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   !ئیتب سرد سوسياليست اورپا
  

   

يروزی حزب با اين ھمه پ....  انتخابات فرانسه ھنوز اعالم نشده است يعنی رفتند برای دور دوم ئی نھاۀنتيج

 ۀ ماه قبل از اين انتخابات ھفته نام٣حدود . سوسياليست فرانسه از نظربرخی کارشناسان ازحاال بايد تبريک گفته شود

  ؟!کند  آيا شکست سارکوزی آينده جبھه بندی اروپا را دگرگون می: آبزرور درمطلبی پرسيده بود 

  .کند  اروپا را مشخص میۀاين انتخابات آيند: گويد باره میيکی از اعضای سوسيال دموکرات اتحاديه اروپا ھم در اين 

 که با بحران مالی بی سابقه وحتی احتمال از دست دادن يورو به ئیدر اروپاموضوع ويا مشکل اصلی چيست ؟ 

 ۀکاھش رتب. بينی ھای سياسی کار آسانی نيست کند سخن گفتن از پيش عنوان واحد پولی يکسان دست و پنجه نرم می

. س جمھوری فعلی را درحد صفربدانند رئي اری فرانسه، باعث شده است تا تحليل گران، شانس نيکوال سارکوزیاعتب

 انتخابات فرانسه به خوبی يا بدی سارکوزی و فرانسوا اوالند از حزب سوسياليست ۀبه عبارت ديگر ، آيا نتيج

  ؟!ربط دارد و يا بحران عميق ترازاينھاست  ،)افراد(

گذارند ويا ازھم  ثيرات مستقيم روی ھم میأ واحدی به نام اتحاديه اروپا ساليان است که تۀاست که مجموعواقعيت اين 

   ؛سوسياليستھا درفرانسه وسقوط سھام هدرپی پيروزی اولي. درواقع درد و شادی آنھا آبشخورمشترک دارد .گيرند می

زنگھا برای کل   است اين بارئین درد مشترک اروپاکه ازنتايج ھمي...دربازارھای بورس اروپا و سقوط دولت ھلند و

ن خط مشی واحد ، برای نجات خودشان چه به نام سوساليست و چه ھرنام ديگری ييتع .اتحاديه به صدا درآمده است

    .موضوعی قابل درک است

لمان مھم ادراعظم ص" آنگال مرکل" پيش در گزارشی انتخابات فرانسه را بيش از ھمه برای ۀلمانی اشپيگل ھفتا ۀمجل

 .آيد دانسته بود که در دو سال اخير و با ناآرام شدن وضعيت يورو به عنوان متحد اصلی سارکوزی به حساب می

 مديريت پول واحد اروپا در برابر ھم ۀ در نحوئی نقش بانک مرکزی اروپاۀلمان و فرانسه در زميناھاست که  سال

لمان بر اين عقيده است که اين بانک ا. سيس اتحاديه اروپا استأ عمر تۀزعمر اين تنش و تناقض به اندا. قرار دارند

بايد نقشی محدودکننده در جھت پايدارسازی يورو داشته باشد، در حالی که فرانسه اعتقاد دارد که اين بانک بايد در 
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لمان بايد بفھمد که نمی ا: گويد  فرانسوی میۀای با يک مجل  اوالند در مصاحبه.تثبيت اقتصاد اروپا مستقيما اقدام کند

  .ای از موفقيت و کاميابی باقی بماند ، جزيره اروپا ھای اقتصادی تواند در ميان اقيانوسی از بحران 

 بحران اقتصادی در اروپا است، تالش زيادی کرده تا رھبران ديگر کشورھای ۀ که زاد....مرکل -اتحاد سارکوزی

  . با خود ھمراه کندھا  را در مسير تصميم گيریئیاروپا

 اروپا ۀلمان در منطقاتواند پوششی بر خط سياسی  اتحاد با سارکوزی از آن جھت برای مرکل با اھميت است که می

در . آيد باشد، اتحادی که سارکوزی در آن نقش دوم را دارد و ھمين به عنوان يک تحقير برای فرانسه به حساب می

 وی در قبال بحران مالی اروپا، وارد یھا  اساسی با مرکل و سياستۀبارزھمين جا ھم ھست که اوالند برای يک م

  .شود ميدان می

به . حفظ اروپای واحد و سرنوشتش به سليقه يا اختالف افراد ربط مستقيم ندارد نارھمه اختالفات،کبا اين ھمه و در

اما  .مند است  با مرکل عالقه مستحکمۀھمين دليل اوالند به صورت لفظی اعالم کرده است که به برقراری رابط

لمان به خصوص دررابطه با سرنوشت يونان به ا مخالف سياستھای فعلی  مرکل متوجه است که جبھه ای جديد که

المللی پول و  ای که اسپانيا، ايتاليا، صندوق بين گيری است، جبھه عنوان يک عضو اتحاديه، در اروپا در حال شکل

ارنست استتر، يکی با اين ھمه . بخشد و يحتمل پيروزی اوالند بر اين روند شدت . ندکميسيون اروپا در آن قرار دار

برای اتحاد “ مرکوزی”تا به حال از واژۀ :  معتقد است ئیگو و  اروپا در گفتۀسسۀ تحقيقات پيشرفتؤاز تحليلگران م

. ر کندييتغ“ مرکوالند”کلمه به لمان و فرانسه استفاده می شد و در صورت پيروزی فرانسوا اوالند می تواند اين ا

  “.تعادل ميان آلمان و فرانسه به ھر حال برقرار خواھد شد

 قطعی اين انتخابات ، صرفا تالشی برای حل مشکالت اقتصادی غيرقابل حل موجود و بدھی ھای بلند مدت ۀآيا نتيج

؟ ! اروپا ھم ؛ منجرخواھد شد ۀل اتحادي به تحوالت کالن سياسی درکويا به شکلی اجتناب ناپذير نھايتاً ... اروپا است

که ساکنين کاخ مشکالتی را حل کنند  ؛ جدا از اين افراد و احزاب خوش آمد گفته استکاخ اليزه درھرشرايطی به ھمه

  ! سابق بچرخد ۀيا اضافه کنند و يا دربه ھمان پاشن
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