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  چکیده
موفق، طی سالهای اخیر  ییاز همگرا یاچند دهه یطوالنند یك فرایبعد از 

، یاسیس یهادر حوزه یاه و چندگانهیچند ال یهابا چالش ییه اروپایاتحاد
و  ین چالش ها، بحران مالیروبرو شده است. در کانون ا یتیامنو  یاقتصاد
آن  یت قرار دارد که ثمره همگیاروپا، بحران مهاجرت و بحران امن یاقتصاد

اروپا بوده  یاسیدر صحنه س یستیپوپول یاسیس یهات جنبشیظهور و تقو
 یراتیتبعات و آثار آن به تاث یسم در کنار تمامیده پوپولیت پدیاست. اهم

و  ییاروپا یحاکم بر کشورها یاسیها و نظام سگردد که بر ارزشیبازم
 یرجاازجمله در حوزه سیاست خارجی ب ییاروپا ییز هدف کالن همگراین
احزاب و  یریگا و قدرتیر احیتاث ین مقاله درصدد بررسیگذارد. ایم

بر سیاست خارجی و امنیتی اروپا در قبال ایران است.  یستیپوپول یهاجنبش
ن است که بر اساس شواهد موجود احزاب پوپولیستی یسندگان ایه نویفرض

ی اروپا مستقر در قدرت، تاکنون از موازین موجود سیاست خارجی و امنیت
گیری احزاب . به عبارت بهتر ظهور و قدرتانددر قبال ایران فراتر نرفته

پوپولیستی در اروپا تاثیری بر تغییر رویکرد مستقر اروپا نسبت به ایران 
اطالعات و  یدر این مقاله از روش کتابخانه ای برای گردآور نداشته است.
 ها استفاده شده است.داده یابیارز یز براین یفیتوص -یلیاز روش تحل

، انتخابات، سیاست خارجی و امنیتی ییاروپا ییسم، همگرایپوپول :واژهکلید
 .اروپا، ایران

 20/11/1398 تأیید تاریخ  08/10/1398 دریافت تاریخ

   

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

نه آن به یشیست و پین یدیامر جد یاسییا جنبش س یدئولوژیک ایسم به عنوان یل پوپولیتحل 
در  (Noradki) یلگران به جنبش نورادکیتحل یگردد. برخیظهور آن بازم یهاجلوهن ینخست
ن یولبه عنوان ا 19االت متحده در اواخر قرن یدر ا (People’s Party)ه و حزب مردمیروس
(. Gellner, 1969ود به: شن رابطه نگاه یاند )در اسم مدرن اشاره کردهیحضور پوپول یهاجلوه

 یادهاگر شباهت دارند ازجمله مخالفت با نخبگان و نهیکدید جهت به ن دو جنبش از چنیا
ل یدم است و تماکه قانوناً متعلق به مر یحاکم و محکوم ساختن آنها به عنوان غاصبان فاسد قدرت

 دها.  که در آن مردم در راس امور قرار دارند و نه نها ییعصر طال یبه بازگشت به نوع
ت. نظریه به معنای توده مردم یا عامه گرفته شده اس Popularisپوپولیسم از واژه التین   

فرادی ناآگاه، اپوپولیسم بر آرای هربرت شیلر و بر این فرض اولیه مبتنی است که عامه مردم را 
ل مشاهده نظری پیرامون پوپولیسم قابهای پندارد. دو نوع رویکرد در بحثمی ضعیف و منفعل

تیک به دل مردم باوری و اعطای آزادی و امتیازات دموکرااست: در یک نگاه پوپولیسم معا
اهی به جامعه آنهاست و در نگاه دیگر پوپولیسم به معنای مردمداری است که تزریق نوعی امید و

د برخی ( از دی1386باشد. )حسینی، می و تاکید بر عقاید فراموش شده توده جامعه مدنظر
نیمه دوم  :موج اول اصلی بوده است که عبارتند از تحلیلگران، پوپولیسم تاکنون شاهد سه موج

 از دهه: موج سوم و 1960دهه  التین درآمریکای : موج دوم ،قرن نوزدهم در آمریکا و روسیه
وپولیسم به پبه بعد در اروپای غربی با گسترش پوپولیسم راست افراطی و بازگشت دوباره  1980

 (161:1394التین. )نظری و سلیمی، آمریکای 
 ییلگران اروپایاستگذاران و تحلیکانون توجه س ییه اروپایر در اتحادیانتخابات چندساله اخ

نه این توجه به دهه یشیسم معطوف نمود. پیها و احزاب پوپولت جنبشیا و تقویرا به سمت اح
این حزب و  یریگگردد. قدرتیبازم 1شیاتر یحزب آزاد یریگو قدرت یالدیم 2000

را وادار به  ییاروپا یهابه قدری بود که دولت ییبر اروپا در نزد نخبگان اروپاآن  یرات منفیتاث
نمود.  ییگر اروپایکشور د 14ش و ین اتریق روابط دوجانبه بیر معمول مانند تعلیاتخاذ اقدامات غ

 ییمشترک اروپا یهاو ارزش یده دفاع از دموکراسیا یانه بر مبنایجون ابتکارات تقابلیا
(. امروزه در مباحث پوپولیسم در دوره پسامدرن مناقشات Surel, 2011:1رفت )یپذیصورت م

جدیدی را صاحب نظرانی همانند ارنست الکالئو و موف و تا حدی اسلوی ژیژک مطرح 

                                                      

1 Freedom Party of Austria (FPO)  
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ک حرکت کنند. به دیدگاه الکالئو یمی اند که پوپولیسم را به دو دسته مثبت و منفی تقسیمکرده
نشده به هم پیوند  ای از مطالبات اجتماعی برآوردهافتد که مجموعهپوپولیستی زمانی اتفاق می

شان در ی اشتراک سلبیواسطه شان با یکدیگر بهبخورند و در هم تنیده شوند و تفاوت
 1980با عنایت به اینکه عمدتاً از دهه  .ارزی بدل شوددیگری به همرودررویی خصمانه با یک 

ی علیه جامعه مدنی گسترش یافته است پوپولیسم منفی تناول و به این سو ظهور جوامع توده ا
تبادل قدرت را از طریق مکانیسم انتخاباتی برنمی تابد اما پوپولیسم مثبت همانند یونان و ایتالیا 

کند. به این می ضمن تمسک به مردم و نهادهای انتخاباتی، تناول و تبادل قدرت را پشت نویسی
ر حال تبدیل شدن به یک امر روز مره و عادی در سیاست و حکومت ترتیب واقعیت پوپولیسم د

 (1388و جامعه اروپایی است. )در این رابطه نگاه شود به: الکالئو و ژیژک: 
 یاز خود در عرصه انتخابات کشورها یعملکرد خوب یستیر احزاب پوپولیاخ یهاسال یط
متفاوت است از  ییاروپا یکشورها یاند، هرچند سهم آنها در سبد آراگذاشته یبرجا ییاروپا
 یدرصد آرا 6/5در مجارستان تا  (Jobbik) کیو جوب (Fidesz)دزیدو حزب ف یدرصد آرا 65

 یسوئد موفق شدند سهم آرا یهادموکرات 2014ک. در سال یژدر بل 1«منافع فالندرها»حزب 
 49به  20شان را از یپارلمان یهایدرصد و سهم کرس 9/12درصد به  7/5شان را از  یمردم
ن حزب یا بزرگتریست یاحزاب پوپول یا و اسلواکیتالیونان، مجارستان، ایش دهند. در یافزا
ونان، یفنالند،  یاند. در کشورهان حزب تبدیل شدهیا به بزرگتریاند و کشور بوده یاسیس

ز آنچه رخ داده در دولت دارند. ا یها حضور فعالستی، پوپولی، هلند و اسلواکیمجارستان، لتون
 یهااستیو س شده یستیپوپول یتوان به این نتیجه رسید که مردم نیز جذب شعارهامی است

گرا در یندگان ملیش شمار نمایافزا یستیت باین موفقیاند. به اکالن را مورد سوال قرار داده
      ز افزود.یپارلمان اروپا را ن

پوپولیستی در های قدرت گیری احزاب و جنبشسوال اصلی این مقاله این است که احیا و 
سندگان یه نویضاروپا چه تاثیری بر سیاست خارجی و امنینی اروپا نسبت به ایران داشته است؟ فر

وازین ن است که بر اساس شواهد موجود احزاب پوپولیستی مستقر در قدرت، تاکنون از میا
هتر ظهور و . به عبارت باندتر نرفتهموجود سیاست خارجی و امنیتی اروپا در قبال ایران فرا

ان نداشته گیری احزاب پوپولیستی در اروپا تاثیری بر تغییر رویکرد مستقر اروپا نسبت به ایرقدرت
 است. 

