
 (0220- 0261) مخالفت حزب آزادی اتریش با کشور ترکیه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97 

 سیاسي راهبردفصلنامه  

 6379 پاییز، 1 شماره، سال دوم

 97-70صفحات: 

  20/20/6379؛ تاریخ پذیرش نهایي:  60/21/6379تاریخ دریافت: 

 

 
 (0220- 0261مخالفت حزب آزادی اتریش با کشور ترکیه )

 

 
 

 2**احسان جعفری فر/ 1*یحمدرضا دهشیرم دکتر           

 

 دهیچک

 مسئلله به را اصلی احزاب و مردم توجه تا است توانسته اسلامی ضد رویکردی با تریشا آزادی حزب     

 وجود حزب این رویکرد در تأمل وتوجه  قابل موضوععنوان به آنچهاما  نماید جلب مسلمانان و مهاجرت

 روابئ  دارای اتئریش بئا ترکیئه کشئور اینکئه بئه توجه با. است ترکیه با حزب این شدید مخالفت دارد

تبارهئا ترک را اتئریش کشئور در حاضئر اقئوام از یتوجهقابل جمعیت امروزه و بوده یاگسترده تاریخی

از  شئودیم افئزوده نسئل تولیئد یئا مهاجرتواسطه ها بهآن جمعیت میزان بر هرروز و دهندیم تشکیل

 نیئز ترکیئه کشور طرفی از. است شده معطوف اقلیت این به اتریش آزادی راست توجه حزب رو، همین

 در عضئویت مخالفئت با سرسختطور به ترتیب بدین و درآید اروپا اتحادیه عضویت به تا است تلاش در

 توصیفی گردآوری شئده اسئت و پرسئش و با روش تحلیلی مقاله حاضر .است شده مواجه اروپا اتحادیه

 این پرسش این هب پاسخ در چیست؟ ترکیه دولت با اتریش آزادی حزب مخالف علت این است که اصلی

-فرهنگئیدلایئل تئاریخی، اجتمئاعی، اتئریش بئا تاکیئد بئر  آزادی حئزب است کئهشده مطرح فرضیه

 .کندیمی دهندگان در انتخابات با ترکیه مخالفت رأو برای جلب نظر  ایدئولوژیك

 هاکلید واژه
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 .، ایراننالملل وزارت امور خارجه، تهرا دانشکده رواب  بینملل ال رواب  بین یاردانش *
 .)نویسنده مسلول(، ایرانالملل دانشگاه مفید، قم شد رواب  بیندانش آموخته کارشناسی ار **

Ehsan_Jafari_Far@yahoo.com 



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ      6379 پاییز، 1 شماره، دوم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسي

02 

 دمهمق

اخیر در کشورهای اروپایی بیشتر متأثر از حضور  یهااحزاب راست در سال یابیقدرت     

مهاجران بوده است. درواقع، نارضایتی از مهاجرت گسترده به کشورهای اروپایی باعث شده است 

 یبردارنسبت به این موضوع به بهره یریگکنند تا با موضعافراطی تلاش  یگراتا احزاب راست

کنند تا با پیوند ییاسی و کسب موفقیت در انتخابات پارلمانی دست زنند. این احزاب تلاش مس

ها به پذیرش آدابزدن مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی به مهاجران و موظف ساختن آن

دهندگان را به خود جلب کنند. قوت گرفتن احساس ترس و یورسوم کشورهای میزبان، نظر رأ

سپتامبر نیز سبب شده است تا در اروپا،  11حاصل از حملات تروریستی بعد  یریپذبیآس

دهند، مورد هدف احزاب راست قرار گیرند و یمسلمانان که بخش عمده مهاجران را تشکیل م

کشورهای  یهاکم خطری برای ارزشعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی و دستترتیب به نیبد

 اروپایی معرفی شوند.

که برای به دست آوردن مشروعیت سیاسی، رهبران سیاسی احزاب راست افراطی  گفتمان     

این گفتمان  ر اروپا است.ین حوادث اخیتردانند درواقع از مهمیملی م یهاخود را مدافع ارزش

رات خود را بگذارد و علاوه بر آنکه در سطح یتواند در ورای مرزهای داخلی یك کشور نیز تأثیم

کننده در بس  هنجار یا سیاست خارجی نییعنوان یك عامل فعال و تعابد، بهجامعه تکثیر بی

به ایجاد موج  تواندیم ییگرایکند. رویکرد ملبازی  یخود در قبال دیگر کشورها نقش مؤثر

حمایت گرایانه از گفتمان جدید ملی در شعارهای راست افراطی ایجاد  یهاپوپولیستی و جنبش

مردم شود. درواقع گفتمان خصمانه  یدر رفتار انتخابات ینوظهور یهاشیشود و موجب گرا

ها، در شعارهای راست افراطی ریشه در تعصب و ارزش هاتیشده علیه اقلیتی یا اقلمطرح

ابی حزب آزادی اتریش بهیقدرت مثال باعنوانها و پیشینه تاریخی آن ملت دارد. بهیدئولوژیا

اجتماعی و ایجاد  یهاضیتنها بحث حمایت از تبعیستی نهعنوان حزب راست، مخالف و پوپول

 یمششود بلکه، خ یتبار مطرح مغیر اتریشی و بل اخص ترک یهاتیمحدودیت برای اقل

تنها خطری برای آن گروه اقلیت باشد تواند نهیگردد که میم یزیریتهدیدآمیز اجتماعی پ

عنوان هدف خصومت ورزی نشانه گرفته بلکه حتی در سیاست خارجی نیز کشور آن اقلیت به

تنها مانعی برای همگونی ملی در جوامع ، سردادن شعارهای ناسیونالیستی نهرونیشود. ازا

تواند توجه به یشود بلکه رویارویی و ایجاد تنش سیاسی و اجتماعی میناهمگون محسوب م

 اختلافات تاریخی و فرهنگی را باز احیا و پررنگ کند.
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موضوع این پژوهش ازآنجا است که گفتمان احزاب راست افراطی اقلیت مهاجر را  اهمیت     

