ﻫ ﯾﻨﻪ ﮔﺰاﻓﯽ ﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ .ا ﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﺦ را ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮕ ی در
ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺪن ا وﭘﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺎن ا وﭘﺎ

ﻣﻮﺛﺮ ﻮده و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن اﺳﺘﻘﻼل در واﻗﻊ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در ﻣﺴ ی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ ا ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎ ی از ﻣﺮدم ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ا وﭘﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻧﻪ اﯾﻨﺠﺎ .ﺣﺘﯽ

ﺷﺪن ،ﭼﻨﺎن ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ا وﭘﺎ ﻣﮑﺎن دﯾﮕ ﯾﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ آن

ﻮﻧﺪﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﺟﺪا

از ا وﭘﺎ ﯾﺸﻪ در ﺗﺎ ﺦ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ دارد.

ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از وم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﭘﺲ از آن ا ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑ ﻣﺸﺮﮐ ﻦ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی را ﺗﺸﮑ ﻞ داد .ﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺸﻪ در ﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ از اواﺳﻂ ﻗ ن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی از ﻃ ﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن
از ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن ،ﺟﻨﻮب داﻧﻤﺎرک و ﻫﻠﻨﺪ اﻣ وز ﭘﺎ ﺑﻪ ا ﻦ ﺟ ﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻗ ن واﺑﻂ ﻣﺘﻼﻃﻤﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﺷﺖ .ا ﻦ ﮐﺸﻮر ﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ واﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻠﻨﺪ داﺷﺘﻪ و در
اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۱۶۸۸و ﺮﮐﻨﺎ ی ﺟﯿﻤﺰ دوم ،وﯾﻠﯿﺎم ﺳﻮم ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻠﻨﺪ ﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧ ﺰ ﺗﮑﯿﻪ زد.
ﺗﺎ ﺦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﺳﺖ و ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺰرگ ﻗﺎره ا وﭘﺎ ﻮده اﺳﺖ اﻋﻢ از ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،وﺗﺴﺘﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮ ی .ا ﻦ ﮐﺸﻮر ﻫ ﭻ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺎی
ﺮﺗﺮ ﻗﺎره ﻫﻤﺴﺎز ﻧﺸﺪه ﺗﺎ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ا وﭘﺎ

ﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و ﻫﯿﺘﻠﺮ دراز ﻧﮑﺮده و ﺣﺘﯽ در دﺷﻮارﺗ ﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺗﻤﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ

ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ در ا ﻦ اواﺧﺮ از ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺮای ﮐﻨﺘ ل ﺟﺎﻣﻌﻪ ا وﭘﺎ اﻣﺘﻨﺎع ور ﯾﺪ .ﻟﺬا در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻤﻮاره در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗﺮار دارد.
وﺳﻮﺳﻪ دﺳﺖ اﻧﺪا ی ﺑﻪ ﻣﻨﺎ ﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ا وﭘﺎ ﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۶۸۸ﻣﯿﻼدی ،ﺟﺪال ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و آﻣ ﯾﮑﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .در دﻫﻪ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻼدی،
ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺰﻣﺎرک آﻟﻤﺎن را ﺑﻪ اﻣ ﺮاﻃﻮ ی ﻗﻮی ﺗﺒﺪ ﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﻧﻤﺎرک ،اﺗ ﯾﺶ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ود .ﺰﻣﺎرک ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺗﺶ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در آﻟﻤﺎن ﯿﺎده ﺷﻮد ،دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ او را
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮال اﺻﻠﯽ ا ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺪا
ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ ا وﭘﺎ

ا ﻦ ﮐﺸﻮر از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ا وﭘﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﻮد؟ اﻣﺎ ﺮﮐ ﯾﺖ ا ﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺮای ﺗﻐ ﺮ ﺗﺎ ﺦ د ﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﻠ ﻮﻧﻬﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ در دو ﻗ ن اﺧ ﺮ از ا ﻦ

ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻫﺎ

ﮐﻪ درﺳﺮزﻣ ﻦﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ۲.۵ﺮا ﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن در ا وﭘﺎﺳﺖ .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﻮد

ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻗﻠﺐ ا وﭘﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ا ﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘ ﻦ راﺑﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﺷﺖ .واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ا وﭘﺎ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺎرت آزاد ﻧﻬﺎده ﻧﺸﺪه و ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎ ی ﺟﺪﯾﺪ ﺮای ﺟﻠﻮﮔ ی از ﺟﻨﮓ ﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻫ ﭻ وﻗﺖ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ا وﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻬ ﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرﺧ ﻦ آن را »ﺳﺎﺑﻘﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺦ ﺗﺎﺛ ﺮﮔﺬار ﻮده و ﺗﻐ ﺮات ﻏ ﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ ،ﺑﺎﻧﻮی آﻫﻨ ﻦ در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در ﯾﮑﯽ از ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺗ ﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻗ ن ﯿﺴﺘﻢ ادﻋﺎ ﮐﺮد »ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎ ﺦ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﯾﻢ و اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ا ﺮﮐﺸﻮ ی ﺑﻪ ﻧﺎم ا وﭘﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ را از وﮐﺴﻞ رﻗﻢ ﺰﻧﺪ «.ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وی ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ا وﭘﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺴﺎس ﻣﻠﯽ ﮔﺮا

و ا ﻦ ﺑﺎور ﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺮﺧﻮردار ﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ آن داﺷﺖ .او ﻫﻢ ﭼﻨ ﻦ

ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ وﮐﺴﻞ را در واﻗﻊ ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ار ﯾﺎﺑ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ا وﭘﺎ
وﻗﺘﯽ ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﺑﺎ ﻮﺳﺘﻦ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ا وﭘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ﺮ ا ﻦ ﺑﺎور ﻮد ﮐﻪ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺟ ﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ از واﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎ ی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺮﺧﻮردار ﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ا وﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻗ ن ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ا ﻦ ﮐﺸﻮر آن را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در آن ﻣﺴ ﺮ ﮔﺎم ﺮدارﻧﺪ .وﻟﯽ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﮔﻮش ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟ آﺧﺮ او ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻮد!
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