                                                      

1 Vlaams Belang (VP)  
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 یچارچوب نظر -1

م. یروبرو هست یگر اصلیالجرم با دو دسته باز ییاروپا ییسم بر همگرایر پوپولیتاث یدر بررس
در نیل به  یگر داخلیقرار دارند که به عنوان باز یستیپوپول ها و احزابک سو جنبشیاز 

هستند که با اتخاذ  ییاروپا یهاز دولتیگر نید یکنند و در سوینقش م یفایا ییهمگرا
کنند. با در یکمک م ییاروپا ییشبرد همگرایبه پ یمات و ابتکارات متاثر از عوامل داخلیتصم

ل یتحل یبرال موراوسیک را برایل ییگران دولتیه بینظرن مقاله ین امر است که اینظر گرفتن ا
 انتخاب کرده است.  ییاروپا ییسم بر همگرایده پوپولیر پدیتاث

 ندیفرا یخارج و یداخل سطح دو بر همزمان آن دیتأک لیدل به برالیل ییگران دولتیه بینظر

ز یو ن ییاروپا ییسم بر همگرایر پوپولیتاث یبررس یبرا یترمناسب یلی، روش تحلییهمگرا
ن یب ینینابیه را راه بین نظرید بتوان ایده است. شاین پدیت ایو تقو یریگشکل یهانهیزم یبررس
 گراات آرمانینظر شتریب ن معنا کهیکرد. به ا یانه تلقیگراواقع ینیانه و بدبیگراآرمان ینیبخوش

 یهاهینظر یریکارگ به امکان یند بررسیفرا و -کنندیم توجه ییهمگرا مثبت وجوه به
 لیتحل توانندمی است، رشد به رو که یهنگام در را ییهمگرا اروپا بحران لیتحل در ییهمگرا
 در کنند.یم یرا بررس ییند همگرایممکن در فرا یهابستگرا، بنواقع اتینظر شتریب و -کنند

 معطوف یستیبرالیل افتیره از لیبرال چون ییگرادولتنیب هینظر که رسدینظر م ط بهیشرا نیا

 و مثبت دوگانه وجوه بتواند بهتر کند،یم هیتغذ مداردولت ییگراافت واقعیو ره یهمکار به
 بر کند. لیرا تحل اروپا ییهمگرا بحران مالی و اقتصادی اروپا، مدیریت آن و تاثیر آن بر یمنف

 که و آنجاست دارد قرار یمل یهادولت در درون اروپا ییمنشأ همگرا افت،یره نیا طبق

 در ییهمگرا یهاهینظر یریکارگ امکان به یشود. در بررسیم فراهم ییهمگرا یبرا یاجماع

گران یها و بازان گروهیم یدر سطح داخل یتیابتدا ائتالف و حما یستیاروپا، با بحران لیتحل
د یدادوستد به عمل آ ییه اروپایگران در سطح اتحادین بازیرد و سپس بیر صورت بگیدرگ

 (.27:1395)آقامحمدی، 
ها گرایی لیبرال در جایی از بیشترین قدرت توضیحی برخوردار است که اولویتبین دولت

تر باشند تر و تعریف شدهو ترجیحات اجتماعی از بیشترین وضوح برخوردار بوده و نسبتًا معین
(Moravcsick& Schimmelfennig, 2009:76به باور بین .)گرایی لیبرال هر آنقدر که دولت

تر باشند، به تبع آن تعیین تبعات یک انتخاب نیز منافع اجتماعی  خاص موضوع، مشخص
تر تر خواهد بود. به همین ترتیب نیز هرآنقدر که منافع نهفته پشت سر یک انتخاب مبهممشخص
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ئولوژیک بیشتر خواهد تر باشد، تبعات آن انتخاب نیز بدتر و تاثیرگذاری عوامل ایدو ضعیف
 .(Moravcsik & Nicolaïdis, 1999:61)بود 
ها گرایان لیبرال تمرکز بر این محور است که اولویت دولتنکته مهم در اندیشه بین دولت  

در مقوله همگرایی به مقوله وابستگی متقابل مثبت یا منفی ارتباط تنگاتنگی دارد، به این معنا که 
های آورند که نفع باالتری از سیاستمشی همگرایی روی مییا خط ها زمانی به سیاستدولت

تر تر، مشخصها دقیق(. هرقدر این اولویتMoravcsick, 1998:36یکجانبه خود بدست آورند )
تر است و بینیتر و قابل پیشتر شده باشد، منافع ملی کشورها نیز مشخصو سازماندهی

 .(Moravcsik & Nicolaïdis, 1999:61)گذارد اثر می های ایدئولوژیک کمتر بر آنهااولویت
ها وارد فرایند مذاکره و ها و ترجیحات، دولتدر دیدگاه موراوسیک پس از تعیین اولویت  
ها نیازمند اتفاق جدید و یا تغییر و بازنگری در پیمان یهاشوند. پیمانهمگرایی می یزنی براچانه

های عضو است. در این شرایط همگرایی از منظر آرا و تصویب داخلی هر یک از دولت
 منافع رفاهی شهروندانشان است. دست های عضو، مترادف با افرایش منافع آنها خصوصاً دولت

های جاری خود و ها نبایستی به این نتیجه برسند که نتیجه همگرایی افزایش هزینهکم دولت
ها برای رسیدن به توافقی گرایی، دولتمردمشان است. به این ترتیب در مذاکرات مربوط به هم

شان را هرچه بیشتر تامین کند. به گفته موراوسیک، مذاکرات و کنند که منافعزنی میچانه
ها ها با نتایج متعددی روبرو هستند از تهدید جدی به وتوی پیشنهادات تا تشکیل ائتالفزنیچانه

 (. Moravcsick, 1998:36الف  )های مخهای جدید جایگزین متشکل از دولتو اتحادیه
ت، بحران یازجمله بحران صلح و امن ییه اروپایاتحاد یچندگانه فرارو یهابا وقوع چالش  

 ملی هایدولت درون داخلی اجماع اروپا، و اقتصادی یمال مهاجرت و در مورد آخر بحران

 یو فرامل یمل یت نهادهایف مشروعیدر تضع ین نقش اساسین بیتردید شد. آنچه در ا دچار
و  یبود که نخبگان سنت یستیپوپول یهااحزاب و جنبش یابیفاد نمود، قدرتیا ییه اروپایاتحاد
های دولت گیریخروجی تصمیم نخست، در سطح دند. پسیکشیمستقر را به چالش م ینهادها
 ندارد.  قرار همگرایی تحکیم راستای در ملی

 همگرایی ملی در راستای هایدولت میان مذاکراتیرهیافت  این طبق دوم نیز سطح در

خصوص  به اتحادیه عضو های اخیر کشورهایبه عنوان مثال در جریان بحران گیرد.صورت می
 هایینامهموافقت انعقاد و مذاکرات انجام با تا کنندمی فعال شده و تالش فرانسه -آلمان محور

انجام واکنش  در اروپا اتحادیه ظرفیت که معتقدند برخی را کنترل کنند. موجود یهاچالش
به بوته آزمایش گذاشته شد. در  یو اقتصاد یاروپا خصوصاً بحران مال یهاسریع به بحران
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بدلیل عدم برخورداری از سازوکارهای مناسب )بدلیل   اروپایی جاری اروپا، اتحادیههای بحران
بحرانی پیش آمده دچار تزلزل و ضعف  وضعیت با مواجهه نبود  اجماع و خواست سیاسی( در

های دولت میان که داد های عضو و نیز اتحادیه اروپایی نشانطوالنی بین دولت مذاکرات شد.
 دارد. اولویت چیزی هر بر شانمنافع و دارد وجود اروپا اختالفات اساسی درون اتحادیه ملی