 یهابرانگیختن احساسات ملی و ایجاد نگرش عنوان هدف خود قرار داده است و به دنبالبه

مردم نسبت به مهاجران است. حزب آزادی اتریش نمونه بارز مخالفت با اقلیت مهاجران  یمنف

کردها و یشناخت رو جهتنیا لت ترکیه همیشه خصومت داشته و ازمسلمان ترک است و با دو

در این مقاله  ت بررسی برخوردار است.یتوجه بوده و از ضرورت و اهمدلایل این خصومت قابل

به روش تحلیلی و توصیفی، ضمن بررسی حزب راست آزادی اتریش، به علل و عوامل مؤثر بر 

 این است که اصلی و پرسشکیه پرداخته خواهد شد مخالفت این حزب با اتباع ترک و کشور تر

 فرضیه این پرسش این به پاسخ در چیست؟ ترکیه دولت با اتریش آزادی حزب مخالف علت

-فرهنگیدلایل تاریخی، اجتماعی، اتریش با تاکید بر  آزادی حزب است کهشده مطرح

 .کندیملفت ی دهندگان در انتخابات با ترکیه مخارأو برای جلب نظر  ایدئولوژیك

 

 چارچوب نظری

مکتب کپنهاگ در آثار افرادی همچون باری بوزان، الی ویور و پاپ دوویلد مطرح شد و      

بس  یافت این مکتب که مبتنی بر مطالعات امنیتی است، این مکتب از طریق طرح مفاهیم و 

هوم امنیت داشته سازی اثر قبل توجه بر مف یتیرامنیامنیتی سازی و غ خود درباره یهاانگاره

مکتب نقش مهم در توسعه مفهوم امنیت داشته و چارچوب  نی(. ا69311802است )ثمودی،

شدن فراهم آورده است. بارد نظامی  یتیرامنیمؤثر را برای تحلیل چگونگی امنیتی شدن و غ

محوری در مطالعات امنیتی، امنیت را به پنج بخش نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

کننده امنیت در این مکتب میزان رهایی از تهدید نییدهد. عامل تعیگسترش م یطیحمستیز

دهند. مفهوم امنیتی ساختن یاست و کشورها امنیت خود را بر آن اساس موردسنجش قرار م

مرکز  یعنوان کنش کلامن مفاهیم در مکتب کپنهاگ است و تعریف امنیت بهیترییکی از کانون

 (.88211832راهیمی،ثقل این بحث است )اب

می موفق ترکیبی از زبان و جامعه است که موردتوجه مکتب تفسیری نیز است؛ لاکنش ک     

البته برای مکتب کپنهاک، امنیتی  .ر آن قرار گرفتندیمکتبی که بوزان و همکارانش تحت تأث

کردن تنها یك عمل گفتاری یا یك سازه اجتماعی نیست؛ بلکه نوعی عمل سیاسی هم 

شود که یگفته م یندیساختن، به فرآ یتیامن  (Williams,2003:514)شودیوب ممحس

که قبلاً در این حوزه یگردد، درحالیقرار دادن برخی موضوعات در چارچوب امنیت ممنجر به
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 ,Friisشود )یممکن م یرنظامینظامی و غ یهاقرار نداشته است. امنیتی کردن در تمام حوزه

2000:3.) 

کند. نخست، گسترده شدن سه دلیل برای گسترده سازی مفهوم امنیت ذکر می بوزان     

های در حال تغییر جهان لازم بود. دوم، به نظر او ادعا کرد که مفهوم امنیت برای درک واقعیت

« امنیتی کردن»های مختلف جامعه خواهان بود. گروه یاین مفهوم دارای مطلوبیت مؤثر

ها را در اولویت قرار بدهد. سوم، مفهوم ت را مجبور کنند که آنموضوعات خاصی هستند تا دول

رشته مطالعاتی را که از مرزهای مثابه یكالملل بهنیامنیت قابلیت یکپارچه کنندگی رواب  ب

های الملل واقعیتنینظام ب« تراکم فزاینده»سیال آشکاری برخوردار بود. بوزان استدلال کرد 

های تعامل بود که نظام فراوانی و پیچیدگی شبکه« تراکم»ی از ورکند. منظجدیدی را خلق می

سازد. به سخن دیگر، تراکم یعنی تداوم و استمرار الملل را به هم متصل و مرتب  مینیب

شدن. این وابستگی متقابل رو به رشد در کلیه ابعاد مفهوم یرات وابستگی متقابل و جهانیتأث

های نظامی، تخریب بود. برای نمونه، پیشرفت و توسعه تواناییمشاهده گسترده شده امنیت قابل

ر ساخت و امکان نابودی و محو نژاد بشر در اثر یپذقطعی متقابل و جنگ فراگیر جهانی را امکان

نابودی حیات به معنای عام بر روی کره « یازمستان هسته» جادیای یا حتی با اجنگ هسته

 زمین را فراهم ساخت.

عنوان ن است که تاکنون امنیت بهیوزان با مفسران امنیت تفاوت بزرگی دارد و آن انگرش ب     

موضوعی عینی که دارای واقعیت خارجی است و یا ذهنی که واقعیت خارجی ندارد و تابع ذهن 

کند و افکار افراد است نگریسته شده است، اما بوزان امنیت را موضوعی بین ذهنی تعریف می

 ا زاین نظر او بحث امنیت را گسترش داده است. (.16611830)عبد اله خانی،

 

 1«حزب آزادی اتريش»پیشینه و جايگاه 

ظاهر شد و  1000عنوان دومین حزب قدرتمند در انتخابات سال حزب آزادی اتریش به     

همکاری کند. تضاد شعارها و  6992تا  6«کار اتریشمحافظه»توانست در حکومت با حزب 

در تضعیف این حزب و بروز بحث یتوجهطور قابلگرا، بهآن رویکرد ضد نخبه فضای حاکم با

از حزب آزادی اتریش مصلحت  8کریستین استراچه-بود. هاینز رگذاریهای داخلی و انشعابات تأث
                                                                 

