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  آبتين درفش:  ازبرگردان
 ٢٠١٢ جنوری ١۴

  ديگو  سخن میالمانیاروپا به 

 
طور اقتصادِی اروپا شود و در نظِم  نياسی و ھمي قدرِت اصلِی ستا بر آن است المانشود كه  تر می روز واضح روزبه

گر يشھرونداِن عادِی د. رديدست گ ِت انحصارِی خود بهي، كنترِل اروپا را در جھِت موقعیِر اقتصاِد جھانييدرحاِل تغ

  . دھند ت از آن تن در يد كه به تبعينما كشورھاِی اروپا اما، بعيد می

گن،  یم بيجر، مناخنيسيھنری ك  نوبل ـۀزيگاِن جا كنند افتيگرفتِن درِس مشھور، با در نظر ينو ا ماركز رمانيل گارسيگابر

 امسال ۀزيجا. شد ده میينام" جنگ"زه براِی ي، جا"صلح" نوبل براِی ۀزيبود جا یتر ماك اوباماـ زمانی گفته بود كه بھبار

توان  ل شده است كه میيزی نايافِت چي اروپا به درۀي خنده است؛ اتحادۀيتر خصلِت جنگی داشت، اما ھنوز ما اگرچه كم

لت را از خود يدوار باشد كه گوِی فضيتواند ام اما اُسلو می. اطالق كرد" گیفتيخودش" نوبل براِی ۀزيبه آن اصطالِح جا

  . كندءاھدا" خود " زه را بهي نوبل جاۀتيد بود كه كمين اميتوان فقط بر ا ینده، ميد؛ ساِل آيبربا

 به ئیھاِی اروپا یني قرن، خودبیھا ن ساليدر نخست. موقع است  و ستراسبورگ درست بهشده در بروكسلءافتخاِر اعطا

اسی براِی ي اجتماعی و سۀ از توسعئی"الگو" اروپا ۀين ادعا بود كه اتحاديِن ايد، طنيھاِی تشد ن ساليا. دياوِج خود رس 

ـ  افتهي بازتاب ئیھاِی خرِد اروپا گر ستوني از داریي تونی جاد، كه توسِط بسی فكریھا ن دورانيبا فرموِل آخر ت ـيانسان

 ۀالمانھاِی ظ ليوأنی، تي احساِس خودب انين طغياز ا" وروي "ۀھاِی منطق  پارگی٢٠٠٩از ساِل . عرضه كرده است

  .دست دادند خودشان را به

ورگن يتوان آن را در  كه می نيما اد، كيشين اندين چنيد خام بود كه ايد شدند؟ باين احساسات ناپديا ايھا، آ ني اۀرغِم ھم به

)  قانوِن اساسِی اروپاۀدربار ("وروپاسيسور فرفاسونگ   " اروپاۀي اتحادۀگر درباريكتابی د ھابرماس ديد كه تازه 

صد  كي حاوِی اً بيتقر. فكرانه است  روشنئیگرا  از درونیريگ ِر چشمي اصلِی كتاب تصوۀشصت صفح. انتشار داده است

خاطِر  ھا به كار، كه ھابرماس از آنھا به سه ھم نيِم ايك به ني ھستند؛ نزدالمانیسندگاِن يھا نو ھارِم آنچ مرجع، كه سه

ك ممدوِح ي ھستند، با دست باالِی ئیكايامرـ  سیي انگلاً مابقی منحصر. ا به خوِد او، ارجاع دارنديكند  شان قدردانی می كمك

 ئیِت فرھنگِی اروپايچ شخصيھ. وِن قذافی استيِر خود را مدي اخ، كه شھرتِ  David Heldد ھلديويائی، ديتانيبر

  .ِش سخافت حضور نداردين نمايگری در ايد
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سبون، براِی قصورش در يمان لي ھابرماس به پ٢٠٠٨در ساِل . شود یافت مين ُجستار يرتر در ايگ زھاِی دندانيھنوز چ