 یند مذاکراتیعمالً بر فرا یهانه و رفایگرایمل یهااستیبر س یستیپوپول یهاتمرکز جنبش
نشان داد  یو اقتصاد یبه بحران مال ییاروپا یهارگذار است. واکنش دولتیعضو تاث یهادولت
  .است لیبرال تغییر پیدا کرده گراییدولت بین رهیافت نظر مورد همگرایی دوم سطح که

 یریگها و عوامل قدرتشهی، رییسم اروپایشناخت پوپول -2

دانست که همواره از زمان  ییه اروپایز در اتحادیاروپاست یهاتوان مهد جنبشیمانگلستان را 
الت ضد مهاجرت یشدن کشور را به بار نشاندند. تما یه، قطبیت لندن در اتحادیطرح عضو

عضو  یاز کشورها یاریداشت. در بس یریش چشمگیر افزایاخ یهاسال یط یسیانگل یهاجنبش
ن ابزار دست یه و دانمارک، موضوع مهاجرت و مقابله با آن به مهمتره مانند هلند، فرانسیاتحاد

ه مانند فنالند و یاتحاد یکشورها یتبدیل شده است. در برخ یستیپوپول یهاو نشانگر جنبش
 یو اقتصاد یانه، با بحران مالیگرات اعتراضیز با ذهنیگرست اروپایا، ظهور احزاب پوپولیتالیا

ه و طرفدار یضد اتحاد یاسیم سیزش مجدد خط تقسیخود گرفت. خ ه سرعت دوچندان بهیاتحاد
د شکل دهنده یتردیاست که ب یتحول مهم ییه اروپایاتحاد یمین کشور قدیدر چند 1هیاتحاد

 ه خواهد بود. یاتحاد یتحوالت آت
وجود دارد.  یمختلف یهادگاهیسم دیپوپول یریگو قدرت یریگشکل یهاشهیدرخصوص ر  
و عامل  یالمللنیب ییشدن و همگرا ید ثمره جهانیسم جدیلگران، پوپولیتحل یبرخدگاه یاز د
ن حکومت و ینده وجود شکاف بین با احساس فزایسم همچنی. پوپول2انه استیگرایمل یهاتنش

نسبت به  یانه منفیگرایافراط یهانگرش یایا احیکند. ظهور یدا میز ارتباط پیشهروندان ن
ابراز خشم  یمربوط به اروپا، عمالً نوع یتی، مهاجرت و موضوعات امنیاملفر ینخبگان، نهادها
ن باورند یلگران بر ایاز تحل ین روست که برخیواحد است. از هم یاروپا یسنت ینسبت به نهادها

گر بتواند یه اروپا بار دینکه اتحادیتوان مهار کرد مگر ایمنرا در اروپا سم یونالیزش ناسیکه خ
د است، بلکه یجد یتیازمند رواین موضوع نه تنها نیاورد. ایمثبت خود را به دست بانداز چشم
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چندساله  یهاگر سو بحرانی. از د(Fischer, 2016:2) ه اروپا استیمجدد اتحاد یایمستلزم اح
ز و یگراروپا یاسیس یهاده داشت. رشد جنبشین پدیت ایدر تقو ییر اروپا نقش بسزایاخ

 اروپا دانست.  یو اقتصاد یم بحران مالیج مستقین از نتاتوایست را میپوپول
 ینسبت به نهادها ینیو بدب یکال از دموکراسیسم در اروپا در درک رادیبه باور وداک پوپول

ریشه دارد. از  -آوردیبه عمل م یریم مردم جلوگیکه از حکومت مستق -یندگیحکومت نما
م مانند یمستق یاست که بر عناصر دموکراس یک درک مبهم از دموکراسیسم ین منظر پوپولیا

د حاکم بر سرنوشت خودشان ی. مردم بایندگینما یدموکراس ید دارد تا ساختارهایرفراندوم تاک
هستند و مانع تحقق  یثانو یو پارلمان ابزارها یاسیمانند احزاب س یانجیم یباشند و نهادها

پدپده  یریگز عوامل شکلیر نیما (166:1394، یمیو سل یباشند. )نظریم یقیحق یدموکراس
سم بازتاب بحران یداند و معتقد است پوپولیم یعوامل اقتصاد یسم در اروپا را فرایپوپول

ن مطالبات ینده بیاست. در تنش فزا ییمدرن اروپا یهایدر دموکراس یندگیحکومت نما
ت یو هدا یندگیاست اروپا نمایموجود در عرصه س یاسیکه اغلب توسط احزاب س -حکومت

، هرچند به صورت شکننده جان یستیاست که احزاب پوپول یندگیو مطالبات نما -شوندیم
 (..Linek, 2011:1149رند )یگیم

اروپا  یستیپوپول یهال را مهمترین منابع نارضایتی احزاب و جنبشیبالفور و موده موارد ذ 
بر زندگی روزمره آنها تاثیر هایی که دانند: ناامیدی از تاثیرگذاری و نفوذ بر سیاستیم

به یک نهاد پیچیده، دور از دسترس، بوروکراتیک، ناکارآمد و  گذارد، اینکه اتحادیه تبدیلمی
غیر شفاف برای مردم اتحادیه شده است، اینکه اتحادیه نه تنها بخشی از زندگی آنها نیست بلکه 

الی و اقتصادی اروپا( و اینکه عمالً به بخشی از مشکل تبدیل شده )خصوصاً در دوران بحران م
 ,Balfour&Muddeهمگرایی اروپایی باعث از بین رفتن هویت ملی کشورها شده است )

2016:27 .) 
ن مردم و نخبگان است. یز قائل شدن بیسم در اروپا تمایپدپده پوپول یدر بررس ینکته محور

کشد یرا به چالش نمت و حکومت مردم یت اکثریبه عنوان حاکم یسم مفهوم دموکراسیپوپول
ز قائل شدن ین تمایگذاشته است. ا یبرال از خود برجایضد ل یکرد و عملکردیبا این حال رو

ک یل کند، به یعملگرا تبد یسم را به جنبشیش از آنکه پوپولین نخبگان و مردم در عمل پیب
ها و دگاهیبا د ن احزاب در اشکال گوناگون اما غالباًیکند. امی گرا تبدیلاخالق یاسیان سیجر

ن احزاب متعلق به راست ینکه اغلب ایآورند. به رغم ایافراطی سربرم یساده ول یهاارزش
ک دانست. یدئولوژیآنها را محدود به راست ا یستیهستند، اما بر خالف تصور عموم نبا یافراط
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و از نظام  ییت زدایمشروع ین نخبگان و مردم و تالش برایجاد شکاف بیسم با ایپوپول
در  1گرا )مانند پودموسگرا تا چپاز احزاب راست یعیف وسیحاکم، اکنون ط یهااستیس

 (. ,2016:23Balfour&Muddeونان( را دربرمی گیرد )یدر  2زایریا و سیاسپان
 دانست: یبنددسته و درک یبرا دشوار موضوع کتوان یمی را اروپایی سمیپوپولدرهرحال 

 یاجموعهم عنوان به اوقات یگاه شود،یم دهید یدموکراس یضرور ابزار عنوان به اوقات یگاه
 رقرا استفاده مورد یاسیس مختلف یهاجناح توسط یراحت به که ساده یهایدئولوژیا از
 سیاسی. نگرایباز استفاده یبرا هایلفاظ زرادخانه کی عنوان بهنیز  اوقات یگاه و رندیگیم
 ییاروپا ییسم و همگرایپوپول -3

ر اصلی در توان گفت پوپولیسم نه تنها یک بازیگبراساس نظریه بین دولت گرایی لیبرال می
یگران داخلی ها، سازوکارها )بویژه انتخابات( و دیگر بازعرصه سیاست اروپاست بلکه از پدیده

ج استفاده کشورهای اروپایی خصوصاً افکار عمومی برای پیشبرد دستورکار خود در داخل و خار
 و کردهاکار از یعیوس گستره ،یظاهر یسادگپوپولیسم اروپایی یعنی  یهایژگیود. کنمی

