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ه. اما چندان امیدی نیست. گیرند یا ن بریتانیا می  پرسی از نتیجه همه  درسی «اروپایی»های  ظاهراً که باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا آلمانی

گاه جزو  ز، یا هندل و مارکس، به واقع هیچسمیت، خاستگاه نیوتن و هابادم امدعی بودند که سرزمین شکسپیر و  ها، ها، در اولین واکنش آلمانی

د و غباری که آلمان به راه انداخته نشده باشد، هویداست که ایم. این بر هر که گرفتار گر نکه ما همیشه جزیی از اروپا بودهاروپا نبوده است، حال آ

چون دانمارک، هلند، اتریش،   هایی بدهد، کشور  ها نتیجه مشابهی ای از دیگر کشور در مجموعه  هایی  توانست در همه پرسی این نتیجه می

ئتالف، در ااین کالبد نهادی اجماع و   یعنی ها متصورند، ه که آلمانیشناسیم، یا آنگون که می  مجارستان، ایتالیا، اگر نگوییم فرانسه. اتحادیه اروپایی

( است. حاال هر کس که به این باور ندارد، باید تاوان این ماجرا را هم که چه بسا Götterdämmerungشامگاه ایزدان ) ی حال تجربه

 دفن شدن زیر آوار )اتحادیه اروپا( باشد، بپردازد.

سنجی عمومی ر بروکسل را تسریع کرده است؟ نظرخواهد یافت که چه بسا قاطعانه فروپاشی سرزمین گل و بلبلش ددرآیا طبقه سیاسی آلمان 

شان به ویرانی اقتصاد یونان و سپس  «اروپا»گابریل، با بهره از ایده  -مرکلبریتانیا ترس و تعجب به همراه داشت و نشان داد که چطور دولت 

همه ای فرانسوی و آلمانی باز کنند. ه بر بانک« ایده اروپا»ا به بهانه نجات اقتصاد یونان و ر نشستند، تا بتوانند راه رکجی و تحقیر این کشو دهن

  های آلمان و اروپا برای پر کردن شکاف جمعیتی تازانه آلمان در برابر پناهجویان روی داد: گشودن مرز از سیاست یکه  ها به فاصله کمی قاین اتفا

هیچ   بی»خود را بدان متعهد کرد، عملیاتی نام عملیات نجات بشر دوستانه، که اروپا که اروپا  در غیاب یک قانون مهاجرتی تحت کهاتفاقی  آلمان،

شان یکسان نبود به  هایی که  بازار کار و شرایط جمیتی . در این عملیات حتی استانهای مختلف مشخص برای استان  هایی ، با سهمیه«محدودیت

 یی را به همراه داشت که خبر از ورود دیکتاتوری اردوغان به اتحادیه  قی که خود چرخشی صد و هشتاد درجهنکوهش شدند. اتفا  اخالقی لحاظ

 ها سروده بود. نور، در رسانهآای، اینور و  مزه های بی کمدینی که پیشتر شعر خود فرامین صدر اعظم را به همراه داشت:  داد و در پی اروپا می



 

 

ست، نماند. از این جهت، ا در آن ممکن  در بریتانیا حس کرده که بهترست دیگر در کلوپی که چنین چیزهایی  ای جمعی اضح بود که غریزهو

مبنی بر نوعی عشق به    احساساتیشان را منحصراً به اقتصاد محدود کردند، و هیچ ابراز  ای که اصرار بر ماندن در اتحادیه داشتند، موضع دسته

ها در عالم واقعی، بوده است. این واقعیت که گروه  «ایده»ی و قضاوت یگرا هریتانیایی تا بوده شهره به تجرباز خود بروز ندادند. تفکر ب «اروپا ایده»

معیارش  های فراگیر مبنی بر عواقب اقتصادی، پیروز میدان انتخابات شد، در دنیایی که یگانه رغم هشدار  طرفدار خروج از اتحادیه اروپا، علی

م به تله چنین ها چنین کرده باشند. از نقطه نظر آلمان، آنهایی که مراقبند د که انگلوساکسن  ها در بر دارد، به خصوص وقتی ست نکتها اقتصاد

