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 سیانگل لنگریب یکشت و خروج کی یشکاف کالبد

 زادههدایت سلطان

 

 

 در. ستین فهم قابل آن از یناش تناقضات و سمیبرالینئول بحران از جدا اروپا، هیاتحاد از ایتانیبر خروج بحران

 در یاعمده یهایدگرگون ،یاروپائ یهاکشور یها استیس بر سمیبرالینئول تیحاکم از دهه چهار یط

 تمرکز ،یطبقات میعظ یهایجائجابه. است آمده بوجود هاآن تیحاکم تحت جوامع و هادولت یبندخصلت

 بافت ختنیر همبر جامعه، از یمهم یهابخش شدنرانده هیحاش به و محدود یتیاقل دست در ثروت دیشد

. است یگرید شکل به ۱۹۴۰یدهه در یپوالن کارل «بزرگ یهایدگرگون»  آورادی ،یاقتصاد و یاجتماع

 آن از یبخش توانیم را اروپا هیاتحاد از ایتانیبر خروج که بحران، نیا یهانهیزم به دارد ینظر نوشته، نیا

 .دانست
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 یریمگچش شکل به عضو یکشورها درون در هم و هیاتحاد درون در هم بحران نیا. وسترروب یجد یاسیس بحران کی با اروپا ـ۱

 تیجمع از یمختلف یهاهیال یعموم افکار در. اروپاست هیاتحاد در کیدموکرات یکسر وجود آن، بارز نمود .شودیم مشاهده

 اروپا ینهادها رهبران که است گرفته شکل دهیا نیا کند،یم عبور یتیجمع مختلف یقشرها و احزاب از یبرانیم از که شهروندان

  و است افتهی انتقال کیبوروکرات ینهادها به عضو یهاملت از تیحاکم و اندنشده انتخاب روپاا شهروندان میمستق آرائ توسط

 است نیا سوال. ستین یلغو سخن برد،یم رنج کیدموکرات یکسر از اروپا کهنیا گفتن. ندارند آن در یمیمستق یصدا شهروندان

 یکسر عنوان یبرا یتنهائ به یاستدالل نیچن د؟ینام اروپا هیاتحاد از خروج در شهروندان اعتراض عمده لیدل راآن توانیم ایآ که

 بلکه ؛بودند نکرده انتخاب میمستق طورهب سیانگل شهروندان زین را ،سیانگل ریوزنخست کامرون، رایز .ستین یکاف کیدموکرات

 به یرا با سیانگل مردم ایآ. است یحزب یباال یبوروکراس همه، از ترشیب و کارمحافظه حزب عضو هزار صدوپنجاه منتخب کامرون،

 هیاتحاد ساختار در دهد؟یم نشان را خود کجا در کیدموکرات یکسر وجود گرفت؟ خواهند خود دستهب را خود سرنوشت خروج،

       هدید عضو یکشورها از کیهر درون در یمتفاوت یهانسبت با بحران نیا هردو؟ ای و عضو، یکشورها خود درون در ای و اروپا

 کشورها، نیا. زندیم دامن یاجتماع مختلف یهافیط در ،یافراط راست احزاب طرف از ژهیوهب ، مرکز از زیگر یروهاین به و شودیم

 یسرخوردگ یگاه و ینارضائ. یهم به کینزد و متقارن یاسیس و یاجتماع و یاقتصاد رشد نه و دارند یسانکی یخیتار گذشته نه

 یکس گرید. کرد مشاهده توانیم یروشنبه عضو یهارکشو یعموم افکار و رهبران اظهارات در را آن به تنوسیپ اندازچشم از

 از سیانگل خروج .نشود خارج آن از یکس ورود، از بعد که کندینم یتلق« ایفرنیکال هتل» ای «دو الدورا» صورتهب را اروپا هیاتحاد

 ینوئیدوم اثر کی سرآغاز تواندیم بالقوه آن، در تیعضو سال وسهچهل از بعد ،اروپا یکشورها نیترمهم از یکی عنوانهب هیاتحاد

 طرف از بلکه ،(داعش) یاسالم دولت ای و هیروس طرف از نه اروپا که بود گفته سوئد دولت مقامات از یکی ش،یپ سال کی. باشد

 در نه زین مجدد رفراندوم دهیا. است دهیگرد لیتبد یتیواقع هب ه،یاتحاد از سیانگل خروج اکنون. شودیم دیتهد آن از سیانگل خروج

 خواهان یکس که بزند دامن یثباتیب و انیپایب یهارفراندوم سلسله به تواندیم خودینوبههب رایز. است یعمل نه و است اندازچشم

 .ستین آن

 نهم قرن در شارلمان یامپراتور تحت یاروپا یفروپاش از بعد .گرفت قرار یواحد قدرت ریز شارلمان دوره در بارکی ،اروپا ـ۲

 مختلف یهاملت ـ دولت یآت سازنهیزم که کرد حرکت کوچک یهاسلطنت و هایامپراتور و هادولت طرفهب جیتدرهب اروپا ،یالدیم

  .بود
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 به اروپا، در داریپا صلح یبرقرار عامل عنوانهب و،یفدرات یاروپا کی  قالب در واحد یاروپا دهیا سو،نیا به یناپلئون یهاجنگ زمان از