 در سمیلپووپ و پاارو هیاتحاد نیب ارتباط لیتحل و هیتجز هنگام درتوان را می مبهم تیمشروع
توان در استفاده از می ارهای پوپولیستی آن دید. وجه اشتراک تمامی جریان مختلف اشکال
 یتین نارضایا شبرد دستورکار خود دانست.یپ یبرا ییه اروپایاز اتحاد یو عموم یاسیس یتینارضا

شود از عدم یو روابط با آن را شامل م ییه اروپایاز موضوعات مربوط به اتحاد یف وسیعیط
وزمره ردر موضوعات  ییه اروپایاتحاد یهااستیات و مطالبات مردم بر سینظر یاثرگذار

ه یاتحاد یریپذک بودن، دور از دسترس بودن و عدم فهمیگرفته تا بوروکرات ییشهروندان اروپا
نه  ییشود که همگرات ین باور تقویشود امی است که تالش ین بستر فکریاز شهروندانش. بر ا

ز ضرر یمنافع آنها ن به ییاروپا یکشورها یمل یهاتیهو یدربرنداشته، بلکه با نابود یاتنها ثمره
 (.Fieschi, 2013ت )وارد کرده اس

ست مشاهده یان احزاب پوپولیاز مواضع را در موضوع همگرایی در م یعیف وسیتوان طیم
دن یپروژه نخبه محوری است که بدنبال درنورد یین احزاب، همگرایاز ا ینمود. در نظر برخ

دز و یاست. به عنوان مثال احزاب ف یان رفتن دموکراسیز از میاست و ثمره آن ن یمل یهاتیهو

                                                      

1 Podemos  
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ت یحاکم ید معتقد به نابودیجد یه بروکسل به مسکویدر لهستان با تشب1قانون و عدالت
و حزب منافع  3، حزب مردم دانمارک2ایتانیه هستند. حزب استقالل بریشان توسط اتحادیکشورها

هستند.  ییه اروپایت در اتحادیرفراندوم درخصوص عضو یخواستار برگزار یفنالندرها همگ
 گرید یهاخواسته و هاتم بردن شیپ ابهای معتقد به مبحث هویت ملی، ل پوپولیستدر همین حا

 . گذارندمی یقوم یهاتیاقل ای یاجتماع یهاگروه یبرخ رددر عمل گام در 
د یورو بایبلکه در  ییه اروپایشه تمام مشکالت را نه در اتحادین احزاب، ریاز ا یدرنظر برخ

 ییمعتقد است راه اندازی ارز واحد اروپا 4«آلمان یو برایآلترناتحزب »جست. به عنوان مثال 
آشنا به سواد و نایب یواقع یبه معنا ییهاهوده بود که توسط انسانیقتاً پوچ و بیک تجربه حقی

آلمان بعدها با  یو برای(. حزب آلترناتAsch, 2015:6صورت گرفت ) یموضوعات اقتصاد
ان، حمله به ارز ین جریورو همگام و همراه شد. در کنار ایا در حمله به یتالیدر ا 5ستاره 5جنبش 

و ائتالف  ی، جبهه مل6سوئد یهامانند دموکرات یستیاز احزاب پوپول یبخش یبرا ییواحد اروپا
 یو گام ییتر نسبت به پروژه همگراقیتر و عمعیوس یلیمیک بیاز  یا تنها بخشیتالیدر ا 7شمال
و مالی اروپا، افول  یشود. بحران اقتصادیمحسوب م ییه اروپایج از اتحادو خرو ییرها یبرا
ش تحرک کم سابقه یو ظهور و افزا ییل به همگرایال دموکرات متمایف چپ و سوسیط

و  یاست خارجیه، سیاتحاد یان اعضایجاد چالش میواگرا عالوه بر ا یراست افراط یهاانیجر
دهد. به عبارت دیگر مشکالت و یالشعاع قرار مز تحتیرا ن ییه اروپایمشترک اتحاد یتیامن

دهد. یسوق م ییمواضع نقد همگرا یدر اروپا احزاب راست را به سو یاقتصاد یهابحران
 (17:1392و خدادوست،  یلی)آج

توان در می را ییورو و همگرایگر از موارد ازجمله حزب لگای ایتالیا انتقاد از ید یدر برخ
ه ین حزب تاکنون در مواضع خود نسبت به اتحادیحزبدانست. ا یاز سو یکیتک اقدام تاکیواقع 

                                                      

1 Prawo I Sprawiedliwosc (PiS)  
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ا یتالیشمال ا یه برایاست که اتحاد یا مضراتیاز منافع  یرات تابعیین تغیداده و ا یرات متعددییتغ
و  یه اقتصاین حال احترام به اتحادیو در ع یطرفیبر ب یه حزب مبتنینامه اولداشته است. مرام

ورو شد. با این حال با پاپان یاز  یکرد انتقادیک رویل به یناگهان تبد 2000بود اما در دهه  یپول
ون، ائتالف شمال یسیک حزب اپوزیل شدن آن به یو تبد 1ایتالیا یاتحاد حزب با حزب فورتسا
 &Verbeekن خصوص نگاه شود به: یم شد )درایقد یایتالیا 2یرایخواهان بازگشت واحد پول ل

Zalsove, 2015:525-546 .) 
ت. ن احزاب اسیا یت عمده و اصلیشکا یت ملین رفتن حاکمین موارد از بیا یدر تمام

 یو حمله به نهادها یمل یگر نهادهایو د یمل یهاد بر نقش پارلمانیبا تاک ییاروپا یهاستیپوپول
پول به  یالمللنیب ا حمله به صندوقیو  یمل یهاتین منافع و هویبه عنوان ناقض ییه اروپایاتحاد

 نند.  ک یاروپا معرف یکوشند خود را به عنوان صدایاستقالل اروپا، م یعنوان چالشگر اصل
مداخله در حق  ینوع ین فراملیمقررات و قوان یستیانات پوپولیشه احزاب و جریدر اند
 ن احزاب از آن سخنیاز ا یاریشود. آنچه بسیم یها تلقف ملتین تکلییو تع یخودمختار

)به زبان  4«هاملت یاروپا»ا یش( یاتر یان حزب آزادی)به ب 3«ین پدریسرزم یاروپا»ند، یگویم
ک ائتالف یق یاز طر یمل یهاتیکه در آن هو یی( است، اروپاBelang حزب منافع فالندرها 

دهند. یشوند و به راه خود ادامه میآزاد حفظ م یک توافق تجاریا یتر و منعطف ین حکومتیب
ن و یده انگاشتن قوانیعمدتاً با ناد یت و کنترل ملیم، هویباور به اعاده حق انتخاب و تصم

 (.Buti&Pichelmann, 2017:2رد )یگیصورت م یفرامل یهاهیرو
 هاستیمشترک پوپول یکارکردها -3-1

زدایی و نیز مشروعیت ییه اروپایت در اتحادیبرد مباحثات مربوط به عضوشکل دادن و پبش
های توان مهمترین کارکردهای مشترک میان پوپولیستاز اتحادیه اروپایی و نهادهای آن را می

و  ییه اروپاین سرنوشت روابط اتحادییدر تع ییست نقش بسزایاروپایی دانست. احزاب پوپول
ا یتانیمانند حزب استقالل بر زیر فشار احزاب اروپاستیا زیتانیکار براند. دولت محافظها داشتهیتانیبر

د. حزب مردم یگرد 2017قبل از سال  ییه اروپایرفراندوم خروج از اتحاد یمتعهد به برگزار

                                                      

1 Forza Italia (FI)  
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نامه خود خواستار در مرام یک همگیهلند، حزب منافع فالندرها و جوب یدانمارک، حزب آزاد
داً خود را به یارک شداند. حزب مردم دانمشده ییه اروپایت در اتحادیرفراندوم عضو یبرگزار
رود که ین انتظار میکند. ا یریگیرفراندوم را پ یداند که برگزاریمتعهد م یت از دولتیحما

 سازد.  یرا دوچندان قو یستیه اراده احزاب پوپولیس از اتحادیخروج انگل
ت یروند کاهش اعتبار و به تبع آن مشروع 1990دهه  یانیپا یهااز سوی دیگر از سال