1 German: Freiheitliche Partei österreichs, fpö (Freedom Party of Austria) 
2 german: österreichische volkspartei; övp or austrian people's party 
3 heinz-christian strache 2005–(  



 (0220- 0261) مخالفت حزب آزادی اتریش با کشور ترکیه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

03 

آرا را با استفاده از  ٪69دید. او معتقد است حدود ها مییریگیحزب را در ائتلاف حاکم و رأ

تواند کسب کند. در دور اول انتخابات های ضد مهاجر میاتحادیه اروپا و برنامهابزار ترویج ضد 

نماینده حزب آزادی اتریش معرفی شد که  1، نوربرت هوفر6912ریاست جمهوری در سال 

از این رو این حزب برای  .(greven,2016:4( آراء را به خود جلب کند )٪8.58توانست )

ندگان را با تهییج به سوی خود جلب کند و در این زمینه نیز ی دهرأی برنامه دارد تا رأکسب 

رفت که در آرا انتخابات نظرسنجی گاردین احتمال می طبق یی بدست آورده است.هاتیموفق

6912 (pressreader,2017)  درصد مردم  36حزب آزادی در مشارکت(fa.euronews, 

کرسی متوقف شد و حزب میانه  69با  تیکرسی را از آن خود کند که درنها .6، بتواند (2017

 کرسی بدست آورد. 81
 

 ی انتخاباتیهایکرسنتايج 

 
 (theguardian,2017) منبع1

 

 ترکیه وحزب آزادی اتريش  خصومت ليدلا

دلایل به دلایل تاریخی، اجتماعی و  توانیمدلایل خصومت حزب آزادی اتریش با ترکیه را      

 اشاره کرد. ایدئولوژیك-فرهنگی

 

                                                                 
1 norbert steger (1979–1986) 
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 تاريخی ليدلا .1

و  روم امپراتوری پایتخت مسیحی، قلمرو از های زیادیبر بخش عثمانی مسلمانان تسل      

مسیحیت  این بار اتریش، در وین اروپا و محاصره قلب تا عثمانی امپراتوری اقتدار حوزه توسعه

 کنار در مانانمسل قلمرو دیگر بار و حاکمیت مسلمانان قرارداد و کنترل در را ارتدکس شرقی

 مسلمانان توس  اروپا های عمدهبخش کنترل فرآیند گرفت. بدین ترتیب قرار هاکاتولیك قلمرو

اما رواب  (؛ 8611830امینیان،)داشت  ادامه میلادی 10 قرن تا عثمانی امپراتوری حاکمیت و

 یاهن حوادث تاریخی جنگیترتاریخی اتریش و ترکیه دارای قدمت طولانی است، از مهم

به تشدید  1.69ها در دهه است. این جنگ 13تا  12 یهاسده یهاجنگ ژهیوه بهیترک یشیاتر

 یو مرکز یدر جنوب شرق یسلطه گر یبرا یعثمان یش و امپراتوریان هاپسبورگ اتریمبارزه م

ش و محاصره یه به اتریکه با تهاجم ترک 1238-00اروپا انجامیده بوده است. همچنین جنگ 

ه بود، جنگ یه ترکیکه در آن با مبارزه عل 1282ه در سال یترک-شیشد، جنگ اترن آغاز یو

 یهانهیاز زم 80-.128 یهاه در سالیه و ترکیه در جنگ روسیعنوان متحد روسش بهیاتر

ش و واگذاری یخصومت این دو کشور دانست. در جنگ اخیر از دست دادن اراضی اتر یخیتار

(. در مقابل با 1280به ترکیه بود )صلح بلگراد، سپتامبر  ایصربستان و والاش یهانیسرزم

 اافتند تا بیش اجازه یاتر یروهای، ن1232 -01ه یه و ترکیه در جنگ روسیارتش روس یروزیپ

 .کنندووا جبران یست، بلگراد و کرایاشغال بوکار

 1238سال وین در  یهاها نوستالژی شکست امپراتوری عثمانی را در دروازههنوز هم ترک     

دیدگاه این  دیاند. یکی از نویسندگان ترکیه در تائداشتهدر حافظه تاریخی خود زنده نگه

که نوشته شد بود1  میدیرسیم ییجارسمی تاریخ مدارس به یهاوقتی در کتاب1 »دیگویم

راه وین را فتح کردند، اما نتوانستند از آن پیش بروند، همه ما به هم یهاتا دروازه هایعثمان

، کردیوین ما را اندوهگین م یهااگرچه توقف پشت دروازه میرفتیمعلمان تاریخ، در اندوه فروم

شکست دادن ایران یا زیر سلطه  در هایحسی به ناتوانی عثمان گونهچیاما در همان حال، ه

 (12311830)عابدی گناباد، « از روسیه نداشتیم ییهاداشتن بخشنگه
 

 یاجتماع ليدلا .2

 شیافزا وستهیپ طوربه شد اعطا شیاتر تیمل هاآن به کهی افراد تعداد ،1001 سال آغاز از     

 حدود ،1030 سال در کهیدرحال. است توجهقابل هیترک اتباع مورد در ژهیوبه امر نیا. افتی
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 تیمل کسب به موفق که هیترک اتباع تعداد  یول بود شدهثبت هیترک تیمل بای متقاض 299

 که داشت توجه دیبا. شدیم بالغ سال در 2.99 و .100 سال در 8699 به بودند شده شیاتر

 یز نگرانیها نش هستند، همچنین ترکیمهاجر در اتر یهان گروهیتراز بزرگ یکیه، یاتباع ترک

ینم یه خود رها شوند را ندارند و آن را برای خود با عواقب جدیت ترکیکه از ملنیاز بابت ا

در دهه  یتوجهطور قابله بهیت ترکیت به مهاجران با ملیتابع ین اساس، اعطایا نند. بریب

