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چکیده
است. هاي سیاسی همراه بودهگیري شکافسیر تکامل جوامع بشري با شکل

ملت و پیشرفت آن، عامل گسـترش و نهادینـه شـدن    -پیدایش نظام دولت 
اسـت.  هـاي سیاسـی بـه اشـکال مختلـف و ابعـاد گونـاگون آن بـوده        شکاف
ها و تقسـیمات  دوام و پایداري، باعث ایجاد رقابتهایی که در صورت شکاف

سیاسی در جوامع مختلف شده و از نقش تاثیرگـذار در سرنوشـت سیاسـی    
هاي انتخابـاتی  ها برخوردار هستند. در واقع رفتارهاي سیاسی و رقابتدولت

هـاي  هاي مختلـف در نظـام  هاي فعال، در ظرف زمانبرگرفته از انواع شکاف
هاي سیاسـی یکـی   متنوع و متفاوت است. بنابراین، شکافسیاسی گوناگون، 

هــا اســت. رونــد از مباحــث مهــم علــم سیاســت و معضــالت عمــده دولــت
هاي نوینی همراه اسـت کـه   مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون با ظهور شکاف

شناسایی و مطالعه آنها براي حفظ ثبات و تعادل سیاسی و گسترش جامعـه  
هـاي  ش اصلی این مقاله این اسـت کـه شـکاف   باشد. پرسمدنی ضروري می

هـاي  سنتی اروپایی کماکان از قابلیت تاثیرگذاري بـر روي رفتارهـا و کـنش   
سیاسی برخوردار اسـت؟ بـا توجـه بـه پویـایی جوامـع بشـري و حاکمیـت         

ساالر اروپایی، همواره شاهد پیـدایش  هاي مردمالگوهاي پلورالیستی در رژیم
باشیم که از قابلیت سیاسی شـدن  جدیدي میهاي و رشد تعارضات و شکاف

و تاثیرگذاري بر ساختارهاي سیاسـی برخـوردار هسـتند. بنـابراین، در ایـن      
هاي جدیدي است که در دوره پساجنگ سرد، بـا  مقاله هدف بررسی شکاف

هـاي فعـال سیاسـی در جوامـع     عنـوان شـکاف  قابلیت باالي تاثیرگذاري بـه 
اروپایی آشکار شدند.

هـاي فعـال، راسـت کالسـیک، چـپ      سیاسـی، شـکاف  شـکاف :لیـدي کهايهواژ
گراییکالسیک، انقالب خاموش، شک
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مقدمه
هـاي مختلـف اجتمـاعی در جوامـع بشـري از      بررسی تضادها، تعارضات و شـکاف 

آنجایی حائز اهمیت است که در صورت دوام و پایـداري و در نتیجـه فعـال بـودن،    
. در ایـن  هسـتند بـه شـکافی سیاسـی برخـوردار    شـدن  تمامی آنها از قابلیت تبدیل 

هـاي  منظـور تجزیـه و تحلیـل نظـام    هاي فعال بهصورت، شناسایی و مطالعه شکاف
بـر روي  ،هـاي فعـال سیاسـی   ن است که شکافاست. اعتقاد بر ایضروري،سیاسی

هـا از  ساختار و رفتار سیاسی جوامـع مختلـف تاثیرگـذار اسـت. البتـه ایـن شـکاف       
. ممکن است شکافی در یک جامعـه از نظـر   امعه دیگر متفاوت استاي به ججامعه

دهـی و عمـل   که آگـاهی سیاسـی و سـازمان   سیاسی خفته و غیرفعال باشد، یعنی آن
شود کـه بـر   سیاسی بر پایه آن صورت نگرفته باشد. شکاف اجتماعی وقتی فعال می

) در 99: 1381، ها و عمل و آگاهی سیاسی تکوین یابـد. (بشـیریه  بنديپایه آن گروه
منزلـه خطـوط انشـقاقی بـوده کـه باعـث ایجـاد        هاي سیاسی بـه شکاف،این شرایط

ترتیـب، رفتارهـاي   شوند. بدینها و تقابالت در جوامع سیاسی میتقسیمات، جدایی
اسـاس وجـود   برهـا  هاي انتخاباتی در صحنه تعامالت داخلی دولتسیاسی و رقابت

باشند. نکتـه حـائز اهمیـت در مطالعـه     لیل میهاي مختلف، قابل تفسیر و تحشکاف
هـا بـر روي   نـوع و میـزان تاثیرگـذاري شـکاف    ، بررسی شـکل، هاي سیاسیسیستم

هاي مختلف اجتماعی به بررسی نحوه تبدیل شکاف،. بنابرایناستها ساختار دولت
از موضـوعات مهـم   ،شکافی سیاسی و نحوه تاثیرگذاري بر روي رفتارهاي سیاسـی 

هـاي  بررسی تغییر و تحوالت شکاف،در جوامع پیشرفته امروزي.استعلم سیاست
نگري ثبات سیاسی پیوند خورده است. حتی بسیاري از مباحث آیندهسیاسی با مبحث 
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و 2و غیرفعـال 1هـاي فعـال  شـکاف اساس مطالعه بـر روي  ، برهاي سیاسیدرباره رژیم
هاي مختلف بسته به ماهیت، شکل و نوع آنهـا  توجیه است. البته شکافخاموش قابل

باشند کـه تبـدیل بـه شـکافی فعـال شـده       هنگامی از قابلیت تاثیرگذاري برخوردار می
عابی سیاسی به خـود گرفتـه   هاي فعال رنگ و لصورت است که شکافباشند. در این 

هـا  آینـده سیاسـی دولـت   کننده رفتارها و عمل سیاسـی و حتـی سرنوشـت و   و تعیین
،هاي مختلف سیاسـی شود. با توجه به ساختارهاي اجتماعی و قواعد بازي در نظاممی

هـاي مختلـف و   بـه گـروه  ،انـد سیاسـی تبـدیل شـده   هاي فعال که به شـکافی شکاف
)122-124: 1383دهند. (طباطبایی،و احزاب سیاسی شکل میهاانسازم

منزله خطوط انشـقاق  هاي سیاسی بهاست، شکافطور که در تعریف آمده همان
و جدایی در جوامع مختلف بوده که به رفتارها و گرایشات سیاسی شهروندان شکل 

هاي اجتمـاعی افـراد   ها و جایگاهدهند. در واقع، صحبت بر این است که خصلتمی
ی، هاي اجتماعی، اقتصادي، طبقاتی، فرهنگی، مـذهبی، اقلیمـ  که برگرفته از وابستگی

قومی و ایدئولوژیک آنها است، در نحوه مشارکت سیاسـی، آراي انتخابـاتی و حتـی    
نفوذ و فشـار نقـش دارنـد. بـدین ترتیـب، بایـد       هاي ذيگیري احزاب و گروهشکل

واسطه انتقـال  آمیزي انباشته شده که بهتمامی جوامع از مدارهاي مغایرت«بگوییم که 
یـابی  جـاگیري افـراد و موضـع   سیاست، بـه تقابالت و تضادهاي اجتماعی به میدان 

Meny)». دهدنیروهاي سیاسی شکل می & Surel, 2009: 33)

هـا و ابعـاد مختلـف آن در    هاي سیاسی با ریشـه در جوامع اروپایی نیز، شکاف
است. بـا توجـه بـه گسـترش الگوهـاي      سیاسی قاره کهن همواره نقش داشتهحیات 

شتابی بیشتر از سایر جوامع بشري، شـاهد سیاسـی   تر و با پلورالیستی در اروپا، پیش
هاي سیاسـی و  فراینـد هاي اجتماعی مختلف و تاثیرگذاري آن بـر روي  شدن شکاف
طور پیوسـته، همـراه بـا رشـد جوامـع اروپـایی و همگـام بـا         باشیم. بهحکومتی می

هـاي سیاسـی   هاي اجتماعی و اقتصادي حاکم بر اروپا، شاهد تحول شکافدینامیسم
. بـر ایـن اسـاس، ایـن     هسـتیم هاي فعال نـوینی و جایگزینی آن توسط شکافکهنه

هـاي  هاي سنتی اروپایی کماکان از جایگـاه و ظرفیـت  آید که شکافپرسش پیش می

1. Active Cleavage
2. Passive Cleavage
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؟ در پاسـخ، ادعـاي   ت سیاسی و حزبی برخوردارندتاثیرگذاري خود بر روي جریانا
متناسـب بـا   ،روپـایی هـاي سیاسـی ا  گرفته کـه شـکاف  مقاله حاضر بر این نکته قرار

تحوالت سیاسی و اجتماعی در حال تغییر و تحول بوده، از فعالیت آنها کاسـته و یـا   
ویـژه از  بـه شـوند؛ هاي فعال جدیـدي جـایگزین مـی   خاموش شده و توسط شکاف

رضـات و خطـوط جـدایی    شـاهد پیـدایش و رشـد تضـادها، تعا    ،فرداي جنگ سرد
هـاي  بـه سـاختارها و بـازي   ،ل سیاسـی هاي فعـا عنوان شکافکه بهجدیدي هستیم

دهند.سیاسی و حزبی اروپایی شکل می

هاي سیاسی اروپاییاقتصادي و شکافـهاي اجتماعی دینامیسم. 1
زمـان بـا تحـول مفهـوم دولـت، در اروپـا       هاي صنعتی و ملی و هماز فرداي انقالب

هـاي مـدرن   سیاسی مختلفی پدیـدار شـدند. پیـدایش دولـت    -هاي اجتماعی شکاف
هـاي نماینـدگی، محصـول تحـوالت نـوین در مسـیر       گیـري رژیـم  امروزي و شکل

اسـت. در ایـن شـرایط، انطبـاق     ن و مدرنیزاسیون جوامع غربـی بـوده  دموکراتیزاسیو
هـاي  سازي رقابتباعث نهادینه،هاي اجتماعی و اقتصاديفضاي سیاسی با دینامیسم

دهشـ هاي فردي، پیرامون خطـوط جـدایی و انشـقاقی   سیاسی و ساختارسازي سلیقه
واقـع  دهـد. در هـا شـکل مـی   سیاسی در دولـت –هاي اجتماعی که به شکافاست
پلورالیسم اقتصادي، اجتماعی و سیاسـی در غـرب، نـه تنهـا باعـث      فرایندرفت پیش

بلکـه همـراه بـا آن،    گـراي لیبـرال دموکراسـی شـده،     هاي کثرتتوسعه و رشد نظام
هاي سیاسـی را از هـم   آورده که جایگاه افراد و گروهمخالفی را پدیدهاي بنديصف

بـه  اجتمـاعی)،  هاي شکافات اجتماعی (تعارض،سازد. درچنین شرایطیتفکیک می
شوند.  وارد می)هاي سیاسیشکاف(هاي سیاسیمیدان رقابت

