
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 اروپا پارلمان انتخابات
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  نکات برجسته 

 

 

 درصد(51)یافت. افزایش ۱۹۷۹ سال در اروپایی انتخابات اولین برگزاری زمان از تاریخ در بار نخستین برای انتخابات این در کنندگانشرکت شمار *

 میانه پچ حزب و «میانه راست هایسوسیالیست» یعنی پارلمانی اصلی گروه اروپا )دو پارلمان انتخابات در آلمان حاکم سیاسی جریان ضعیف پیروزی  *

 کنند( خود آن از را پارلمان اکثریت انتخابات، این در هاکرسی بیشترین کسب وجود با نتوانستند «مردم»

  بریتانیا «کارمحافظه» حاکم حزب شکست و «برگزیت» گراهایراست حزب موفقیت  *

 بلژیک و فرانسه،ایتالیا کشورهای در افراطی راست جریان نسبی موفقیت  *

  مرکزی و شرقی اروپای کشورهای از بسیاری در گراعوام هایجریان و افراطی راست احزاب موفقیت عدم *

  ایرلند آلمان و در ویژهبه سبز احیای جریان  *

 

 مقدمه 

درصد  50کمي بيش از  و شد برگزار( 1398خرداد  5تا  2) ۲۰۱۹ مه ۲۶ تا ۲۳ در روزهاي اروپا پارلمان انتخاباتنهمين دوره 

 انتخابات جريان در گذاري اتحاديه اروپا کنند.نمايندگان خود را راهي نهاد قانونشهروندان اروپايي پاي صندوقهاي راي رفتند تا 

 مچنين،ه آورد. دست به را اروپا پارلمان هايکرسي بيشترين « وبر مانفرد » رهبري به اروپا « مردم » حزب فراکسيون اروپا پارلمان

 بيشترين ايمنطقه و سبز احزاب و افراطي راست ها،ليبرال آنکه حال دادند، دست از را خود هايکرسي ميانه چپ و ميانه راست

وج هاي اخير و پس از مآنچه موجب اهميت اين انتخابات شد فضاي دو قطبي بود که در سال .آوردند دستبه را کرسي ميزان

عمال اروپا را دچار  ،مخالفبحران مهاجرت و تقسيم شدن نيروهاي سياسي به دو گروه موافق و  مهاجرت پناهجويان به وجود آمد.

با وجوديکه . گرا که با حضور پناهجويان در خاک اروپا مخالف هستند را فراهم کرددودستگي کرد و زمينه رشد احزاب سياسي راست

جه نتيها را اشغال کنند اما نبايد از نظر دور داشت که در اين انتخابات احزاب سنتي ميانه رو باز هم توانستند بيشترين کرسي

 .دهد افراطيون آرام آرام در حال پيشروي در ساختار قدرت اتحاديه اروپا هستندايتاليا و بلژيک نشان مي فرانسه، انتخابات در انگليس،

کرسي افزايش  60 بيش ازبه  (2019) بود که اين رقم در اين انتخابات کرسي ۴۰ از بيش ۲۰۱۴ انتخابات در افراطي راست سهم

 يافته است.

  شهروندان اروپايي راي 

 اين.قطعي بازنده و نه قطعي داشت نه پيروز اين انتخاباتبه عبارت ديگر  نتيجه انتخابات پارلمان اروپا چندان غير منتظره نبود و

 از با اروپا پارلمان اصلي حزب دو انتخابات، اين در .ملي و ايمنطقه سطح در احزاب هايرقابت از بود ايصحنه واقع در انتخابات
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 بدي هب نتايج زيرا آن را ناديده بگيرند توانندمي آنان حال اين با به چالش کشيده شدند اما هايشانکرسي از شماري دادن دست

 ۲۵ از کمتر میالدی ۱۹۸۹ سال از بار اولین برای «اروپا مردم» میانه راست حزب .نبود کشيدندمي را انتظارش که آنچه

 خود به را آرا درصد ۲۰ از بیش نتوانستند نیز «هاسوسیالیست» دیگر سوی از. داد اختصاص خود به را آرا مجموع درصد

 .بود اروپا پارلمان مستقيم انتخابات برگزاري آغاز زمان از و ۱۹۷۹ سال از آنان انتخاباتي عملکرد بدترين اين .دهند اختصاص