ه ستوه آمده اند، ست، با آن  ای که آلمان سکاندار اخالقی شوند. اما نکند که ایشان از مالحظات قاره می  خرد یا حتی دیوانه تلقی  ندهند، بی  منطقی

 نمونه در بستن تونل مانش به روی پناهجویان؟ رایب

یاد بگیرند و حاال با هر ناشیگری بدان   قید و شرط نیست. همین که افراد زبان انگلیسی  ورزی بی ی عشق  تانیا، بر عکس آلمان چندان تشنهبری

ست، ا بینجامد، مشوق آن  انیا بیشتر از اینکه به ترس جدا افتادن از عشق اروپاییاحساسات در بریت  ست. باقیا تکلم کنند، برای بریتانیا کافی

به   از این دست، با شیفتگی  هستند. )هر چند تا همین اواخر پنهان و نهفته بودند(. احساساتیکه هر چند بیرون بریتانیا رایج   احساساتی

را معیاری   های پر تنش بازار جهانی  شان به فراز و نشیب بودن جامعه «باز»که سازی در میان نخبگان، آزاد شده است: همان نخبگانی  جهانی

های متوسط و فوقانی که  دانند. تحقیر سنن بومی و یا آنهایی که بدین سنن متوسلند از چشم الیه می  برای قضاوت اقتصادی و نیز اخالقی

شده است. این   گیر تمام جوامع اروپایی سنجند، دامن می «رقابت»معیار را با  شمارند، و سرزمین خویش و مردمان آن خویش را جهان وطن می

است که خود به دست نئولیبرالیسم تسریع شده است. متعاقب تغییر روح  داری سرمایهپیشروی   ها در پی ارزش بخشی از ارزش گذاری اقتصادی

شدن سرمایه را از خاطر برده است، برای آنهایی که   ال و جهانیست تفاوت میان روحیه جمعی انترناسیونا مقابل، که دیری  دوران به سمت جبهه

 «پوپولیست»ماند. نیروهایی که تحت عنوان  اش نمی خواهند جلوی این جریان را بگیرند معموالً زبانی جز زبان ملت و گذشته از دست رفته می

شود،  یاد می « ییاروپا -ضدّ»شده و از آنها به عنوان   ل تلقیایی معزوجهان نو را درنیافته اند، و به لحاظ معن « پیچیدگی»شوند و هنوز  می  معرفی

که اغلب هم  «عوام فریبانه»های  د و فرا خوانده شوند. سیاستکنند تا موعد انتخابات یا رفراندومی فرا رس در روستاهای گالیک خود جا خوش می

کند. از آن سو هم افرادی چون شولتز و  از سیاست پشت ایشان را گرم میگیرد،  در غیاب هر شکل دیگری  های مشکوکی را به اختیار می چهره

چون زیگمار گابریل، نماینده پیشین، ایشان را  اراذل و   نامند یا حتی بدتر از آن کسانی های خطرناک می جانکر و شرکا هم ایشان را دهاتی

 نامد. اوباش می

با رای اکثریت بخواهد از اتحادیه خروج کند: اتفاقی که محدود به این بار نخواهد ماند و چه هر چند با بریکسیت، برای اولین بار بود که کشوری 

ست که تاریخش به سر آمده ای ا د که اتحادیه اروپا، انگارهها هم به زودی خواهند فهمی ند ذهنبسا به زودی در هرجای دیگری نیز رخ دهد. کُ

ها این را نخواهند فهمید و  بروکسل و فرانکفورت هستند که حاال حاال 1نندگان ماشین تمرکززایهای این داستان، را ترین ند ذهناست )البته کُ

ست که پروژه مدرنیسم، بس غیر مدرن شده ا ینا های امروز دال بر ست(.  در سطح وسیعی، تالشه افاید  هم که بفهمند دیگر بی  ته زمانیالب

ها، منافع و نیازهای بومی مختلف در سطح قاره اروپا احقاق حق کند،  بتواند مقابل قابلیتکه   است، چون از آزمون باز شدن مرزهای دنیا به شکلی



