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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ جون ٠۴
 

  احزاب نئونازيست و نژادپرست
 ! پارلمان اروپا شدند؟٢٠١۴ برندگان اصلی انتخابات 

   

آغاز شده بود، روز   اروپاۀ کشور عضو اتحادي٢٨ در ٢٠١۴ یه م ما٢٢شنبه بات پارلمان اروپا که از روز پنجانتخا

 اروپا تبديل شدند و در ۀدر اين انتخابات، احزاب راست سنتی به قدرت اول در قار. ، پايان يافت٢٠١۴ ی م٢۵شنبه يک

م  اروپا، پيروزی ھای چشۀھمين حال، احزاب نئوفاشيستی و راست ھای افراطی در برخی کشورھای عضو اتحادي

 و در سويدن حزب دموکرات ھای سويدن، در » ملیۀجبھ«گيری کسب کرده و از جمله در فرانسه حزب موسوم به 

 . انتخابات شد که ھمگی نژادپرست و نئونازيست ھستندۀ، برند...و» حزب استقالل انگليس«انگليس 

ی أھيچ حزبی نتوانست اکثريت آرای ر دھد که در اين انتخابات ھم چون انتخابات قبلی،  نتايج اعالم شده، نشان می

  .اما در اين انتخابات، احزاب راست و محافظه کار و نژادپرست در جايگاه نخست قرار گرفتند. دھندگان را کسب کنند

ليبرال دموکرات ھا نيز . احزاب سوسياليست اروپا، با کسب صد و ھشتاد و پنج کرسی در جايگاه دوم قرار گرفتند

  .فتاد و يک کرسی در جايگاه سوم قرار گرفتندتوانستند با کسب ھ

 کرسی از مجموع ٢١١ احزاب راست ميانه توانستند ،بر اساس برآوردھای رسمی که از سوی پارلمان اروپا منتشر شد

  . پارلمان اروپا را به دست آورند  کرسی٧۵١

سومين .  کرسی را به دست آورند٨۵١ ھا ھم به عنوان دومين فراکسيون برتر اين پارلمان توانستند  سوسيال دمکرات

ھر سه اين احزاب نسبت به انتخابات گذشته .  کرسی پارلمان٧١ھا ھستند با کسب  حزب برتر در پارلمان اروپا ليبرال 

  .ھای خود را از دست دادند تعدادی از کرسی 

 کرسی جديد را به ٨آورد و چپ متحد، تنھا حزب سنتی است که بيش ترين افزايش را در سھم خود در پارلمان به دست 

  . رسيد٣۴ به ۵٣نام خود ثبت کرد و کرسی ھای آن از 

 خواھد ، اروپاۀ اتحاديئی بدنه اجرا،س جديد کميسيون اروپائي اتحاديه اروپا انتخاب رۀيکی از اولين وظايف پارلمان آيند

و آرای اخذ روپا تقسيم شده است  کشور عضو اتحاديه ا٢٨ کرسی دارد که به نسبت جمعيت ٧۵١پارلمان اروپا . بود

  .ثير داردأ اروپا تۀميليون شھروند اتحادي ۵٠٠شده بر زندگی نزديک به 

 پارلمان اروپا، بار ديگر نشان داد که سيستم سرمايه داری جھانی، در ٢٠١۴ ی م٢۵شنبه نتايج انتخابات روز يک

ھا، مذھبی ھا، ناسيوناليست ھا و نظامی ھا را مقاطعی که دچار بحران می شود گرايشات راست افراطی، نئونازيست 
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جويان، نھادھای ھای کارگری، زنان، جوانان و دانش جنبش ۀبه قدرت می رسانند تا با ھر سرکوب عريان و وحشيان

  .دموکراتيک، سازمان ھا و احزاب سياسی چپ و کمونيست، بر بحران ھايش غلبه کند

ميزان مشارکت در انتخابات پارلمان . دھی بودند ی أ واجد شرايط ریئ ميليون اروپا٣٨٨در اين دور از انتخابات 

 سال ۵اين نرخ در مقايسه با حضور شھروندان در دور قبلی اين انتخابات که . و يازده دھم درصد اعالم شد ۴٣ اروپا،

 يا کاھش ميزان توان افزايش با اين ھمه در شماری از اعضای اتحاديه، می . پيش برگزار شده بود ثابت مانده است

  . ھای پيشين ديد مشارکت را نسبت به دوره

 مختلفی از سوی تحليل گران و مفسران سياسی و ئی انتخابات پارلمان اروپا، بحث ھائیھم اکنون پس از اعالم نتايح نھا

