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نخست  بلر ی تون"راه سوم"فته ي شستها  اروپا آه آه سال دمکراتالي احزاب سوسیرهبر
الف راه سوم و روبرو شده آه مخ یانیظهور جربا  اآنون در درون خود ا شدهيتانیر بریوز

  . دنز استي گی آنتونی هایه پردازیملهم از نظر" سميبراليال ليسوس"
 یها ال دمكراتيسوس.  آندی آار نمخوب اروپا یها ستياليگر در خانه سوسیز ديچ چيه
ست يالي حزب سوس. خورده اندیخی تاری شكستی شمال وستفال"رنان"گاه خود در یلمان در پاآ

 را در برابر جناح یويلترناتآ اروپا ی قانون اساسیان همه پرسیر در جفرانسه آه نتوانست
 ی سخت و بحرانیبنوبه خود متحمل شكست آه خودش در بحران بود ارائه دهد  فرانسهراست
 تي پارلمان حفظ آرده و فعال بلر درین آار تونیحزب نو آه یتیاآثرا يتانیدر بر.  شدیدرون
 سرپوش ی در انتخابات پارلمانن حزبیار ي چمشگیني بر عقب نشی بلر در عرصه جهانیها

  .گذاشته است
  : قرار داردیشگيك مسئله همی  و سوسيال دمکراتستيالياحزاب سوسحران بدر قلب 
همچنان د یبانكه یا ایسم ارائه دهند يبراليبرابر نئول  دریويلترناتآد یا بایآها  ال دمكراتيسوس

ن یخرآن پرسش در برابر ین است ادامه دهند؟ اآجسم آه راه سوم بلر ت" سميبراليال ليسوس"به 
 و 25آه ) ال دمكرات آل اروپايتشكل احزاب سوس(" ییست اروپاياليحزب سوس"ش یهما
ن یش شرآت آنندگان به این همایادر .  قرار داشتبرگزار شدن ی ژوئن گذشته در و26

شتر و بهتر و يشتغال ب ای برایه گذاری رشد و سرمایك استراتژی"ن یتدو دند آهياجماع رس
 در برابر ی اساسیت از خدمات دولتی و حمای خدمات عمومی برایك چارچوب حقوقی
ژه ی بویارياختالفات بسضمنا ما ا . خواستار َشَوند2006 ی اروپایرا برا" ونيزاسيبراليل
 آه حزب آار یدر حال. ا ظهور آرديتانی فرانسه و حزب آار بریها ستياليان سوسيم
انعطاف " شد آه یاستير خواهان اتخاذ سی از زبان جان پرسكوت معاون نخست وزايتانیبر
 ،ب آنديترآ"  شدنی مقابله با جهانیبراگر ی دیاز سو و انصاف را كسویط آار از یشرا

ن آشور یر فشار جنبش چپ در ایآه زست فرانسه ياليرآل حزب سوسيفرانسوا هوالند دب
 یارهايمع نقض یبه بها یكاري بلر در آاهش ب"تيموفق"به اصطالح د آرد آه يتاآاست 
گر رهبران یداما . مده استآ بدست شدن آارو متزلزل  یر سطح دستمزدها و موقتي نظیمهم

گوران پرسون مثال . ك بودندینزد به خط بلر شتريش بین همای در ایست اروپايالياحزاب سوس
نه ي در حزب خود در زماوچند  ت خود را از بلر پنهان نكرد هریر سوئد حماینخست وز

د و شرط از ي قیت بیل حماين بدليو همچن  شده"دولت رفاه" بیتخر آه موجب یاست داخليس
 ،شی اتریها ستياليسوسرهبران . انتقاد استبشدت تحت فشار و  اروپا یطرح قانون اساس

دنز يلر و گسم بيبراليال ليفته سوسيز همچنان شينن دانمارك ي و همچنی شرقی اروپایآشورها
  . هستند

 ینان ميز خود را با خط بلر انطباق داده و اطميگز نیز رودریيا خوزه لوير اسپانینخست وز
ف او یطبق تعرآه "  خواهد بود ایجامعهسم ياليسوسكم یست و يسم قرن بياليسوس"دهد آه 

 . استی و اقتصادیط اجتماعیر شرايي از تغی خودداریخالصه به معنا



كسو ی از )د.پ.اس(ال دمكرات آلمان يحزب سوس. گر استی دیه گونه المان وضع بآدر 
سم را يبراليز لملهم ا" یرفرم ها"ارد آه برنامه  آند اما سماجت دی چپ را مطرح میگفتار

 این حزب. آن است جناح چپ ر فشارین حزب اآنون زیا. ان برساندی به پا2010تا سال 
  . با ریزش شدید آراء روبرو استاآنون

 چپ جناح . است بلر هم مورد انتقاد قرار گرفتهی در اطراف خود تونیحت" راه سوم"ا ام
 آه درل داده يرا تشك" ندگان آاریته نمايآم "و را ارائه داده یحزب آار پالتفرم جداگانه ا

نجا آتا عوام نده مجلس ی جان مك دانلد نمان جناحیارهبر . ستاده استیابلر  یبرابر خط مش
 بلر یاز نظر او تون.  استد آننده خواندهي ناامیبكلبلر را " نیآار نو" تجربه ش رفته آهيپ
ته يآم. ل آرده استیتبد" یی جزیی با تفاوت هاینومحافظه آارادامه " را به تحولد به يام
 ها  ستيالي آوشد سوسیان مخالفت با جنگ در عراق شكل گرفت میندگان آار آه در جرینما
  .ابندي نامند بیم" نیشكست آار نو"نان آنچه آ ی برایورد تا راهآرد ها را گ  ستيكالی سندو

 هر روز ال دمكراتي سوسیها برال رهبران و دولتيال لي سوسیگر تالش های دیاز سو
د است آه ئن در سوآك نمونه یفقط .  رودی فرو می درونیهاشكارا در تضادآش يش از پيب

آردند آه خواهان انجام رفراندم در مورد  را امضا یست طومارياليهزاران عضو حزب سوس
ك چپ آه در حول انجمن يا جناح چپ حزب دمكراتيتالیدر ا.  شدی اروپا میقانون اساس

 چپ كالیرادك برنامه یبه سود وزن خود را  آوشد تا ی گرد امده م"سترايل پرال سنیپرآ"
 و نه  شودی جا صادر نم به همهیبسادگگر یظاهرا ددنز يبلر و گ" راه سوم. "دان آنديوارد م

  . فقط در فرانسه
 