مباحث بسیاری پیرامون  2000ن رو بود که با آغاز دهه یه اروپا آغاز شد. از همیاتحاد ینهادها
 یبرآمده از کسر یادین امر تاحدود زیصورت گرفت. ا یسازوکار توافق جمع یدن به نوعیرس

 یه بود )درخصوص موضوع کسریحاکم بر اتحاد یوان ساالریه و روند دیک در اتحادیدموکرات
 (. Rosamond, 2012: 324-41نگاه شود به:  ییه اروپایادک در اتحیدموکرات

ه شد و یمردم اروپا به اتحاد یاعتمادیش بیگر باعث افزایبار د یو اقتصاد یآغاز بحران مال
ب یط بردند. آغاز این بحران آسین شرایبودند که حداکثر استفاده را از ا یستین احزاب پوپولیا

فرانسه،  یعنیاروپا و بویژه بازیگران اصلی آن  ید افکار عمومه اروپایی نزیبه وجهه اتحاد یدیشد
 36اقتصادی اروپا،  یان بحران و آغاز بهبود نسبیا و آلمان وارد ساخت. در سال پایتالیانگلستان، ا

ون یسیکم ین شاخص برایداشته اند. ا یدرصد از مردم اروپا نسبت به پارلمان اروپا نگاه مثبت
 موسسه پیو، ینترنتیگاه ایدرصد بوده است )پا 30و  34ب یاروپا به ترت یاروپا و بانک مرکز

شتر به یارات بیاخت یواگذار یو به عبارت یتیو امن یاسیس یین فضا ادامه همگرای(. در ا2014می
-یجدی روبرو م یبا چالش یتیو امن یاسیدر دو عرصه س ییهمگرا یدر راستا ییاروپا ینهادها
 شود.
و امنیتی سیاست خارجی  ست در موضوعات تعیین کنندهیب پوپولمواضع احزا -3-2

 اروپا

دست  یاریر با موضوعات چالش برانگیز بسیاخ یهاسال یسیاست خارجی و امنیتی اروپا ط  
گرایی لیبرال نیز هاست که نظریه بین دولتگریبان بوده است. در عرصه همین چالشیبه گر

 یز برایست نیها که احزاب پوپولن چالشین ایکند. مهمترمیعرصه حضور و بروز واقعی پیدا 
اند عبارتند از بحران مهاجرت و صلح و جنگ دا کردهیپ یدهخود در آن فضا و مجال جوالن

ن یبه آن توجه داشت ا یستیکه با یا(. نکتهینظام یهااتی)با تمرکز بر موضوع مداخالت و عمل
تاکنون  ییه اروپایاتحاد یو خارج یتیامن یاست سنتیو س یمشاست که موضوعات مرتبط با خط
ه خصوصاً یاتحاد یاپیپ یهان حال بحرانیست بوده است. با ایکمتر مورد توجه احزاب پوپول

احزاب  یرا برا ییمعطوف به همگرا یو خارج یداخل یهااستیجذابیت س 2015ونان یبحران 
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ز باعث ی)پارلمان اروپا( ن ییو اروپا یانتخابات ملگر سو شرکت در یشتر ساخت. از دیست بیپوپول
به  ییپاسخگو یخود در راستا یاسیمجبور به توسعه دستورکار س ین احزاب به نوعیشده ا

توان ند. سه موضوع همگرایی اروپایی، صلح و جنگ و مهاجرت را مییموضوعات مربوط برآ
انست. در باال به نگرش این مهمترین موضوعات مطرح در سیاست خارجی و امنیتی اروپا د

 احزاب به موضوع همگرایی اشاره شد.    
 صلح و جنگ  -3-2-1

گرا ست چپیدر خارج هستند. احزاب پوپول یست مخالف مداخله نظامیاغلب احزاب پوپول  
س، پودموس طرح یحمالت پار یباشند. به عنوان مثال در پیگرا مصلح یقو یدئولوژیا یدارا
از اقدامات محدود کننده به منظور  یازهیمبارزه با داعش ارائه نمود که آم یارا بر یاماده 7

شد یدر جهان عرب م یو جامعه مدن یت از دموکراسیداعش و حما یل بردن منابع مالیتحل
 یهاانی(. در نقطه مقابل، بن2016ه یژانو 7حزب پودموس،  ینترنتیگاه ای)نگاه شود به پا

شود. اغلب یانه میگرایافتن مواضع ملیت یاحزاب راست باعث ارجحانه یگرایک ملیدئولوژیا
ست یپوپول یگراخود هستند. اما احزاب راست یکشورها یت دفاع ملین احزاب خواستار تقویا

مخالفت با  یدئولوژیا ینکه بر مبنایکنند تا ایمات خود را غالباً بر حسب موضوع اتخاذ میتصم
 (. 2016ه یژانو 7ا، یتالیائتالف شمال در ا ینترنتیگاه ایمداخله )نگاه شود به پا

ن احزاب یب یاز اختالف قابل مالحظهیالمللی ننیت بیو امن یدفاع یهااستیدرخصوص س  
زا در یریف چپ )مانند سیست از طیشود. اغلب احزاب پوپولیده مید یستیراست و چپ پوپول

رفراندوم  یرا تابع برگزار ینظام یهااتیمانند عمل یدرخصوص موضوعات ییم نهایونان( تصمی
دنظر کرد یتجد یمانند دفاع موشک یتوافقات نظام یدر برخ یستیدانند و معتقدند که بایم
(Borque, 2015:5ا .)یهاش بودجهیف راست افزایاز ط یستیاست که احزاب پوپول ین در حالی 

داً یدر فرانسه شد ین مثال جبهه ملکنند. به عنوایم یریگیپ ینیدفاع سرزم یرا در راستا یدفاع
 ,Levyاست ) یدرصد از بودجه کشور به موضوعات دفاع 2ص دست کم یمعتقد به تخص

2015:1.) 
به  یتوجهیتوان در بیست را میف راست و چپ پوپولین احزاب در دو طیوجه اشتراک ا  
 دانست.  ینیمشترک و تمرکز بر دفاع سرزم یتیو امن یدفاع استیس

 مهاجرت     -3-2-2

سم یف راست و چپ پوپولین دو طیب یاریبس یهادگاهیدر موضوع مهاجرت اختالف د  
است یکنند و خواستار اتخاذ سیم یکه احزاب چپ با مهاجران ابراز همدردیوجود دارد. در حال
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کرد ضد ی، رویمل یهاتیان رفتن هویل ترس از میگرا بدلباز هستند، احزاب راست یدرها
 یکرد آنها نسبت به موضوعاتیان از اتفاق با رویگراکرد راستیاند. روش گرفتهیدر پ یهاجرتم

در  یدارد. جالب توجه آنکه دستورکار ضد مهاجرت یپوشانو لغو شنگن هم یزیستمانند اسالم
کسب کرده است  یت باالتریو سطح اروپا، موفق یاروپا، در سطح مل یانتخابات یهاحوزه

(Balfour&Mudde, 2016:42براساس برخ .)نده حاضر در پارلمان اروپا ینما 114برآوردها  ی
 ,Grabbeست بودند )یز عضو احزاب پوپولین ز و تماماًیستگانهیب یکردهایرو یدارا 2015در سال 

2015:7 .) 
 یترقیر بالقوه عمیاروپایی، موضوع مهاجرت از تاث ییان موضوعات مرتبط با همگرایاز م  

ان دادن به نظام یپا یست برایبرخوردار است. درخواست احزاب پوپول ییاروپا ییبر همگرا
محدود  یبرا یشنهاد ابتکاراتیونان(، پین مورد یکشورها از شنگن )در آخر یشنگن، اخراج برخ

و طرح موضوع  ییان آزاد حرکت شهروندان اروپایمتوقف ساختن جر یساختن و حت
 ییاروپا ییهمگرا یش از هر موردیهستند که ب یان از موضوعاتیجوو پناهمهاجران  یبندمهیسه

اروپا نسبت به مهاجران بهره  یمنف یست از احساسات عمومیدهد. احزاب پوپولیرا هدف قرار م
 برند. یم یفراوان
در  ییها نقش بسزاست مخالف مهاجرت در دولتیر حضور احزاب پوپولیاخ یهادهه یط  