 عصر در و فرانسه و آلمان نیب جنگ از بعد ل سا ده حدود ،۱۸۸۳ سال در هوگو کتوریو یسخنران. داشت وجود یمختلف اشکال

 قدمت از است یانمونه بود، ویفدرات ستمیس یمبنا بر یاقتصاد و یاسیس متحد یاروپا کی خواهان که سم،یونالیناس یریگاوج

 .اروپا در یاسیس نیمتفکر و رهبران نیب در یاشهیاند نیچن

 نخست هدف. بود یاسیس اقدام کی باشد، واحد بازار یبرا یتالش کهنیا از شیپ ، دوم یجهان جنگ از بعد اروپا هیاتحاد پروژه کنیل

 هیاول یهسته یعنی ،«فوالد و ذغال هیاتحاد» امر، نیا تحقق یبرا. بود اروپا در جنگ مجدد وقوع امکانات و طیشرا بردن نیب از آن،

   از. دادیم قرار یفرامل نهاد  کی اریاخت در و نیمع یدولت کنترل از خارج را جنگ لیوسا دیتول امکان دیبا امروز، یاروپا هیاتحاد

 زین لوکزامبورگ ینفر صدهزارپان و کوچک کشور جهت نیمهبه شود،یم دیتول فوالد و یانرژ یواسطههب جنگ، لیوسا که یجائآن

 هدف. بود «فوالد و ذغال هیاتحاد» هیاول گذارانیبن کشور شش جزو دارد، قرار آن در یغربیاروپا آهن معادن از یمهم بخش که

 ریزو شومان، ریپ طرف از فوالد، و ذغال هیاتحاد طرح اگرچه. بود یشورو نفوذ برابر در یاقتصاد و یاسیس یبلوک جادیا آن، گرید

 یمهم نقش اروپا، در ناتو مانیپ موازات به خود، کیاستراتژ یهاهدف ردبُشیپ یبرا کایآمر کنیل بود، دهیگرد عنوان فرانسه خارجه

 در تیعضو به مارشال طرح یهاکمک کردن مشروط. شدیم روبرو یمبهم ندهیآ با دیشا ناتو اروپا، هیاتحاد بدون. داشت آن در

 .است ینقش نیچن یایخودگو د،فوال و ذغال هیاتحاد

 افق بودند، برخوردار یترنیپائ یاقتصاد رشد سطح از غالبا که یشرقیاروپا یکشورها طرفهب اروپا هیاتحاد ناموزون گسترش ـ۳

 زدهجنگ یکشورها از مهاجرت ژدیترا زین و دور، یاندهیآ در آن به هیترک وستنیپ شبح و نده،یآ در کشور نیچند وستنیپ

 مسئول را اروپا هیاتحاد که یاروپائ یکشورها در یافراط راست یبرداربهره یبرا بود یمناسب زیآودست اروپا، به قایآفر و انهیمخاور

 غاتیتبل .کنند  جووجست مهاجرت از یریجلوگ و یمل یمرزها به بازگشت در را حلراه و کرده یمعرف عضو یکشورها در بحران

 .داشت هایهودی و هاستیکمون هیعل هایناز غاتیتبل با یادیز یهاشباهت ،یتوخال یهاوعده با همراه ،نهیزم نیا در هاآن

  د،یجد یهامهاجرت یهاشهیر یول. است بوده یافراط راست یاصل یمحورها از یکی گذشته، سال صد در غالبا مهاجرت، دهیپد ـ۴

 جهان یکشورها یهاقرضه بحران در یجهان بانک و پول یمللالنیب صندوق یلیتحم یهااستیس به گرددیبرم نخست وهله در

         آموزش، و بهداشت ،یعمران توسعه یهابرنامه قطع به آنان کردنوادار و فاسد، یهاقدرت با یغرب یکشورها بند و زد سوم،

 امر، نیا! بود نشده وارد زین کنندهافتیدر کشور خزانه به ،یافتیدر یهاوام یحت موارد، یاپاره در که یهائقرضه بازپرداخت منظورهب
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 مناطق طرفهب مهاجرت در یمهم عامل یکاریب که است روشن .بود گسترده  یهایکاریب جهینت در و یاقتصاد رشد افت سازنهیزم

 .است ترشیب هاآن در کار افتنی دیام که است یکشورهائ ای

 نیب از را کشورها نیا یاجتماع بافت و یاقتصاد رساختیز که آن، نیمتحد و کایآمر توسط انهیخاورم یسازرانیو ر،یاخ یدهه در

  نبوده  یجیتدر مرگ کی جز یزیچ ستن،یز آنان یبرا که است شده منجر اروپا طرفهب هاانسان از یبزرگ موج حرکت به اند،برده

            یهااستیس یقربان خود که اندشده لیتبد تیجمع از یهائهیال به ترس فروش یبرا یاهیسرما به ان،یقربان نیا حال. است

 .اندبوده خود یهادولت کارنومحافظه

 و ،یافراط راست احزاب یریگقدرت مهاجرت، بحران مرکز، از زیگر بحران صورتهب را خود که است سمیبرالینئول بحران واقع، در ـ۵