او نوشت كه .  آن، حمله كردیاسی برايس/رگونه افِق اخالقی ھۀا ارائي اروپا ۀيِك اتحاديھاِی دموكرات جبراِن كاستی

اسی و شھروندان را يگاِن سِن نخبيشكاِف موجوِد ب"تواند  رِی مثبت براِی اروپا فقط میيگ ِب آن بدوِن ھرگونه جھتيتصو

، یماعی و مالآھنگِی اجت ه ھمي بود كه به اتحادیك رفراندوِم سراسريزی كه از نظِر او الزم بود يچ". م بخشديتحك

تواند اروپا را از   میئی تنھا ن آخری بهيبخشد كه ا یده شده مي برگزاً مياسِت مستقيك ريتر  ِت نظامی، و از ھمه مھميظرف

ك ياِن دموكراتيدلی با ب ل كه ھمين دليا من، به. نجات دھد" نيآئ برالِی راست ياستوار در راستاِی خطوِط نئول "ۀنديك آي

انداِز سنتی او  با چشم) ت از آن را در مملكِت خود نشان نداده بوديای از حما چ نشانهي ھرگز ھكه او(خواسِت مردم

سروصدا آن را  د ھابرماس بیيشود، بدوِن ترد ب يسبون تصويماِن لين كه پينی كردم ، ھميب شي نداشت، پئیخوانا

  . مطلوب خواھد كرد مصادره  به

  

   ليسبونۀبوق و كرنا دربار

او . مان را تصاحب كردين پي پرطنئیكه با بوق و كرنا گی بلآھست ھابرماس نه به. ز واقع بودتر ا وردی كمن برآياما ا

كه  گان و شھروندان فاصله دارد، بلِن نخبي بیھرگونه شكاف دن بهيمان نه تنھا از استحكام بخشيافت كه، پياكنون در

ِت اروپا بر مبناِی يادی برای حاكميچ كم ندارد، بني انسان ھ جلو، در جھِت آزادیِ  سابقه به طرحی است كه برای گامی بی

شتاِز يسبون، پياروپاِی ل. نده استي درخشان براِی پارلماِن جھان در آئیھا، و الگو  اروپا و نه دولتۀيشھرونداِن اتحاد

كه  یِه كسانيز زور براِی تنباستفاده ا-ِن حدومرز ييھا را با تع ِن دولتي بۀاست كه رابط" نِد متمدنانهيفرآ"ك يراھی در 

امروزمان به " المللیِ  ني بۀجامع"ر از يری ناگزيكه بر مس كند، و درحالی  حسنه می- رنديگ ده میيحقوِق بشر را ناد

  . رديگ ن را در بر میين انساِن روِی زميانجامد كه تا آخر ای می هيافكند، به اتحاد  پرتو می  فردا " جھانیِ ۀجامع"

ن يچه در سرمستِی ناشی از ا آن. د ھم فرا رفته استياِن جديكه به طغ تنھا فروكش نكرده، بل ر نهيھاِی اخ هگِی دھفتيخودش

نه را يد، و زميگو ش سخن میھاي كه از دولت ردماِن اروپا بلسبون نه از ميماِن لين است كه پيشود ا د میي ناپدئیخودستا

دارد  كه ساختاری كه مفروض می نيآورد؛ و ا ان شده است فراھم میيببراِی دور زدِن خواسِت مردم كه در سه رفراندوم 

گاھی برای  تنھا پناه كند نه  م میيای كه تنظ هيز اتحاديشوند؛ و ن  آن مشروط می  مورِد بدگمانِی كسانی است كه بهاً ديشد

 با شكنجه و اشغال كنار ء خفااش بلند شود، در ھاِی ظاھری هي از آرائیچ صدايكه ھ نيكه، بدوِن ا ست بليحقوِق بشر ن

  .آمده است

ھاِی  ھاِی برژنف با مدال ھابرماس چونان ژنرالی از ژنرال. ديآ رونی چندان جور در نمیيھاِی ب تين خودپرستی با واقعيا