حزب ، نظير ئیی احزاب اروپاأدرصد باالی ميزان ر.  آغاز شده استئیھم چنين در ميان رھبران کشورھای اروپا

مانوئل والس نخست .  ھا دامن زده است ، به اين بحث... وسويدندر فرانسه، دموکرات ھای » جبھه ملی«نژادپرست 

  .توصيف کرده است» زلزله سياسی«وزير فرانسه آن را يک 

ه بھر» يوکيپ« جبھه ملی فرانسه و حزب راست گرای انگليس موسوم به ۀمخالفان اروپا که به ويژه از حضور گسترد

  .برده اند نيز پيشرفت قابل مالحظه ای در اين انتخابات داشتند

مخالفان اتحاديه اروپا، حدود صد و سی نماينده را راھی پارلمان اروپا کردند اما به دليل آن که اين افراد در ميان راست 

  .گرايان پراکنده اند نمی توانند گروه سياسی مستقلی را در پارلمان تشکيل دھند

فريج .  در بريتانيا در جای اول قرار گرفتء درصد آرا٢٧س حزب يوکيپ بريتانيا که حزبش با کسب ئييج، رنايجل فر

 نفری در پارلمان اروپا گروھی قوی تشکيل دھد و مشکل اين ٢۴ حزبش، حاال می خواھد با گروه ۀبا پيروزی بی سابق

، فريج اعالم کرده حاضر نيست با جبھه ملی فرانسه جاست که به دليل تنش ھای تاريخی بين يوکيپ و جبھه ملی فرانسه

  .فريج جبھه ملی را حزبی ضد يھود می داند. دست به ائتالف بزند

اما .  نماينده می تواند گروھی مستحکم در پارلمان داشته باشد٢۴مارين لوپن، رھبر راست ھای افراطی فرانسه ھم با 

عدم اتحاد اين .  دارندئی کشور اروپا٧ از ئی نياز به اعضائیتانيابرای تشکيل گروھی قوی ھر دو حزب فرانسوی و بري

 سؤالدو گروه، در جايگاه دو رھبر راست ھای افراطی در پارلمان، می تواند تشکيل گروھی قوی در پارلمان را زير 

 .بردب

س أرست است که او در ر، به توافق برسد و پيغامی به نايجل فريج داد که دئی حزب اروپا۴لوپن، پيش تر موفق شده با 

 ايستاده است و نمی خواھد با جبھه ملی به توافق برسد اما جبھه ملی ناگزير است که با چھار حزب ئیچھار حزب اروپا

 .گروھی جديد تشکيل دھد

ی أنام دارد که برخی از احزاب در انتخابات اخير ر» اروپای آزاد«گروه فعلی زير نظر گروه يوکيپ در پارلمان 

 حزب اصلی راست گرای افراطی در ۴لوپنی که موفق شده با . در مقابل آن ھا گروه مارين لوپن قرار دارد. ه اندنياورد

 .اروپا به توافق برسد

 المان» د.اف.آ«يکی از احزابی که می تواند توازن بين دو گروه راستگرای افراطی پارلمان را به ھم بريزد، حزب 

مان خواھند داشت، با انتخاب گروھی بين اروپای آزاد و گروه زير نظر مارين لوپن  نماينده در پارل٧آن ھا که . است

  .قدرتی دوباره به راست گرايان افراطی خواھند داد

اگرچه اين احزاب راست و نئونازيست ھنوز در پارلمان اروپا در اقليت خواھند بود ولی حضور نمايندگان آن ھا در 

  .ر خواھد دادييروپا را تغستراسبورگ، فضای سياسی پارلمان ا
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 درصد آرای شھروندان اين کشور را به خود اختصاص داده و ٢۵، »جبھه ملی«حزب خارجی ستيز فرانسه موسوم به 

ھر دو حزب از مخالفان .  درصد آرا را کسب کند٣١توانسته است بيش از » حزب استقالل انگليس«در بريتانيا نيز 

   .ھستند يه اروپاعضويت کشورھای متبوع خود در اتحاد

با  UMP کار حزب مخالف محافظه .  درصد از آرا را از آن خود کند٣/۶، تنھا توانست »جبھه ملی«، ٢٠٠٩در سال 

  . درصد آرا دوم شد٢١کسب 

مانوئل والس، نخست وزير فرانسه در واکنش به نتيجه کسب شده از سوی جبھه ملی به رھبری خانم مارين لوپن، اين 

اين واکنش نخست وزير سوسياليست در حالی است که حزب حاکم . توصيف کرد» ک و زمين لرزهشو«رويداد را 