حزب  یداشته است. به عنوان مثال حضور قو یسفت و سخت مهاجرت یهااستیس ن ویوضع قوان
و نیز حزب لگا در دولت اول مونته  2011تا  2001 یهادر سال یمردم دانمارک در دولت ائتالف

داشت.  ییر بسزایتاث یسخت مهاجرت یهااستیدر اتخاذ س 2019و  2018در ایتالیا طی سالهای 
ضد مهاجرت  یستین احزاب پوپولین رابطه بییو تب یه داشت که در بررستوج یستین حال بایبا ا

د یسخت را نبا یمهاجرت یهااستیمود. سید راه افراط پینبا یسخت مهاجرت یهااستیو اتخاذ س
 یاز احزاب اصل یاریا اعمال نفوذ آنها نسبت داد. گاه بسیست یاحزاب پوپول یهابه تالش صرفاً
کرد سخت نسبت به مهاجران استقبال یگرا( از روز )اغلب احزاب راستیاستمداران حاکم نیو س
 (. Minkenberg, 2013:5-24کنند )یم
 سم اروپایی و سیاست خارجی اروپا در قبال ایرانیپوپول -4

این مقاله تاثیر حضور بازیگران پوپولیستی فعال در عرصه سیاست اروپا بر سیاست خارجی 
کند: اظهارات و می ان را براساس دو شاخص اصلی ارزیابیو امنیتی اروپا نسبت به ایر

رویکردهای عملی آنها نسبت به ایران و موضوعات مورد عالقه ایران )خصوصاً دو شاخص 
تخاصم با اسرائیل و نیز ترویج اسالم( و نیز حجم روابط تجاری دو سویه. اما پیش از آن الزم 
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ران و اتحادیه اروپایی اشاره مختصری داشت. است به آخرین وضعیت روابط جمهوری اسالمی ای
توان در دو مقطع زمانی بررسی می در مجموع روابط ایران با اتحادیه اروپایی را طی سالهای اخیر

توان آن را آغازی بر دوران رکود چند ساله می کرد: مقطع اول بعد از امضای برجام است که
چشمگیری یافت و هیاتهای سیاسی و  دانست. طی این دوره حجم روابط اقتصادی افزایش

اقتصادی اروپایی از بخش دولتی و خصوصی به ایران سرازیر شدند. مقطع دوم بعد از خروج 
ایران در کاهش تعهدات هسته ای ذیل برجام های ایاالت متحده آمریکا از برجام و آغاز گام

اما اراده و  ،برجام هستند اگرچه ایران و سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه خواستار حفظاست. 
برداری ایران انگیزه این کشورها برای حفظ برجام کافی نیست. این اتحادیه نه توان تضمین بهره

کند. در شرایط فعلی موضع سیاسی ایران از مزایای برجام را دارد و نه از خروج ایران استقبال می
ه اروپا است. در خطر قرار گرفتن برجام، و اروپا درباره برجام یکی است و این تنها مزیت ایران ب

( حال با 1397)غالمی،  .مواضع سیاسی اروپا و آمریکا را دوباره به یکدیگر نزدیک خواهد کرد
 وارد شدن بازیگران پوپولیستی در عرصه سیاست اروپا، آیا شرایط به نفع تهران تمام خواهد شد؟

حزب سیریزا در یونان بیشترین گرایش به در شاخص اول، از میان احزاب پوپولیستی اروپا، 
احزاب  یبرا یفرصت مغتنم 2015مه اول سال یونان در نید بحران یایران را از خود نشان داد. تشد

ها و احزاب و دولت یستیپوپول یهااستیحاکم بر روابط س یدیم جو ناامیترس یبرا یستیپوپول
ز بود. یورو نیت بحران یریدر مد یدیآغاز دوران جد ین مقطع زمانیحاکم فراهم ساخت. ا

ها تسلط آمرانه پس از سال -ت کشوریبا وعده اعاده حاکم 2015ه یزا در ژانویریدولت س
د بحران را بدنبال داشت و یقدرت را در دست گرفت. ماهها مذاکرات ناموفق، تشد -1کایتروئ

رفت یاروپا را پذ یالبسته نجات م یرش شروطیونان با پذیر ی، نخست وز2پراسیز چیسرانجام ن
(Nelson, 2015:1 در دوران نخست وزیری چیپراس، مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران روند .)

صعودی به خود گرفت. آنچه اهمیت یونان و ابتکار دولت پوپولیستی آن برای توسعه مناسبات 
تالش تهران ساخت، تحوالت مربوط به سیاست خارجی ایران و دوجانبه با تهران را دوچندان می

الملل به صورت کلی و روابط با اروپا به صورت خاص برای ورودی نوین به عرصه روابط بین
وزیر خارجه یونان در صدر یک هیات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی  1394بود. ابتدا در آذرماه 

با د. چیپراس، نخست وزیر یونان به ایران سفر کر 1394به تهران سفر نمود و سپس در بهمن ماه 

                                                      

  شد.یاروپا م یپول و بانك مرکز یالمللنیون اروپا، صندوق بیسیكا شامل کمیتروئ - 1

2 Tsipras  
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به ایران قبل از آن های های مختلفی از کشورهای اروپایی و آسیایی طی ماهوجود اینکه هیات
نخستین سفر رئیس یک دولت اروپایی به تهران،  ،، اما سفر نخست وزیر یونانبودند سفر کرده

هران برقراری پرواز مستقیم بین ت .شدهای جهانی محسوب میای ایران و قدرتدر پی توافق هسته
نامه آغاز صدور نفت ایران به یونان، های تجاری و امضای موافقتنامهو آتن، امضای موافقت

 مابین بودند.مهمترین دستاوردهای تجاری فی
اما این تنها در مورد یونان بود که با حضور یک حزب پوپولیستی در قدرت، رشد مناسبات 

اروپایی رقم خورد. با نگاهی به مطالب اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین ایران و یک کشور 
های پوپولیستی اروپایی در قبال ایران، ای موجود از مواضع و عملکرد احزاب و جنبشرسانه

توان احساس کرد. در این زمینه بایستی دو مالحظه اصلی را مدنظر عمالً جایگاه خالی ایران را می
 داشت:

ستی در سیاست خارجی بستگی بسیار گیری احزاب پوپولیبراساس شواهد موجود موضع
باالیی به ارتباط آن موضوع به هسته واقعی ایدئولوژیک آنها و محاسبات سیاسی آنها در آن 
مقطع زمانی دارد. از میان موضوعات تعیین کننده در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا، 

تند. این امر هم بدلیل دو موضوع مهاجرات و همگرایی همچنان در کانون توجه این احزاب هس
رویکرد ایدئولوژیک آنهاست و هم بدلیل تاثیری که این دو موضوع بر جذب افکار عمومی 

 گذارد. برجای می

احزاب پوپولیستی در موضوعات سیاست خارجی که با هویت آنها پیوند نداشته باشد، دارای 
بسیاری از موضوعاتی که در شود این بازیگران در رویکرد تاکتیکی هستند. همین امر باعث می

مجموعه مالحظات حیاتی ایدئولوژیک آنها قرار نگیرد، رویکرد تاکتیکی به خود بگیرند و به 
راحتی تغییر موضع دهند. تعجیل چیپراس در یونان در توسعه مناسبات با ایران، برآمده از این 

بدلیل شعارهای مهم است. چیپراس در موقعی در مسیر تعامل با ایران گام برداشت که 
های ریاضت اش و نیز تالش برای مجاب ساختن اتحادیه اروپایی به تغییر سیاستانتخاباتی

اقتصادی نسبت به یونان، تحت فشارهای اتحادیه قرار داشت و موضوع ایران با هویت آن در 
 تضاد قرار نداشت.

