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  نکات برجسته 

 

 گرای افراطی در پارلمان اروپاتالش برای ایجاد ائتالف احزاب ملیـ 

 گرای افراطی در پارلمان اروپانگرانی احزاب سنتی اروپا از گسترش نفوذ احزاب ملیـ 

 گرای افراطیاستقبال نسبی شهروندان اروپایی از احزاب ملیـ 

 ت تغییر در نهادهای اروپاییو ضرور اتحادیه اروپا فعلی گرایان افراطی با ماهیتضدیت ملیـ 

 تقویت نگرش نژادپرستانه در کشورهای اروپاییـ 

 اروپاگرای افراطی در اسالم ستیزی احزاب ملیـ 
 

 مقدمه 

 ،)خردادماه(آینده مه ماه در اروپا پارلمان انتخابات از پس دارند قصد اروپایی کشورهای در افراطی گرایملی احزاب

این خبر نگرانی ها را درباره آینده .دهند تشکیل پارلمان این در یکپارچه ائتالفی و کرده متحد یکدیگر با را نیروهایشان

بار  اولین برای اینسیاسی اروپا و تهدیداتی که موجودیت اتحادیه اروپا را به مخاطره خواهد انداخت افزایش داده است. 

 هایکرسی کسب از اطمیناناعتماد به نفس و  با افراطی راستگرای احزاب اروپا پارلمان تاسیساز  سال ۶۰ از پس است که

 در .اندافتاده نهاد این اداره نحوه بر تاثیرگذاری برای نمایندگان از ائتالفی تشکیل فکر به اروپا، پارلمان انتخابات در الزم

 پوپولیستی حزب که "آزادی و هاملت اروپای" یکی دارند؛ حضور اروپا پارلمان در گراراست فراکسیون سه حاضر حال

 یک. هستند آن عضو لوپن ماری رهبری به فرانسه "ملی اتحاد" حزب و ویلدرز خیرت رهبری به هلند "آزادی برای"

 هستند آن عضو "پیس" لهستانی حزب نمایندگان که "طلبان اصالح و اروپایی کاران محافظه" نام با دیگر فراکسیون

 پارلمان .است آن عضو "آلمان برای آلترناتیو" از مویتن یورگ که "مستقیم دموکراسی و آزادی اروپایی" دیگری و

 است و قابلیت این را دارد تا روندهای سیاسی در اروپا را تحت تاثیر قرار دهد.با اروپا در گذاریقانون رسمی نهاد یک اروپا

 در انتخابات ترینمهم رو پیش انتخابات اتحادیه، از بریتانیا خروج از پس ویژه به و اروپا در موجود ویژه شرایط به توجه

 .شودمی ارزیابی اروپا پارلمان تاریخ

 حمايت نسبي شهروندان اروپايي از احزاب ملي گراي افراطي

 اروپا در انتخاباتی کارزارهای که است مدتی و است رشد به رو اروپا در افراطی راستگرایان این یک حقیقت است که قدرت

 احزاب این اتریش و ایتالیا همچون کشورها این از بعضی در .است شده روروبه افراطی راست دست احزاب به شگرف اقبال با

توجهی میان قابل سیاسی جایگاه ولی اندبازمانده دولت تشکیل از هرچند نیز برخی در و دهند تشکیل دولت اندتوانسته
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 اقبال با اندسیاسی ناکام بوده  عرصۀ در هاسال که احزابی اروپا در که است اتفاقی افتاده چه اما .اندکرده کسب توده ها

  شدند؟ روروبه نسبی مردم

  کارشناسان معتقدند:

مداخله آمریکا در امور اروپا و.....موجب اقبال بیشتر مردم به  کاهش حاکمیت ملی، اسالم هراسی، مهاجرت، با ضدیت

 اتحادیۀ اقدامات آنچه به را عمومی افکار تحریک با اندتوانسته گرای افراطیاحزاب ملی .گرا شده استافراط گرایان ملی

شود تحریک کنند و اینگونه ترویج کنند که در اتحادیه اروپا می خوانده فراملی اتحادیۀ قالب در فرهنگی گراییهم در اروپا

 راست دست احزاب از بسیاری به حاشیه رانده شده است. ملی غرور و هویت ملی پرچم، هایی چون فرهنگ ملی،ارزش