وفسوِر مثِل جان راولز، پر. ش استي قربانِی شھرِت خوقسماً ماند، او   فرو میئیِز اروپايِر باِر جواياش ز نهيزان به سيآو

او اگرچه غالِب . گران و ھواداران است شي مشحون از ستااً دياِی ذھنی، شديش از او، وی محصور در دني پئیكايامر

تس يبن یھلم ال ليفرد و ك گاتي ل شدن به يشود، اما خطِر تبد ِن معاصِر امانوئل كانت خوانده میيعنواِن جانش اوقات به

دھد كه در آن  دست می ك خداشناسِی استداللی بهي از ئیرھايسردی حسِن تعب خونخرد؛ در كماِل  مدرن را براِی خود می

ِر دموكراسی و حقوِق بشر يكنند و غرب از مس دارِی جھانی مشاركت میيزداِی مالی در موھبِت ب ِن مقرراتياطيحتا ش

ا، بدوِن ي انظار براِی دنۀعنواِن قبل در نظر گرفتِن اروپا به عادت به . گذرد ِت انسانی میيِن مشروعيسوِی بھشِت فرجام به

 در مقابِل مصائِب ارِز مشترك ھم روِن آن، ھنوز باقی است و احتماالً اسِی ديگی فرھنگی و س بُروز دانِش چندانی از زند

  .ديآ كوتاه نمی

  

  درازترين دوِر كسادی
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ن بحراِن يتر ن و طوالنیيتر  اروپا در ژرف.ان استي نما، دروِن آن پرتاب كرده  اروپا را بهۀيع اتحادين فجايآشوبی كه ا

ورو الزم ي ۀ از بحراِن منطقئیربناي زئیايھاِی آن، درِك پو براِی فھِم گشتاور. برد یسر م پس از جنگِ جھانِی دوم به

 موھوم، كه ۀيسوِی عمومِی سرما نخست انفجاِر درون.  مستقل استۀ تالقِی دو فاجعۀجين بحران نتيكوتاه سخن، ا. است

 آغاز شد، سرپا ١٩٨٠ھاِی  ِن مالی، كه از ساليمأكِل طوالنِی تياند در س افتهي  که در سراسِر جھان توسعهئیبا آن بازارھا

افت و يی المللی كاھش م نيِر فشاِر رقابِت بين در حالی بود كه سوددھی در اقتصاِد واقعی زيشدند و ا داشته می نگه

ه ي عمِل خوِد سرماۀويكه به ش ئین شتاِب منفی، تا جايھاِی ا سميمكان. رو بودند  روبه بعد از دھه با افت هھاِی رشد دھ نرخ

رفته از زماِن جنگ، با  شيدارِی پ هيِخ سرماي در تارRobert Brennerنر  دان رابرت برن خيگردد، توسِط تار برمی

ھاِی خصوصی و عمومی  ِع بدھیي وسۀر خود اثراِت آن را در گستۀنوب ك بهيولفگانگ اشتر. ات شرح داده شده استيجزئ

ن يكا مثاِل واضحی براِی اياقتصاِد امر.  داده است اسی نشانينِش سيِت گزيكه قابل ھاِی سود بل براِی حفِظ نه فقط نرخ

  .ابديی ستم ادامه مير است، اگر چه منطِق آن در سطِح سيمس

خت يريشده در ماست  و طرِح وحدِت پولِی موافقت المان شدنِ  كیيك منطِق اضافی توسِط دوباره ين وجود، در اروپا يبا ا

Maastricht  -ان انداخته شدي جر  به-  صورت گرفتندالمانازھاِی يماِن ثبات دنبال شد، و ھر دو متناسب با نيكه توسِط پ .