 یورشکستگ یخوببه ،۲۰۰۸ یمال بحران. دهدیم نشان اروپا هیاتحاد عضو یکشورها در مردم از یمهم یهابخش یدیناام

 یبرا هادولت همه،نیا با. آوردیم بوجود یافاجعه چه مهار،یب و کنترلیب بازار کهنیا و داد نشان را سمیبرالینئول کیدوئولوژیا

 و بذل نیا میترم یبرا سپس و کردند یعاد مردم بیج در دست ،بودند کرده یباز انسان هاونیلیم سرنوشت با کهیهائآن نجات

 کاهش. دیگرد رلندیا و اروپا جنوب یکشورها یاقتصاد رشد از مانع که کردند لیتحم را یاقتصاد اضتیر یبرنامه هابخشش

 یهارشته از یمتعدد یهاشاخه شدنبسته به عمل در ایتالیا مثل یکشور در یعلم یهاپژوهش در یدرصد۲۰ یگذارهیسرما

 کاهش نیا اگر. گذاشت خواهد جابه یترشیب یمنف مراتببه آثار مدتبلند در که است دهیانجام ها مغز فرار و هادانشگاه یلمع

 را کشورها نیا نیب یدرصد۳۵ فاصله توانیم شود، سهیمقا آلمان در نهیزم نیهم در آن یدرصد۱۵ شیافزا با یعلم یگذارهیسرما

  چک یجمهور مثل یکشور. زندیم دامن اروپا هیاتحاد از یعموم ینارضائ به خواهناخواه عوامل نیا یهمه .تصورکرد ندهیآ در

 واسالو  با که برالینئول یهااستیس یول بودند، داده یرا آن در تیعضو به مردم درصد شصت ،وستیپ اروپا هیاتحاد به کهیهنگام

 امروز،. داد یشتابان سرعت جامعه، از یمهم یهابخش شدنرانده هیحاش هب و  یطبقات فاصله هب د،یگرد چک یجمهور وارد هاول

 سیانگل مشابه یرفراندوم کشور آن در امروز نیهم اگر و هستند اروپا هیاتحاد در ماندن خواهان کشور نآ مردم درصد۲۸ فقط

 .کندیم دیتهد را روپاا هیاتحاد یبقا که است یعموم یفضا نیهم درست. زد حدس توانیم را جهینت شود، برگزار

 سپس و تاچر مارگارت یرهبر به کارمحافظه حزب توسط که برالینئول یهااستیس یریکارگبه دهه چهار از پس س،یانگل در ـ۶

 دیتول خشب .برد ینوئیکاز اقتصاد نوع کی طرفهب را کشور «یکارنومحافظه یبرا یاتازه نام یعنی د،یجد کارگر حزب» توسط

      بازار دادن قرار محور ،یعموم یهایدارائ کردنیخصوص. داد یبازسفته و بورس و یبانکدار و خدمات به را خود یجا یصنعت

 از ،مسکن بخش در یگذارهیسرما عدم ،یانسان توسعه و آموزش در یگذارهیسرما کاهش اقتصاد، میتنظ در نهیبه عامل عنوانهب



 

 5 

 از یکی سیانگل دولت که یاقتصاد اضتیری برنامه لیتحم ها،مارستانیب از یاریبس بستن و یمل بهداشت یجیتدر بردن نیب

 انیحام نیترشیب. زد دامن سیانگل جنوب و شمال نیب یطبقات یفاصله کی به مجموع در است، بوده اروپا در آن یاصل انیحام

    کشور آن عروج گاههیتک یروزگار که شمال، در سیلانگ یصنعت یهاکانون. است بوده سیانگل شمال در ،اروپا هیاتحاد از خروج

 نوع کی واقع در. ندارند کشور اقتصاد در یمهم گاهیجا و وزن گرید امروز ،اندبوده  جهان صحنه در یامپراتور قدرت کی صورتهب

 یاشده میتقس ورکش اکنون سیانگل که گفت توانیم. است آمده وجودهب کشور جنوب و شمال نیب یاجتماع و یطبقات میتقس

 مرکز به جنوب لیتبد و کشور کل و شمال در یزدائصنعت با بعد،هب تاچر مارگارت خانم زمان از کارمحافظه حزب استیس .است

 انتخابات در کارگر حزب یروزیپ. داد قرار یجیتدر انهدام  کی یچرخه در زین  را کارگر حزب یاجتماع گاهیپا ،یمال امور و خدمات

 کهآن حال بود، کارمحافظه حزب استیس همان ادامه واقع در ،بازار ترشیب هرچه قدرت بر دیتاک با بلر، یتون یرهبر هب ۱۹۹۷

 .آورد دنبالهب را کارگر حزب قاطع یروزیپ که بود کارمحافظه حزب یبرالینئول یهااستیس به دهنگانیرا عتراضا

    به خدمات، و یمال مرکز عنوانهب جنوب  و گرفت قرار یاعتنائیب مورد بود، رگرکا حزب گاههیتک یسنت طورهب که کشور شمال

 گاهیپا در رییتغ نیا یاسیس و کیدولوژیا بار قتیحق در «دیجد کارگر حزب» عنوان. دیگرد لیتبد کارگر حزب یاصل گاههیتک