 . و ھفت دھم درصد آرا را از آن خود کرد١۴فرانسه، تنھا 

از مخالفان اتحاديه »  ستاره۵جنبش « نيز اگرچه حزب دموکراتيک دست باال را در اين انتخابات داشت اما در ايتاليا

 .دکی از حزب حاکم قرار گرفتاروپا در فاصله ان

 درصد از ۵/٣۵، با کسب )CDU&CSU(يا ) يونيون(»  مسيحی مسيحی و سوسيال اتحاد احزاب دموکرات  «الماندر 

 دست ء درصد از آرا٢/٢٧، با جھشی مشھود نسبت به انتخابات گذشته به )SPD(دمکرات   اول و حزب سوسيال ءآرا

 درصد و حزب ۵/٧حزب چپ . اند  در رده سوم قرار گرفته ء درصد آرا٧/١٠ دست آوردن  سبزھا، با به. يافت

  . دست پيدا کردء درصد آرا٣/٣، تنھا به )FDP(دمکرات آزاد 

ھا برای نخستين بار به  ی أ درصد از ر٧ نيز توانستند با کسب  (AfD)»المانبديلی برای «سيس أت نمايندگان حزب تازه 

.  درصدی وارد اين پارلمان شوند٣ حزب کوچک نيز توانستند با حذف تبصره ۶ عالوه به. پارلمان اروپا راه پيدا کنند

اما حد نصاب يادشده در اين . کردند  درصد آرا را کسب می ٣، احزاب برای ورود به پارلمان اروپا بايد المانتاکنون در 

  .دوره از انتخابات برداشته شد

را    نتايج انتخابات پارلمان اروپاءبود که بعد از شمارش تمامی آرا نخستين کشور در اتحاديه اروپا جمھوری قبرس،

 ٨/٣٧با  DISY کار ای قابل مالحظه نسبت به ساير احزاب، حزب محافظه  پيروز اين انتخابات با فاصله . منتشر کرد

ا کسب حزب چپ قبرس نيز رده دوم را ب. س جمھور اين کشور نزديک استئياين حزب به ر.  استءدرصد از آرا

 . درصد از آرا نصيب خود کرده است٩/٢۶

 را به ء، بيش ترين آرا (Dansk Folke)فولک حزب دانسک . اند گرايان پيروزی کسب کرده   راست در دانمارک،

وزير اين کشور   ھا به رھبری نخست  دمکرات  برابر با سوسيال ئیھا دست آورده و در پارلمان جديد اروپا، کرسی 

 .کسب خواھد کرد

، توانستند آرای منتقدان اتحاديه اروپا را به سوی خود جلب کند و موقعيت شان  FPÖ گرايان حزب  راستدر اتريش،

.  را نصيب خود کرده استء درصد از آرا٢٠بر اساس نخستين برآوردھا، اين حزب حدود . در بروکسل را تحکيم کنند

اين حزب در مبارزات انتخاباتی عليه مھاجرت و .  است٢٠٠٩ درصد بيش تر از انتخابات سال ٧اين ميزان نزديک به 

، ھمراه با ديگر احزاب در تالش است تا يک  FPÖ. زده عضو اتحاديه اروپا تبليغ کرد ن به کشورھای بحرا کمک 

 PVV گرای جبھه ملی از فرانسه و دو حزب راست  . راستی در پارلمان اتحاديه اروپا به وجود بياورد فراکسيون دست

 .آيند از ھلند از شرکای احتمالی اين حزب برای تشکيل اين فراکسيون به حساب می 

اين حزب، دو کرسی را در .  را کسب کردء درصد آرا٨/١٢، » ھای حقيقی ندیفنل«گرای   حزب راست ند،در فنل

 کار ائتالف ملی  افظهحزب مح. پارلمان آتی اروپا از آن خود خواھد کرد که نسبت به قبل يک کرسی بيش تر خواھد بود

  یأ درصد ر٢/٢٣ توانست ٢٠٠٩اين حزب در سال .  اولين جايگاه را به خود اختصاص دادء درصد آرا٧/٢٢با کسب 

  .دست بياورد ھا را به 
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 به شرايطی منجر جيمآخرين انتخابات در بل. ی دھندگان در حال انتخاب يک دولت ملی تازه ھستندأ رجيمدر بلھم زمان 

 . اروپا در بروکسل استۀپايتخت اتحادي.  ماه بدون دولت سر کرد١٨ن کشور برای شد که اي

زمان با انتخابات پارلمانی اروپا برگزار ، که ھمجيمدر انتخابات پارلمانی بل» فالماند«در پی پيروزی ناسيوناليست ھای 

رسد اين کشور را برای چندمين بار در  که به نظر می ئی استعفا. دادءشد، اليو دی روپو، نخست وزير اين کشور استعفا