 توسط شغلی هایفرصت اشغال اقتصادی، پیامدهای از مهاجران خطر نماییبزرگ با توانسته اند افراطی در سالهای اخیر

 از ناشی امنیتی پیامدهای و مسلمانان رشد آهنگ نماییبزرگ با جمعیت ترکیب تغییر از ناشی فرهنگی پیامدهای آنان،

 به دادن رأی برای را مردم و کنند تبدیل اروپایی شهروندان امنیتی دغدغۀ به را مهاجرت مسئلۀ افراطی اسالم تروریسم

 فرانسه و ایتالیا بطور واضح قابل مشاهده است. ای که در آلمان،مساله .سازند متقاعد خود

 های اروپاییپارلمان برخی حضور احزاب دست راستی در
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 در اتحاديه اروپا يا خروج تالش براي تغييرات

 به است کرده سازماندهی «آلمان برای آلترناتیو» حزب تحت عنوان را خود اخیر هایسال در که آلمان افراطی راست

 ساکسونی ایالت در «ریزا» شهر در ایکنگره در آلمان برای آلترناتیو حزب .اروپاست یهداتحا از آلمان خروج کارزار دنبال

 ماه در اروپا پارلمان انتخابات برای را ایبرنامه رود، می شمار به افراطی راستگرایان انتخاباتی اصلی مقر که آلمان شرق در

 دوره در اروپا اتحادیه قوانین اگر که است شده پیشنهاد ایمحتاطانه بسیار شکل به برنامه این در .اندرسانده تصویب به مه

 به نهایی حلراه بعنوان اروپا اتحادیه از آلمان خروج کارزار نگیرد، قرار ساختاری اصالح و بازبینی مورد قبولی قابل زمانی

 نشده ذکر اروپا اتحادیه از آلمان خروج پیشنهاد گذاشتن اجرا به برای خاصی زمان ،برنامه این در.شود پیشنهاد آلمان مردم

 و یورو حذف اروپا، پارلمان حذف به توان می آلمان افراطی راستگرایان نظر مورد ساختاری اصالحات جمله از. است

 آلمان در حزبی که است دوم جهانی جنگ از پس بار نخستین این .کرد اشاره اروپا سازی اسالمی به دادن پایان همچنین

 1.برد می سوال زیر را اروپا اتحادیه در عضویت ایده

 اروپا، اتحادیه در اصالحات برای هایش خواسته نیافتن تحقق درصورت که کرداعالم  آلمان افراطی راست حزب همچنین

 سال در آلمان برای آلترناتیو حزب .شود اروپا پارلمان روی پیش انتخابات کارزار وارد اتحادیه این از آلمان خروج شعار با

 بر تمرکز و افراطی های راست گیری قدرت با اما شد تشکیل اروپا اتحادیه به بدبین حزب یک عنوان به میالدی 2۰13

 گویند می اروپا در گراها ملی سایر مانند نیز حزب این گرفت.رهبران قدرت 2۰17 سال انتخابات در مهاجران با مخالفت

 همکاری زمینه در خود اولیه اصول از اتحادیه این و شده منتقل بروکسل در اروپا اتحادیه نهادهای به زیادی قدرت که

 انحالل به نیازی: معتقد است آلمان برای آلترناتیو حزب رهبران از "الکساندرگوالند". است رفته فراتر بسیار اقتصادی

 2.گردانیم باز اولیه معقول طرح به را آن باید بلکه نداریم اروپا اتحادیه

 احزاب نمایندگان اتحاد خواستار "آلمان برای آلترناتیو"حزباز ،"مویتن یورگ" اروپا پارلمان انتخابات آستانه درحاال 

 "آلمان برای آلترناتیو" یعنی آلمانی گرایراست پوپولیست نامزدحزب تنها مویتن، یورگ. اروپاست پارلمان در گراراست

 مویتن. خواندمی "پدری هایسرزمین اروپای" را آن که است ائتالفی ایجاد درپی اروپاست اتحادیه پارلمان انتخابات در

 است بزرگ گرایراست فراکسیون یک تشکیل آرزوی در حال مویتن.دهد تغییر را اروپا اتحادیه ، ائتالف این با دارد تصمیم

 نیازمند هدف این به یابیدست برای او. کند آن جایگزین را دیگری نهاد و حذف را آن کنونی شکل در اروپا اتحادیه که