    در مولد یهایگذارهیسرما یجابه بلر یتون که اشدنب مناسبتیب نکته نیا یآورادی دیشا. دادیم نشان را کارگر حزب یطبقات

 که کند ریدا منچستر ای لندن در وگاس الس بیرق عنوانهب را جهان یخانهبازقمار نیتربزرگ که داشت قصد ،یصنعت یهاشاخه

 .نداد مثبت یرا آن به سیانگل پارلمان

 یهابخش یسرگردان و یسرخوردگ نیا انگریب شمال، نینشگرکار مناطق در« سیانگل استقالل» یافراط یراستدست حزب رشد

  .است شمال در مردم تیجمع از یمهم

 نسبت بروکسل یهابوروکرات به را خود یکاریب و یزندگ فالکت دادند، یرا اروپا هیاتحاد از سیانگل شدن خارج به کهیهائآن ـ۷

 یکاریب موجب که ندابوده کامرون و بلر یتون تا گرفته تاچر از شور،ک نیا برالینئول یمتوال یهاحکومت که،آن حال و .دهندیم

 .اندشده مناطق نیا در کشور عیصنا بردن نیب از و شمال در مزمن

 چنان مهاریب و کنترلیب بازار و است دوانده یقیعم شهیر اروپا هیاتحاد در زین و سیانگل در گذشته یدهه چهار در سمیبرالیلنئو 

 شناخته تیرسمهب یدرون بحران عامل عنوانهب هرگز که است، شده لیتبد کارگر حزب و کارمحافظه یسنت احزاب یلوژدوئویا به

 از نیمهاجر ای و گرانید مالمت مقابل، در و نگرفت قرار خروج رفراندوم در یعموم یگوهاوگفت و بحث مورد جه،ینت در و نشده

 .است بوده یعموم ینارضائ یادیبن لیدال به پرداختن از زیگر شکل نیترآسان راست، مداراناستیس طرف



 

 6 

 در معدود یاعده زین و ،یافراط راست و کارمحافظه حزب در خروج طرفداران یادعا برخالف اروپا، هیاتحاد از سیانگل خروج با

 چهارچوب در گرانید از ترشیب خود، یادعاها رغمهب ست،یپوپول احزاب خود .گرددینم باز مردم به یمل تیحاکم کارگر، حزب

 ینژادپرست و یدموکراس کردن محدود جزبه ،سمیبرالینئول از یبیترک با سمیونالیناس طرفهب ینینشعقب با و دارند قرار سمیبرالینئول

 .آورد نخواهند بارهب یگرید آورددست ،یزیستیخارج و

 یمال هیسرما ندگانینما و کارگزاران به که است نهفته ورهاکش خود درون یاسیس احزاب انحطاط در ک،یدموکرات یکسر مشکل ـ۸

 ،یندگینما دولت متاسفانه،. هاستآن در یدموکراس ترشیب هرچه ینینشعقب آن، جهینت که اند،شده لیتبد بزرگ یهایکمپان و

 داده دست از را خود مضمون گرید اند،بوده آن یمدع لیم استوارت جان  تا گرفته الک جان از سم،یبرالیل گذارانانیبن که گونهان

 .است

 رشد و رکود دچار کشور اقتصاد کهیحال در گذشته سال کی در است، درصد ۱۰ یباال یکاریب نرخ که فرانسه مثل یکشور در ـ۹

  یحت ،گذشته سال ده در ثروت شیافزا رقم نیا و است شده اضافه جامعه، یباال درصد۱۰ قشر ثروت بر درصد۲۵ است، بوده یمنف

 پس است، نداشته یرشد کشور اقتصاد اگر که است نیا سوال حال. دهدیم نشان را شیافزا برابر چهار ،۲۰۰۸ سال بحران وجود با

   قیطر از ثروت، شیافزا نیا که است نیا پاسخ است؟ شده نیتام یمنبع کدام از جامعه یباال درصد۱۰ ثروت شیافزا نیا

 خدمات دیشد کاهش و کاالها و رانیبگدستمزد اتیمال شیافزا بزرگ، یهاثروت اتیمال کاهش لهجم از ،یراقتصادیغ یهاسمیکانم

 به ثروت انتقال عامل ها،دولت یهااستیس واقع در. است داشته را یاصل نقش آن در دولت که ابد،ی تحقق است توانسته یعموم

 در که گفت توانیم را ندیفرآ نیا. است بوده جامعه نیپائ راقشا در ترشیب یکاریب و فقر گسترش موجب و مرفه یهاهیال طرف

 بحران یاصل عامل که اندبوده یخود برالینئول یهاحکومت نیا  نیبنابرا .کرد مشاهده  انگلستان جمله از ،یاروپائ یکشورها همه

 .هستند و بوده خود جوامع در

 مورد با هم و دیافزایم اتیمال پرداخت قیطر از زبانیم کشور ثروت بر اروپا، هیاتحاد درون در مهاجرت یدهیپد د،یتردیب ـ۱۰

  .کندیم اضافه کوچک و بزرگ یهاهیسرما درآمد به ن،یپائ یدستمزدها قیطر از قرارگرفتن استثمار