تماعی مختلف و سیاسی شـدن  هاي اجساالر، فعال شدن شکافدر جوامع مردم
هـا و مشـروعیت اپوزیسـیون و در نتیجـه     آنها با توجه به قانونی بودن نسـبی گـروه  

آمیـزي بـه خـود    شـکل مسـالمت  )1(لو به شکل ظاهري آن،گردش پیوسته قدرت، و
،مواقـع ازشود. البته در بسـیاري هاي سیاسی میگرفته و حتی باعث قوام نسبی نظام

یندي را بـراي  توانـد عواقـب ناخوشـا   هاي سیاسی میهی شکافدعدم مهار و سامان
در تاریخ قاره کهن، شاهد مجموعـه وسـیعی از   .داشته باشدجوامع اروپایی به دنبال 
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پرولتاریا، متن-روستایی، بورژوا-عوام، شهري–ها میان اشراف ها و تعارضتقابل
ها و غیره بودیم که هریک از الئیک–، مذهبیون هاانپروتست–ها حاشیه، کاتولیک-

الشعاع خود قرارداده بـود؛ آنها سالیان متمادي حیات سیاسی جوامع اروپایی را تحت
گراي لیبرال دموکراسی و رشد جامعه مـدنی در  با توسعه نظام کثرت،رغم آناما علی

هـا بـه تـدریج غیرفعـال و     هاي سیاسی اروپایی، بسیاري از ایـن شـکاف  غالب رژیم
)2(صورت تثبیت شده یا به تعبیـري منجمـد  هاي فعال بهده یا آنکه شکافخاموش ش

که بتوانند مخل نظم و ثبات سیاسی در جوامـع اروپـایی   بدون آن،شوندنگهداري می
باشند.  

هاي جدید سیاسی در اروپاشکاف. 2
سیاسـی در اروپـا،   –هـاي اجتمـاعی   تـرین شـکاف  تـرین و اثرگـذار  یکی از عمیـق 

صورت شکافی فعـال و حـاکم بـر روي    تضادهاي طبقاتی و مذهبی بوده است که به
شکاف طبقـاتی یکـی از   )3(جوامع اروپایی و حیات سیاسی آنها تاثیرگذار بوده است.

هـا و  هاي اروپایی بوده که در برگیرنده مجموعه وسیعی از تقابلترین شکافگسترده
-و حتی متنپرولتاریا-روستایی، بورژوا-عوام، شهري-تعارضات میان اشراف

واقع، متعاقـب انقالبـات صـنعتی و    است. دربا درجات و ابعاد مختلف بودهحاشیه،
طبقه رعیت و تضعیف طبقه ممتاز و ملی، با هویت یافتن قشر صاحب اکثریت اما بی

و دشـمن جدیـد،   حاکم اشراف (آریستوکرات) در اروپا، تضاد و تقابـل میـان ایـن د   
نسـانس،  سازد. همچنین، از فـرداي ر اهم میزمینه را براي پیدایش شکاف طبقاتی فر
رومن متعاقـب پیـدایش جریانـات مـذهبی     -با تضعیف حاکمیت کلیساي کاتولیک 

هـاي مـذهبی در اروپـا    آمیز موسوم به پروتستانتیسـم، مخاصـمات و جنـگ   اعتراض
ها و مکاتب زمینی که با رقابت با کلیسا یشهیابد. پس از آن با ترویج اندگسترش می

تـر پیـدایش جریانـات    داعیه هدایت و سعادت بشـریت را داشـتند، و از همـه مهـم    
هـاي مـذهبی بـا مـوج     باشند، شکافسکوالر که خواستار جدایی دین و سیاست می

گیـرد.  خـود مـی  تري بهها و مذهبیون ابعاد گستردهجدیدي از تعارضات میان الئیک
ترتیب، طبقه و مذهب از جایگاهی مهم در تاریخ جدید اروپا برخوردار بوده و بدین

انـد. بـر ایـن    دهی به تقسیمات سیاسی در قاره کهـن بـوده  عاملی اساسی براي شکل
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هـاي موجـود در   طبقه و مذهب از تمـامی شـکاف  «تاساس، آلن النسولو معتقد اس
,Lancelot(».ارتر استآورتر و در نتیجه تاثیرگذکشورهاي اروپایی تبعیض 1985(

سیاسی رقیب و متضاد راست و چپ اروپایی: دو گرایش. 3
لـیکن مشـابه و   روپایی شـاهد پیـدایش اشـکالی خـاص و    درحقیقت، در هر کشور ا

هـاي طبقـاتی و مـذهبی   بندي میان خطوط انشقاق حاصل از شکافمشترك از صف
هـاي رقیـب و پیـدایش    دئولوژيهاي مذکور در قالب ای. نهادینه شدن شکافهستیم

وجـود آمـدن دو گـرایش عمـده     ، باعث بـه آنهایک از سیاسی وابسته به هرنیروهاي 
تقابـل میـان   واقع،. درعنوان کالسیک راست و چپ استسیاسی رقیب و متضاد با 

هاي اروپـایی سـایه انداختـه    چنان بر حیات سیاسی جوامع و دولتراست و چپ آن
هاي جدید اروپایی نیز بر مبناي آنسیاسی و حتی شکافهاي است که سایر شکاف

تقابل ،خود» اروپاي معاصر«کتاب ریچارد ساکوا و آن استیونز در )4(شود.تعریف می
هـاي  جمع شـکاف شکافی سیاسی دانسته که حاصلمیان دو گرایش راست و چپ را 

طـور  هب بـه . از نظر آنها طبقه و مذاستاجتماعی مختلف ازجمله طبقاتی و مذهبی 
دهی بـه تقـابالت و تضـادهاي مختلـف در قالـب شـکاف       ذاتی داراي قابلیت جهت

& Sakwa(است.سیاسی راست و چپ  Stevens, 2000: هـاي  ) هرچنـد کـه شـکاف   89
دیگر اروپایی نیز مانند شکاف سرزمینی و اقلیمی پس از (به خـود) گـرفتن رنـگ و    

یابد.در قالب تقابل راست و چپ هویت می،لعابی ایدئولوژیک
هـاي  دو طیف گسترده چپ و راست اروپایی دربرگیرنـده ایـدئولوژي  ،بنابراین

هـاي  . بـه عبـارتی دیگـر، در رژیـم    استسیاسی مختلفهاي حامی، احزاب و گروه
هـا و  کـه بـه گـرایش   یی، تقابل میان راسـت و چـپ اسـت   سیاسی پلورالیستی اروپا

,Quermonne)بخشـد. ي سیاسی مختلف، هـویتی سـاختاري مـی   هاانجری 2006: 246)

هاي انتخاباتی در قالـب گسـترده   ساختار رفتارهاي سیاسی و مشارکت،بدین ترتیب
هـاي داخلـی و خـارجی    گونـه کـه سیاسـت   گیـرد. همـان  و راست جـاي مـی  چپ

شکاف چپ و راسـت قابـل تجزیـه و تحلیـل     چهارچوبهاي اروپایی نیز دردولت
هاي مختلف اجتماعی اروپـایی کـه در قالـب شـکاف     باشد. حاصل جمع شکافمی
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در اند، در تقابل میان دو گرایش عمده سیاسـی و رقیـب  نهادینه شده1چپ و راست
3داريیا همان احـزاب سوسیالیسـتی و سـرمایه   2کارقالب احزاب کارگري و محافظه

گیرند. بدین ترتیب، پوالریزاسیون دو جناح سنتی چپ و راسـت در تقابـل   جاي می
طبقات پایین اجتماعی (کـارگر و رعیـت سـابق) در برابـر طبقـات بـاال (اشـراف و        

اقلیمـی -نژادي–هاي قومیحتی اقلیتها در مقابل مذهبیون و ثروتمندان)، الئیک
اي از طور معمول طیف گستردهکند. بنابراین، بهدر مقابل اکثریت ملی هویت پیدا می

هاي کـارگري، سوسیالیسـتی، کمونیسـتی، لیبرالیسـتی و     هاي احزاب و گروهخانواده
ار گـرا و اکولوژیسـت، در کنـ   طلب، منطقهحتی رادیکالیستی به همراه احزاب جدایی

طـور کـه در   دهند. همـان طرفداران جدایی دین از سیاست به چپ اروپایی شکل می
،داري، مـذهبی، ملـی و ناسیونالیسـتی افراطـی    کار، سرمایهمقابل آن، احزاب محافظه

. هستندگذاران جناح راست اروپاییبنیان

سـتی  هاي مذهبی و تا حدودي رفتارهـاي ناسیونالی اگرچه طبقات اجتماعی و گرایش
و هـا اندهنـد، امـا آرمـ   ي ایدئولوژیکی راست و چپ اروپایی شـکل مـی  هاانبه بنی

تري در خط تقابل میان دو طیف سنتی و کالسـیک اروپـایی جـاي    باورهاي گسترده

1. Right- Left Cleavage
2. Labor- Conservatism Cleavage
3. Capitalist- Socialist Cleavage
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داري، و ضدسـرمایه 1خـواه تر، جناح چپ را ترقـی بنابراین در تعریف کلیگیرند.می
منــد بــه گســترش هســته کــه عالقــضدنژادپرســتی دانوضداســتعماري، ضــدمذهبی

هـاي  هاي مختلف (عقیدتی، حقوقی، مذهبی و حتی جنسی) و تحمیل تساويآزادي
که راست به دنبـال حفـظ وضـع    حالی؛ دراستگوناگون (نژادي، جنسیتی، طبقاتی)

باشـد،  هاي اقتدارگرایانه و سلسله مراتبانه مـی اساس گرایشبرموجود و نظم حاکم،
دانـد.  هم زننـده امنیـت و ثبـات در جوامـع مـی     تغییرات بنیادین را بـر را هرگونه زی

(Quermonne, 2006: 248)

شهیر فرانسوي، راسـت،  فیلسوف ،طور خالصه و بنابر ادبیات فرانسوا گوگلبه
گیـري  در حـالی کـه جهـت   )5(اسـت. (جنـبش) 3و چپ، حزب حرکت2حزب نظم

شـود، تمایـل و گـرایش    تعریف مینظم در هرگونه مقاومت در مقابل تغییر مطلوب
,Goguel. (استمابین اصالحات و انقالب در نوسان حرکت در وضعیتی 1964: با )29

هاي سیاسی وابسته بـه طیـف راسـت    توانیم بگوییم که رفتارگاه نمیوجود آن، هیچ
همگن بوده، کما آنکه آگاهی و عمل سیاسی منبعث از چـپ نیـز کـامال نامتجـانس    

هـاي  هاي زمانی گونـاگون و دولـت  کلی جناح راست در اروپا، در بازهطور . بهاست
) 2005Rémond,( :1(دهـد ملی مختلف همواره سه گرایش زیر را از خود بـروز مـی  