ھاِی  از تئوریرسد كه   نظر می دار خواھد شد كه مفھوِم آن به  عھدهئیك بانِك مركزِی اروپاي پوِل مشترك را ۀادار

گانه ھدِف يكه فقط به  ھا، بل دھندگان و نه به حكومت  یأك الھام گرفته شده است؛ آن نه به رئيك ھايبرالِی فردريماوراِی ل

ن اقتصادش خواھد بود، كه اكنون تا شرق، با يتر د تحِت بزرگي پولِی جدۀكنترِل منطق. گو است ھاِی ثابت پاسخ متيق

اد بود، ي زالمانكی شدِن دو يھاِی  نهيھز. افته استيش گسترش  ارزان درست در امتداِد مرزھايم از كارِ يای عظ نهيگنج

 مزد دست زد كه توسِط ۀسابق  كاھِش بی  بهالمان ۀي جبراِن آن، سرمایبرا.  شدالمانآن اندازه كه منجر به كاھِش رشِد 

  . رفته شديا فراسوِی آن، پذي سپاری به لھستان، اسلوواك ِد بروني، با تھدالمانروِی كاِر ين

ھاِی  نهيافت و ھزيش يد افزايورِی تول چنان كه بھره ھم. نی بوديب شي قابِل پقتصادی براِی اروپاِی جنوبی كامالً برآمدھاِی ا

 ای از بازارھایِ  ندهيرتر شد و سھِم افزايپذ  از ھر زمانی رقابتالمانِع صادرتِی ين آمد، صنائينسبت پا روِی كار به ين

سان در  كي ستقراضِی ارزان با نرِخ سوِد عمالً  اۀيانی از سرماي جرۀيرامون، در سايدر پ. ورو را اشغال كردي ۀمنطق

  . رفتءگذارِی شده بود، ناتوانِی رقابتِی اقتصادھاِی محلی، به اغما هي پاالمانھاِی  ی كه مطابِق نسخهئيفضاِی وحدِت پول

ای از  رهيكه زنج د، درحالیياالِت متحد به اروپا رسيِن مالِی آغازشده در ا، وقتی كه بحرا٢٠٠٨در اواخِر ساِل 

االِت متحد، يدر ا. رامونی نقش بر آب شدين بدھِی پيكرد، اعتباِر بازپرداخِت ا د میيھاِی دولتی را تھد گیورشكست

  ھاِی ورشكسته را به مه و شركتيھاِی ب ھا، كمپانی توانست فروپاشِی بانك وِن عمومی توسِط دولت میيِم ديبازپرداخِت عظ

حِل پولی  ن راهياما دو مانع از چن. توانست مانِع كاھِش تقاضا شود ِزرو میيندازد و چاِپ اسكناس توسِط فدراِل ريق بيتعو

 آن اً حيخت مصون است، صريماِن ماستريكه در پ-  مركزِی اروپا ِت بانكِ ينه فقط موقع. كند ری میيورو جلوگي ۀدر منطق

كه " سرنوشت  ھمۀجامع"ا ي   ـschiksalsgemeinschaftكه    بل-كند  ھاِی عضو ممنوع می ِد بدھِی دولتيرا از خر

اسِی يظِم سگان را در ن شوند كنندگان و حكومت ـ وجود ندارد تا حكومت ل شده استيشناس تحل توسِط ماكس وبِر جامعه

وندد، چرا يھم بپ ازھاِی وجودِی دومی خواھد پرداخت، بهياعتنائی به ن نی براِی بیيمشتركی، كه در آن اولی بھاِی سنگ

ك حكومت به حكومِت يھا از   كافی متحد باشند كه انتقاِل پرداختۀانداز ای از كشورھا كه به مجموعه [ " انتقالۀياتحاد"كه 

  .تواند وجود داشته باشد نمی] االِت متحد وجود دارديچه در ا ِر آنيرد، نظيام گن انجيطوِر روت گر بهيد

  

  كردِن سياسی ديكته
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سر شود، نه مخارِج ياسی ميكردِن س كتهيِق ديتواند از طر یورو فقط ميِی  ن كه بحران فرا رسد، انسجاِم منطقهيھم

د، يار شدياضتِی بسيھاِی ر تواند برنامه تر، می لی كوچكھاِی شما ، در راِس بلوكی از دولتالمانن روی ياز ا. یاجتماع