 .شوندیم مندبهره اند،کرده دیتول که یثروت از یزیناچ سهم از تنها خود مهاجر، تیجمع ،یاروپائ یکشورها غالب در

 باالتر لیدلهب نیچنهم. کرد یاری سیانگل اقتصاد به پوند اردیلیم۲۴ حدود اول، سال همان در س،یانگل به هایشرقیاروپا ورود

 ماهر کار یروین تیترب در یگذارهیسرما خود کهنآیب کشور نیا اقتصاد س،یانگل یعاد تیجمع نیانگیم از آنان یفن مهارت بودن
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        خود سو،کی از: گذارندیم شینما به را استثمار از یادوگانه خصلت ن،یمهاجر واقع، در. است برده بهره امر نیا از باشد، کرده

 کار یروین استثمار درجه به زبان،یم کشور در دستمزدها شکستن با گر،ید یسو از و ؛شوندیم استثمار ارزان کار یروین عنوانهب

 .است یزیستمهاجر مهم عوامل از یکی دخو که دهندیم یترشیب شتاب یبوم

       ترشیب هرچه را هادانشگاه و دهدیم کاهش را بهداشت و آموزش در یگذارهیسرما ،یاقتصاد اضتیر یبهانه به دولت، یوقت

 از آنان نشدخارج ای و جامعه نیپائ یهاهیال ترشیب هرچه شدنرانده هیحاش به آن جهینت دهد،یم سوق شدنیخصوص طرفهب

 .بود خواهد باالتر یدستمزدها با مشاغل یحوزه

 :کرد میتقس دوره سه به توانیم دوم یجهان جنگ از بعد  را اروپا به مهاجرت دهیپد ،یلک طورهب ـ۱۱

 و عیصنا و رساختیز یبازساز یبرا و روبروست کار یروین کمبود با خود شهروندان عیوس کشتار به توجه با  اروپا که یادوره یک(

 تحت را هاآن جنگ از قبل ینحوهب که است یکشورهائ ای و خود نیشیپ مستعمرات از آن واردکردن ازمندین خود شدهرانیو اقتصاد

 امروز که کندیم وارد را یقائیآفر و یکائیجامائ و یهند و یپاکستان و ترک و عرب هاونیلیم بیترت نیا به. است داشته خود نفوذ

 هستند فانون فرانتس« نیزم شدگاننینفر» همان ن،یمهاجر از هیال نیا. دهندیم لینشک را اروپا مختلف یشهرها نانینشهیحاش

 .است شده عوض آنان یائیجغراف مکان تنها که

  گرید و یرومان و لهستان مثل یکشورهائ از انسان هاونیلیم که ستاروپا هیاتحاد گسترش اثر بر یدرون مهاجرت دوم، موج دو(

 یبرداربهره مورد ارزان کار یروین عنوانهب و اندشده روانه یشمال و یغربیاروپا تریقو یاقتصادها طرفبه یشرقیاروپا یکشورها

 همان به ها،آن یعموم افکار از یمهم بخش و ارزان کار یروین کنندهصادر یکشورها همان یحکومت احزاب یول .اندگرفته قرار

 کشور مثال طورهب. اندداده نشان خود از یراروپائیغ نیمهاجر هیعل یضدخارج واکنش ،یغربیاروپا در یفراطا راست احزاب اندازه

 مسلمان، و دیرسفیغ مهاجر رفتنیپذ به حاضر ست،ا کرده صادر یغربیاروپا به ارزان کار یروین ونیلیم سه کینزد که لهستان

 .ستین زین کوچک اسیمق در یحت

 و نداشتند، یبزرگ مهاجرت یسابقه هرگز که است انهیخاورم در هیسور و یبیل و عراق مثل یکشورهائ از اجرتمه دیجد موج سه(

 هاآن با رابطه در را یاعمده نقش  یغرب یکشورها که زدهیکتاتورید و فاسد یهاحکومت و جنگ لیدلهب ،یقائیآفر یکشورها از ای

 .اندگرفته دستهب که است یبارکول در تنها هاآن تیهو و بوده باد از ترنیسرزمیب خ،یتار بختنگون موج نیا. کنندیم فاءیا
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 تیمالک تحت یهاخانه یسازیخصوص و گذشته سال چهل در مسکن یحوزه در سیانگل دولت یگذارهیسرما عدم به توجه با ـ۱۲ 

  .است افتهی یترشیب شتاب ن،یمهاجر ورود با هک است، کرده دایپ شیافزا زین هاخانهاجاره و مسکن یهامتیق ،یعموم

 و یسازجاده و  یپزشک یکادرها تیترب و مسکن و یآموزش ستمیس در یگذارهیسرما یبرا یمتوال یهادولت توجه عدم لیدلهب

    نه گناهاتن نیا با رابطه در ،یعاد مردم کنیل .است افتهی شیافزا زین یعموم یهاسیسرو نیبرا فشار ،یعموم خدمات گرید

 راست ستیپوپول احزاب بالگردان زبُ به نیمهاجر ل،یدل نیهمهب. نندیبیم را نیمهاجر بلکه خود، یمتوال یهادولت یهااستیس