 اند،کرده تجربه را رشد که احزابي ميان در.کند خود آن از کشور اين در را راي باالترين توانست «ليگا» افراطي راست حزب ايتاليا در

 جلب همه از بيش است داده ارتقا عدد ۷۵ تا ۷۰ به را پارلمان در هايشکرسي که ايتاليا کشور وزير «سالويني ماتئو» ائتالف شکبي

 کرسي ۱۹ دوم مقام کسب با و بزند کنار را «ستاره ۵ جنبش» حزب توانست «دموکرات حزب» ايتاليا درهمچنين  .کندمي توجه

 . دهد اختصاص خود به را

  .بگيرد اختيار در را کرسي ۱۹ و آورد دست به قاطعي پيروزي توانست «سوسياليست» حزب هم، اسپانيا در

 راراستگ وزيرنخست به متعلق «فيدز» حزب که جايي آمد؛ دست به مجارستان در اروپا اتحاديه منتقد احزاب پيروزي بهترين

  .کند کسب پارلمان در را کرسي ۱۳ و دهد اختصاص خود به را آرا درصد ۵۳ توانست «ويکتوراوربان»

 ۲۳۵ اندتوانسته منتقد احزاب اين رسدمي نظر به مجموع در. آورد دست به را آرا درصد ۵۳ اتحاديه منتقد حزب هم لهستان در

  .دهند اختصاص خود به را کرسي ۷۵۱ مجموع از کرسي

 يابد دست وفقيتم به توانست اروپاست اتحاديه قطعي ترک موافق که «فارانژ نايجل» به متعلق يتبرگز تاسيستازه حزب بريتانيا در

 ماندن باقي خواهان که «دموکرات ليبرال حزب» موفق عملکرد با آنان پيروزي اين حال اين با. کند جذب را آرا سوم يک حدود و

 . دهد اختصاص خود به را آرا درصد ۲۰ حدود توانست حزب اين. است شده تعديل اروپاست اتحاديه در

 هب جمهوري»ماکرون امانوئل حزب و کند کسب را کشور در اول مقام توانست لوپن مارين به متعلق «ملي جبهه» حزب فرانسه در

 رو پيش هايماه در تواندمي فرانسه، در دوم مقام کسب عليرغم فرانسه جمهوررئيس با اين حال حزب.بگذارد سر پشت را «پيش

 مجلس و کميسيون شورا، در قوا توازن در که بگذارد پايه را پيشرو و کوچک گروهي يا گيرد دست به پارلمان در را هاليبرال رهبري

 1 .کند ايفا نقش اروپا

                                                           

 2019/05/27يورونيوز،ـ  1
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  نتيجه نهايي انتخابات 

 
 کرسي حزب رديف

1.  
 180 حزب مردم اروپایی

2.  
 152 ها ها و دموکراتاتحاد پیشرفته سوسیالیست

3.  
 105 ها برای اروپااتحاد دموکراتها و لیبرال

4.  
 67 سبزها / اتحاد آزاد اروپایی

5.  
 61 طلبان و اصولگرایان اروپاییاصالح

6.  
 57 ها و آزادیاروپای ملت

7.  
 54 اروپای آزادی و دموکراسی مستقیم

8.  
 38 های متحد اروپاییچپ

9.  
 30 احزاب و گروه هاسایر 

10.  
 7 هامستقل

 751 جـــمــع
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 حرکت آرام راست افراطي به سوي قدرت 

 گرايان تراس موفقيتي ديگر براي اروپا اتحاديه سراسر در اروپا پارلمان روزه چهار انتخاباتکم نيستند کارشناساني که معتقدند 

 اب اروپا سراسر در ها دموکرات سوسيال و ميانه رو راستگراي احزاب نهايي نشان مي دهد نتايج .بوده است در غرب اروپا افراطي

 برنده .نده اداد افزايش را خود آراء و البته سبزها بطور محسوسي افراطي راست احزاب مقابل در و شدند روبرو خود راءآ ريزش

 آراء درصد دهم 3 مميز 23 کسب با فرانسه در ملي جبهه راستگراي افراطي حزبو  بودند افراطي گرايان راست فرانسه در انتخابات

 3 از بيش نيز «دي اف اي» افراطي راستي دست حزبسبزها برنده اصلي بودند اما  ،با وجوديکه در آلمان .شد پيروز انتخابات در
 ولتد شريک ،«اليگ» راستگراي حزبدر دست دارند و  را قدرتهم اکنون  افراطي راستگراياندر ايتاليا  .افزود خود قدرت بر درصد