ي سیاسـی و تمایـل بـه    هـا انویژه در هنگام بروز بحـر خواه، که بهراست مشروعیت
که به آن گرا استنشراست یک جریان واککند. در این حالت،تغییر رژیم عمل می

چهـارچوب راسـت لیبـرال، کـه در    ) 2گوینـد؛  اقعی راست ضدانقالب نیز میدر مو
کـه بـه آن   ها و اصول دموکراتیک، به سطحی از اصالحات بطیء اعتقـاد دارد ارزش

و اسـت راست اقتدارگرا کـه سرسـخت و مقتـدر    ) 3؛ و گویندراست معتدل نیز می
ماندهاي ناسیونالیستی آن در قالب رفتارهاي گوناگون همواره پابرجا باقی میاندیشه

گویند.گرا نیز میبه آن راست ملیو
دهد هاي سیاسی نامتجانسی را در زیر چتر خود جاي میطیف چپ نیز گرایش

(Touchard , چپ رادیکال یا اقتدارگرا، چـپ اومانیسـت یـا سوسـیال و چـپ      : (1977

1. Progressist(e)
2. Parti de l'Ordre
3. Parti du Mouvement
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هـا و  یانه یا لیبرال. در جوامع مختلف اروپایی همـواره شـاهد نـزاع میـان رادیکـال     م
دانسـتند؛ هایی بودیم کـه همگـی خـود را منتسـب بـه چـپ مـی       سوسیال دموکرات

دیگر را یکـ هـا  هـا و سوسیالیسـت  گونه که در دوران جنگ سرد نیز کمونیستهمان
ن چـپ سوسیالیسـتی و چـپ    بر خط تمایز موجـود میـا  عالوه)6(ساختند.محکوم می

یـک از احـزاب سوسیالیسـت و    مستقل در داخـل هر ي هاانکمونیستی، باید از جری
مونیستی و کارگري نیز نـام  سوسیال دموکرات اروپایی و تضادهاي درونی احزاب ک

افزاید.  دهند، میهاي ناهمگنی که به چپ اروپایی شکل میکه بر دامنه گرایشبرد
یک از دو طیف الظاهر در هیچابی که خود را علیحزها و اخصوص گرایشدر

دهنـد، را مـی 1راست و چپ جاي نداده و به خود لقب احـزاب میانـه یـا مرکزگـرا    
واقـع،  . درآنهـا نیسـتند  مداران قائل بـه اسـتقالل عمـل    بسیاري از عالمان و سیاست

رکـز  هاي دوطیف سـنتی بـه سـمت م   اعتقاد بر آن است که احزاب میانه همان زائده
کالسیک باشند. بوده، بدون آنکه داراي ایدئولوژي و هویتی مستقل از راست و چپ 

حتـی بسـیار دشـوار اسـت کـه بتـوان       «اندیشـمند فرانسـوي،   به اعتقاد سـرژ سـور،  
,Sur(»هاي سانتریسم را از اساس در قالب رفتارهاي سیاسی جـاي داد گرایش 1983:

ان یـک نیـروي سیاسـی مسـتقل هویـت      گاه بـه عنـو  عمل، احزاب میانه هیچدر)22
دادن چپ و راسـت  سانتریسم تاکتیکی سیاسی براي سوقاند؛ در برخی موارد، نیافته

تر به هـم از جانـب دو طیـف    تر و نزدیکهاي معتدلبه سمت میانه و اتخاذ سیاست
اي در دست احزاب راست و چـپ، بـه منظـور    در مواردي دیگر، حربهاست.رقیب

هـاي  باشد. بـا ایجـاد گـرایش   ایجاد شکاف و اختالف در صفوف حزب مخالف می
یک از دو طیف سنتی، جذب احـزاب سانتریسـتی شـده کـه     هرمیانه، بخشی از آراء 

)7(ند.باشچپ و راست به ناچار به ائتالف با آن براي احراز اکثریت الزم می

هاي طبقاتی و مـذهبی و  طور کامل وجود شکافامروزه بدون آنکه بخواهیم به
گیري راست و چپ کالسیک در جوامع هاي اجتماعی که منجر به شکلسایر شکاف

بـر روي  آنهـا د را زیر سؤال ببریم، باید بپـذیریم کـه میـزان تاثیرگـذاري     شاروپایی
ته است. متعاقب دو جنگ جهانی بزرگ ساختار و رفتارهاي سیاسی بسیار کاهش یاف

1. le Centrisme
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اي متوسط کـه در برگیرنـده اکثریـت    در اروپا، با گسترش جامعه مدنی و ایجاد طبقه
متضاد بـه میـزان بسـیاري تعـدیل     هاي موجود میان طبقات اقشار جامعه است، تنش

)8(ده و از فعالیـت شــکاف طبقـاتی حتــی در انگلسـتان نیـز کاســته شـده اســت.     شـ 

یت جدید بین طبقاتی بسیاري از احزاب سیاسی چپ و راسـت کـه   که وضعهمچنان
طور انحصاري طبقه خاصی را مـورد خطـاب قـرار    با سازماندهی نوین خود دیگر به

حقیقـت، احـزاب   دهند، دلیل دیگري بر غیرفعال شدن شکاف طبقاتی است. درنمی
هـاي خـود   مهخواهند برنادست آوردن قدرت سیاسی را دارند، دیگر نمیکه داعیه به
اي خاص محـدود کـرده و آراي انتخابـاتی سـایر طبقـات اجتمـاعی را از       را به طبقه

ویژه در میان طیف احزاب چپ اروپـا داراي مصـادیق   دست بدهند. این موضوع، به
همین ترتیب، با توجه به عمومیـت یـافتن اصـل جـدایی دیـن از      به)9(بیشتري است.

روز هاي سیاسی اروپایی، روزبـه ان زیربناي نظامعنوسیاست و غلبه اصول الئیسیته به
شود. در ایـن شـرایط،   هاي مذهبی در اروپا کاسته میاز شدت و تاثیرگذاري شکاف

رغـم نفـوذ نسـبی مـذهب در سیاسـت در      عالمان سیاسـی اعتقـاد دارنـد کـه علـی     
عنـوان  تـوان از شـکاف مـذهبی بـه    کشورهایی مانند ایتالیا و سوئیس، اما دیگر نمـی 

)10(.افی فعال و سیاسی در جوامع اروپایی صحبت به میان آوردشک

هاي جدیدي در اروپا فعال و سیاسی شده شکافدر چند دهه آخر قرن بیستم،
داده است. تاثیرگذاري این الشعاع خود قرارهاي طبقاتی و مذهبی را تحتکه شکاف

ی در هــاي نــوین سیاســی بــر روي جوامــع اروپــایی باعــث ایجــاد تحــوالتشــکاف
رغم آن، بـا  پوالریزاسیون (قطبی شدن) چپ و راست سنتی اروپایی شده است. علی

توجه به نهادینگی و بقاي دو گـرایش عمـده چـپ و راسـت کالسـیک، احـزاب و       
هـاي  هاي نوین اروپایی همراه با ایدئولوژيهاي سیاسی جدید محصول شکافگروه

افزاینـد.  مـی آنهـا بر دامنه حامی خود در طیف گسترده چپ و راست جاي گرفته و 
هـاي قـدیمی اروپـایی مثـل شـکاف اقلیمـی       اعتقاد بر آن است که برخی از شـکاف 

جدیـد بـه   هـاي صـنعتی، ارزش -فرداي انقـالب پسـا  فعال شده و از ، باز(سرزمینی)
اي هـاي تـازه  همراه رفتارها و نیروهاي سیاسی نوینی در اروپا مطرح شده که شکاف

گیـري اتحادیـه اروپـا و    شـکل ،کـه در مرحلـه بعـدتر   ؛ کمـا این آوردرا به ارمغان می
ها و تضادهاي جدیدي در اروپا تحوالت سیاسی و اجتماعی آن، باعث پیدایش تنش
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آورد. شده که خطوط جدایی و انشقاق نوینی را به همراه می

هاي اجتماعی و سیاسی جدید در اروپاو گسلانقالب پساصنعتی. 4
روي بـر و مطالعات جدید سیاسی و جامعه شـناختی در اروپـا،  بسیاري از تحقیقات

این نکته تاکید دارند که تحوالت اجتماعی و اقتصادي نیم قرن اخیـر، باعـث ایجـاد    
هاي سنتی اروپایی شده است؛ برخـی از آنهـا   هاي بسیاري بر روي شکافدگرگونی

انـد (شـکاف   گرفتـه قاتی)، برخی در حالت انجمـاد قرار اند (شکاف طبغیرفعال شده
تـر،  انـد (شـکاف اقلیمـی) و از همـه مهـم     مذهبی)، برخـی از انجمـاد خـارج شـده    

روي رفتارهاي سیاسـی شـهروندان اروپـایی    که براند هاي جدیدي ایجاد شدهشکاف
باشند.تاثیرگذار می

ویــژه توســط رونالــد ، بــه1970براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه در دهــه 
اي از واسـطه ظهـور مجموعـه   هـاي سـنتی اروپـایی بـه    اینگلهارت، ساختار شـکاف 
برند، دچار تحول شده و عنوان انقالب پساصنعتی نام میتحوالتی که برخی از آن با 

هـاي اجتمـاعی و سیاسـی جدیـدي در اروپـا پدیـدار       در نتیجه، تعارضات و گسـل 
هـاي  ش، شاهد شـکوفایی ارز 1970اند. اینگلهارت بر این اعتقاد بود که در دهه شده

نوینی هستیم که از قابلیت باالي تاثیرگذاري بر روي جوامع اروپایی در قالـب یـک   
,Inglehart)انقالب خاموش یا یک انقالب نامرئی بودند.  به همـان ترتیبـی کـه    (1977

هاي اجتماعی و اقتصادي قرن نوزدهم میالدي، بـه اعتقـاد لیپسـت و روکـان     انقالب
& Lipset(هاي سیاسی غربی داشتند،گیري سیستمشکلاي بر روي کنندهاثرات تعیین

Rokkan, در نیمه دوم قرن بیسـتم مـیالدي نیـز باعـث     )11() انقالب صنعتی سوم1967
هـا و رفتارهـاي شـهروندان غربـی و کردارهـاي      اي در ارزشایجاد تغییرات گسترده

عنـوان  سیاسی آنها بوده است. به هرحال، این تحـوالت کـه برخـی دیگـر از آن بـا      
هاي اجتماعی و اقتصادي پیشرفت برند، به سرعت در حوزهانقالب ارتباطات نام می

سـر  توانیم بگوییم که با پشتباشد. در واقع، میکرده و در فرایند تولید تاثیرگذار می
گذاشــتن دوران ســازندگی متعاقــب جنــگ جهــانی دوم، در اروپــاي غربــی شــاهد 