 .گرفت دهیناد توانینم را نهیزم نیا در یعموم احساسات ختنیبرانگ در یراستدست یهارسانه نقش شکیب. اندشده لیتبد

 یمساله به خروج، رفراندم در بحث مورد موضوعات از درصد۱۸ بود، داده انجام تریرو یخبرگزار هک یقیتحق براساس ـ۱۳

 تیواقع ها،آن مضمون در دقت یاندک. داشت قرار یمل تیحاکم اصل حول بر درصد۲۹ اروپا، با تجارت به درصد۳۰ ن،یمهاجر

 حقوق و هاهیاتحاد حقوق و کار به مربوط نیقوان با مخالفت زج یزیچ واقع در ،یمل تیحاکم از منظور: سازدیم آشکار را یپنهان

    واردکردن از ریناگز شهروندان مبارزه هاجهینت در اروپا هیاتحاد که نبود یعموم خدمات یهاحوزه به مربوط نیقوان گرید و بشر

 از بود یبازتاب ،یمل تیحاکم به بازگشت غیتبل واقع در. بود خود یهادستورالعمل و مقرارات و اصول و نیقوان چهارچوب درها آن

 تیذهن نیا در کارمحافظه حزب هم و سیانگل استقالل حزب هم .تابدینم بر را یکنترل و بند و دیق چیه که ،یافراط سمیبرالینئول

 .هستند و بوده کیشر

 را یدوئولوژیا همان یتردهیچیپ شکل به ،بود اروپا هیاتحاد با کارمحافظه حزب یریدرگ یمحورها از یکی که ز،ین نیمهاجر موضوع

 در یدولت خدمات از دینبا هاسال که کردیم طلب را یحقوقیب و برده مهاجر کار یروین کار،محافظه حکومت. کردیم منعکس

 که کرد مشاهده توانیم را مساله نیهم زین تجارت یحوزه در نیچنهم! شود مندبهره رهیغ و یکاریب حقوق و مسکن یحوزه

      مخالفت زین اروپا هیاتحاد شنهادیپ مورد یمال امور و بورس معامالت بر یجزئ یحت اتیمال وضع هرگونه با کارمحافظه حکومت

 که کرد مشاهده را یافراط راست و کارمحافظه حزب نیب ما  کیدوئولوژیا یاتصال یلوال کی توانیم موارد، نیا یهمه در. دیورزیم

 .بود پنهان اروپا با تجارت و نیمهاجر موضوع در یترفیظر صورتهب و ،یمل تیحاکم به زگشتبا قالب در

 یهایگذارهیسرما و یاقتصاد رشد یپروژه مثال، طورهب یکس اگر امروز که انددهیگرائ راست به چنان یاسیس احزاب اکنون ـ۱۴

 مطرح یاسیس حزب کی یبرنامه و فستیمان عنوانبه را ،جنگ از بعد دوره در سیانگل کارمحافظه ریوزنخست الن،یم مک یدولت

 در و هزار۳۵۰ خود، حکومت اول سال در فقط النیم مک. برد خواهند نام  ستینیاستال یحت و یافراط چپ عنوانهب آن از سازد،
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         در یگذارهیماسر با و ساخت یعموم تیمالک تحت یهاخانه ونیلیم کی از ترشیب خود یریوزنخست اول سال سه طول

 .دیگرد اشتغال و اقتصاد یعموم رشد موجب مولد، یهاشاخه

 یمعکوس ریمس در ،ینزیک مدل از گسست با س،یانگل در یاقتصاد فلسفه ،۱۹۸۰ یها سال در تاچر مارگارت خانم انتخاب با

 را یعموم خدمات و مشاغل بخش ،یاقتصاد شر کی عنوانهب را دولت کار،محافظه حزب یبرالینئول یدوئولوژیا بار،نیا. کرد حرکت

 رشد یمنطق عوامل عنوانهب را یبازسفته و یمال یبازارها در گرانیباز و المسائل،حل عنوانهب را بازار و اعتماد، رقابلیغ خوارانرانت

 عنوانهب دستمزدها شیافزا یجابه جه،ینت در. باشد حاکم آنان بر یکنترل قانون و قاعده نیترکم دیبا که ساخت عنوان یاقتصاد

  گسترش و ،یبازسفته و قرض بر یمبتن مسکن تیمالک ستمیس ،یدیتول یهادرشاخه یگذارهیسرما و اقتصاد در تقاضا یهامحرکه

 تتوانسیم سال کی در جهان در هیسرما اقتصاد گذشته در اگر .دیگرد لیتبد یاقتصاد استیس یاصل محور به یمال امور و خدمات

 به یثروت اردریلیم نفر ۶۲ تنها امروز اگر. است افتهی تنزل هفته کی به اکنون یزمان یفاصله نیچن آورد، وجودهب اردریلیم کی

 دالر ونیلیترکی بیقر با کشور یبانک نظام به یکائیآمر انیدانشجو یبده اگر اند،انباشته خود دست در جهان مردم از یمین اندازه

  !است رفته شیپ تاکجا سمیبرالینئول که دید توانیم حال کند،یم یبرابر سوم جهان یکشورها مجموعه یبده با که