زرگ در بريتانيا شگفتي ب.کنند خود نآ از را نخست مقام توانستند بار نخستين براي و آنها بود اروپا پارلمان انتخابات برنده ائتالفي،

 رد نيز کار محافظه حاکم حزبو  شد انتخابات پيروز افراطي گراي راست حزب يک عنوان به  «برگزيت» حزبرخ داد جايي که 

 «ديدج فالمانهاي» طلب استقالل و گرا راست حزبو  شدند انتخابات پيروز راستگرا احزاب بلژيک هم در .گرفت قرار پنجم جايگاه

 .کردند کسب را نخست راي

 نقش آمريکا 

 استيو. ندک تاسيس سياسي يبنياد اروپا اتحاديه در قصد دارد ترامپ سابق مشاور ،«بنن استيو» شد اعالم در خبرها گذشته سال

 بلکه يورکنيو يا واشنگتن در نهاين بار  او اما شودمي ياد در آمريکا ترامپ دونالد ظهور پرده پشت عنوانبه او از که ستا کسي بنن؛

 در ايتازه پروژه ،گذاشت «جنبش» نام آن را و کرد بنيادي تاسيسبه دنبال تغييرات سياسي است.در همين راستا وي  بروکسل در

 هب)که ترامپ با آن به شدت مخالف است( را  اروپا اتحاديه يکپارچگي طريق اين از تا بود گراراست احزاب تقويت آن هدف که اروپا

 که بود ااروپ پارلمان در افراطي راست هايپوپوليست از «ابرگروه» يکدنبال  به بنن استيو ه است کهگفته شد بيندازد. مخاطره

 گرايراست هايگروه به کمک اين اقدام  .دهد جاي خود در ۲۰۱۹ سال انتخابات از پس را پارلمان اين نمايندگان سوم يک تا بتواند

 مي کردند. فعاليت توجه قابل ايبودجه يا و ايحرفه سياسي ساختار بدون که بود اروپا در ظهور حال در

 تاليا،ايمجارستان، مانند کشورهايي در و انديافته اروپا در گيريچشم قدرت ستيز،بيگانه گرايراست هايگروه اخير، هايسال در

 اين اما اند،شده قدرتمند شدتبه هم هلند و انگلستان فرانسه، مانند کشورهايي در آنها فتند.گر دستبه را قدرت لهستان و اتريش

 .اندبوده مواجه مالي منابع تامين و گذاريسياست در ضعف با محبوبيت، افزايش وجود با گراراست هايجنبش

 جدي ليشک به که بتواند بود متحد جناحيهدف اصلي پوپوليستهاي آمريکايي براي حمايت از دست راستي هاي افراط گرا ايجاد 

 خبري پايگاه .بينجامد «اروپايي پوپوليستي جنبش» درون در بنن استيو عظيم نفوذ به و کرده ايجاد اخالل اروپا پارلمان کار روند در

 راستگراي هايجريان نمايندگان از بسياري با گذشته سال يک در «بنن» است داده گزارش بنن اظهارات به استناد با "بيست ديلي"
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 وزيرخستن ،«اوربان ويکتور» فرانسه، ملي جبهه رهبر ،«لوپن مارين» بريتانيا، استقالل حزب سابق رهبر «فاراژ نايجل» مانند اروپا

 1.است کرده رايزني لهستان پوپوليستي احزاب نمايندگان با نيز و مجارستان راستگراي

 سردرگمي ايدئولوژيک 

 فاشيسم شتبازگ نمايانگر آنکه از بيش اروپا پوپوليستي تجربه که باور است اين بر فرانسوي گرايچپ فيلسوف ،«موف شانتال»

 مالی بخش سمت به گردش نولیبرالی، هایسیاست او، فکرانهم و موف باور به.است نولیبرالیسم هژمونی شکست نمايانگر باشد،

 است دهش باعث اقتصادی فشار افزایش و رفاه دولت رفتن بین از ویژهبه و کار نیروی کردنمتزلزل ها،کارخانه تعطیلی اقتصاد،

 .شوند خسته قدرت غالب جریان نخبگان از مردم که

 گرايانپچ بنابراين، و ديد دموکراتيک مطالبات از ايهسته توانمي نيز افراطي راست به دهندگانرأي اقبال در حتي گويندمي آنها