 یتقاضا یشتر مهاجران واجد شرای  براین است که بیافته است. نکته دوم ایشیگذشته افزا

، وزارت کشور .699رو در سپتامبر نیاند. ازات با شرط حداقل ده سال اقامت مواجهیتابع

شیش را محدود کنند که پیت اتریشتر برای پذیرش ملیامکان ب یاحهیشنهاد کرد تا با لایپ

، ی، انجمن دادگستریاز سوی کارشناسان حقوق یانقد گستردهران، منجر بهیحه وزیس لاینو

راز اتباع ترکیه، یغن شد. مسلله دوم بهیریپناهندگان سازمان ملل متحد و سا یعال یایساریکم

 یهان شبکهیترعنوان مهمجامعه ترکیه در اتریش است که به یهاشبکه و نقش سازمان اسلامی

طور عمده متعلق به سازماناند و بهها در اتریش فعالمهاجر مسلمان در قالب مسجد و انجمن

( و اتحادیه مراکز فرهنگی Milli Görüs) 1انداز ملیاسلامی ترکیه هستند ازجمله چشم یها

 (.IKZاسلامی )

ژه ایجاد یواسلام در اتریش، به یسازنهیاجتماعی سیاسی به نهاد یهابکهدر یك بررسی ش     

عنوان نماینده چتر سازمان (، بهATIB) 6و ایجاد ایتیب 1020سال  ایمان اسلامی در جامعه در

( Diyanet İşleri Başkanlığı) 8دیانت لت رسمی امور مذهبی دولت ترکیهیمربوط به ه

 ر محور رهبری مسلمان رادارند.مشغول هستند و تمرکز بیشتر ب

 

 ايدئولوژيك-دلايل فرهنگی .3

مداران این حزب در استیاسلام هراسی و ستیز با اسلام موضوعی شد که حتی در رفتار س     

حزب آزادی اتریش  6919سبب شد در سال  کهیطورر گذاشته است بهیخارج از کشور تأث

                                                                 
ن سازمان اسلامی غرب محسوب یترو بزرگ "سازمان پیشرو مهاجر ترک در اروپا"و یکی از  ك جنبش سیاسی مذهبیی1 

 .شده استسیتأس 1020شود که در یم

وابسته  یهامذهبی، اجتماعی و فرهنگی انجمن یهاتیفعال یسازن انجمن مسلمانان در اتریش که برای هماهنگیتربزرگ6 

 کند.یبه مسجد ترکیه و اسلامی در اتریش فعالیت م

 ر وابسته است.یوزمًا به نخستیك موسسه دولتی برای اداره امور مذهبی در ترکیه است که مستقی8 
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تری را نسبت به رژیم صهیونیستی وستانهتحت رهبری هاینس کریستین اشتراخه، سیاست د

گرای رهبر حزب آزادی به همراه نمایندگان احزاب راست 6919اتخاذ کند. در دسامبر سال 

همسو، از اسرائیل بازدید کرده و بر بیانیه اورشلیم که در مورد حق حیات اسرائیل و حق دفاع 

 کشورد کردند. هرچند یست، تأکاسرائیل از خود در برابر ترور توس  مسلمانان، صادرشده ا

ولی باید  شناخت تیرسم به را اسلام ،1016 سال در که بودیی اروپا کشور نینخست ش،یاتر

عنوان یکی از کشورهای مهاجرپذیر اصلی از توجه داشت که افزایش مهاجرت به این کشور به

 .شرق است

مسلمانان به افزایش قدرت  ز قرار دادن مسلله مهاجران ویآوحزب آزادی اتریش با دست     

احزاب  یهاکند... درواقع ازآنجاکه دفاع از هویت ملی هدف نهایی برنامهحزب خود کمك می

سیاسی، هویت خویش را بر اساس معیارهای  یهامؤلفه یجاها بهراست افراطی است و آن

ز میراث آبا و ن بقای ملت به توانایی آن در حفاظت ایکنند؛ بنابراقومی و فرهنگی تعریف می

اش بستگی یفرد و ابداجدادی )تاریخی، فرهنگی و قومی( و حمایت از هویت خاص، منحصربه

و به عقیده این  -دارد. بنابراین، هر تغییری از طریق ادغام جمعیتی به ناسازگاری فرهنگی

 ها مهاجرت و رانش چند فرهنگی راشود. به همین دلیل، آنینابودی ملت منجر م –احزاب 

کنند. در همین راستا، حزب آزادی عامل اساسی دگرگون شدن هویت ملتشان قلمداد می

ما را درک  یهاتوانند آلمانی صحبت کنند، ارزشیاتریش اعلام کرده است، تنها مهاجرانی که م

توانند در این کشور بمانند و درخواست شهروندی یکنند و در فرهنگ ما مشترک باشند و م

کند که به تبلیغات یر این راستا حزب آزادی باهدف قرار دادن اسلام سعی مداتریش بدهند. 

یك صلیب را در مقابل یك مرکز اسلامی قرار داده و روی  6990ناسیونالیستی بپردازد. در سال 

 (euobserver,2009استفاده نموده است. )« غرب در دست مسیحی است»پلت فرم شعار 

ندگان پارلمان امامان را وادار سازند که دیپلم یبب شد تا نمانگرانی از مراکز اسلامی س     

شده که به لیداخلی داشته باشند و به زبان آلمانی سخن بگویند. در دانشگاه وین، گروهی تشک

های نقدی پردازد. مقامات مانع از ارسال کمكامر تربیت اساتید و ارزیابی امامان مسلمانان می

با توجه به  (.Mehrnews,1395) شونددر خارج از کشور می های علمیهبه مساجد و حوزه

 یهامؤلفه یجاها بهاینکه دفاع از هویت ملی هدف نهایی احزاب راست افراطی است و آن

کنند؛ بنابراین، بقای ملت را سیاسی، هویت خویش را با معیارهای قومی و فرهنگی تعریف می