 باز می گردد، که اين ٢٠١٠به انتخابات پارلمانی  ،جيم آخرين بحران طوالنی سياسی در بل.يک بحران سياسی فرو ببرد

 . روز، بدون دولت گذاشت۵۴١ اروپا محسوب می شود را به مدت ۀکشور که پايتخت اتحادي

 ١۵٠ کرسی از ٣٣ گرای فالماند به رھبری بارت دو وور، موفق به کسب شنبه، حزب ملیبه دنبال انتخابات روز يک

 اليو بعد از . کرسی را از آن خود کرد٢۴کرسی پارلمان شد در حالی که حزب سوسياليست ھای فرانسه زبان، فقط 

  .، با حضور در کاخ سلطنتی اين کشور، استعفای خود را تسليم، پادشاه فيليپ کردی م٢۶ظھر دوشنبه 

ی دھندگان أر.  حزب سيريزا که مخالف برنامه ھای رياضتی است براساس نظرسنجی ھا اول شده استيونان،در 

اين در . يونانی، برای اولين بار موفق شده اند نمايندگان يک حزب چپ، يعنی حرب سيريزا را به پارلمان اروپا بفرستند

  .ند نماينده به بروکسل خواھد فرستادنيز چ»  زرينۀسپيد«حالی است که حزب راست افراطی موسوم به 

چھار امتياز بيش تر کسب کرد » دمکراسی نوين«حزب سيريزا در دور دوم انتخابات محلی نيز از حزب محافظه کار 

 .و آلکسيس سيپراس رھبر آن خواستار برگزاری فوری انتخابات سراسری شد

ات، آنتونيس ساماراس رھبر اين حزب و نخست در انتخاب» دمکراسی نوين« درصدی حزب حاکم ٨/٣با وجود شکست 

 .وزير يونان اصرار دارد که اين شکست برای برگزاری انتخابات زود ھنگام کافی نيست

و » سوسياليست ھا« سال چرخش بين دو حزب اصلی حاکم در اين کشور يعنی ٣٨پس از » قدرت«در بحران يونان، 

ھا از ماھيت انحصاری » نئونازيست«لمان اين کشور، به خصوص  پارۀ، با ورود احزاب جديد به عرص»راستگراھا«

  .و دو قطبی خود خارج شد

ھم چنين تاکنون ضعيف ترين حلقه اتحاديه اروپا يعنی يونان، از يک سو با اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری و 

  .  از سوی ديگر، با بحران اقتصادی شديد و ورشکستگی مواجه است

، در انتخابات ١٩٧۴ھم برای اولين بار از زمان پايان حکومت نظاميان بر يونان در سال » ئی طالفجر«حزب نئونازی 

 کرسی، به پارلمان راه ٣٠٠ کرسی از ٢۵ درصد آراء، يعنی چيزی در حدود ٧اخير پارلمانی توانست با کسب حدود 

  .يابد و در جايگاه ششم قرار بگيرد

اتحاديه اروپا، بانک . ، ھمواره يونان را تھديد می کنندالمان يونان، به خصوص اتحاديه اروپا و ديگر وام دھندگان به

 کنند که مھم ترين ءجھانی و صندوق بين المللی پول نيز چندين بار اعالم کرده اند که توافق نامه ھای فيمابين را اجرا

  .آن، اجرای سياست ھای رياضتی است

، آنتونيس ساماراس، ئیجود پيروزی حزب سيريزا در انتخابات اروپابا و«: گزارشگر يورونيوز در يونان می گويد

نخست وزير محافظه کار يونان دليلی نمی بيند انتخابات سراسری زودھنگام برگزار کند و تعھد کرده اصالحاتی انجم 

  .»دھد تا کشور بر بحران اقتصادی خود غلبه کند

 حزب .تخابات پارلمان اروپا از مقام خود کناره گيری کرد پس از اعالم نتايج انرھبر حزب سوسياليست اسپانيا،

يکی از احزاب اصلی و قديمی اين کشور است که نتيجه انتخابات پارلمان اروپا از سقوط محبوبيت  سوسياليست اسپانيا،

 اين . صندلی پارلمان اروپا را در اين دور انتخابات از دست دادند٢٣ کرسی از ٩سوسياليست ھا، . اش حکايت دارد

:  خبری در مادريد گفتجلسهوی در يک . نتيجه به کناره گيری آلفردو پرز روبالکابا، رھبر حزب سوسياليست انجاميد

يت سياسی برعھده مسؤولمی تواند بگويد که ھيچ کس . فتاده استند، می تواند بگويد که اتفاقی نياگر کسی به ما نگاه ک«
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 اعضای حزب و شخص ۀيت را به دوش گرفته اند و اين نتيجه برعھدمسؤولبرخی اين . ندارد ولی اين چنين نيست