دي، تعمـیم خـدمات اجتمـاعی بـه اقشـار      گسترش جامعه مدنی، رشد سریع اقتصـا 
مختلف جامعه و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی و سرانجام افزایش جمعیت هسـتیم  
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که محصول انقالب صنعتی سوم یا پساصنعتی است. حتی اندیشـمندان اروپـایی بـه    
اند که به مدت سه دهـه از فـرداي جنـگ    این دوران لقب سی سال با شکوه نیز داده

1970باشیم کـه اوج آن دهـه   شاهد رونق اجتماعی و اقتصادي در اروپا میگیر، عالم
,Fourastiéمیالدي است. ( 1979 (

، در انقالب صنعتی سوم شاهد سلطه فزاینده صنعت به مفهوم گسـترده  در واقع
. بـا افـزایش تولیـدات    هسـتیم هاي اقتصـادي در اروپـا  آن بر روي مجموعه فعالیت

از )12(.اسـت وتوري محرك براي هرگونه توسـعه و رشـد  صنعتی، صنعت به منزله م
عنـوان جامعـه   یی امریکـا ماننـد جامعـه   است که جوامع اروپاي غربی نیزاین مقطع

گیرند. تامین نیازهاي اولیه زندگی و افزایش رفاهیـات همـراه   را به خود میمصرفی
،قالب خـاموش هاي برخاسته از مدرنیته و نوگرایی در جریان انبا تفکرات و اندیشه

داشته و باعث بـروز رفتارهـاي جدیـد و    های بر روي زندگی اجتماعی اروپاییتبعات
هاي توسـعه و رشـد   وال بردن تدریجی سودمنديئسواقع، زیرشود. درنوظهوري می

آمیزي در اروپاي غربی بروز پیـدا  هاي اعتراضاجتماعی و اقتصادي، در قالب جنبش
حیـات سیاسـی جوامـع اروپـایی بـا تحـوالت نظـام        کند. پیوند خوردن فزاینـده می
بخـش  الملل حاکم یا آنچه که از آن با عنوان جبر سیستمیک یعنی حضور سنگینیبین

هاي بازیگران دولتـی (سـطح   بر روي سیاست،الملل دوقطبی (سطح ماکرو)نظام بین
نقـالب  ابرند، به همراه جریـان آزاد ارتباطـات و اطالعـات در قالـب     میکرو) نام می

تـاثیرات  ،پذیري سیاسی شهروندانپذیري جوامع و آگاهیدر سیاست)13(انفورماتیک
آوردهاي جدیدي را به دنبال دارد. بزرگی داشته و دست

هاي اساس رقابت اتمی، جنبشمیان دو ابرقدرت، موازنه وحشت برجنگ سرد 
سرتاسـر جهـان،   امپریالیستی در چپ گرایانه و ضدهاي استعماري، رواج اندیشهضد

روي جوامـع اروپـایی   ، بـر بحران موشکی کوبا و سرانجام جنگ ویتنام و فجـایع آن 
گـذارد. در واکـنش بـه مـوارد     جاي مین تاثیرات قابل توجهی را برویژه نسل جوابه

خـواهی  آمیزي هستیم کـه بـا شـعارهاي آزادي   مذکور، شاهد بروز جریانات اعتراض
گرایانـه (حاکمیـت   کارانه و حتی ملـی یانه، محافظهمطلق، هرگونه مکانیسم اقتدارگرا
60هـاي  هاي دانشجویی دهـه برد. جنبشمیسئوالملی و مرزهاي سرزمینی) را زیر 

از مـاهیتی  ،داشـته باشـد  گرایانـه چـپ کـه رنـگ و لعـابی    اروپا، بیشـتر از آن 70و 
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عی بـه  هـاي سیاسـی و اجتمـا   که حـوزه آن، از آزادي استبرخوردارگرایانهآزادي
گردد. با شکسـتن بسـیاري از   هاي فردي، خانوادگی و حتی اخالقی نیز بازمیآزادي

بــردن ازدواج و خــانواده، شــاهد رواج ســئوالتابوهــاي حــاکم بــر جوامــع و زیــر 
گري و غیـره گرایی، آزادي سقط جنین، هیپیجنسهم، 1بندوباري جنسی، نودیسمبی

بـه اوج خـود   2بط اجتماعی، فردگرایـی . همچنین با شخصی شدن فزاینده رواهستیم
رسیده و مبحث صـیانت از حقـوق فـرد در مقابـل جمـع، در اولویـت کامـل قـرار         

گیرد. می
ــه ــواج انقــالب خــاموش از گرایشــات آزادي ب ــدریج، ام ــه حــوزه ت ــه ب گرایان
طلبانـه، خواسـتار   و براسـاس تقاضـاهاي برابـري   )14(خواهی تسري پیدا کردهتساوي

هاي اجتماعی، فرهنگی و حتی قومی در جوامـع  یشتر حقوق اقلیتشناسایی هرچه ب
واسـطه زیرسـئوال بـردن    هـاي ملـی را بـه   شود؛ امري که حاکمیـت دولـت  غربی می

هاي سـرزمینی و نـژادي براسـاس اسـتقرار مرزهـا در      ها و تفکیک صالحیتجدایی
و سـاخت  هاي اروپاییمبحثی که در فرایند همگرایی دولتکشد.اروپا به چالش می

دولتـی،  گیرد. با به چالش کشیدن مرزهاي بـین اتحادیه اروپا نیز مورد استفاده قرارمی
زیسـت و توسـعه   ها و مطالبات فرامرزي جدیدي براساس حفاظت از محـیط اندیشه
سـاز  کند که زمینـه منظور عدم تخریب طبیعت رواج پیدا میهاي تجدیدپذیر بهانرژي
هـاي  نامـه امـا اسـاس  -اي یکسـان  نامـه سبز با مرامگیري احزاب اکولوژیک یاشکل

است. از این پس شاهد هستیم که احزاب اکولوژیـک  در اروپاي غربی شده-متفاوت
تمـام  )15(کننـد. عنوان یک گرایش سیاسی فعال و مستقل در اروپا اعالم ظهور مـی به

3گرایانهيمسائلی که توضیح دادیم، در مجموع به پیدایش و رشد نوعی گرایش آزاد

شود که در تقابل بـا دینامیسـم   در ابعاد و اشکال مختلف در جوامع اروپایی منجر می
گیرد، شکاف فعال سیاسی و جدیـدي را  که در واکنش به آن شکل می4اقتدارگرایانه

هـاي نـوینی در اروپـاي غربـی     بنـدي هـا و صـف  پدید آورده که باعث ایجاد رقابت

1. Nudism
2. Individualism
3. Tendance Libertaire
4. Dynamique Autoritaire
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,Meny & surel)شود.می 2009: 60)

،1980دهـد کـه از دهـه    شناختی جدیـدتر نشـان مـی   ، مطالعات جامعهواقعدر
یم کـه واکنشـی در   هستگیري جریانات نوینیتدریج در اروپاي غربی شاهد شکلبه

هاي گذشته است، که برخی از محققـان از آن بـا عنـوان    انقالب خاموش دههمقابل
,Ignazi:34–3. (برندضدانقالب خاموش نام می شاهد رشد ،) در این دوره جدید1992

حقیقت، در یم. درهستهاي کنسرواتیستی، ناسیونالیستی و حتی مذهبیمجدد اندیشه
هـاي  حد و حصـر در حـوزه  هاي بیکه قائل به آزادي"گريگرایش آزادي"تقابل با 

بـرد، برخـی از   سـئوال مـی  ملـی را نیـز زیر  –و حتـی مفهـوم دولـت    مختلف است
العمل نشان داده و با تشکیل جریانـاتی سیاسـی بـر حـول     ي اجتماعی عکسهاگروه

و احـزاب سیاسـی جدیـدي در اروپـا     هاانگرایی به سازمکاري و ملیمحور محافظه
اخالقـی و جنسـی و   هـاي  همـین ترتیـب، در مواجهـه بـا آزادي    دهند. بـه شکل می
یاري از مردم وابسـته بـه   بردن مباحثی بنیادین مانند خانواده و ازدواج، بسزیرسئوال

به بازشناسی مجدد مذهب و بازگروي دوباره بـه  ،طبقات اجتماعی متوسط و شهري
)16(آورند.هاي اصیل اخالقی و خانوادگی روي میارزش

هـا و احـزاب   نهـا، سـازما  گیري گـروه هاي اجتماعی شکلبدین ترتیب، پایگاه
شود. این احزاب با عنوان ژنریک ناسیونال سیاسی جدیدي در اروپاي غربی مهیا می

کـه  البتـه بـدون آن  –کار افراطی و حتی راست افراطی گرا، محافظهپوپولیسم، ملی-
–طور کامل در جناح راست در تقابل سنتی چپ و راست قرار دهیم بتوان آنها را به

,Betz(گیرند. شکل می احزاب جدید محصول نوعی جریان واکنشی موسوم به )2004
هـاي گذشـته ظهـور    گـر دهـه  دینامیسم اقتدارگر هستند که در مقابل گـرایش آزادي 

فروپاشـی نظـام   –للی نیز پایان جنگ سرد میان دو ابرقـدرت  المیابد. در بعد بینمی
الملل دوقطبی و جبر سیستمتیک ناشی از آن، تجزیه اتحـاد جمـاهیر شـوروي و    بین

به تقابل سنتی احـزاب چـپ   -پایان بلوك شرق و در نتیجه شکاف در بلوك غرب 
تقابـل و  بدین ترتیـب، )17(دهد.داري جلوه جدیدي میسوسیالیستی و راست سرمایه

بندي میان دو گرایش سنتی و رقیب در قالب شکاف سیاسی نهادینه شده چـپ  صف
هـاي  گیـري تقسـیمات و رقابـت   و راست در اروپا، دچار تحول شده و شاهد شکل

هـاي  هاي جدیدي هستیم کـه بـه رفتارهـاي سیاسـی و رقابـت     اي حول شکافتازه
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گر و دینامیسـم  یان گرایش آزاديدهند. تضاد و تقابل میان دو جرانتخاباتی شکل می
منزلـه دو  هاي اجتماعی وابسـته بـه آنهـا بـه    ها و پایگاهاقتدارگر، همراه با ایدئولوژي

الیه شکاف فعالی بوده که در کنار شکاف چپ و راسـت سـنتی، از ایـن پـس     منتهی
,Kitscheltهاي سیاسی در اروپا تاثیرگذار اسـت. ( برروي تعامالت و بازي 1997: 131-

150(
واقع، شکاف سیاسی جدید به شکاف سنتی چـپ و راسـت هـویتی نـوین     در

هـاي  ائـتالف شـاهد ایجـاد   ،قسمی که در دهه پایانی قرن بیستم میالديبخشیده، به 
هاي ائتالفـی اروپـایی   یم. کابینههستهاي اروپاییمنظور تشکیل حکومتبهگراکثرت