از میان احزاب پوپولیستی اروپا بیشترین هجمه به ایران از سوی حزب لگا در ایتالیا صورت   
گرفته است. آقای سالوینی، دبیرکل حزب و وزیر کشور و معاون نخست وزیر ایتالیا تا شهریورماه 

در کاهش سطح روابط ایران و ایتالیا نقش بسزایی ایفا نمود. روابط خوب این حزب با  1398
ئیل و دولت ترامپ عمالً استقرار این حزب در قدرت را به تهدیدی برای روابط دوجانبه دو اسرا
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وی اعالم کرد  2019کشور تبدیل کرد. به عنوان مثال در جریان دیدار وی از واشنگتن در ژوئن 
ایتالیا با مواضع واشنگتن درخصوص ایران و چین هم نظر است و دیدگاههای رم نسبت به »که 

(. وی از منقدین جدی برنامه هسته ای ایران ANSA, 20 June 2019«. )غییر کرده استتهران ت
شود. به نوشته روزنامه ایل سوله ایتالیا می و سیاست خارجی ایران نسبت به اسرائیل نیز شناخته

کشورهایی که خواستار حذف سایر کشورها »وی در نشستی درخصوص هولوکاست گفت 
 IL Sole, 20«. )نیفتدها امیدوارم بمب هسته ای بدست ایرانی هستند باید متوقف شوند.

January ) 
دیگر شاخص ارزیابی تاثیر احزاب پوپولیستی بر سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نسبت به    

ها ایران، شاخص حجم روابط اقتصادی دوجانبه است. پس از امضای برجام و آغاز لغو تحریم
جاری ایران و اتحادیه اروپایی به صورت کلی و مناسبات تجاری ، مناسبات ت2016از ژانویه 

دوجانبه با کشورهای اروپایی به صورت خاص، افزایش چشمگیری یافت. تنها در مورد یونان، 
کشوری با مدیریت مستقیم حزب پوپولیستی، روابط تجاری دوجانبه در یازده ماهه منتهی به 

درصدی داشت. در این بازه زمانی  92ال قبل افزایش در مقایسه با دوره زمانی س 2017نوامبر 
درصدی  96میلیارد یورو به یونان صادرات )نسبت به دوره زمانی سال قبل، شاهد رشد  2/1ایران 

 ,Financial Tribuneمیلیون یورو از این کشور اروپایی واردات داشت ) 96/28بود( و 

2018:1 .) 
های ، بازگشت تحریم2018می ای در ماهنامه هستهفقتبا خروج ایاالت متحده آمریکا از موا  

های اروپایی و دول اروپایی، بار دیگر نزول این کشور و نیز فشارهای واشنگتن بر شرکت
های اروپایی آغاز شد. در آخرین مورد در مناسبات دوجانبه تهران با اتحادیه اروپایی و پایتخت

وی مرکز اطالعات اقتصادی اتحادیه اروپایی براساس آمار منتشر شده از س 2019می ماه
میالدی با  2019)یورواستات(، مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپایی در سه ماهه نخست سال 

افت قابل توجهی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن مواجه شد. مبادالت تجاری دو طرف در 
و بوده که این رقم در سه ماهه نخست سال میلیارد یور 276/5، بالغ بر 2018سه ماهه نخست سال 

میلیارد یورو رسید )برای کسب اطالعات بیشتر به سایت مرکز  259/1یک چهارم شد و به  2019
(. ?https://ec.europa.eu/eurostat/homeآمار اتحادیه اروپایی به آدرس ذیل مراجعه شود: 

 8/10، اتحادیه اروپایی در این سال 2017براساس آمار ارائه شده از سوی کمیسیون اروپا در سال 
میلیارد  1/10آالت( به ایران صادر و میلیارد یورو کاال )شامل تجهیزات، مواد شیمیایی و ماشین

دالر کاال )شامل نفت، مواد غذایی، تولیدات مربوط به حوزه انرژی و مواد معدنی( وارد کرده 
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درصدی و صادرات آن افزایش  9/83ن افزایش است. در این سال واردات اتحادیه اروپایی از ایرا
میلیارد  9/8عضو اتحادیه اروپایی  28، 2018درصدی داشته است. در همین حال در سال  5/31

دهد. در درصد کاهش نشان می 6/17اند که در مقایسه با سال قبل یورو به ایران صادرات داشته
 Europeanیلیارد یورو رسید )م 72/9درصد کاهش به  4این سال صادرات ایران نیز با 

Commission, 7 May 2019ایاالت  2018می های(. در مورد خاص یونان نیز آغاز تحریم
ای که به یونان داده شده بود آسیب جدی به روابط اقتصادی ماهه 6متحده به رغم استثنای 
نفتی که در شش  تانکر 217های یونانی وارد ساخت. تنها در یک مورد، از دوجانبه و نیز شرکت

درصد دارای مالکیت  37کردند، اقدام به جابجایی نفت ایران در جهان می 2018ماهه اول سال 
های کشتیرانی های آمریکا ضربه شدیدی به این شبکه وارد ساخت. شرکتیونانی بود. تحریم

یدند یونانی بدلیل حضور در بازار بورس آمریکا، دیگر ریسک کار با ایران را به خود نخر
(National Herald, 28 May 2019:2) ایتالیا دیگر کشور اروپایی است که در دولت ائتالفی .

ستاره حضور فعال دارد. در دولت اول ائتالفی  5حاکم به ریاست آقای کونته، حزب پوپولیستی 
ستاره  5به پایان رسید دو حزب راست لگا و پوپولیستی  1398آقای کونته که در شهریورماه 

ور داشتند. در این بازه زمانی روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ایتالیا شاهد افت قابل توجهی حض
ستاره و حزب دموکرات آغاز بکار  5بود. در دولت دوم نیز که از شهریورماه با ترکیب جنبش 

توان این برداشت را ارائه کرد، روابط سیاسی و اقتصادی شاهد تحرک قابل توجهی نبود. می
نامه رشد مناسبات تجاری با کشورهای اروپایی از نمونه یونان و ایتالیا نیز تابع و پیرو موافقتکرد 
 اند. ای بودههسته
از دیگر سو اسالم و تخاصم با اسرائیل، هر دو به نوعی تبدیل به عناصر تشکیل دهنده هویتی   

وپولیستی اروپا خصوصاً نظام جمهوری اسالمی ایران شده اند. این در حالی است که احزاب پ
احزاب راست افراطی دارای نگاهی کامالً متفاوت با نظام فکری و طبیعتًا هویتی جمهوری 
اسالمی ایران هستند. امروز اسالم و مسلمین و جایگاه آنها در جامعه اروپایی به یک تهدید 

ر اروپا تقریبًا انگیزشی در متحد ساختن و در عین ایجاد افتراق بین احزاب سیاسی شده است. د
تمامی احزاب پوپولیستی راست به مخالفت مذهبی و فرهنگی خود با ادغام مسلمانان در جامعه 

( در واقع امر احساسات ضد اسالم و مسلمانان را بایستی Hamid, 2019:5اروپا تاکید دارند. )
یک  اصلی معرف پوپولیسم راست در اروپا دانست. جالب آنکه هرچقدرهای یکی از شاخص

توان مواضع ضد می حزب پوپولیست، راست گراتر باشد و در طیف راست افراطی قرار گیرد،
ستاره در  5توان به جنبش می اسالمی آن را قوی تر دانست. از مهمترین مصادیق این احزاب
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شود. می ایتالیا اشاره کرد که هر روز چهره راست گرایانه آن به نفع چهره ضد اسالمی آن تقویت
(Hamid, 2019:5 ) 

توان دو عنصر محوری در تعریف تهدید از اسالم معرفی کرد. این می هویت و فرهنگ را  
دهند می غربی را تشکیلهای درصد از جمعیت دموکراسی 8در حالی است که مسلمانان یک تا 

 ,Hamidاما همین حضور حداقلی شاخص تعیین کننده در عصر احزاب پوپولیستی است )

موضوع دیگر هویتی، اسرائیل و یهودستیزی است. در میان احزاب پوپولیست اروپایی، (. 2019:1
احزاب راست گرا جایگاه خاص تری در موضع گیری درخصوص اسرائیل و یهودستیزی دارند. 