  .»دبيرکل حزب است

ی، در سويدندو حزب جديد .  راه را برای احزاب جديدی به پارلمان اتحاديه اروپا باز کرد،سويدن آرای مردم ۀنتيج

 دو کرسی در پارلمان سويدن ھای  حزب نئونازيست دموکرات.  روند کنار احزاب ديگر به پارلمان اتحاديه اروپا می

 در صدی يک کرسی ٣/۵ درصدی خود به دست آورد و حزب ابتکار فمينيستی با آرای ٧/٩اتحاديه اروپا را با آرای 

رفتن به پارلمان اروپا  «: گويد ثريا پوست، کانديدای اول حزب ابتکار فمينيستی، می. در اين پارلمان را از آن خود کرد

  ».، ما در آن جا نظام پدرساالری را اختالل خواھيم کرداحساس عالی است

 در اتحاديه سويدن ھا دومين حزب بزرگ   در صدی بعد از سوسيال دموکرات٣/١۵ با آرای سويدنحزب محيط زيست 

يت مسؤول خواھد   میسويدن «:گوستف فريدولين، سخنگوی حزب محيط زيست، در سخنرانی خود گفت. اروپاست

 ». ھا بجنگد  خواھد در برابر نژادپرست   میسويدنبه عھده بگيرد، برای آينده کودکان زيست محيطی را 

ھای خود را در   در صد توانستند کرسی ۶/۵ در صدی و حزب مرکز با ۶ نيز با آرای سويدن یحزب دموکرات مسيح

 .پارلمان اتحاديه اروپا حفظ کنند

 در صد آرا را به دست آورد که چھارمين حزب ١٠ مردم،  در صد آرای مردم را دريافت کرد و حزب٣/۶حزب چپ 

 . از اتحاديه اروپا خارج شدء در صد آرا٢/٢ حزب پيرات با . در اتحاديه اروپا شدسويدنبزرگ 

ھای   ھا در ماه   اين نظرسنجینتايج. دھد  ھر سال، دوبار نظرسنجی بزرگ سياسی خود را انجام می سويدنمرکز آمار 

 در ماه سويدننظرسنجی اخير، آخرين نظرسنجی مرکز آمار پيش از برگزاری انتخابات .  شوند م می اعالیمبر و منو

  .مبر خواھد بودسپت

 اکنون  ی دھندگان به نتايج اين نظرسنجی نگاه کنند، امکان دارد که از ھمأپروفسور اولف بيرلد عقيده دارد که اگر ر

ر باعث افزايش آرای احزاب خارج از اين بلوک مانند ابتکار فمينيستی  انتخابات را روشن تلقی کنند و ھمين تصوۀنتيج

 . خواھد شدسويدن ھای  و دموکرات

اين کشور، تا . ی فراخوانده شدند تا يازده نماينده خود را انتخاب کنندأ ھم سه ميليون نفر به پای صندوق ھای ردر ايرلند

  .ه اروپا و صندوق بين المللی پول تدوين شده بود را دنبال می کردپنج ماه پيش برنامه نجات اقتصادی که از سوی اتحادي

 آن در اتحاديه اروپا و ھم چنين ناتوانی ۀشروع بحران مالی و اقتصادی در منطقه پولی يورو و گسترش عمق و دامن

ر پی داشته  در حل و فصل آن، در دو سال گذشته پيامدھای جبران ناپذيری را برای اروپای واحد دئیرھبران اروپا

  .است

 ميالدی از ايرلند آغاز شد و ٢٠١١ بروریھم زمان با شروع و گسترش ابعاد بحران اقتصادی، برای نخستين بار از ف

لند و فرانسه و يونان اال، يونان، اسپانيا و ايتاليا کشيده شد تا اين که سرانجام به اسلواکی و ھگ به پرتدامنه آن سريعاً 

  .رسيد

 اين انتخابات، ويکتور اوربان، نخست وزير مجارستان از يکی از احزاب ھم ئی از اعالم نتايج نھاتنھا چند ساعت پس

س کميسيون ابراز أ، مخالفت صريح خود را با حضور نخست وزير سابق لوکزامبورگ بر ر»حزب مردم اروپا«فکر 

  .کرد

نش به نتايج انتخابات پارلمان اروپا و  از حزب دموکرات مسيحی نيز در نخستين واکالمانآنگال مرکل، نخست وزير 

 را پيش مسألهاين . گو با نامزدمان ژان کلود يونکر را آغاز می کنيم و مطمئنا گفت«: رياست يونکر بر کميسيون گفت