راست) و جدیـد (گـرایش   -همگی محصول تالقی و تلفیق دو شکاف سنتی (چپ
گـرا و  ند. اگر احزاب ناسیونال پوپولیسـتی، ملـی  هستدینامیسم اقتدارگر) -گرآزادي

هاي منبعث از دینامیسم اقتدارگر با احزاب راسـت  راست افراطی و جریانات و گروه
هـاي محـیط زیسـت (سـبز) و چـپ      کنند، جریانات لیبـرال، گـروه  سنتی ائتالف می

هاي اجتمـاعی و قـومی نیـز جـذب جنـاح چـپ کالسـیک        اقلیتبه همراه،افراطی
اوایل قرن بیست نتیجه، تا قبل از پیدایش شکاف سیاسی جدیدتري درشوند. درمی

اساس تقابـل میـان طرفـداران و مخالفـان اتحادیـه اروپـا، خطـوط        و یکم میالدي بر
ع اروپـاي  هاي فعال سیاسی در اکثر جواماي که به ساختار شکافجدایی تثبیت شده

دادند، عبارت بودند از: غربی در قرن گذشته شکل می
ي گذشته کـه در  هاانهاي سنتی مربوط به دورمانده شکافاز یک طرف باقی

افته، کماکان موجودیت داشته قالب نوعی تقابل کالسیک میان چپ و راست تجلی ی
تـاریخی ایـن   . ریشـه استروي رفتارهاي سیاسی شهروندان اروپایی تاثیرگذارو بر

هـاي  هاي قدیمی طبقاتی و مذهبی و ایـدئولوژي بیش به همان شکافوکمها شکاف
گردد.بازمیآنهامنبعث از 

آورد رویارویی میـان انقـالب و   هاي جدیدي که دستشکاف،از طرف دیگر
وپـاي  تـدریج جوامـع ار  ، که از فرداي جنگ جهانی دوم بهاستضدانقالب خاموش

است. این موضوع باعث ایجاد تقابل و تضاد میـان  تاثیر خود قراردادهغربی را تحت 
گر و جریانـات و احـزاب وابسـته بـه آن بـا دینامیسـم اقتـدارگر و        گرایشات آزادي

شود.ي مرتبط با آن میهاانها و سازمگروه
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هـاي  هـاي سیاسـی اروپـایی، در حـوزه    بدین ترتیب، ساختارهاي گوناگون شکاف
گیـرد. موضـوعی کـه    الـذکر قـرار مـی   خط انشقاق پوالریزه شده فوقحدواسط میان دو

جایی محورهـاي تقـابالت و تعارضـات سیاسـی و اجتمـاعی در جوامـع       داللت بر جابه
گیـري کـرد کـه گرایشـات و جریانـات      توان نتیجـه اروپایی دارد. از تحوالت مذکور می

یل اسـت. بـر ایـن اسـاس،     سیاسی سنتی و کالسیک اروپایی، پیوسته در حال تغییر و تبد
هـاي راسـت، میـل بـه     که جریانگر شده، در حالیهاي چپ هرچه بیشتر آزاديگرایش

هـاي  در پاسـخ بـه قطبـی شـدن سـاختارهاي جدیـد شـکاف       اقتدارگري بیشتري دارند. 
یابیم که احـزاب سـنتی چـپ و راسـت اروپـایی، از جهـات مختلـف بـه         سیاسی، درمی

کننـد. بـر ایـن    مت مرکزیت خط انشقاق سـنتی سـیر مـی   تر شده و به سیکدیگر نزدیک
هاي کـاري احـزاب دولتـی چـپ و راسـت حـاکم در       اساس، شاهد تشابه فزاینده برنامه

اروپا، تمایل آن به سمت مرکز و درنتیجه انشـقاق احـزاب کوچـک میانـه (مرکزگـرا) از      
مظهـر تضـاد   هاي طرفدار و احزاب سیاسی جدیدي که بطن آنها هستیم. در مقابل، گروه

باشند، به سمت دو قطـب شـکاف سیاسـی موجـود     گر و اقتدارگر میهاي آزاديگرایش
الیـه چـپ سـیر کـرده و احـزاب      گـرا بـه منتهـی   رفته به قسمی که احزاب سبز و منطقـه 

دهند.  اي، راست افراطی را تشکیل میگراي تودهپوپولیسم یا ملی–ناسیونال 

بسـیاري از  تـري برخـوردار اسـت، توانسـته    گستردهامنه اگرچه نمودار فوق که از د
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را در اروپـا  هـاي اجتمـاعی و سیاسـی جدیـد    تحوالت و تغییرات ناشی از شـکاف 
بخش نبـوده و انتقادهـاي بسـیاري بـدان     طور کامل رضایتهنوز بهپوشش دهد، اما

از رسد که بسـیاري که با گذر به هزاره سوم میالدي، به نظر میویژه آنوارد است. به
هاي سنتی و هاي انتخاباتی در اروپا با ساختارهاي شکافرفتارهاي سیاسی و رقابت

هـاي طرفـدار   جدید اروپایی همخوانی نداشته و بسیاري از جریانات سیاسی و گروه
هـا و تعارضـات سیاسـی    بنـدي گیرند. بسیاري از گـروه آن جاي نمیچهارچوبدر 

و آگاهی سیاسی نوینی بوده کـه از طریـق   عملحامی،هاي بر پایه ایدئولوژي،اخیر
،عنـوان مثـال  . بـه نیسـتند هاي شناخته شده موجـود، قابـل تجزیـه و تحلیـل    شکاف
ویژه انتخابـات ریاسـت جمهـوري    هاي اخیر بهها و انتخابات سیاسی در سالرقابت
در فرانسه، بیان کننده خطوط انشقاق جدیدي وراي شکاف سـنتی چـپ   2002سال 

هـاي  ایـن اسـت کـه تاثیرگـذاري شـکاف     صحبت)18(.استوالت آنو راست و تح
صرفا باعـث ایجـاد   ،گر و دینامیسم اقتدارگرجدید منبعث از تقابل دو گرایش آزادي

پـا شـده اسـت؛   تحوالتی در پوالریزاسیون (قطبی شدن) چـپ و راسـت سـنتی ارو   
هـاي نـوینی در اروپـا پدیـدار شـده کـه از       که تضادها، تعارضات و شـکاف درحالی
هـا و  برد. ایـن کاسـتی  میسئوالشکاف سنتی چپ و راست اروپایی را زیر ،اساس

ر و آنـالیز صـرفا اجتمـاعی و    هـاي تفسـی  معایب باعث به چالش کشیده شدن روش
گونـه تفاسـیر اعتقـاد    که ایـن زیرا شود؛شناختی براي تحلیل وقایع سیاسی میجامعه

هـاي  طور کامل توسـط سـاختار و دینامیسـم   هاي سیاسی بهدارند که رفتارها و کنش
کـه فاکتورهـاي کـامال سیاسـی نیـز از      حالیاند. دراقتصادي رقم خورده–اجتماعی 

دهـی بـه   توانند عوامل مستقلی براي شکلاهمیت بسیاري برخوردار بوده و خود می
اگرچـه احـزاب سیاسـی محصـول     ،بـه حسـاب آینـد. بنـابراین    هـاي فعـال  شکاف
هـاي  خود نیز قادر به ایجاد شـکاف اماهاي اجتماعی و سیاسی مختلف بوده،شکاف

ند. احـزاب  هسـت هـاي کهنـه  جدید و یا خاموش ساختن (منجمد سـاختن) شـکاف  
مدت چند دهه نمایندگان شکاف سنتی چپ و راسـت و تقسـیمات و   اروپایی که به

هایی چون هماهنگی، وفاق اند، با برخورداري از قابلیتهاي ناشی از آن بودهیجدای
ایجـاد تضـادها و تقـابالت    سر گذاشتن شکاف مـذکور و پشتو همبستگی قادر به 

:1997ند. (هسـت اساس فاکتورهاي سیاسی حـاکم بـر جوامـع   جدید بر 209Bartolini,(
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سازي (اگر نگـوییم  رنگوپایی، با کمیم که احزاب سنتی ار، در مواقعی شاهدبنابراین
خاموش یا منجمدسازي) شکاف کالسیک چپ و راست و با اتخاذ مواضع مشـترك  
سیاسی، اقتصادي و اجتماعی میان خود، به مشارکت و همکـاري بـراي مواجهـه بـا     

اسـت، گیـري هـاي جدیـدي کـه در اروپـا در حـال شـکل      خط انشـقاق و شـکاف  
تقابـل میـان طرفـداران    ،اسی فعال و جدید اروپـایی پردازند. در واقع، شکاف سیمی

.ها استاتحادیه اروپا و مخالفان آن موسوم به یوروسپتیک

عامل جدایی و همبستگی جدید1یوروسپتیسیسم. 5
زمان با پایان جنگ سرد و فروپاشی سیستم دوقطبی، یکـی  هم،میالدي1990از دهه 
هاي اروپایی در قالب ترین مسائل قاره کهن، اعالن فاز نهایی همگرایی دولتاز مهم

هاي اروپاي غربی که پس از دولت،عبارت دیگر. بهاستنوعی ساختار کنفدراسیون
از ،1957ان رم در سـال  متعاقب پیمـ 2تاسیس بازار مشترك یا جامعه اقتصادي اروپا
دنبـال ایجـاد همگرایـی سیاسـی و در     نوعی همگرایی اقتصادي برخوردار شدند، بـه 

متعاقب پیمان ماستریخت در سال 3،مرحله بعدي فرهنگی با تشکیل اتحادیه اروپایی
هاي اروپایی طرفداران جدي و مصـمم خـود   . اگرچه همگرایی دولتهستند،1992

خ به سعادت، رفاه، صلح و امنیت قاره کهن در پرتـو وحـدت   را داشته که اعتقاد راس
آن داشتند، اما در مقابل کسانی نیز بودند که این موضوع را امري آرمانی دانسته زیرا 

هـاي پراکنـده بـه    که تبدیل منافع ملی متعارض بـه منـافع ملـی مشـترك و سیاسـت     
ي هـا انابتداي راه، آرمواقع، اگر در دانستند. درسیاستی واحد را غیرقابل وصول می

وحدت اروپا جذابیت زیادي داشته است، اما با انباشـت مشـکالت و اختالفـات در    
صورت یک تدریج بههاي مخالفان این روند، بهطول مسیر، شک و تردید و بدگمانی

یابد.جریان فعال سیاسی تبلور می
گرایـی و بـدگمانی نسـبت بـه رونـد وحـدت اروپـا کـه بـدان         واقع شـک در

زمان با همگرایی اروپایی متولد شده و با گذشت زمان گویند، همیوروسپتیسیسم می

1. Euroscepticism(e)
2.EEC: European Economic Community/Communauté Economique Européenne
3. EU : European Union / Union Européenne
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،که ایده همگرایی و وحدت اروپا مثل هر پدیده دیگريیابد. باید گفتگسترش می
بـا  2هاو یوروسپتیک1هابنابراین یوروفیل، استمفهوم متضاد خود را هم ایجاد کرده

تر و رشد دیگري کنـدتر بـوده اسـت. اگرچـه     لی سریعاما رشد اواند؛هم تولد یافته
و کسـی در ابتـدا آن را   بوده استصورت خزنده و بطئیگسترش یوروسپتیسیسم به

گرفت، اما با انعقاد معاهده ماسـتریخت، مـوجی از مخالفـت بـا اتحادیـه      جدي نمی
هده مذکور هاي اروپایی در ابتدا معابه قسمی که برخی از دولت؛اروپایی به راه افتاد

که با اکثریت بسیار ضعیفی از طریـق رفرانـدوم بـه تصـویب     را تصویب نکرده یا آن
پس از آن، در مرحلـه بعـدي بـا ایجـاد پـول واحـد اروپـایی (یـورو)،         )19(رساندند.