ِق يگر قادر نخواھد بود از طريرقابِل تصور است اعمال كند، اما ديِی جنوبی، غ هيكه براِی شھرونداِن خودش، در حاش

  . ری را بھبود بخشديپذ رقابت] كاھِش ارزِش پول[ِف پولی يتضع

. اند ر كردهيياسی تغيھاِی س سميمكان. كنند تر مثل برگِ خزان سقوط می فيھا در كشورھاِی ضع ن فشار، حكومتيِر ايز

عھده داشتند در   رفتن كه سرپرستِی امور را در آغاِز بحران بهۀھاِی در آستان ا، حكومتيال و اسپانگرلند، پرتيدر ا

ن متعھد يشيز ھمان داروھاِی پتر ا ھا به دوزھاِی قوی نين در حالی است كه جانشيشوند و ا  از دم جارو می انتخابات

 پارلمانی ۀنيك كابي، ءدھند تا بدوِن توسل به آرا دسِت ھم می به رونی دستيزِش درونی و تھاجِم بيا، ريتاليدر ا. گردند می

ل داد كه يطی تقليونان را به شرايس و بروكسل، ين، پاريلِی برلي تحمۀبرنام. ض كننديك تعويای تكنوكرات نهيرا با كاب

سِر يك كميشدن  ھا، منجر به گماشته ِر پوشِش اتحاِد ملتيكه روابِط دوستانه ز عنی زمانی ي است، ١٩٢٢ِش يوِر اترادآي

راستی روتردام و مدافِع سرسخِت  مرمن، شھردار دستيآلفرد س. ديوفتِق اموِر اقتصادی گرد ن براِی رتقيعالی در و

او تا . ده شدين كار برگزي، كسی بود كه براِی انجاِم االمان ١٩١٨مبِر وبرداری از انقالِب ن ند در نسخهلاسركوِب تالِش ھ

تر از تمامِی  شيتر و ب شيتر، فداكارِی ب شيتر و ب شي بئیجو صرفه" در منصِب خود باقی ماند و درخواسِت ١٩٢۶ساِل 

  .تحِت فشار قرار داد" تر نيار پائياش در سطحی بس متعادل كردِن بودجه"ش را براِی يكرد و حكومِت اتر" طبقاِت مردم

ماِت محلی شامِل ياتكاِی تصم كارگرفته شده براِی برگرداندِن اعتباِر بازارھاِی مالی به ھاِی به طوِر جھانی، نسخه  بهاً بيتقر

 استاندارِد ۀنيگنج: گردد ھاِی امواِل عمومی می سازی  از بازارھا، خصوصیئیزدا ھاِی اجتماعی، مقررات نهيكاھِش ھز

ك ي و فرانسه، براِی بستِن ھرگونه راِه فرار، برآن شدند كه با زور المان. دياتی شديراِه فشارھاِی مال ھم برالی، بهيلنئو

عنواِن  رباز بهياالِت متحد از ديای كه در ا دهيا ل كنند ـيورو تحمي ۀ متعادل را به قانوِن اساسِی ھر ھفده كشوِر منطقۀبودج

  .شد درنظر گرفته میمی راسِت نامتعادل ياصِل قد

  

   اروپائِی جديد ۀزماِن يك سركرد

ھاِی بدھِی دولتی به سطوِح  دامنه. ورو نخواھد بودي ۀھاِی منطق  درمانی براِی ناخوشی٢٠١١ِت ساِل يخاص یداروھاِی ب

 ۀقيوِن وثون بديبنابر برخی از برآوردھا، د: عكسه ستند، بيون فقط عمومی نيانباشِت د. شا بحران برنخواھند گشتيپ

تر از آنی ھستند كه  ھا متزلزلءتر، اجرا اثر ھا بی تر، درمان قيمشكالت عم. ون برسديلي تر٣/١تواند به مرِز  یھا م بانك

قوِت خود باقی  به] ھا متوقف كردِن پرداخِت بدھی[ھا  انداِز نكول از قراِر معلوم چشم. مقامات بتوانند به آن اذعان كنند