از طرف ديگر می دانيم که ھيچ گروھی نمی . تر ھم تکرار کرده ايم که مھم اين است که کدام گروه پارلمانی قويتر است

 ». تصميم بگيردئیبه تنھاتواند 
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 نماينده پيشتاز است و گروه سوسياليست ھا و دموکرات ھا، ٢١٣با » حزب مردم اروپا« کرسی پارلمان اروپا، ٧۵١از 

 . کرسی در جايگاه دوم قرار دارد١٩٠با کسب 

س ئي برای انتخاب ربه اين ترتيب، احتمال نياز دو جريان اصلی حاضر در پارلمان به ائتالف در برابر احزاب مخالف،

 .کميسيون بسيار باالست

تاکنون گزينه ھای ديگری به جز يونکر، تمايل خود را برای رياست بر کميسيون به عنوان نماينده مورد توافق دو 

 . اعالم کرده اندئیجريان ميانه اروپا

ميت، رھبر حزب سوسيال از سه نخست وزير به عنوان رقبای اصلی يونکر نام برده می شود؛ خانم ھله تورنينگ اش

 .دموکرات دانمارک؛ يورکی کتاينن، از حزب ائتالف ملی فنالند و والديس دامبرووسکيس از حزب اتحاد ليتوانی

 در انتخابات پارلمان اروپا، جريان ھای سياسی سنتی، ئیبا وجود افزايش آرای احزاب مخالف با حاکميت نھادھای اروپا

 .ان حفظ کردندکمابيش اکثريت خود را در پارلم

تر خود فورا خواستار کسب رياست کميسيون اروپا ئي، در توالمان کانديدای برتر حزب مردم اروپا در ،ژان کلود يونکر

کميسيون اروپا . س جديد کميسيون اروپا خواھد بودئييکی از اولين وظايف پارلمان آينده اتحاديه اروپا، انتخاب ر. شد

  .رود  شمار می  اتحاديه اروپا بهئیبدنه اجرا

 از حزب سوسيال دموکرات ،س فعلی پارلمان اروپا و رقيب ژان کلود يونکر در انتخاباتئي ر،در مقابل مارتين شولز

در  (SPD)  دمکرات آرای حزب سوسيال.  گفت که معتقد است شانس آن را دارد که اين سمت را از آن خود کندالمان

 ۵/۶ درصد رسيد، که نسبت به انتخابات پنج سال پيش، ٣/٢٧ گذشته به ، با جھشی مشھود نسبت به انتخاباتالمان

  .دھد درصد افزايش نشان می 

ھم اکنون قيمت سوخت نيز يکی از مسائل اساسی .  ھای متعددی دست به گريبان استدشواریاتحاديه اروپا، با 

 افزايش بھای حامل ھای انرژی در ۀبار، بحث ھای گسترده ای درالمانبه ويژه در بريتانيا و .  استئیکشورھای اروپا

بحران در ارتباط با روسيه و وضعيت نامعلوم اوکراين، موجب توجه بيش تر به وابستگی اروپا به . جريان بوده است

  .واردات نفت و گاز از روسيه شده است

 با مردم تماس ئیی اروپا، ھم چنان ادامه دارد و از اين که نھادھائی ھا اروپا در حالی که مشکالت اقتصادی ميليون

، سبب افزايش اختيارات پارلمان اروپا شد و اين نھاد اکنون در ٢٠٠٩پيمان ليسبون در سال . ندارند مرتبا انتقاد می شود

  .تصميم گيری در مورد تقريبا تمام مسايل، با دولت ھای عضو اتحاديه مشارکت دارد

حيط زيست کم رنگ تر شده و در نتيجه بودجه ای که تاکنون منتقدان می گويند پيشنھادھای مربوط به حفاظت از م

 ١۵ به موجب توافقی که شده . می شد که با حفاظت محيط زيست ھم خوانی داشت، کاھش يافته استئیصرف برنامه ھا

اين تصميم موجب ناخرسندی نمايندگان . درصد بودجه محيط زيست، به حمايت از کشاورزی اختصاص خواھد يافت

 .و محافظه کار بريتانيا در پارلمان اروپا شدحزب سبز 

برای نمونه، بانک ھا بايد . ھنوز بر سر برخی تصميمات جدی، اختالف نظر بين اعضای اتحاديه اروپا وجود دارد

ھدف از اتخاذ اين . ذخيره پولی بيش تری داشته باشند تا در صورت تکرار مشکالت گذشته بتوانند با آن مقابله کنند

 را که با مشکل روبرو شده اند، ئیين است که ماليات دھندگان ناچار نشوند يک بار ديگر بدھی ھای بانک ھاتدابير ا