 نيفرافک با افراطي گرايانراست که چرا. بگيرند را فاشيسم رشد جلوي ــ چپ پوپوليسم راه از ــ مطالبات اين به ويژه توجه با بايد

 .کنندمي هدايت ديگري کانال به را مردمي برحق مطالبات مهاجران، بر نوليبراليسم از حاصل مشکالت

 آن رب و شده بدل «مالي اتحاديه» يک به تنها اروپا اتحاديه گويندمي آنها. دارند مشکل اروپا اتحاديه کنوني شيوه با هم ايعده

 سالاز «ميانه چپ» احزاب عملکرد و «نوليبراليسم» از انتقادها.ندارد تمرکز کافي حد به شده،گفته ترپيش «اروپايي هايارزش»

 آنها. است داده قرار بدي موقعيت در را)چپ ميانه( هاحزب اين بود، ميانه راست هايسياست با همسو واقع در که بعد به ۲۰۰۰

 پايگاه زماني که برمن دانشگاه سياست برنامه مدير ،«کله آندرياس».هستند خود آراي دادن دست از حال در ميانه راست از بيش

 ست؛ا بزرگي راستيبه يلحظه هستيم، شاهدش آنچه: »گويدمي «پستواشنگتن» روزنامه به بود، آلمان دموکراتسوسيال حزب

 مدافع سنتا  که دموکرات سوسيال حزب احياي براي اما.است دموکراتسوسيال حزب به او اشاره.« است حزب يک تدفين مراسم

 و گويدمي سخن سوسياليسم از شورمندانه هادموکراتسوسيال جوانان شاخه رهبر ،«کوهنرت کوين» که است آلمان در کارگران

 اپيتاليسمک بر غلبه اشتراکي، مالکيت بدون: »است داده ارائه را دبليو ام بي خودروسازي کارخانه بر «اشتراکي مالکيت» پيشنهاد

 2.«است درک غيرقابل

 رقابت براي رياست کميسيون اروپا 

 بسياري کنونا هم از و است مانده باقي اروپا اتحاديه کميسيون رئيس مقام در «يونکر کلود ژان» فعاليت دورۀ پايان تا يکسال از کمتر

 ليديبسيار ک مقاميکه  اروپا کميسيون رئيس .اندکرده اعالم او جانشيني براي را خود آمادگي اتحاديه اين در برجسته هايچهره از

 حقيقت در و اروپا اتحاديه اجرايي شاخه کميسيون اين. شودمي گفته اروپا کميسيون مقام باالترين به که است اروپا اتحاديه در

 اتحاديه اياعض به بهادار اوراق ساير و پول تخصيص مسئول ،اروپا کميسيون ئيسر مي شود. محسوب اتحاديه اين نهاد قدرتمندترين

                                                           

 2018/07/22دويچه وله،ـ  1

 

 2019/05/22دويچه وله،ـ  2
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 تمامي و کرده تعيين را کميسيون کار دستور او. کند صادر را اعضا اخراج يا جديد انتخابات دستور نياز صورت در تواندمي و است

 .کندمي ابالغ اجرا براي را اروپا پارلمان در مصوب قوانين

 را او و هبرگزيد را کميسيون اين بر رياست نامزد است، عضو کشورهاي سران شامل که اروپا اتحاديه سران شوراي قوانين، اساس بر

 دخواهن رد يا تاييد خود راي با را انتخاب اين نيز اروپا پارلمان در حاضر احزاب و کندمي معرفي اروپا پارلمان به راي کسب براي

 انتخاب در تريپررنگ نقش آورد، دست به ۲۰۱۹ مه پارلماني انتخابات در را هاکرسي اکثريت بتواند که گروهي دليل همين به. کرد

 طحس در متعددي سياسي هايبنديدسته اکنون هم از که است شده باعث مساله اين.داشت خواهد اروپا کميسيون آيندۀ رئيس

 1.کند معرفي پست اين براي نيز را خود نامزد ،مي کند تالش گروه هر و آيد بوجود اروپا پارلمان

 رسما اآنه از را خود حمايت نيز اروپا اتحاديه عضو کشورهاي رهبران که شوند انتخابات اين نامزد توانندمي هاييچهرهگفتني است 

 شپي سال چهارده از او.است زمينه اين در هاگزينه ترينبرجسته از يکي آلماني ساله ۴۶ سياستمدار ،«وبر نفردام». باشند کرده اعالم