ند. بنابراین، از نگاه آنان ادغام جمعیتی یعنی داندر هویت خاص و حفاظت میراث گذشتگان می
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شود. در همین راستا، حزب آزادی اتریش اعلام یناسازگاری فرهنگی که منجر به نابودی ملت م

ما را درک کنند و  یهاتوانند آلمانی صحبت کنند، ارزشیداشته است که تنها مهاجرانی که م

ن کشور بمانند و درخواست شهروند اتریش توانند در اییدر فرهنگ ما مشترک هستند لذا م

 (balent,2014) کنند

 

 اروپا هياتحاد در هیترک تيعضو با مخالفت

در نشست پر از جنجالی شورای اتحادیه اروپا به مقامات ترکیه  .699زمانی که در اکتبر      

راز کرد. درواقع اجازۀ الحاق به اتحادیه اروپا داده شد، اتریش مخالفتش را با گسترش این روند اب

افکار عمومی این کشور  یوخوکنندۀ نفوذ حزب آزادی اتریش و خلقاین مخالفت، منعکس

درباره  یریگمینیز، برگزاری رفراندوم در اتریش را برای تصم 6992است. این حزب در سال 

مان وارد ائتلافی در پارل یالحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را خواستار شد و فشارهایی را بر شرکا

 به ترکیه پیوستن در هاآن نقش و ترکیه در ییگرااسلام مورد ( در2.دهشیری، همان، کرد )

 اروپا اتحادیه به ورود ترکیه با که هستند آن نگران هاییاروپا سوكی از گفت باید اروپا اتحادیه

 سوی زا و کند تضعیف آن را مسیحی خصلت ،داکردهیپ افزایش اتحادیه این مسلمان جمعیت

 تواندیم اروپا اتحادیه آن کشور به پیوستن صورت در ترکیه در روانهیم ییگرااسلام رشد دیگر

 امر این بلندمدت یجهینت تشویق کند. ترکیه الگوی از پیروی به را اسلامی کشورهای دیگر

 .(1.6 1830،یست )بصیری و موسوا اسلام جهان در اروپا نفوذ افزایش

که  شودیاروپا سبب م یونیلیستن هفتاد میلیون مسلمان به جمعیت پانصدمنگرانی از پیو     

از بعد هویتی بل اخص برای کشورهایی چون اتریش که دارای جمعیت  هایبرشدت نگران

بیش از  6989از اقلیت ترک هستند افزایش یابد. طبق نمودار زیر ترکیه تا سال  یتوجهقابل

اتریش تا  شودیم ینیبشیو این در حالی است که پ هشتادونه میلیون جمعیت خواهد داشت

بیش از نه درصد جمعیت مسلمان داشته باشد بدین ترتیب با الحاق ترکیه به  6989سال 

تصور است که در اثر مهاجرت مسلمانان ترک به اتریش جمعیت اتحادیه اروپا این خطر قابل

مخالفت با عضویت ترکیه در اتحادیه  حزب آزادی با رونیکشور افزایش یابد و ازا نیمسلمان ا

رشد جمعیت ترک در پنج کشور اروپایی  دفع کند. خواهدیاروپا خطر هویتی جامعه خود را م

 یعنی آلمان، فرانسه، انگلیس، هلند و اتریش بیش از بیشتر کشورهای اروپایی است.
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 آن تبعبه و اتحادیه ندازها از شیگستردگی ب باعث ترکیه به اتحادیه اروپا از طرفی، ورود     

 قدرت و است بزرگی شود، ترکیه کشورمی فرهنگی و سیاسی، اقتصادی ادغام بیشتر تعمیق

 ریبا بررسی تأث (..031180دهد. )پارسایی،می اختصاص خود به اتحادیه داخل در را زیادی

ت با عضویت گف توانیمسلمان بر اتحادیه اروپا م تیعنوان یك کشور پرجمععضویت ترکیه به

ترکیه در اتحادیه اروپا نمایندگان ترکیه در پارلمان اروپا بیش از سایر کشورها خواهند بود. در 

آن صورت نمایندگان اروپایی ضد اسلامی و مهاجران خارجی که از سوی بخشی از مردم اروپا به 

از سوی ترکیه مقابل  مسلمان طرفدار مهاجران انتخابی ندگانی، با نمااندافتهیپارلمان اروپا راه

هم قرار خواهند گرفت. به قول یك سیاستمدار برجسته اروپایی اگر ترکیه به اتحادیه اروپا راه 

اروپا سر رد خواهند  استییابد، بدین معنا خواهد بود که لوپن ها و هایدرهای بیشتری در س

یملی نگاه با شیاتری آزاد حزب در اتریش، ژهیو طوربه اما(؛ 12811830آورد )عابدی گناباد، 

 دیجدی اعضا جذب و اروپا هیاتحادی فرامل یهااستیباسی همراه بهی چندان لیتما انهیگرا

 کشور نیا در تیاقل نیشتریبی دارا هیترک وی صربستان و هایآلمان تیاقل سه شیاتر در ندارد
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 موضوع عنوانبه شیاتری آزاد حزبی برا تواندیم مسلمانی کشور عنوانبه هیترک و هستند

 .باشدی انتخابات غاتیتبل در مناسب

 
 6989 سال در ترک تیجمع رشدی فعل روند با ویپ موسسه ینیبشیپ طبقهمچنین      

احزاب راست )چون  چون و داشت خواهد شیافزا درصد 852 زانیم به 6919 سال به نسبت

نگان به کشور خودشان را حزب آزادی اتریش(، افزایش ارتباط با بیگانگان و یا مهاجرت بیگا

نامه و حتی اتحادیه اروپا را به خاطر موافقت کنندیتهدید هویتی برای جامعه خود تلقی م

دهند از که اجازه تردد آزاد بین کشورهای اروپایی را میسرمی سازد، موردانتقاد قرار می 1شنگن

 .شوندیهمین رو مهاجران و اقوام امنیتی م

 (هیترک تیعضو درنظرگرفتن بدون) شیاتر مسلمان تیجمع ینیبشیپ

 6989 6989 6919 6919 سال

 %058 200999 %52. 82.999 تیجمع

 