 نقطه" اتریش  "آزادی" حزب با که است مدعی مثال عنوان به مویتن. است اروپایی گرایراست احزاب میان در متحدانی

 3.دارد "بسیار مشترک نظرات

                                                           
 2۰19/۰1/13یورو نیوز،ـ  1

 24/1۰/1397ایرنا،ـ  2

 2۰19/۰4/۰8دویچه وله،ـ  3
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 ساختارشکني ايتاليا

ایجاد  اروپا رهبران برایرا  هایینگرانی اروپا در مهاجرت ضد هایگروه و پوپولیست احزاب رشد اخیر هایسال در

 تا است، افراطی گرای راست هایگروه از که فرانسه ملی جبهه رهبر لوپن، مارین طرفداران افزایش از. استکرده 

است.اما زلزله سیاسی در ایتالیا رخ داد و این  افراطی گروه یک هم آن که آلمان برای آلترناتیو حزب هایپیروزی

به اینکه  با توجهکشور اولین کشور غرب اروپاست که کنترل آن عمال به دست پوپولیست های ملی گرا افتاده است.

 لیگ» و «ستاره پنج جنبش» اند موفقیتدارای نفوذ سنتی بوده سنتی طور به ایتالیا در پوپولیستی هایگروه

از سوی دیگر اقتصاد بیمار ایتالیا نیز شانس توفیق پوپولیستها را افزایش  در ایتالیا چندان هم بعید نبود. «شمال

 کشور این اقتصاد کندی عامل را اروپا هایدستورالعمل از پیروی ایتالیایی دهندگان رأی از مهمی بخش داد.

 افراطی هایگروه به آنها شدن تر نزدیک سبب موضوع این. ندارند اعتمادی اروپایی نهادهای به بنابراین و دانندمی

 .است شده اروپا اتحادیه مخالف

 مه، ماه در اروپا پارلمان انتخابات از پس دارند قصد اروپایی کشورهای در افراطی گرایملی احزابهم اکنون 

 حزب رهبر ،"سالوینی ماتئو" .دهند تشکیل پارلمان این در یکپارچه ائتالفی و کرده متحد یکدیگر با را نیروهایشان

 کمیسیون در جدید نامزدهای معرفی ما هدف است، سازیتصمیم در مشارکت ما هدف»: تگف ایتالیا لیگ گرایملی

 هایسیاست خصوص در گیریتصمیم که اروپاست اتحادیه بخش ترینقدرتمند اروپا، کمیسیون «.اروپاست جدید

 مطابق و اندپیوسته ائتالف این به کنون تا فنالند و دانمارک راستگرای احزاب .دهدمی انجام را اتحادیه این کالن

 جدید جبهه .پیوست خواهد ائتالف این به نیز لوپن مارین ریاست به فرانسه ملی جبهه حزب سالوینی، آقای اعالم

 1است. اروپا پارلمان و اروپا اتحادیه که خواهان اصالح بود خواهد گراملی حزب 1۰ از متشکل

 ،"بورگی کلودیو"با وجودیکه رهبران پوپولیست ایتالیا هنوز تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا نگرفته اند اما 

 مه ماه است قرار که اروپا پارلمان انتخابات گویدمی لگا حزب هایچهره ترینمهم از یکی و ایتالیا پارلمان نماینده

 این غیر در است «ضدجهانی و محور مردم» اقتصاد و ساختاری تغییرات برای شانس آخرین شود برگزار آینده

 ،"سالوینی ماتئو" ایتالیا، کشور وزیر رهبری با لگا حزب. شد خواهد خارج اروپا اتحادیه از بزودی ایتالیا صورت

 نیز ایتالیا پارلمان بودجه کمیسیون رئیس بورگی کلودیو.است اروپا در افراطی راست پرقدرت های گروه از یکی

 وی« .کند هماهنگ بروکسل در ها البی خواست با را کشور بودجه ابد تا تواند نمی ایتالیا»: گوید می که هست

 تا باشند مطلق برنده اروپا مه ماه انتخابات در افراطی گرای راست و پوپولیستی های گروه که کرد امیدواری ابراز

 2.بگیرند دست در را اروپا پارلمان کامل کنترل بتوانند

                                                           
 2۰19/۰4/۰8یورو نیوز،ـ  1

 2۰19/۰2/15یورونیوز،ـ  2
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  اروپا در افراطي راست گرفتن قدرت پيامدهاي