ي پولی و اقتصادي در اتحادیه اروپـا، از رشـد   هاانیوروسپتیسیسم در مواجهه با بحر
هاي اخیر در کشـورهاي اروپـایی، ضـدیت و    قابل توجهی برخوردار شده و در سال

مخالفت آشکاري نسبت به موفقیت و حتی استمرار حیات سیاسی اتحادیـه اروپـایی   
شود.  ابراز می

ه و در گرایی اروپایی در ابعاد و سطوح مختلف سیاسـی وجـود داشـت   البته شک
یابـد.  تمامی مسائل مربوط به اتحادیه اروپایی و همگرایی در قـاره کهـن تجلـی مـی    

گرایی در کشورهاي مختلف، متفـاوت و در کشـورهاي اروپـاي    میزان و شدت شک
گرایی عبارتند از: عـدم  تر است. برخی از مصادیق عینی شکتر و پررنگشمالی قوي

یس)، عـدم پـذیرش اولیـه معاهـدات     عضویت در اتحادیـه اروپـایی (نـروژ و سـوئ    
ماستریخت (دانمارك) و نیس (اتـریش) و پـذیرش بـا اکثریـت ضـعیف آن (سـایر       
کشورهاي عضو اتحادیه اروپایی)، عدم پذیرش معاهـده شـنگن (انگلسـتان) و پـول     
واحد اروپایی (انگلستان و سوئد)، مردود دانسـتن رفرانـدوم بـراي تصـویب طـرح      

نسه و هلند) و رد کردن معاهده لیسبون از طریق رفراندوم قانون اساسی اروپایی (فرا
(ایرلند). عالوه بر آن، کاهش مشارکت و میزان پایین حضور شهروندان اروپـایی در  

هـاي ملـی، داللـت بـر     انتخابات مربوط بـه امـور اروپـایی در مقایسـه بـا انتخابـات      
پـایی و نهادهـاي   عالقگی فزاینده اروپاییـان نسـبت بـه اتحادیـه ارو    توجهی و بیبی

وابسته به آن است. 

1. Europhile/ Européiste
2. Eurosceptic /Eurosceptique
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که با گذشت زمان گسترش )20(بنابراین، یوروسپتیسیسم یک تفکر سیاسی است
یابد. این ایـده سیاسـی   تدریج در میان سیستم حزبی اروپایی نیز رسوخ میو بهیافته

هـاي  بر مجموع شک و تردیدها و حتی انتقادات نسبت به کارآیی و موفقیت برنامـه 
البته یوروسپتیسیسـم  )21(شود.ی، اقتصادي و فرهنگی اتحادیه اروپایی اطالق میسیاس

هاي اروپـایی بـا اشـکال متفـاوت و     یک بلوك منسجم و هماهنگ نبوده و در دولت
گرایی نسبت به اتحادیـه اروپـا   کند. اما امروزه شکهاي مختلفی ظهور پیدا میبرنامه

هـاي  روپایی قابل مشاهده است؛ از برنامهدر تمام ابعاد و سطوح سیاست کشورهاي ا
هـاي  نفـع گرفتـه تـا در رقابـت    هاي ذيهاي طرفدار و گروهاحزاب سیاسی، سازمان

هاي دولتی و حکومتی، وفاداري یا انتخاباتی و رفتارهاي سیاسی نامزدها و شخصیت
بدگمانی به پروسه وحدت قاره کهن حضور دارد. بدین ترتیب، با نهادینـه شـدن دو   

فهوم متضاد و دو تفکر متعـارض دربـاره سرنوشـت قـاره کهـن، شـکاف سیاسـی        م
هـاي  هاي قبلی بـر روي دینامیسـم  جدیدي در اروپا شکل گرفته که برخالف شکاف

اجتماعی و اقتصادي قرارنداشـته، بلکـه فاکتورهـاي سیاسـی در پیـدایش آن دخیـل       
وند اتحاد و همگرایی گیري له یا علیه رهاي سیاسی با موضعهستند. احزاب و گروه

الشـعاع تعـارض و   اند، تحتهاي سنتی را که خود محصول آن بودهاروپایی، شکاف
رسد کـه بـا   نظر میدهند. بهها قرار میها و یوروسپتیکرقابت جدیدي میان یوروفیل

رنگ شدن خطـوط انشـقاق و جـدایی میـان دو گـرایش سـنتی چـپ و راسـت         کم
وي صحنه آمده و بـه تعـامالت سیاسـی در قـاره     اروپایی، شکاف فعال جدیدي برر

-شـکاف سـنتی چـپ    «دهد. در واقع، بنا بر ادبیات پروفسور کرمون کهن شکل می
,Quermonne)». راست، امروزه توسط بناي اروپایی متزلزل شده است 2006: 252)

ب دولتی را تحـت  تضاد و اختالف میان طرفداران و مخالفان اروپا نه تنها احزا
داده، بلکه به گرایشات سیاسی و خطوط فکري جدید در قـاره کهـن   ر خود قرارتاثی

دهد. حتی شکاف مذکور به داخل اتحادیه اروپا و نهادهـاي وابسـته بـه    نیز شکل می
هـاي فعـال و   آن نیز نفوذ پیدا کرده است. امروزه، در بطن پارلمان اروپـا فراکسـیون  

اي قابل تـوجهی را نیـز بـه دسـت     هشناخته شده یوروسپتیک وجود دارد که کرسی
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بـراي اروپـاي   و یـا اتحـاد  1هـاي مسـتقل اروپـایی   اند، مانند اتحادیه دموکراتآورده
گیري جریانـات یوروسـپتیکی  همچنین در سطح قاره اروپا نیز شاهد شکل2.هاملیت
یم که در کشورهاي مختلف اروپایی با اشکال متفاوت و تحت عنوان احـزاب و  هست

ترین آنهـا جنـبش سیاسـی    کند. یکی از مهماسی گوناگون بروز پیدا میهاي سیگروه
کـه در  اسـت 4هاي اتحادیه اروپـایی و دیگري احزاب موسوم به دموکرات3لیبرتاس

)22(اکثر کشورهاي اروپایی با اسامی و رویکردهاي مختلـف حضـوري فعـال دارنـد.    

، احـزاب و  اسـت دهتر شروز فعالبراساس شکاف سیاسی جدیدي که روزبهامروزه
هـاي  ها و انتخابات و سـایر عمـل  بایست در جریان رقابتهاي سیاسی میشخصیت

سیاسی، مواضع صریح و شفاف خود را در موافقت یا مخالفت بـا اتحادیـه اروپـا و    
نهادهاي وابسته به آن اعالم نمایند.  

ــایی و دو گــرایش آزادي  گــر و در وراي شــکاف ســنتی چــپ و راســت اروپ
گر، از این پس شاهد تاثیرات شکاف یوروسپتیسیسم برروي سـاختار و رفتـار   اقتدار

گرایان نسبت به رونـد وحـدت اروپـا،    سیاسی جوامع اروپایی هستیم. در واقع، شک
هاي مختلف از دو گرایش چـپ و راسـت را حـول مفهـوم     اند افراد و گروهتوانسته

هـا، بـه   طـورکلی یوروسـپتیک  بـه به دور هم گردآورنـد.  5گرایی ملیجدید حاکمیت
هاي اروپایی احترام گذاشته و معتقدنـد اجـراي دموکراسـی    هاي ملی دولتحاکمیت

پذیر است. اینـان اعتقـاد دارنـد کـه رونـد همگرایـی       واقعی تنها از این طریق امکان
تـري در قالـب همکـاري سیاسـی میـان      ها جاي خود را باید به فرایند مالیمسیاست

از دو جناح چپ و راست، همچنـین اصـول   6خواهانبدهد. حاکمیتدولت اروپایی 
جایی سرمایه و در نهایت پـول واحـد اروپـایی را    ثابت رقابت آزاد اقتصادي و جابه

هاي گمرکی هستند. سرانجام زیرسئوال برده و قائل به پررنگ ساختن مرزها و تعرفه
ادي اتحادیه اروپـایی،  هاي سیاسی و اقتصخواهان معتقدند که شکستکه حاکمیتآن

1. Alliance of Independent Democrats in Europe, AIDE
2. Union pour l'Europe des Nations, UEN
3. Libertas
4. EU Democrats
5. Souverainté – Nationale
6. Souverainiste



211

اف
شک

 در
سی

سیا
ن 

نوی
ي 

ها
یی

وپا
ع ار

وام
ج


مد 

مح
ید 

س
یی

طبا
طبا

باعث استمرار سیطره قدرت هژمونی همچون ایاالت متحده بـرروي اروپـا حتـی در    
روزافـزون  هـاي  بسـت هرحـال، بـا توجـه بـه بـن     بـه فرداي جنگ سرد شده است. 

