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  يونگه ولت

  ی رضا نافع: رگردان ازب
  ٢٠١٩ اپريل ٠٨

  

  نچي  ژی ضديسترات بر الماناصرار 

  
  !ر مردم باز می کنند تنگ اروپائی راچينی ھا از کم"ُکرست"

 برتری خود الماندولت .  را بر مال می سازدالمان، رئيس جمھور چين، معضل دولت "شی جين پينگ"سفر اروپائی 

ی صادرات را که پايه و المان و نه کنسرن ھا قادر نيستند برای ھميشه مدل الماننه دولت . در اروپا را در خطر می بيند

از اين ناخوشايند . کود ھم اکنون پشت در است و دق الباب می کندر. ست حفظ کننداساس آن نازل نگه داشتن دستمزد ھا

ه تر آنست که چين برای خريد به راه افتاده و به کشورھای جنوب و شرق اروپا که زير فشار برلين و بروکسل ھستند ب

ی جای ريشه کن کردن خدمات اجتماعی و ادامه دادن به سياست رياضت اقتصادی بديل ھای جذاب تری راعرضه م

  .کند

 ۀ اتحاديۀ، کميسر بودج"گونتر اوتينگر"عنوان مثال، ه ب.  حمايت کندالمانبرلين خواستار آنست که بروکسل از عالئق 

 شبکه ژيک ماننديستراتنگران است که ايتاليا و ديگر کشورھای اروپائی ايجاد زير بناھای مھم "ی است، الماناروپا، که 

 ۀدولت ھای عضو اتحادي. "دست چينی ھا بسپارنده دست اروپائی ھا بلکه به  نه بدرگاھھا راھای برق، بزرگراه ھا يا بن

ئی که کشورھای "حق وتو"نظر اوتينگر اگر به آن ه ب. اروپا منافع ملی و اروپائی را به حد کافی رعايت نمی کنند

واھد آمد، بجاست که يد و موافقت نيز افزوده شود، ديگر با ھمسايگان اروپائی مشکلی پيش نخئأ تۀعضو دارند، وظيف
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 چنان تنگ "ُکرست"اينجاست که برای مردم در رم و پاريس . کميسيون اروپا اين فکر را نيز مورد مداقه قرار دھد

  .خواھد بود که را ه تنفس را خواھد بست

ددی دولت رم با نخست وزير چين قرارداد ھای متع. ثر نيفتادؤتھديد ھای خشمآگين کميسر صرفه جو در گوشھای کر م

 ميليارد يورور خواھد ٢٠ميزان سرمايه . ِمنعقد ساخت، از جمله قراردادی برای سرمايه گذاری در بنادر تريست و گنوآ

فنآوری مخابراتی " به مدرن ترين "ھو آ وای"شاھزاده نشين موناکو خيلی صاف و ساده از سوی کنسرن چينی . بود

 "A320" فروند جت ١٨٤در فرانسه سفارش بزرگی برای ساختن  "اير باس"ھواپيما سازی .  مجھز خواھد شد" ٥جی

  .دريافت کرده است

 را واشنگتن تحريم "ھو آ وای"ھر نوع معامله با . يد واشنگتن نيستئأالبته ھيچ يک از اين تصميمات و اقدامات مورد ت

ت متحده مشاھده می کند که  و اتيوپی، اياالا، در اندونزي٧٣٧حداقل پس از سقوط دو ھواپيمای بوئينگ . کرده است

  . فرانسوی است، ندارد" اير باس"امکانی برای فروش اين ھواپيما که رقيب 

، که المان ۀ وزير خارج"ھايکو ماس" می خورد، امريکاطبق معمول وقتی در تعارضات اقتصادی لطمه ای به اقتصاد 

برخی از کشورھا که با چين : ه به ميدان آمد و گفت ھوادار تام و تمام ترانس اتالنتيک است، برای خود شيرينی بالفاصل

  .بعد ھا وقتی چشم باز کنند می بينند که استقاللشان از دست رفته است.  دچار حيرت خواھند شدًمعامله می کنند بعدا

  
با . " چين يک کشور ليبرال دموکرات نيست":بشنويد، آی مردم ايتاليا، مردم يونان و فرانسه ، ھايکو ماس می داند که 

 ھمانجا که ھستيد ًلطفا: چھارتا برای شما تشريح می کند که نظام جايگزين کدامستدو جمع اين حرف و با حساب دو 

  !مانيد و ستايشگر گردش آزاد سرمايه باشيدبمانيد، ھمانطور که ھستيد، فقير ب

 در جھانی با حضور ":  قدرت بزرگ می تواند عملی گرددۀفقط در اين صورت است که دست يافتن به مقام و مرتب

عنوان ه غول ھائی چون چين و روسيه و شريکی چون اياالت متحده، ما فقط در صورتی می توانيم موفق گرديم که ب

  .در اين مورد برلين و بروکسل اتفاق نظر دارند. "مانيم اروپا متحد بۀاتحادي

  

  ٢٠١٩ /۶ پريلا
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