ھا  ِن آنيشراكِت ب. آورند  دوام نمیشوند احتماالً  بندی می  سرھمی ساركوزیكواليِط آنجال مركل و نری كه توسياست، تداب

 یا بانِك مركزي از دستور از باال ی، كه منبعث از بازار نه ناشالمانتِر قدرِت  رحمانه اشكاِل بی." البته ھرگز برابر نبود

ك يھنوز زود است كه ."  از سربازكردِن بحران نوشتمن را قبليمن ا"تواند در انتظارمان باشد،  است، می

ستمی از سركوِب يِق سي، كه از طرالمان". مي كنیگذشته تلق ی را متعلق به  ئمنطقه] قدرِت بزرگ ["ماخت گروس"

ورو است، ي   بحرانئی نھاۀوجودآورند گری بهيش از ھر كشوِر ديه در خارج بيمزدھا در كشوِر خود و نرمِش سرما

د ي اروپائِی جدۀك سركردين اعتبار، زماِن ي ا به. ز بوده استين بھا براِی آن نيتر  اصلی تالش براِی پرداختن كممھندسِ 

  . آشكار شده است هي در اتحادالمانِت يتعارف ارشد  بیۀيانين بيراِه آن، نخست ھم ده و بهيفرارس

ی كه مقدر دھد كه نوِع ھژموني ح میي، توضالمانۀ ين نشريتر فكری ، روشن"مركور"ستف شونبرگر در يست كريوري

او . ندارد"  گرامشیۀويش ستی بهياليگفتماِن ضدامپر" مشتركی با قبح ۀن رابطيتر  در اروپا اعمال كند كمالمانشده است 

 اصلِی دولِت پروس ۀژيِل كارويستِم فدرال، از قبيك سين دولت در يمندتر  اصلِی قدرتۀژيِص كارويد براِی تشخيگو می
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ش ينريست ھايوري"ك درِك سالِم قانونی كه توسِط يد در چارچوِب يستم، بايِل قرِن بي در قرِن نوزدھم و اواالماندر 

ستِم يك سين دولت در يمندتر  اصلِی قدرتۀژيِص كارويتشخ[ش شرح داده شده است به موضوِع يك قرِن پي "پل یتر

ده در شوراِی حكومتِی گردآم ناي باً ومی ضرورتيی است، كنسرسستمين سيك چني اروپا درست ۀياتحاد. نگاه كرد] فدرال

توان تصور كرد كه آن ھرگز  لی میيفقط در علوِم تخ: ھستند" ضِد صدا" براِی عموم اً اروپا، كه مشاوراتش ضرورت

  .بشود" نیي، پاك از رسوباِت قانوِن زمیگِل آبِی دموكراس"

ِر ي نابرابراند، غاً عيلحاِظ اندازه و وزن وس كنند به ندگی میي نماءرا كه در شوئیھا د، اما چون دولتيگو شونبرگر می

 آن ۀي بودن، اتحادی عملیبرا. آھنگ كنند ِط برابر را ھميِن خود شرايتوانند ب ھا می م آني خواھد بود اگر فكر كنیواقع

از ي اروپا ن :كند سجام و جھت میت و ثروت برخوردار است را ملزم به دادِن انيدولتی كه از مراتِب متفاوِت وسعِت جمع

ش گاھي و جای اتمۀفرانسه كه زرادخان.  را كنار گذارندئیرو د براِی اعماِل آن كميھا با المانی دارد، و المانبه ھژمونِی 

د با فرانسه ي باالمان. د تكلّفاِت خود را متناسب كنديست، بايگر برخوردار نيِت چندانی ديت از اھميدر شوراِی امن

آرام كردِن عضو :  كنار آمد-المانامپراتورِی - گری يستِم فدراِل ديا در سيسمارك با باواريد كه بيطور كنار آ ھمان

  ).١١(ِت دولِت پروس يِك تحِت ارشدي بوروكراتیھا ین و ھماھنگي نمادیھا كنك خوش تر با دل مرتبه كم

  