  .تضمين کنند

ن سقف برای پاداش ھا را رد کرده و شکايت خود را ئيولی دولت بريتانيا که رھبری آن با حزب محافظه کار است، تع

  .تدر ديوان دادگستری اتحاديه اروپا مطرح کرده اس
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اما ھم اکنون بحران اقتصادی و بی کاری در برخی کشورھای عضو اتحاديه اروپا و يا اعضای فقير آن، از بزرگ 

تاثير بحران بدھی ھا، اقدامات رياضت اقتصادی و رکود اقتصادی در حوزه يورو . ترين چالش ھا در اتحاديه اروپاست

 در . استئیاتحاديه اروپا در کشورھای مختلف اروپانظرسنجی ھا نشان دھنده افزايش ميزان بدبينی به  .است

 که دچار بحران اقتصادی بوده اند، به ويژه يونان، قبرس و پرتغال، برنامه ھای رياضت اقتصادی اعمال ئیکشورھا

  .شده از سوی اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول سبب ايجاد نگرش منفی نسبت به اتحاديه اروپا شده است

اکنون در مرزھای اين . اجران و پناھندگان يکی ديگر از موضوعات مھم و مورد مناقشه پارلمان اروپاست مھۀمسأل

زيرا ھزاران نفر از مردم آفريقا و آسيا برای فرار از فقر به اين قاره پناه . اتحاديه، کنترل ھای شديدتری اجرا شده است

  .می آورند

  

 تروريست بازگشت از )يوروپل( اروپا ليسوپ سازمان .است امنيتی وازينم اروپا، اتحاديه ھای دشواری از ديگر يکی

 امنيت عليه تھديدی را مسأله اين و کرد نگرانی ابراز شدت به اند، کرده سفر سوريه به جنگ برای که ئیاروپا ھای

  .خواند اروپا اتحاديه

 که برای جنگ به ئیمار ستيزه جويان اروپاآمارھای رسمی درباره ش«: ليس اروپا، در بيانيه خود اعالم کردوسازمان پ

 ٢٠٠٠ تا ١٢٠٠ ميالدی حدود ٢٠١٣سوريه رفته اند، وجود ندارد اما شمار اين ستيزه جويان در سوريه تا اواخر سال 

 ».نفر برآورد شده است

تا زمانی «:  کرديوروپل، با اشاره به افزايش تعداد ستيزه جويان در سوريه ھم زمان با تشديد بحران اين کشور، تصريح

 محسوب ئیکه جنگ ھای خونين داخلی در کشورھای عربی جريان دارد، اين کشورھا بھترين مقصد پيکارجويان اروپا

 .می شوند و تا ھر زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، در اين کشورھا حضور خواھند داشت

 به جای ئیز طريق ترکيه، ستيزه جويان اروپا آسان بودن ورود به خاک سوريه اۀدرساي«اين سازمان، اشاره کرد که 

 ».رفتن به کشورھای ديگر نظير افغانستان، مالی، سومالی و يمن برای جنگيدن، بيشتر به سوريه می روند

انتظار می رود با توجه به تحوالت جاری در سوريه اين آمار در سال جاری «: ليس اروپا، خاطرنشان کردوسازمان پ

 ».ميالدی افزايش يابد

اين گزارش از احتمال افزايش حجم تھديدات عليه ھمه کشورھای عضو اتحاديه اروپا ھم زمان با بازگشت پيکارجويان 

 .از سوريه خبر داد

اين سازمان از .  را نيز اداره می کندئیيوروپل، سازمان اجرای قانون در اتحاديه اروپاست و واحد اطالعات امنيت جنا

 کارمند ٨٠٠مقر اصلی آن در الھه واقع است و تقريبا . انونی فعاليت خود را آغاز کرد ميالدی، به طور ق١٩٩٩سال 

 . گزارش يوروپل ھر ساله بر اساس اطالعات کشورھای عضو اتحاديه اروپا گردآوری و منتشر می شود.دارد

ی سابقه احزاب در مجموع، اوج گيری احزاب جديد، حفظ موقعيت محافظه کارھا با وجود کاھش کرسی ھا و ورود ب

  .راست و خارجی ستيز به پارلمان اروپا از پديده ھای انتخابات اين دوره به شمار می رود

 کرسی در انتخابات اخير پارلمان اروپا به دست ١٨۶ و سوسيال دموکرات ھا ٢١٢اگرچه احزاب محافظه کار تعداد 

 کرسی به عنوان يک قدرت بزرگ ١٨٣وع با کسب  نيز موفق شده اند در مجمئیآورده اند اما احزاب مخالف اروپاگرا