                                                                 
1 schengen agreement 

به امضاء رسید و پنج سال بعد با  .103شنگل پیمانی است که ابتدا بین پنج کشور از ده کشور عضو جامعه اروپا در سال 
های مرزی بین کشورهای امضاکننده برداشته شد. با معاهده آمستردام نیز نامه کنترلتصویب کنوانسیون اجرایی این موافقت

کشور دیگر عضو  .6جز ایرلند و بریتانیا، عه قوانین اتحادیه اروپا شد و در حال حاضر بهنامه شنگن وارد مجموموافقت
 اندنامه پیوستهاتحادیه اروپا به این موافقت
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ترک نیز است، به این سبب است که  ییگراینگرانی و ترس از ملاین مسلله به خاطر      

 یریگشکل . ازآنجاکهرودیم به شمار ترکیه جامعه بارز یهامشخصه از کیی دیرباز از ییگرایمل

 مردم اکثریت است، شدهانجام ناسیونالیستی تفکرات پایه بر ابتدا از همان ترکیه نوین جمهوری

عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا  یهامیهستند و از ب ییگراملت قدرتمند احساس دارای ترکیه

 غیدریب یهاتیدر ترکیه شاهد حما ییگرایاست که با روی کار آمدن یك دولت مل نیا

د اتریش قرار یراطیون از اتباع ترک در اروپا نیز خواهیم بود. این در حالی است طبق قانون جداف

شوند نیز ممنوع شود. یم یکه از خارج از مرزها رهبر یایاسلام یاز نهادها یت مالیاست حما

م یکنیما تلاش م»د1 یگوین رابطه میش، در ایر امور خارجه اتری، وز1ان کورتسیسباست

، آموزش رونیازا»کورتس افزود1 « م.یشود پس بزنیرا که از خارج اعمال م یو نفوذ تیممویق

م که از خارج یدهیرا کاهش م ییهازمان شمار امامم و همیکنین آغاز میها را در دانشگاه وامام

ه یجماعت کارمندان دولت ترک یهااز امام یاریمثال، بس یبرا« شوند.یش فرستاده میبه اتر

کنند، ینم ینیش فق  موعظه دیان در اترین روحانیش، ایر امور خارجه اترید وزیتند. به تأکهس

م یستیل بدان نیکه ما ما یاسیهم در مقکنند، آنیفراهم م یخود نفوذ اجتماع یبلکه برا

(Dw, 2014). را در جامعه داشته باشد. یترتواند ابعاد گستردهیمسلله مهمی چون هویت م 

داشته است؛ اولاً در خصوص  یبندآزادی اتریش در قبال مسلله هویت دو جبههحزب      

مخالفت تام با گسترش اتحادیه اروپا و یا حداقل توسعه شرقی اتحادیه اروپا است. دوم، موضوع 

مهاجرت و در رأس آن افزایش مسلمانان در این کشور است. درباره مخالفت با اتحادیه اروپا و 

توان گفت که حزب آزادی اتریش مخالفت سرسخت توسعه شرقی اروپا میگسترش آن به شرق 

گوید که از آن ورزد و میاست، جورج هایدر در خصوص توسعه شرقی اتحادیه اروپا مخالفت می

شوند و ای که ما مرزهای خود را بازکنیم دویست هزار نفر به اینجا خواهند آمد، ساکن میلحظه

کند که توسعه، وی خاطرنشان می .(economist,1998)در جستجوی شغل خواهند بود 

کنیم که مسلله کوش در اتریش است. ما تقاضا میاعلام جنگ به همه افراد ماهر و سخت

انجام شد. البته  1030گونه که در اواخر توسعه از دستورالعمل اتحادیه اروپا حذف شود، همان

ی است تا هویتی؛ چراکه این گرایش نگرانی او در این خصوص بیشتر معطوف به مسائل مل

شود که اکثریت جمعیت کشورهای داوطلب کشورهای اروپای فکری با این فرض پشتیبانی می

تواند بوجود آورد، اجتماعی که اسلام می یهاشرقی و مرکزی، مسیحی هستند، بنابراین از تنش
                                                                 

1 Sebastian Kurz 
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ب آزادی اتریش، اسلام گذار حزبه گفته هایدر، بنیاندور خواهند بود. درباره خطر اسلام 

غربی در تضاد است و ویلدرز، رهبر حزب، معتقد است که مسلمانان منبع  یهاباارزش

منظور از ناشکیبایی یعنی پایبندی  (Goodwin&etal,2012:12-13) ناشکیبایی هستند.

گرای آزادی همواره مواضع تندی بر ضد مسلمانان مسلمانان به شریعت اسلام، حزب راست

میلادی حزب به مسلله نفوذ اسلام رادیکال حمله کرد و  09رده است. در اواخر دهه اتخاذ ک

 یطورکلشدن و افزایش تعداد مسلمانان را به یسپس با گسترش دامنه این موضوع، روند اسلام

 (Meret,2010:198) مورد هجمه قرارداد

در  است. با حساسیت بالاا عنوان کشور مسلمان در اتحادیه اروپمخالفت با عضویت ترکیه به     

ها دارد و شاید از دلایل آن این باشد که این میان حزب آزادی حساسیت بسیاری روی ترک

ها برای القای ترس در خصوص دهند. آنیها تشکیل ماکثر مسلمانان این کشور را ترک

ستند. وضعیت ترکیه حتی به دنبال نشان دادن دیکتاتوری و دور بودن ترکیه از دمکراسی ه

هانس کریستین اشتراخه رئیس حزب راست افراطی اتریش نیز درباره تحولات کودتای نافرجام 

سیرئ« رجب طیب اردوغان»گوید که کودتای نافرجام ترکیه و اقدامات پانزدهم ژوئیه می

سیاسی آدولف  یریگگسترده نهادهای دولتی، یادآور بهره یسازاین کشور در پاک یجمهور

هاست. وی در مصاحبه با یپارلمان آلمان در دوران حکومت ناز یسوزدثه آتشهیتلر از حا

شده تیکودتای هدا كینیمدعی شد1 این فرض و گمان وجود دارد که ا« دای پرس»روزنامه 

 ,Mehrnews) ریاستی به رهبری اردوغان بوده است. یك دیکتاتوری باهدف فراهم نمودن امکان