 فاصله  کارگر حزب یاسیس یهاسنت با د،یرس قدرت به بلر یتون یرهبر به که یکارگر حزب ،۱۹۹۰ یهاسال اواخر در ـ۱۵

. داشتند یترشیب یخوانائ برالینئول یدوئولوژیا با که دندبو شده مسلط حزب یرهبر بر کاراننومحافظه  از یمیت بار،نیا. گرفت

      یخصوص رینظ برال،ینئول یهادهیا از یبزرگ بخش. کردیم منعکس را یحزب گذشته از یریگفاصله نیا ،«سوم راه» یهینظر

 دولت یتئور .دیگرد لیتبد دیدج کارگر حرب یهابرنامه از یجزئ به بورس و یمال یبازارها کنترل یهاسمیمکان کاهش و هاکردن

 کارکرد یبرا دولت ترشیب مداخله» صورتبه کارگر حزب در تاچر، مارگارت یدولت یهااستیس در  بازار ترشیب یآزاد و کوچک

 !آمد در «بازار ترشیب

 یحزب یبوروکراس در را خود الزاما که گرفت شکل جیتدرهب زین یطبقات رییتغ کی کارگر، حزب یاجتماع گاههیتک در ب،یترت نیا به

 ،یحزب یاعضا درصد۹۰ به کینزد یعنی حزب، در ندگانینما غالب تیاکثر دوم، یجهان جنگ از بعد دوره در. کردیم منعکس زین

 که کارگر، حزب درون در یجار بحران. رسدیم درصد۷ حدود به رقم نیا اکنون. بودند برخاسته جامعه نیپائ طبقات انیم از

 یبوروکراس در سمیبرالینئول غالب وزن از است یبازتاب سوکی از است، داده یترشیب شتاب آن به اروپا هیاتحاد از خروج بحران

 یروین هزار صدها که شرو،یپ یهااستیس و کیدموکرات یهاسنت اءیاح یبرا یحزب یرهبر در یفعل تیاقل گر،ید یسو از و ،یحزب

 .است آورده وجودهب آن در را یدیجد تحرک و یائیپو که جوانان، ژهیوبه و وارد، تازه
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 از هرگز اقتصاد ،کنندیم یمعرف یمنف عامل کی را اقتصاد میتنظ در دولت مداخله که ،برالینئول پردازانهینظر یادعا خالفبر ـ۱۶

 کارل یگفته به و است دهبو اقتصاد به نگرش در سمیبرالیل یهاکیکالس با مارکس تفاوت نیا. است نبوده جدا یاسیس قدرت

. هستند یاسیس ماتیتصم خود جوهر در ،یاقتصاد ماتیتصم. است ریناپذامکان جامعه و استیس از اقتصاد کیتفک یفانتز ،یپوالن

 قیعم شکاف نیچنهم و یاجتماع و یاقتصاد یهابحران دادن نسبت با و ازهم دونیا کیتفک با برالینئول یهاتکنوکرات کنیل

 و هادولت نقش از  خارج ،شدنیجهان یگوئ. دهندیم نسبت شدنیجهان آلودوهم دهیا به  را مالمت بار ،انددهیآفر خود که یطبقات

 ،اروپا هیاتحاد خود در ازجمله و کشورها نیا یتمام در. است جاذبه و کیزیف بر حاکم نیقوان و کیولوژیب ریناپذزیگر قانون ای

 یزندگ بر بازار تیحاکم اصل انتقال با آنان. شودیم هیتوج  «ندارد وجود یگرید راه» یورشکسته یدهیا با ،نادرست یهااستیس

 تحت که اروپا یاساس قانون سینوشیپ به که است یکاف. اندبرده نیازب را مردم تیحاکم اصل عمال ،جامعه یاجتماع و یاقتصاد

 مسائل از دوبار و بازار از بار هشتاد آن در که انداخت ینظر ،است هشد نیتدو فرانسه اسبق جمهور سیرئ ،دستن سکاریژ نظر

 یتمام در قدرت در یهابوروکرات خود یبرالینئول یهااستیس محصول که یبحران برابر در حال. است شده برده نام یاجتماع

 اصل به بازگشت غیتبل به انهبیفرمواع ، وجخر رفراندوم در ،سیانگل کشور در هابوروکرات نیازهم یهائبخش ،است عضو یکشورها

 از یکی به ،سیانگل ایگو که دادیم دستهب یریتصو چنان غاتیتبل نیا یگاه. آوردند یرو موهوم سمیونالیناس کی و یمل تیحاکم

 هم اروپا یهابوروکرات و است آلمان و فرانسه و سیانگل مثل یکشورهائ از مستقل یزیچ اروپا و است شده لیتبد اروپا مستعمرات

 !هستند عضو یهاکشور یها بوروکرات نیهم از ریغ و آمده خیمر کره از یکسان

 مستغالت و خانه هزار هاصد بلر یتون  و تاچر دوره در که است نیا لیدلهب ،است شده یالمللنیب سیانگل در مسکن بازار اگر ـ۱۷

 کارمحافظه حزب قدرت  دیجد دوره در و آمددر کشور از  خارج یمال یاهبهشت در موهوم یهاشرکت و افراد تیمالک به یتجار