روز بـر  هـاي مـالی و اقتصـادي، روزبـه    ویژه در حـوزه روي اتحادیه اروپایی بهپیش
شود و در نتیجه تقابل و تعارض میان افزوده میقدرت یوروسپتیسیسم در قاره کهن

طرفداران و مخالفان اتحادیه اروپـا تبـدیل بـه شـکافی فعـال و تاثیرگـذار بـر روي        
شود.ها و جریانات سیاسی و اجتماعی اروپا میفرایند

گیرينتیجه
ساالر و حتی غیر آنهاي مردمطور پیوسته در جوامع و دولتتغییر و تحوالتی که به

وجود آمـدن تقـابالت و تعارضـات اجتمـاعی جدیـدي      ، باعث بهپیونددوقوع میبه
هاي فعـال سیاسـی بیانجامـد. از    گیري شکافتواند به شکلنهایت میشود که درمی

، بنـابراین همـواره بایسـت    استناپذیری جوامع بشري توقفکه رشد و پویایآنجایی
هـاي  که جایگزین بسیاري از شـکاف هاي فعال و نوینی باشیم شاهد پیدایش شکاف

د. به عبارت دیگر، هر انـدازه  شواند، میپیشین که به پایان حیات سیاسی خود رسیده
تـر باشـد، از قابلیـت    تر و الگوهـاي پلورالیسـتی در آن پررنـگ   یافتهاي توسعهجامعه

هـاي سـنتی   سـازي شـکاف  هـاي نـوین و خـاموش   سازي شکافباالتري براي فعال
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هـاي انتخابـاتی و   عمل و آگاهی سیاسی، در نتیجه رفتارها و رقابت.استبرخوردار
و احـزاب سیاسـی، ناشـی از تحـوالت     هـا انهـا، سـازم  گیري گـروه در نهایت شکل

دانیم کـه بررسـی مسـتمر تغییـر و     خوبی می. بهاستهاي اجتماعی و سیاسیشکاف
ع مـدرن پیونـد   هاي سیاسی با مبحث نظم و ثبات سیاسی در جوامـ تحوالت شکاف

خورده است.
سیاسـی اروپـایی،   -هـاي اجتمـاعی   ترین و اثرگذارترین شـکاف یکی از عمیق

است که با نهادینـه شـدن شـکاف مـذکور در قالـب      تضادهاي طبقاتی و مذهبی بوده
هاي رقیب و پیدایش نیروهاي سیاسی وابسته بـه هریـک از آنهـا، باعـث     ایدئولوژي

وجود آمدن دو گرایش عمده سیاسی و رقیب راست و چپ کالسیک شده اسـت.  به
ان حد بر حیات سیاسی اروپا سایه انداختـه و  در واقع تقابل میان چپ و راست تا بد

هاي سیاسی مختلف هویـت سـاختاري بخشـیده کـه همـواره      بر جریانات و گرایش
شـوند.  هاي نوین سیاسی نیز برمبنـاي آن تعریـف مـی   ها و حتی شکافسایر شکاف

هاي نوین سیاسی بـرروي جوامـع اروپـایی باعـث ایجـاد      اگرچه تاثیرگذاري شکاف
الریزاسیون (قطبی شدن) چپ و راست سـنتی اروپـایی شـده اسـت،     تحوالتی در پو

هاي نـوین، کماکـان   هاي سیاسی جدید محصول شکافرغم آن، احزاب و گروهعلی
افزایند. بر این اسـاس،  در طیف گسترده چپ و راست جاي گرفته و بر دامنه آن می

الب هـاي آخـر قـرن بیسـتم مـیالدي همچـون انقـ       اي از تحوالت در دهـه مجموعه
هـا و  اي در ارزشپساصنعتی یا انقالب ارتباطـات، باعـث ایجـاد تغییـرات گسـترده     

هـا و کردارهـاي سیاسـی آنهـا شـده و باعـث       رفتارهاي شهروندان اروپایی و آگاهی
جریانات و احزاب وابسـته  گرگرایش آزاديوجود آمدن تضاد و تقابل جدید میان به

هـاي مـرتبط بـا آن شـده اسـت.      و سـازمان هـا  به آن با دینامیسم اقتـدارگر و گـروه  
جـایی محورهـاي تقـابالت و تعارضـات سیاسـی و      موضوعی که داللـت بـر جابـه   

ویـک مـیالدي،   همچنـین، از اوایـل قـرن بیسـت    اجتماعی در جوامع اروپـایی دارد.  
هاي نوینی در اروپا پدیدار شده که به تدریج شکاف سنتی چـپ  تعارضات و شکاف

برد. در واقع تقابل میان طرفداران اتحادیه اروپـا و  ر سئوال میو راست اروپایی را زی
مخالفـان آن باعـث نهادینــه شـدن دو مفهــوم متضـاد و دو تفکــر متعـارض دربــاره      

رنگ شدن خطوط انشقاق و جدایی میان شـکاف  سرنوشت قاره کهن و در نتیجه کم
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کالسیک چپ و راست اروپایی شده است. 
گر و اقتدارگر و یوروسپتیسیسـم و  جدید آزاديگرایشات سیاسی ،بدین ترتیب

ه و از باعث ایجـاد تحـوالتی اساسـی در شـکاف دوقطبـی سـنتی شـد       ،یوروفیلیسم
هاي سیاســی و جریانــات اجتمــاعی اروپــایی فراینــدروي تاثیرگــذاري مســتقیم بــر

هـا و  انهـا، سـازم  گراي اروپـایی گـروه  ، در جوامع کثرتدر واقعند. هستبرخوردار
هـاي اجتمـاعی و   اساس هویـت و ماهیـت شـکاف   سی اگرچه همگی براحزاب سیا

هـاي جدیـد و یـا    خود نیز قادر به ایجاد شکافاند، اماسیاسی، سازمان سیاسی یافته
گـر  کـه بیـان  هـا و احـزاب همچنـان   . گروهنیستندهاي کهنهخاموش ساختن شکاف

از باشـند. مع میتضادها و تقسیمات سیاسی هستند، درعین حال نیز ابزار وفاق و تج
طـور کامـل توسـط سـاختار     هـاي سیاسـی همـواره و بـه    آنجایی که رفتارهـا و کـنش  

اند، بنـابراین امـروزه   هاي اجتماعی و اقتصادي موجود در جامعه رقم نخوردهدینامیسم
هاي فعال سیاسـی  دهی به شکاففاکتورهاي کامال سیاسی نیز از اهمیتی باال براي شکل

وظهـور سیاسـی، همـواره قـادر بـه      هاي رفتارهـاي ن فراینـد ابراین ند. بنهستبرخوردار
ند. بـر  هسـت هاي قدیمی و ایجاد تقابالت و تضادهاي جدیـد گذاشتن شکافسرپشت

دار بـوده و بـا گذشـت زمـان بایسـت      اي ادامهسازي، پروسهجریان شکاف،این اساس
ي نـوین  هـا کـه بـه شـکاف   رضات و تضادهاي جدیـدي را داشـت  انتظار پیدایش تعا

اروپایی شکل خواهند داد.
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هایادداشت
سـاالر، توزیـع افقـی و    هاي جلوگیري از تمرکز قدرت در جوامع مـردم یکی از مکانیسم.1

عمودي آن است. توزیع افقی قدرت؛ همان تفکیک قوا بین سه قوه مقننه، قضاییه و 
هاي تنبیه مصادیق سوء استفاده از آن است. توزیع عمـودي  مجریه به همراه ظرفیت

اي و محلـی در  قامـات مرکـزي، منطقـه   قدرت؛ همان تقسیم کار و وظایف میـان م 
& Sakwa).درون یک دولت است.  Stevens, 2000: 88)

راي اولین بار توسط لیپست و روکـان در رابطـه بـا خنثـی و     ) بfreeze(منجمداصطالح .2
هاي سیاسی در جوامع غربی به کار گرفتـه شـد. ر.ك:  اثر نمودن عوارض شکافبی

Rokkan, 1967)&.(lipset

هاي طبقاتی، مذهبی و اقلیمی شکاف» فعال سیاسیهاينظام اروپایی و شکاف«در مقاله .3
سیاســی اروپــا مــورد بررســی –هــاي اجتمــاعی عنــوان تاثیرگــذارترین شــکافبــه

قرارگرفتند. عناوین هریک عبارت بودند از: تضادهاي طبقاتی و سیاسـت در اروپـا،   
هاي مذهبی و رابطه میان دولت و کلیسا و سـرزمین و سیاسـت در اروپـا و    شکاف
.)121-1383:151(طباطبایی، هاي اقلیمی. شکاف

هاي راست و چپ به موقعیت استقرار جغرافیایی افاز لحاظ تاریخی، ریشه سیاسی شک.4
طرفداران دو گرایش سیاسی متضاد در مجلس طبقـاتی (مجلـس ملـی) در فـرداي     

کـه دربـاره اقتـدار پادشـاه در     ، هنگامی1789گردد. در تابستان انقالب فرانسه بازمی
شد، نماینـدگان مقابل مصوبات مجلس براي درج در قانون اساسی فرانسه بحث می

اشـراف و روحـانیون)، در سـمت راسـت رئـیس      طرفدار حق وتوي پادشاه (اکثـرا 
از طبقه سوم) در سمت چپ وي استقرار یافته بودنـد.  مجلس و مخالفان وتو (اکثرا

تدریج واژگان راست و چپ و تقابل و تعارض ایـدئولوژیک میـان   از این تاریخ، به
,Hatzfeld).ر. ك:شود.آن دو وارد ادبیات سیاسی جهان می 2007)

طورکلی مختصات بارز راست در نظم، امنیت، سنت، ارزش و شایستگی خالصه شده، به.5
هاي کلی چپ در مفاهیمی مانند تساوي، همبستگی، ترقی، نقد و که ویژگیدرحالی

گیرد.نافرمانی جاي می
فاشیست -هایی همچون سوسیال ها با عنوانها از سوسیالیستاین دوران، کمونیستدر .6

وزیر سوسیالیست فرانسه، معتقـد بـود کـه    بردند؛ درمقابل، گی موله، نخستنام می
!گیرند، بلکه در (اردوگاه) شرق قراردارندها در طیف چپ جاي نمیکمونیست
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باشند، آراء انتخاباتی هاي احزاب دست راستی میزائدهکه غالب احزاب میانهجاییاز آن. 7
آنها در هنگام ائتالفات سیاسی بیشـتر بـراي طیـف راسـت اسـت. امـا در مـواردي        

شوند. احزاب سانتریسم با جناح چپ ائتالف کرده و باعث به قدرت رسیدن آن می
Francoisبـایرو  ، فرانسـوا 2012در انتخابات ریاست جمهـوري فرانسـه در سـال    

Bayrou دست % آراي فرانسویان را به8، نامزد ریاست جمهوري از احزاب میانه که
خواهد که در دور دوم، آراي خود را براي فرانسوا آورده بود، از طرفداران خود می

، کاندیداي سوسیالیست و نـه بـراي نیکـوال سـارکوزي     François Hollandeاوالند 
Nicolas Sarkozy.کاندیداي راست بریزند ،

ها در انگلستان تضاد طبقـاتی تاثیرگـذارترین شـکاف سیاسـی بـوده اسـت،       اگر تا مدت.8
(Finer, 1970: هـاي  الشـعاع شـکاف  اما از فرداي جنـگ جهـانی دوم تحـت   (142

,Beerشـود. ( تدریج از اهمیـت آن کاسـته مـی   جدیدي قرارگرفته و به 1974: 82 (
هـاي جدیـدي   تحت تاثیر شکافکنندگان انگلیسیکه انتخابدرحقیقت، از هنگامی

مانند جریانات ناسیونالیستی در اسکاتلند و ولز قرارگرفتند و بـا تحـوالت بنیـادین    
هـاي آن بودنـد، در   اقتصادي شاهد کاهش تناسب طبقه کـارگري و تحلیـل پایگـاه   

طـور چشـمگیري کـاهش یافتـه     نتیجه آراي انتخاباتی وابسته به طبقات اجتماعی به
است.  