1395) 
 

 (2012-2002) شيرکیه و اترحجم مبادلات تجاری ت

دستاورد  نیتره اروپا است ولی از مهمیکوچك در اتحاد یك عضو اقتصادیعنوان به شیاتر     

گذشته کاملًا رها  یش هنوز از بحران مالی؛ اما اقتصاد اتردیآیحساب مدر بازار مشترک اروپا به

که نرخ  یالایی دارد. باوجودب یکاریف و نرخ بیضع یانداز اقتصادنشده است. این کشور چشم

درصد در  .15به حدود  6918در سال  ید ناخالص داخلیدرصد تول 951دوباره از  یرشد اقتصاد

بود  6992ازآنچه که در سال  یمیاست، اما هنوز هم کمتر از ن داکردهیش پیافزا 6912سال 

به  یکارینرخ ب، 6993ش ضعیف است اما از سال یهاست که عملکرد بازار کار اتراست. سال
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 افتهیشیافزا 6912در سال  8.2،899به  6993کار در سال یب 616،899درصد و از  29حدود 

 .دهدیل میت کارکنان را تشکیدرصد از جمع 051است که از این میزان 

ه اروپا است که یهجوم کارگران اتحاد یبرا یش عامل مهمیت اقتصاد و دولت رفاه اتریجذاب     

سرعت در طول دهه گذشته، مهاجرت به ژهیوبه کنندیر بازار کار وارد مب یشتریفشار ب

 ییای، رومانی، اسلواکیتعداد شهروندان مجارستان 6911مثال، از سال عنواناست. به افتهیشیافزا

ش یه اروپا، اتریعضو اتحاد یر کشورهایسه با سایش از دو برابر شده است لذا در مقایب یو بلغار

؛ رودی، آلمان، انگلستان و فرانسه فراتر مین سطح مهاجرت دارا است. ازلحاظ نسبیراز بالات یکی

ش، بارها و بارها از یبالاتر است. اتر سومكیش از یهنوز ب سیت سوئیهرچند مهاجرت به حاکم

کند و حفاظت از استخدام  دنظریون اروپا خواسته است تا دستورالعمل کارگران را تجدیسیکم

از رقابت با  یریجلوگ یات بر درآمد مشترک، برایه مالیپا ین برایکند. همچن یبندتیرا اولو

 کرده است. ین، لابییمضر و مسابقه به پا یهاتیسا

هدفمندتر منجر  یهااستیبه س یو اقتصاد یاسیس یهااز چالش یبی، ترکیدر جبهه داخل     

، کنندیجاد میا یشتریبکه مشاغل  ییهاشرکت یدستمزد برا یهانهیشده است1 کاهش هز

تا از  کندیش تلاش میطور که اتر. همانکنندیم یش زندگیکه در اتر یافراد یمخصوصاً برا

تنها از بازار مشترک، که نظارت کند که درواقع نه رسدیبازار کار خود محافظت کند، به نظر م

از به مهاجرت یش نیصاد اترز دارد. درواقع، اقتیت نیك مزیعنوان بلکه از جنبش آزاد کارگران به

 -شغل در سال شد  99.،13جاد یمستمر مشارکت درروند ادغام اروپا باعث ا یدارد. کشورها

ه یگر، شهروندان اتحادید یه به کشورهایشده است. شبشغل انباشته 839،999حدود  یعنی

که  یتر از افراد، در اکثر موارد بهجادشدهیتازه ا یپر کردن کارها یش برایاروپا مهاجرت به اتر

شه یکه هم کندیع استدلال می. صناکنندیل میش هستند، تحصیبه دنبال اشتغال در اتر

ل یز تمایو ن یانداز اقتصادبر چشم تواندیاست که م یکار مل یرویافراد درست از ن یریسختگ

، .691بگذارد. فراتر از آن، در سال  ریش تأثیوفصل در اترحل یبرا یالمللنیب یهاشرکت

پرداخت  ینظام اجتماعورو بهیارد یلیم .85حدود  کنندیش کار میکه در اتر یانیخارج

. صنعت شودیبازنشسته م یاجتماع یایق مزاین مبلغ از طریاز ا یمیتنها ن کهی، درحالشوندیم

مقابله با کمبود مهارت است. گردشگران اقامت شبانه از  یك مورد برایش یاتر یگردشگر

 اند.داشته .699شتر از سال یش از دو برابر بیه اروپا بید اتحادیو جدعض یکشورها
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ز یش نیو اتر کنندیم یزندگ ییاروپا یش در کشورهایاتر 628،999ن، در حدود یعلاوه بر ا     

، عمدتًا به آلمان. فرستدیه اروپا میعضو اتحاد یك کشور است که کارمندان را به کشورهای

 یمال نیو صادرکنندگان در / به مرکز و شرق اروپا است. تأم یاصل ذارانگهیاز سرما یکیش یاتر

. بالاتر از همه، شودیخود جذب م یهان کشورها اغلب توس  شرکتیا یه اروپا برایتوس  اتحاد

ن یگزیش جایبا معادل اتر یساختمان یهاها و شرکت، بانكیمحل یهااز سوپرمارکت یاریبس

 .کندینم یار قدردانیه بسیهمسا یدر کشورها اند. توسعه که هموارهشده

 
(europeanfinancialreview,2017) 

 .85در صورت کاهش موانع جاری تجاری بین اتحادیه اروپا و ترکیه رفاهی به میزان      

میلیارد یورو در این کشور خواهد داشت. این در حالی است که در جدول بالا میزان صادرات و 