  .در اين انتخابات ظاھر شوند

به عقيده کارشناسان، رياضت ھای اقتصادی و اجتماعی و سطح باالی بيکاری در اتحاديه اروپا موجب شده است تا 

 مختلف را  و راست افراطی با سخنان عامه پسند و ضد يوروی خود، نظر مردم کشورھایئیتشکل ھای بدبين اروپا

 ھا برای نخستين بار در تاريخ تشکيل ئیبه اين ترتيب، اروپا. جلب کرده و ھم چون اسب تروا وارد پارلمان اروپا شوند
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پارلمان مشترک خود، درھای آن را به سوی ائتالفی گشوده اند که به طور مشخص، ھدف خود را تضعيف طرح 

  .وحدت اروپا اعالم کرده است

ايشات راست و ناسيوناليست و نئونازيست، فقط به اروپا محدود نيست و در انتخابات اخير ھند نيز البته قدرت گيری گر

رھبر حزب بھاراتيا جاناتا، که حزبی با گرايش ھای افراطی ھندو مذھب . حزب افراطی ناسيوناليست به قدرت رسيد

در مصر ژنرال . ور قلمداد کرده استاست، پيروزی در انتخابات عمومی ھند را آغاز فصلی جديد در تاريخ آن کش

  ...س جمھور شد و در تايلند ارتش قدرت را به دست گرفته وئيعبدالفتاح السيسی فرمانده کودتاچی ھا ر

بازارھای . در چنين شرايطی، اين روزھا در اروپا، تنظيم مجدد تالش ھای رياضتی و محرک ھای رشد اقتصادی است

اين نتايج حاصل از انتخابات پارلمانی در کشورھای عضو اتحاديه اروپا و در داخل مالی، وضعيت خوبی ندارند، بنابر

  .اين کشورھا، موقعيت شکننده و ناپايدار و بی ثباتی دارند

احزاب راستگرا توانستند در اين انتخابات،  نتايج انتخابات پارلمانی اروپا، می توان به اين جمع بندی رسيد که در تحليل

.  از عملکرد دولت ھايشان استئیاين نتيجه ناشی از نااميدی مردم کشورھای اروپا. دست بياورندنتايج خوبی به 

، حمله ھمه جانبه به دستاوردھای دوره ھای گذشته مردم اين کشورھا، به خصوص حمله به ئیعملکرد دولت ھای اروپا

وسيع کارگران، منجمد کردن بيمه ھای اجتماعی، خدمات عمومی، افزايش سن بازنشستگی، اخراج سازی ھای 

دستمزدھا، افزايش سرسام آور کاالھای ضروری مردم، سرکوب اعتراضات مردمی و ھم چنين اختصاص بودجه ھای 

  .بوده است... کالن به شرکت ھای بزرگ بحرانی و بانک ھا به حساب مردم و نھايتا رشد فاشيسم و تئونازيسم و

ظر اقتصادی در وضع بدی قرار دارند و آرای مردم اروپا در انتخابات  در سال ھای اخير، از نئیکشورھای اروپا

  . استئیپارلمانی اين قاره، رای اعتراض به اتحاديه اروپا و عملکرد دولت ھای اروپا

 از دولت ھای راست و ليبرال و محافظه کار و اتحاديه اروپا به شدت ناراضی ئیمردم کشورھای اروپا بنابراين، 

ن کشورھا، در غياب جنبش ھای قوی و راديکال کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانش جويان و مردم اي. ھستند

برای مثال، بر اساس . غيره، و در اعتراض به دولت ھا، رای خود را به گرايشات سوپر راست و تئونازيست ھا داده اند

غل عضو کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری  درصد نه از کارگران بيکار، بلکه کارگران شا١۵گزارشات رسمی، حدود 

ر آرای ئيبنابراين، اين تغ.  ريخته اندسويدن، آرای خود را به صندوق حزب تئونازيست دموکرات ھای )او.ال (سويدن

مردم، قبل از ھر گرايشی ضروری ست که مورد توجه و امر مستقيم جنبش کارگری سوسياليستی و جنبش ھای 

اجتماعی مستقيما - باشد تا به عنوان اصلی ترين جنبش سياسی ئیابری طلب کشورھای اروپااجتماعی آزادی خواه و بر

در مقابل » تغيرات بنيادی« شود و استراتژی و بديل طبقاتی خود را با ھدف ئیوارد عرصه سياسی کشورھای اروپا

  .جوامع قرار دھد

  ٢٠١۴ جون دوم -  ١٣٩٣ ]جوزا[دوشنبه دوازدھم خرداد

 

 