SPDسیال دموکرات آلمان (حزب سو.9 – Sozialdemokratische Partei Deutschlands ،(
-Badگودسـبرگ ( -از فرداي کنفـرانس بـد   godesberg  بـا ارائـه   1959) در سـال ،

عنـوان  اي جدید، دیگر خود را حزب طبقه کارگران آلمان ندانسـته، بلکـه بـه   برنامه
اسـت. در فرانسـه حـزب    کـرده حزبی فراگیر سعی در جذب اقشار مختلـف مـردم   

PS-سوسیالیسـت (  -Parti socialiste   ) متعاقـب کنگـره اپینـه ،(Epinay  در سـال (
کنـد. حتـی   اي خـاص را مـردود اعـالم مـی    طور رسمی وابستگی به طبقه، به1972

ها نماد شکاف طبقاتی در این کشـور بـوده اسـت،    حزب کمونیست ایتالیا که مدت
یالیستی، با عنـوان جدیـد حـزب دموکراتیـک چـپ      پس از فروپاشی اردوگاه سوس

)PDS: Partito Democratico della Sinistra      بـا مـاهیتی بـین طبقـاتی، ظهـوري ،(
یابد. جدید می

رغـم  . نکته حایز اهمیت در مطالعه جایگاه مذهب در اروپاي غربی این اسـت کـه علـی   10
ت. به قسـمی کـه   زوال اعمال و مناسک مذهبی، نقش و نفوذ مذهب هنوز باقی اس

دهی افکار و اعمال هاي مرتبط با مذهب همچنان در جهترسد که ارزشنظر میبه
).  133: 1383فردي و اجتماعی اروپائیان نقش دارد (طباطبایی، 

)، باعث گـذر از  19) و دوم (نیمه دوم قرن 18. در واقع انقالبات صنعتی اول (نیمه قرن 11
شـود.  صـنعتی مـی  –داري ه سیستم تولید سرمایهکشاورزي ب–رژیم تولید فئودالی 

Produit Intérieur Brut: Gross)بــدین ترتیــب، تولیــدات صــنعتی بــا لحــاظ 

Domestic Product)PIB  گیـرد. متعاقـب   ، نسبت به تولیدات کشاورزي پیشـی مـی
، سـیطره بخـش صـنعت بـرروي کـل      )20انقالب صـنعتی سـوم (نیمـه دوم قـرن     

درصد اسـت. بـدین ترتیـب، از ایـن پـس صـنعت       50از هاي تولیدي بیشفعالیت
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,Bezbackh)آید. ر.ك: عنوان موتور (بخش محرك) توسعه و رشد به حساب میبه

2005).
12. http://www. Alternatives.Économiques.com, Mai 1995.

شـود، در  . جریان آزاد ارتباطات و اطالعات که در قالب انقالب انفورماتیک شناخته مـی 13
میالدي شکل گرفت. انقـالب انفورماتیـک بـا ابـداع اینترنـت      1970هاي دهه سال

“Arpanet”  مایکروپروسســوس (1969در وزارت دفـاع امریکــا در ســال ،Intelو (
شود و سپس شاهد تسـري سـریع آن   آغاز می1971) در سال Appleرایانه اداري (
هاي زندگی بشري هستیم.در تمام حوزه

، تغییـر در جایگـاه اجتمـاعی زنـان     انقـالب خـاموش  خـواهی  یکی از مصادیق تساوي.14
هاي فمینیستی و افزایش نسبی برابري حقـوقی و حقیقـی مـردان و    متعاقب نهضت

صـورت  وپاي غربی است. بر این اساس، شاهد ورود زنان به بازار کار بهزنان در ار
% بـه  42)، میزان اشـتغال زنـان از   2004تا 1962انبوه هستیم. در طول چهل سال، (

رغـم آن، دیـوار مسـتحکم    % یعنی به میزان دو برابر افزایش یافته است. اما علـی 82
دو جنس مخالف، کماکـان پابرجـا   هاي کاري میان مشاغل زنانه و مردانه در فعالیت

درصد کارهاي مربوط به امور خانوادگی و دوسوم مشاغل تربیتـی، هنـوز   80است. 
ها است.  برعهده خانم

هـاي توسـعه و رشـد صـنعتی اروپـا در فـرداي جنـگ جهـانی دوم،         در تقابل با روش.15
هاي مختلف به افشاگري و بیـان ضـرر و   هاي اکولوژیک با بنیادها و سازماننهضت

، شاهد ظهـور  1970تدریج، از دهه پردازند. بههاي آن در صیانت از طبیعت میزیان
گیـري  هسـتیم کـه بـه شـکل    مباحث و جریانات اکولوژي بر روي صـحنه سیاسـی  

بـار سـبزها در   انجامـد. بـراي اولـین   احزاب سبز با ایدئولوژي اکولوژي سیاسی می
شـوند. از  جمهوري فدرال آلمان (آلمان غربی)، از تشکیالت سیاسی برخوردار مـی 

یابد و با گیري احزاب سبز و اکولوژیک در اروپاي غربی گسترش میشکل70دهه 
هـاي  ایی در مجالس ملی و اروپـایی، قـادر بـه انتقـال پیـام     هبه دست آوردن کرسی

شـوند. ر.ك:  هاي عمومی در اروپا مـی محیط زیستی و تاثیرگذاري بر روي سیاست
(Sainteny, 2000).

زدایـی مـذهبی در   رغم مناسک. ژان گیتون فیلسوف بزرگ فرانسوي معتقد است که علی16
باوري در اروپا در حال افزایش اسـت  قرن بیستم میالدي، از اواخر این قرن مذهب 

).134: 1383(طباطبایی، 
. نقطه عطف دگرگونی و تحول چپ و راست سنتی اروپایی و تقابل یا همکـاري آن در  17

گردد. در جنگ سـال  المللی، به دو جنگ ایاالت متحده علیه عراق بازمیمسائل بین
ان)، بـا آلمـان تحـت    ، فرانسه تحت حاکمیت چپ سوسیالیستی (فرانسوا میتر1991

کننـده در جنـگ   کار (هلموت کهل)، ائتالف اروپـاي مشـارکت  اداره راست محافظه
راسـتی  بار فرانسه دسـت ، این2003دهد. اما در جنگ سال علیه عراق را تشکیل می

ها (گرهـارد شـرودر)، مجـددا    (ژاك شیراك)، با آلمان تحت حاکمیت سوسیالیست
الت متحـده در ایـن جنـگ علیـه عـراق اسـتنکاف       پیمان شده و از همراهی ایـا هم
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ورزند. می
فرانسه، به منزله شوکی براي این کشور و اروپـا  2002. انتخابات ریاست جمهوري سال 18

بار شکاف سنتی چپ و راست اروپـایی را زیـر   است. این انتخابات براي اولینبوده
امزد محصـول رقابـت   سئوال برد. در دور اول انتخابات، برخالف روال جاري، دو ن

-چپ و راست حائز اکثریت نسـبی بـراي دور دوم نشـده، بلکـه نـامزد ناسـیونال       
پوپولیست فرانسه که محصول دینامیسم اقتدارگر ایـن کشـور اسـت، بـا تاکیـد بـر       

آمیز با اتحادیه اروپا به دور دوم راه یافت. در واقـع بـراي اولـین    شعارهاي مخالفت
-FN)ملـی  ) از حـزب جبهـه  Jean-Marie Le Pen(بـار ژان مـاري لـوپن    Front

national) از لیونل ژوسپن ،(Lionel Jospin)ها (کاندیداي سوسیالیستPS- Parti

socialiste        پیشـی گرفتـه تـا در مرحلـه بعـدي بـا ژاك شـیراك ((Jacques René

Chirac) دست راستی(RPR-Rassemblement pour la republic)   رقابت کنـد. بـه
خواه فرانسوي نه تکـرار  اعتقاد کارشناسان سیاسی، رمز موفقیت کاندیداي حاکمیت

ستیزي و مخالفت با مهاجرت خارجیان)، بلکـه  شعارهاي سابق جبهه ملی (خارجی
ـ   شک وده اسـت. در دور دوم، پیـروزي شـیراك    گرایی و بدبینی به وحـدت اروپـا ب

محصول اتحاد میان شکاف راست و چپ پیرامون طرفـداري از اتحادیـه اروپـا در    
رسد که خطوط انشـقاق  مقابل نامزد یوروسپتیک بوده است. بدین ترتیب به نظر می

جدیدي در اروپا در تقابل و تعارض میان طرفـداران و مخالفـان اتحادیـه اروپـایی     
,Miguet)است شکل گرفته  2002: 207-220).

، در اولین رفراندوم برگزار شده براي تصویب معاهـده ماسـتریخت،   1992ژوئن 2در .19
هـاي بســیار، در ســال بعــد،  اکثـر مــردم دانمــارك آن را رد کردنـد. پــس از وعــده  

ها با اکثریت ضعیفی آن را تصویب و به اتحادیه اروپایی پیوستند. اکثریت دانمارکی
و حتی بسیار ضعیف براي تصویب معاهده مذکور و عضـویت در اتحادیـه   ضعیف 

هاي عضو جامعـه اقتصـادي اروپـا بـوده اسـت.      اروپایی، رویه حاکم بر کلیه دولت
عنوان مثال در فرانسه که یکی از موتورهاي محرك تشکیل اتحادیه اروپایی بـوده  به

ــا اکثریــت 1993ســپتامبر 20اســت، فرانســویان در  ــا ب ــه معاهــده 05/51، تنه % ب
ماستریخت آري گفتند. 

است که اولی مخفف Scepticism(e)اضافه بهEuroیوروسپتیسیسم از ترکیب دو واژه .20
گرایی و بدگمانی اسـت. اصـطالح یوروسپتیسیسـم یـا     معناي شکاروپا و دومی به

ایر گرایی اروپایی، در ابتدا ریشه در ادبیات سیاسی انگلستان داشته سپس به سـ شک
و بـدبینی نسـبت بـه رونـد     یابد. در کل تردیـدگرایی هاي اروپایی تسري میدولت

ها و تضادهاي آشکار و نهـانی اسـت   وحدت اتحادیه اروپایی شامل تمامی مخالفت
شود.که توسط افکار عمومی و احزاب سیاسی ابراز می

21. http:// www. Wikipédia.org/ Euroscepticisme.

22. http:// www.Wikipédia.org/ Euroscepticisme en Union europeenne.
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