 ۲۰۱۴ الس از را «مردم حزب فراکسيون» يعني پارلماني گروه بزرگترين رهبري و کندمي فعاليت اروپا پارلمان در نماينده عنوان به

 .دارد عهده بر ميالدي

 عظمصدرا ،«مرکل آنگال» .دارند نظر اختالف اروپا کميسيون آينده رياست درباره فرانسه و آلمان رهبرانبرخي خبرها حاکيست 

 يسرئ ،«ماکرون امانوئل» مقابل در. کند مي حمايت اروپا کميسيون آينده رياست براي اروپا مردم حزب نامزد وبر، مانفرد از آلمان

 تحاديها آينده سران انتخاب مورد در فرانسه جمهوري رئيس .است مخالف اروپا کميسيون بر وبر مانفرد رياست با فرانسه جمهوري

 در و ندباش موافق ما اروپايي پروژه با که گيرند قرار کليدي مناصب در افرادي که است اين کليدي نکته من براي: »گفت اروپا

 برره چهار از نفر دو که است مايل که کرد تاکيد ادامه در ماکرون امانوئل .«باشند کارآمد و خالق پرجذبه، ممکن حد بيشترين

 سخن رانسهف زبان به وي اينکه دليل به وبر مانفرد رياست با پاريس ها گزارش به بنا. شوند انتخاب زنان ميان از اروپا اتحاديه آينده

 معمول از رتردشوا را اتحاديه سران انتخاب سر بر توافق اروپا پارلمان ترکيب رسد مي نظر به ترتيب اين هب .است مخالف گويد، نمي

 2.است کرده

 نتيجه گيري 

 نمايندۀ ۷۵۱ گزينش براي گيري راي در تري نسبت به دوره هاي گذشته گسترده بصورت اروپا شهروندانآمارها نشان مي دهد 

 حزابا پيشروي» و «گرا عوام و اروپاگريز کار، محافظه نيروهاينسبي  موفقيت» ،«مشارکت افزايش». کردند شرکت اروپا پارلمان

 پارلمان اروپا بود. انتخابات دوره اين اصلي از شاخصه هاي «زيست محيط مدافع

 «مردم» ميانه چپ حزب و «میانه راست هایسوسیالیست» يعني پارلماني اصلي گروه دو ،اروپا اتحاديه تاريخ در بار اولين براي

 نمايي قدرت رايب راه ترتيب اين به. کنند خود آن از را پارلمان اکثريت انتخابات، اين در هاکرسي بيشترين کسب وجود با نتوانستند

با اين  .ه استشد باز  اروپا کميسيون رياست مقام کسب براي  «هادموکرات و هالیبرال» اتحاد ويژهبه پارلمان در هاليبرال بيشتر
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 هسپارر گسترده طوربه ايرلند و آلمان از ويژهبه هستند که اروپا سبزهاياين دوره از انتخابات  سياسي در ترين جريانحال شاخص

 .نداهشد اروپا پارلمان

 مواجه ديج ابهامات با را اروپايي همگرايي آينده اروپايي، هايکشور در پوپوليستي و گرايانهملي هايگرايش رشد اخير هايسال طي

 به .شد تبديلهاي آينده در سال اروپا اتحاديه آينده مسير سنجش براي ايعرصه به اروپا پارلمان اخير انتخابات است لذا  ساخته

 ها،ليبرال و اندشده ترضعيفاند که تاکنون قدرت را در دست داشته ميانه بزرگ احزاب اروپايي کشور ۲۸ از بسياري در ناظران، عقيده

 شده اند. ترقوي راستي دست احزاب البته و هاسبز

 احزاب و سبزها با همراه ،دهندآنرا تشکيل مي گرايانملي و هاليبرال از ايمجموعه که ميانه راست بلوکبا اين حال به نظر مي رسد 

و قدرت را در پارلمان اروپا در  دهند تشکيل  توجه قابل اکثريت يک مسيحي، دمکرات و هادمکرات سوسيال مانند ميانه سنتي

دست گيرند.البته نبايد فراموش کرد که احزاب پوپوليست و دست راستي هم يک اقليت تاثيرگذار تشکيل خواهند داد و بيش از 

 گذشته در نهاد قانونگذاري اتحاديه اروپا ايفاي نقش خواهند کرد.

   