 یبرا و است کشور در مسکن هزارصد صاحب ،یسیانگل مستغالت مالک کی کهیحال در. گرفت خود به یشتابان و یجهنم ابعاد

 کی داشتن امکان از امروز جوان نسل ،درمقابل ،رساند یم ثبت به  پاناما در یپوشال شرکت کی عنوان تحت را هاآن اتیمال از زیگر

         یهاشرکت نامهب و شده یخصوص زین لندن در لیاتومب یعموم یهانگیپارک یفضا یحت. است شده محروم زین سرپناه

        یپرداخت یهانهیهز زانیم ،یعموم تیمالک تحت یهاخانه کردنیخصوص لیدلهب انددهیرس ثبت به خارج در هیالهومجهول

 اردیلیم ۲۲ از شیب به  گذشته سالده در پوند اردیلیم ۵ حدود از اکنون آمددرکم افراد به ،مسکن اجاره به کمک یبرا هایدارشهر

           از یکی خود نیا. است شده یمنته مسکن بخش در یخصوص هیسرما ترشیب هرچه شدنفربه به که است افتهی شیافزا

 امکانات کمبود با مقابله جهت یعموم یهایدارائ کردنیخصوص یبرا هایشهردار بر ترشیب ههرچ فشار زیآمتناقض یهاآمدیپ
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 معلول ،مشکالت نیا یهمه .افزود خواهد هایشهردار ترشیب هرچه یمال یهاتنگنا بر که است دهیگرد یتیوضع نیدرچن یمال

 .است بوده «کارگر دیجد حزب» شکل در چه و کارمحافظه حزب شکل در چه ،قدرت در یهابوروکرات یاسیس اقدامات

 «Ordo Libralism»عنوان تحت را خود یبوم خاستگاه سمیبرالینئول ،آلمان در ژهیوهب ،اروپا هیاتحاد در که است درست ـ۱۸

 که دیگرد وروی عضو یکشورها منطقه کل در یاقتصاد زیناچ رشد موجب ،یاقتصاد اضتیر یبرنامه لیتحم با که است داشته

       . است داشته آلمان دولت دست در دست سیانگل دولت موارد نیا یتمام در یول ،باشد هاآن نیترشاخص دیشا ونانی یتراژد

 که یعموم افکار یبرا بود یمغز شوک کی واقع در ،۲۰۰۸ بحران. دیند را خود دولت یهااستیس و کرد مالمت را آلمان توانینم

 و بهداشت در یدولت خدمات یزیفرور و یطبقات ینابرابر و فقر گسترش و یکاریب بحران ،یشغل تیامن عدم در رییتغ خواهان

       را یافراط راست احزاب عیسر رشد که ،حاکم یسنت احزاب به  نسبت یاعتمادیب به بود یآغاز زین و شوند،  مسکن و آموزش

 .دینام آن مهم لیدال از یکی توانیم

      است ممکن که اندبوده یاثبات طرح نیترکوچک فاقد آن انیحام که داد نشان اروپا هیاتحاد از سیانگل خروج ومرفراند آمدیپ

 دیشا سیانگل دولت. نماستقطبیب سرگردان یکشت هیشب  سیانگل کشور اکنون. ببرد سوال ریز زین را ایتانیبر خود یپارچگکی

    در ینقش کهآنیب ،بپردازد سیسوئ و نروژ یالگو اساس بر یحت ،اروپا هیاتحاد ربازا به یدسترس یبرا ینیسنگ نسبتا یبها

 .باشد داشته آن یهایگذاراستیس

 با عضو یکشورها خود که ساده لیدل نیا به ،است خود یهااستیس و هاساختار در کیدموکرات یکسر دچار اروپا هیاتحاد -۱۹

 مساله به یزیچ هر از قبل که است برده ضرب ریز را مردم تیحاکم اصل ،بازار تیکمحا اصل و هستند روبرو کیدموکرات یکسر

  بایتقر و پرتقال و هلند و فرانسه و شیاطر و ایاسپان و سیانگل رینظ یکشورهائ در احزاب بحران. گرددیم بر حاضر عصر در دولت

 یاندازچشم ریمس در یاندازپوسته و یبرالینئول یوئولوژدیا از آنان خروج در یسنت احزاب یناتوان ،یاروپائ یکشورها یهمه در

 دو در تنها امر نیا. کندیم حکومت آنان بر که باشند داشته را یهائنهاد بر کنترل و مشارکت و حضور بتوانند شهروندانش، که است

 .ابدی تحقق است ممکن آن دهندهلیتشک یکشورها و اروپا هیاتحاد یمواز سطح

 آن گذارانانیبن از یکی س،یوروفاک سیانی که« کیدموکرات یاروپا کی یبرا فستیمان» عنوان تحت  DiEM25  هینایب گفته به و

 :است
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 هاآن زیچ کی تنها کنیل است، کرده مشغول خودبه نیچن نیا سمیترور و مهاجرت ،یجهان رقابت یدغدغه اگر را اروپا یهاقدرت

 !یدموکراس: اندازدیم وحشت به را

 ۱۳۹۵ ماه ریت ۲۶/  ۲۰۱۶ یوالج ۱۶