 
 نظر سنجي ها چه مي گويند؟

 احتمالی ترکیب آمده، دست به اتحادیه عضو کشورهای در که هایینظرسنجی آخرین نتایج اساس بر اروپا پارلمان

 ماه بهمن 29که  اروپا پارلمان مطبوعات دفتر که زنیگمانه این پایه بر.کرد بینیپیش را مختلف احزاب هایکرسی

 دیگری دوره هر از آن در هاگروه و احزاب گوناگونی و بود خواهد متنوع بسیار پارلمان ترکیب کرد، منتشرگذشته 

 تشکیل میانه هایچپ و هاراست قبلی دوره همچون احزاب را اروپا نهم مجلس در غالب ترکیب.شد خواهد بیشتر

 را حضور بیشترین پارلمان کرسی 7۰5 مجموع از کرسی 183 با اروپا مردم حزب هانظرسنجی بر بنا. داد خواهند

 خواهد کمتر است، نفر 217 که حزب این نمایندگان کنونی شمار از البته آمار این. داشت خواهد بعدی پارلمان در

 کارمحافظه لیبرال احزاب امروز و شد تأسیس اروپا مسیحی دموکرات احزاب دست به 197۶ سال در حزب این. بود

 است میانه چپ جناح از حزبی «هادموکرات و هاسوسیالیست پیشرو ائتالف».دارند حضور آن در نیز میانه راست و

 اروپا پارلمان در حاضر حال در حزب این. داشت خواهد آتی پارلمان ترکیب در را دوم بخت نماینده 135 با که

 .دارد نماینده 18۶

پيامدهاي 
ن قدرت گرفت
راست 

افراطي در 
اروپا 

تضعیف -1
همگرایی در 
اتحادیه اروپا

تضعیف -2
جایگاه بین 
یه المللی اتحاد

اروپا 

نژاد -3
پرستی و 
یبیگانه هراس

رشد اسالم-4
ستیزی

از هم -5
گسیختگی
اجتماعی 

چند قطبی-6
شدن جامعه 
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 در پوپولیستی گرایراست احزاب که رودمی احتمال اروپا اتحادیه عضو کشور شش در دیگری نظرسنجی اساس بر

 کارانمحافظه و هادموکرات سوسیال انتخابات این بازندگان. کنند برابر دو را خود هایکرسی شمار اروپا پارلمان

 ایتالیا، اسپانیا، اتریش، آلمان، در نظرسنجی یک نتایج آلمان "بیلد" روزنامه گذشته اسفند 18 روز. بود خواهند

 نتایج».است گرفته صورت اروپا پارلمان انتخابات با رابطه در نظرسنجی این. کرد منتشر را لهستان و فرانسه

( ENF) "آزادی و ملل اروپای" نام به پوپولیستی و افراطی گرایراست احزاب ائتالف که دهدمی نشان نظرسنجی

 37 از ائتالف این .«برساند کرسی ۶۷ به کرسی ۳۷ از و دهد افزایش را خود هایکرسی شمار اروپا پارلمان در تواندمی

 شده تشکیل ایتالیا، "شمال لیگ" حزب و فرانسه "اجتماعی حزب" ،"اتریش آزادی حزب" جمله از حزب،

 پارلمان آتی انتخابات پیروز هالیبرال افراطی، گرایانراست بر عالوه که دهدمی احتمال "بیلد" نظرسنجی.است

 احزاب ائتالف.برساند نفر 1۰1 به نفر ۶8 از را خود نمایندگان شمار تواندمی( ALDE) هالیبرال ائتالف. باشند اروپا

 خود کرسی 43 است آلمان مسیحی سوسیال و مسیحی دمکرات حزب دو شامل جمله از که( EVP) کار محافظه

 به نیز( S&D) هادموکرات سوسیال ائتالف.فرستاد خواهد اروپا پارلمان به نماینده 174 و داد خواهد دست از را

 به.دهد رضایت نماینده 141 به باید کرسی 45 دادن دست از با و داشت خواهد مشابهی سرنوشت زیاد احتمال

 این به "بیلد" نظرسنجی.داشت نخواهند اکثریت آتی پارلمان در فعلی پارلمان بزرگ ائتالف دو این ترتیب این