    ’راِه بيِن يك اتريشی و يك انسان نيمه‘ 

نظِر . شود نده میيابد موكول به آيِش دوم تنزِل مرتبه يا در رايگاِه باواران آسانی به جاييند به ان كه فرانسه بتوايا

اس تحِت دولِت ساركوزی، با ين قيا". ك انساني و یشيك اتريِن يراِه ب مهين: "ھا مشھور است ائیي باوارۀسمارك درباريب

اِس يك قيتر براِی آن  بھۀاما لنِگ. تواند چندان نچسب جلوه كند ن، نمیيھای برل نهيس به گزيبندی پار در نظر گرفتِن پای

نده شباھت دارد به آن يطوِر فزآ  اروپا كه بهۀي در اتحادالمانھاِی  اسِی فرانسه به طرحي سۀاِق طبقياشت: معاصرتر است

  .ستيشدنی ن  ھرگز تمام تحدـاالِت ميصل به نقِش آجوداِن مخصوصی اأاِی مستيتانيدِن بريعنی چسبي گر ـي د "ۀژي وۀرابط"

ركِل حزِب دموكراِت يھاِی دب مفاخره. كند دا میي ادامه پنِی فرانسه بدوِن واكنش احتماالً يب ن خودكميم تا كی ايدان ما نمی

رِش يتر دستورعملی براِی انزجار ھستند تا پذ شيب" ديگو  سخن میالمانیاروپا اكنون به "ن كه ي از اCDUحی يمس

  .اديانق

ۀ يی در اتحادياسي سۀچ طبقيستِم انتخاباتِی فرانسه، ھيعلِت انحرافاِت بزرگ در س  بهاً ھا است كه عمدت ن احوال سالي ا با

 براِی ھر اندازه "فرانكو ھوالند"انتظار از . روتر از فرانسه نبوده است دست دنباله كيطوِر  ش به انداز اروپا در چشم

لی مشابه، يز، به دليدی است بزرگ وراِی تجربه و نيتر از ساركوزی ام شيك بيبھبود در استقالِل اقتصادی و ستراتژ

  .ق باشديه عمين پايِب مقاماِت رسمی تا ايِن آراِی مردم و ترغيست كه در آن شكاِف بيچ كشوری نيھ

عنواِن تنھا   بهتر شيد، بيقدرت رس ا بهي در اسپان"ویيانو رايمار"افت كه ي ل به قدرت دستيھمان دل تر به شيھوالند ب

ھمان سرعتی  اضت شروع شود بهين كه ريتواند ھم ن او میيبنابرا. گان دھند یأِی مثبِت رأِق ريو تا از طريلترناتا

افته است، ي اسِت محلی دستيبرالی اروپا كه بر بستِر آن او به ريستِم نئوليدر س. ف شدي تضع"ویيرا"ف گردد كه يتضع

گر، يدر جاھای د. ايھاِی بدشگون در اسپان با برخی لرزه ان شده است ـيونان نمايقط در تا امروز تالطِم مردمِی جدی ف

  .ھا باشند زنِگ توده د گوش بهيگان ھنوز بانخب

بروس " حكومِت ۀه تحِت فاجعيانجامد آشكار است، انفعاِل روس ی به انفجاِر واكنِش مردم نماً د لزومين كه حتا سختِی شديا

وز يگذارد، ف  رو به وخامت میاً عيط سريشده ھستند و شرا تر له  اروپا كمۀياما مردماِن اتحاد. ر آن گواھی است ب"نيلتسي

ورو يان است كه حتا اگر بحراِن يان نمايِت عرين واقعيوھا ايدر پِس پشِت تمامِی سنار.  كندیتواند زودتر اتصال یھا م آن
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چنان باقی خواھد  ربنائِی رشد ھمي، انقباِض ز)كه دور از ذھن است(د ھا حل شو نيتر اد براِی ناتواني زۀنيبتواند بدوِن ھز

  .  ماند

  

  ٢٠١٢مبر  دس۵

  كيپلوماتيلوموند د
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