قرارگرفته است و در صورت الحاق  یموردبررس .691تا  6992ه از سال ترکی-واردات اتریش

به نفع ترکیه باشد چراکه در وضعیت فعلی  تواندیترکیه به اتحادیه اروپا نیز تعاملات اقتصادی م

نیز آثار الحاق برای ترکیه بیش از آثار آن برای اعضای فعلی اتحادیه اروپاست و درصد اندکی از 

آنکه بخش اعظم صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا ترکیه است، حال یسواروپا بهصادرات اتحادیه 

این در شرایطی است که ازنظر اقتصادی ورود ترکیه به اتحادیه اروپا برای . شودیروانه م

 یهاییدر جدول زیر کاهش داراظاهر شود.  برهیصورت سرمابه تواندیمؤسسات مالی اتریش م

 ( آمده است69181-6992) شیدر اترمؤسسات پولی و مالی 
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 انهیخاورم بانك یاقتصاد قاتیتحق گروه :منبع

مسلله اقتصاد است وبیم آنکه  کندیم دیعواملی که راست افراطی بر آن تأک نیتراز مهم     

مشکلات اقتصادی به سبب ورود مهاجران یا به سبب نفوذ اقتصادی کشورهایی چون ترکیه به 

دو عامل . شودیمشکلات اقتصادی شود در تبلیغات پوپولیستی مشاهده م اتریش سبب افزایش

شهروندان اروپایی نقش اصلی را ایفا نمودند. یکی از این  یاعتمادیاحساس ب یریگدر شکل

 شهروندان این کشورها در جنوب و شمال اروپاست. یهاعوام تناقض خواسته

 یریپذتیدهنده تمایلی به مسلولکشورهای وام شهروندان 6993از زمان آغاز بحران در سال     

ها آن یهانهیا بدون وجود سازوکار مشخص برای کاهش هزهدیگر کشور یهایدر مور بده

ین ااعمال قواعد خاص از سوی بانك مرکزی اروپا، باعث تقویت  زیندارند؛ از سوی دیگر، ن

 نهیدرزم شدهنییرمزهای تعهای اروپایی شد که بروکسل از خ  قوراز کش سیاریدیدگاه در ب

 یاعتمادیحاکمیت ملی کشورها عبور کرده است. به ین ترتیب بحران مالی با تسریع درروند ب

شهروندان اروپایی نسبت به اتحادیه اروپایی و نهادهای آن، عملاً مشروعیت را به یك دغدغه 

ه اروپایی در سال اصلی نزد مقامات بروکسل تبدیل کرد. پژوهش صورت گرفته از سوی اتحادی

اروپایی به روند گسترش و همگرایی  هیحکایت از تقویت نگاه منفی افکار عمومی اتحاد 6918

در میزان  یاعتمادی( بازتاب این ب.1131180 و دیگری، یآباداروپایی داشت. )قربان پور نجف

 بیکاری اتحادیه اروپا تجلی قوت یافته است1
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 یریگجهینت

دهه آغازین قرن ما )قرن بیست و یکم( صحنه سیاسی و افکار عمومی در در یك و نیم      

آور و هراسناک اروپا دچار تحولاتی شده است که پس از جنگ جهانی دوم، یك تعبیر شوک

رسد. این تحول چیزی نیست جز دوباره جان گرفتن ناسیونالیسم افراطی و دیگر به نظر می

های بر ضد مهاجران و خارجی یستیزی و نفرت پراکننههای نژادباورانه همراه با بیگاگرایش

خود  شانیغاتیهای تبلبرنامه هدف اصلی احزاب راست افراطی دراست.  بیرون از اروپا

ها نمادها و احساس خطر از سوی مسلمانان است. در بعد هویتی آن ژهیوو به یزیستگانهیب

از نگاه راست افراطی، مسلمانان  کهییازآنجا دانندیمبلغ دین اسلام م ینوعمراسم مذهبی را به

دینی خود را کنار بگذارند پس به  یهاهای غربی، ارزشاروپا حاضر نیستند به خاطر ارزش

دامنه مخالف به آنجایی  ی. گسترهزنندیمخالفت با حضور مسلمانان در کشور خود دامن م

ون ترکیه با واکنش سریع که هرگونه تحول در اروپا چون پذیرش عضویت جدید چ رسدیم

و از  باشندیاقلیت دینی در اتریش مسلمانان م نیتر. با توجه به اینکه بزرگشودیها مواجه مآن

درنتیجه حزب آزادی  دهندیها تشکیل مقلیت مسلمان را ترکا تیطرفی بیشترین جمع

کند. ازآنجاکه کسب  ییهاتیاتریش سعی دارد تا باهدف قرار دادن این اقلیت برای خود موفق

اند و همچنین ترکیه در تلاش برای اتریش و ترکیه دارای سابقه تاریخی و رقابت با یکدیگر بوده
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عضویت در اتحادیه اروپا بوده بنابراین حزب آزادی اتریش مخالفت سرسخت توسعه شرقی اروپا 

د کسب کند. ضد مسلمانان در جامعه اتریش طرفدارانی برای خو یشعارها با تواندیبوده و م

حزب آزادی اتریش تحت رویکرد مخالفت این حزب با مسلمانان حتی سبب شده است این 

تری را نسبت به رژیم صهیونیستی اتخاذ رهبری هاینس کریستین اشتراخه، سیاست دوستانه

گرای همسو، از رهبر حزب آزادی به همراه نمایندگان احزاب راست 6919کند. در دسامبر سال 

ازدید کرده و بر بیانیه اورشلیم که در مورد حق حیات اسرائیل و حق دفاع اسرائیل از اسرائیل ب

کردند. حزب آزادی دلایل متعددی چون تهدید  دیخود در برابر ترور توس  مسلمانان تأک

خود در انتخابات  دیعنوان واژگان مورد تأکرا به ییگرایاقتصاد، فرهنگ، هویت، مسیحیت و مل

گفت که مخالفت با دولت ترکیه در راستای کسب جایگاه  توانی، مرونیو ازا بکار بسته است

 سیاسی در انتخابات این کشور است.
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