 اروپا پارلمان در نماینده 44 با و داد خواهد دست از را کرسی هشت نیز سبزها ائتالف که است رسیده نتیجه

 51 یعنی دهند،می دست از را کرسی یک تنها و خورد خواهند تریکوچک ضربه هاچپ.داشت خواهد حضور

 1.فرستندمی جدید پارلمان به نماینده
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 نتيجه گيري

های احزاب ملی گرای افراطی افزوده شود اما آنها آتی پارلمان اروپا بر تعداد کرسیرسد در انتخابات به نظر می

 هایپوپولیستبا وجود اقبال نسبی به اد قانونگذاری اروپا داشته باشند و تعیین کننده در نهقادر نباشند تا ائتالفی 

شود خطر ئله باعث نمیاما این مسافراط گرا اما همچنان راست و چپ میانه در اروپا حکمرانی خواهند کرد.

های یر بارها نسبت به رشد کرسیهای اخافراطی را دربلند مدت نادیده گرفت.مقامات اروپایی در ماه هایپوپولیست

 اشغال را اروپا پارلمان هاافراطی اگر گویدمی شورای رئیس «توسک دونالد» اند.گرایان در اروپا هشدار دادهافراط

 کنند،می زندگی اروپا فقیرتر کشورهای در که کارگرانی .شودمی تحقیر و پاشدمی هم از اروپایی بزرگ اتحاد کنند

له سبب همین مسئ .است نداده انجام آنها معیشتی شرایط ارتقای برای کاری «واحد اروپای  » که هستند مدعی

در دیگر کشورهای شرق اروپا  گرای افراطی در لهستان و مجارستان قدرت را در دست بگیرند.شده تا احزاب ملی

 سیاستمداران ناتوانی و میالدی 2۰۰8 سال در اقتصادی بحران وقوعگرایان افراطی در حال پیشروی هستند.نیز ملی

 در اقتصادی بحران تسری نشان داد اتحادیه اروپا تا چه اندازه شکننده است. بحران این فصل و حل در اروپا

اروپا را عمال به دو قسمت نابرابر تقسیم کرده  مجموعه این عضو کشورهای دیگر و اروپایی پذیر آسیب کشورهای

 گرا هستند.گرایی افراطنیز اقشار کم درآمد مستعد گرایش به سمت ملیاست.حتی در درون کشورهای مرفه 

جنبش جلیقه زردها در فرانسه نشان داد حتی کشورهای محوری و مرفه نیز با بحران روبرو هستند و شهروندان 

 و هابحران انواع وقوعاز سوی دیگر  دانند.های اتحادیه اروپا را منطبق با خواست خود نمیفرانسوی سیاست

 اروپا وحدت نماد زمانی که شنگن پیمان نظیر هاییپیمان تا است شده سبب واحد اروپای در امنیتی هایچالش

 شهروندانهای بیشتری از بخش اعتمادشکاری وجود دارد که آنشانه های  .شود کشیده چالش به شدمی محسوب

 ناامیدی هراندازه دهدکهمی دراروپانشان مختلف هایبررسی است. رفته ازدست سنتی واحزاب ملی نهادهای به

 جریان به نسبت بیشتری گرایش همزمان صورت به شودمی بیشتر سنتی هایجریان به نسبت اروپایی شهروندان

 .کنندمی پیدا افراطی راست

 گراییفراملی نماد که اروپا اتحادیه ساختار برای مبهمی آینده اروپا، قدرت هرم در افراطی راست احزاب آرام حرکت

 در پیش از بیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا ترامپ دونالد انتخاب با روند این و آوردمی وجود به است قاره این

های نژادی مخصوص به خود زندگی می کنند و افراط گرایان اروپا نیز مانند ترامپ با دغدغه.کرد پیدا نمود جهان

 در افراطی راست رهبران الملل با چالشی بزرگ روبرو شده است.نظام بیناروپایی که داعیه حقوق بشر دارد در 

 بینندمی سیستم ضد و قدرت ضد نمادهای عنوان به را ترامپ و پوتین آنان. دارند ترامپ با شخصی ای رابطه اروپا

آنها  شده باعث مشترک هدف این و کرد استفاده اروپاگرا نخبگان و اروپا اتحادیه با مقابله برای آنان از توان می که

  در کنار یکدیگر تالش کنند تا بیش از گذشته در پارلمان اروپا نفوذ کنند.