کنند )مانند مخالفت می در حالی که این احزاب مواضع سیاسی نوعاً مرتبط با راست افراطی اتخاذ
با مهاجرت(، احزاب جدید راست رادیکال پوپولیست درصدد معرفی خود به عنوان بخشی از 
محور سیاسی )با اتخاذ مواضع سوسیال دموکرات مانند حقوق بشر و پوالریسم( هستند. احزابی 

عنوان ، حزب لگای ایتالیا و حزب آزادی مخالف با این ایده اند که به True Finnesمانند 
 رادیکال یا پوپولیست از آنها یاد شود. در این راستا بسیاری از احزاب راست اروپایی سعی

یا احزاب سلف ناسیونال سوسیالیست فاصله بیندازند و خود ها کنند که بین خود و ایدئولوژیمی
ضد  ( احزاب پوپولیستی اروپا نه تنها گرایشاتGrimm, 2019:1را از آنها جدا معرفی کنند. )

اتحادیه های یهودی و ضد اسرائیلی ندارند، بلکه در موضع قدرت کامالً در چارچوب سیاست
کنند. نکته جالب توجه اینکه مقصد بسیاری از احزاب می اروپایی درخصوص اسرائیل عمل

پوپولیستی اروپا سیاستمداران محافظه کار رژیم اسرائیل است. ایوب کارا، از اعضای حزب 
ات دولتی نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی یکی از این موارد است. ترس از لیکود و مقام

اروپایی خصوصاً از نوع های خاورمیانه از نظر پوپولیستهای اسالمی شدن اروپا و تئوکراسی
 راست افراطی آن، توجیه این احزاب برای نزدیکی به اسرائیل است.   

 یریگجهیتن

 یالوصول براک هدف سهلیل به یتبد ییه اروپایه به اتحادن است که حملیت امر ایواقع
آن و  ی، نهادهاییه اروپایشده است. در واقع امر اتحاد ییاروپا یستیپوپول یهااحزاب و جنبش

و  یها هستند هم از منظر اقتصادستیآن مستعد حمالت پوپول یاستگذاریند و چارچوب سیفرا
کند احزاب پوپولیستی به عنوان گرایی بیان میدولتبین. همانطور که نظریه یتیهم از منظر هو

گیری از ابزارها و استعدادهای داخلی مانند انتخابات آزاد دموکراتیک بازیگرانی داخلی با بهره
و تاثیرگذاری بر افکار عمومی بدنبال تحقق هدف نهایی خود و تبدیل شدن به عاملی تعیین 

 هستند.   -سطح دوم –ی کننده در سیاستگذاری دولتهای اروپای
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ها، خواه در قدرت و ستیونان نشان داد که پوپولی 2015ورو و خصوصًا بحران سال یبحران 
ز ین ییاروپا ییخواه خارج از آن، از توان و نفوذ در شکل دادن به مباحثات مربوط به همگرا

مات اتخاذ شده یمها و تصاستینداشته باشند. س یریتاث ییجه نهایاگر در نت یبرخوردارند، حت
شکل گرفت  یچپ یهاستیا با حضور مشترک پوپولیاروپا  یو اقتصاد یمال ان بحرانیدر جر

ر مشترک یا تحت تاثیزا( یریقرار داشتند )حزب س یریگمیت تصمیگاه و موقعیکه در جا
توانستند یها( و میحضور داشتند )حزب فنالند یائتالف یهاکه در دولت یراست یهاستیپوپول

نکه یدال بر ا ین حال هنوز شواهدیر بگذارند. با ایتاث یاحزاب اصل یهایریگبر مواضع و جهت
ازجمله درخصوص ایران کاماًل براساس  ییه اروپایسطح کالن خارجی اتحاد یهااستیس

ن یها اتخاذ شده باشند، وجود ندارد. به عبارت بهتر نقش استیحات پوپولیمالحظات و ترج
 یگذاراستیمعمول س یدادهاب در شکل دادن به مباحثات و مجادالت، مشهودتر از بروناحزا

است. واقعیت امر این است که براساس شواهد موجود موضوع ایران جز مقطعی کوتاه برای 
احزاب پوپولیستی اروپایی جذابیتی نداشته است. بجز حزب سیریزا در یونان و حزب لگا در 

توان برای سایر همتایان اروپایی این احزاب اهمیتی نداشت. از این رو میایتالیا موضوع ایران 
گفت عمالً ورود این بازیگران جدید تاثیری بر تغییر کالن سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه 
اروپایی نسبت به ایران نداشته است. موضوعات سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپایی جز 

ای برای این احزاب نداشت و در این صلح و امنیت چندان جاذبه موارد مهاجرت، همگرایی و
معادالت نیز ایران جایگاهی به خود اختصاص نداد. هرچند این امید در برخی مجامع علمی و 
اجرایی کشور وجود داشت که به قدرت رسیدن این احزاب دگرگونی در سیاست خارجی 

است ینکه سیدال بر ا ین حال هنوز شواهدی، با ااتحادیه نسبت به تهران را به همراه داشته باشد
ها تنظیم شده ستیخارجی اتحادیه اروپایی نسبت به ایران حتی تحت تاثیر قدرت گرفتن پوپول

 باشند، وجود ندارد.  
اما آیا احزاب پوپولیست گزینه مطلوبی برای توسعه مناسبات تهران با کشورهای اروپایی و   

رسد پاسخ این سوال منفی باشد. دغدغه احزاب پوپولیستی در ه نظر میاتحادیه اروپایی هستند؟ ب
حوزه سیاست خارجی حفظ هویت ملی کشورهای اروپایی و مقابله با پدیده مهاجرت به 
کشورهای اروپایی )بدالیل هویتی( است. این دستورکارها در شرایط کنونی که هنوز اتحادیه 

خارجی اروپاست، با دستورکارهای مورد نظر ایران اروپایی بازیگر اصلی در سیاست داخلی و 
در سیاست خارجی همخوانی ندارد. از دیگر سو عناصر اصلی هویتی جمهوری اسالمی ایران 
 یعنی اسالم و مخالفت با رژیم اسرائیل با نظام فکری و دستورکاری این احزاب کاماًل در تضاد
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اسالمی ایران را در تضاد با هویت این  توان به نوعی هویت جمهوریمی باشد. از همین رومی
احزاب تعریف کرد. همانطور که اشاره شد در موضوعات سیاست خارجی ازجمله در موضوع 
ایران موضع واحدی بین احزاب پوپولیستی وجود ندارد. این امر برآمده از نگرش ایدئولوژیک 

ربه حضور احزاب های این احزاب برای حضور در قدرت است. تجاین احزاب و استراتژی
های قدرت اتحادیه اروپایی نشان داد که این بازیگران نقطه پوپولیستی راست و چپ در ارکان

ستاره  5توان حضور جنبش می اتکای خوبی برای ایران نیستند. شاید نمونه واضح و مسلم آن را
شکوفایی روابط  در قدرت در ایتالیا طی نزدیک به دو سال اخیر دانست، دورانی که نه تنها شاهد

رم نبود، بلکه افت شدید مناسبات بین دو کشور را نیز شاهد بود. اما احتمال اتخاذ یک  -تهران
سیاست دیگر از سوی احزاب پوپولیستی را نیز باید درنظر داشت و آن همراهی احزاب 

زدیکی های موجود از نپوپولیستی به قدرت رسیده با دولت ترامپ در ایاالت متحده است. نشانه
های اروپایی مانند ایتالیای دولت اول کونته گویای این امر است که این گذاره برخی از دولت

مالحظه اصلی اروپا در اهمیت توافق با را نبایستی از نظر دور داشت. باید در نظر داشت که 
 های امنیتی استوار است و مسائل اقتصادی درجمهوری اسالمی و حفظ برجام بیشتر بر جنبه

و این موضوعی است که برای تمامیت بازیگران فعال در عرصه  پیرامون آن برجستگی دارد
 سیاست و اقتصاد اروپا، اعم از پوپولیست و غیر پوپولیست اهمیت دارد.
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 مآخذ: و منابع
ر یورو و تاثیبحران »(، 1392و خدادوسووت، جبار ) ی، هادیلیآج -

ند همگرا حاد ییآن بر رو پایات مه ا، «ییه ارو نا  یرانیپژوهشیی

 .10، شماره المللنیباست یس

 بکووارگیری امکووان بررسوووی»(، 1395آقووامحموودی، ابراهیم ) -

شنامه روابط ، «بحران اروپا تحلیل در همگرایی هاینظریه پژوه

 .35، شماره المللبین

بازتاب ، «پوپولیسوووم مذهبی»(، 1386حسوووینی، سوووید حسوووین ) -

 86، شماره اندیشه
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