 

 

ای بود که )روزی(   اتحادیه اروپا در دهه نود، پایانی بر اتحادیه اروپا همچون پیکره 2«سویه ی اجتماعی»ر بلند بیرون نیامده است. پایان س

نمود. از آن زمان، اتحادیه اروپا همچون یک ابر دولت آتی در چنگال شتابگران  الیسم حراست میجمعیتش را بر ضدّ نوسازی و باز آموزی نئولیبر

نمود؛ نخبگانی که مادامی که زمین  ناپذیر می امکان  مدد نخبگان ملی  افتاده است. هر چند این همه بی سرمایه داری نو و صنعت صادرات آلمان

باز بخش به دو ملت شود. امروز در فضای  3مد نظر دزرأیلی «ملت واحد»اهمیتی ندارد که چندان بازیش مطبق با آمالش گسترانده شود برایشان 

، اتحادیه اروپا به شکل اتحادیه پول واحد ) یورو ( و با تکیه بر ماشینی معقول و ناکارآمد عمل  های مدیترانه است که بیش از هر جایی کشور

(Ordoliberalismus«برالیسم دولتیلی»های اقتصاد  ند. ماشینی که سیاستک می
راند، یا ال اقل چنین  ( آن را در جهت تخت کردن می4

 خواهد، هر چند در حال حاضر چندان موفقیتی عایدش نشده است. می

م اسکاتلند، که چه سازی و در معماری سیاسی آن، به خصوص در اروپا، همانا اندازه و تنوع هستند. به زعم مرد  ها در دوران جهانی همترین متغیرم

در دوران اوج فیلسوفان اخالق اسکاتلند بود، قبل از رای به خروج از اروپا هم   ور که زمانیطکل دیگری از مدرنیته هستند، همانبسا پیشروان ش

را سلب نمود. به همین   انیدر مراودات جه  دانیم خود بریتانیا آزادی ایشان برای یافتن راهی گونه که می بریتانیا خود زیادی بزرگ بود، و همان

های کوچکی که تازه  باره روابط اسکاتلند نگاه دارند یا کشورهیچ ابهامی در  گونه که هست بی خواهند اروپا را همان دلیل، آنهایی که می

  هایی دولتی بزرگ ندارند. کشورهای حوزه بالکان، چندان میلی به بازگشت به  شان را از از کشوری بزرگتر به چنگ آورده اند، مانند کشور استقالل

بخواهند مستقل شوند باید به اتحادیه اروپا بچسبند تا بتوانند استقاللشان را حفظ کنند.    چون ولز، کاتالونیا، کرواسی، کشور باسک اگر هم زمانی

بیرون  داری سرمایهک در نظارت بر پیشرفت های کوچ اکنون که اتحادیه اروپا همچون دولتی بزرگ ناکام از پشتیبانی از منافع مردمان این کشور

های سیاسی  آزادانه در واحد های ست که با مشارکتا های مسئوالنه، خرد، منعطف و به نسبت همگانی آمده است. آینده چه بسا در گروی کنش

  پرسش باشند که اتحادیه اروپا باقیتوانند آزمونی روبه روی این  های کوچکتر اروپا می ملت -کنند. امروز دولت های خود را جستجو می گاه تکیه

بیشتر   که در آنها اموال عمومی، هویت جمعی و اراده مشترک بسی  هایی بماند یا نه: کشورهایی چون دانمارک، سوئد، نروژ، سویس، هلند، کشور

خود را   در آینده پیش رو واحد پولی ها، به جز هلند همچنانست ) و همه این کشورا از ابر دولت اتحادیه اروپا در دسترس، قابل فهم و ملموس

یورگن راتگرز برای پیوستن سرزمینش به معاهده   وستفالن، یعنی -های نخست وزیر پیشین استان نردهین حفظ خواهند کرد(. چه بسا تالش

 کردند چیز عجیب و غریبی نبود. ها فکر می  ور هم که خیلیط را در دم خفه کرد،  آن بنلوکس که برلین آن

 که طی آن مشارکتی منعطف، سازگار و مقرون به اراده خود، میان  ای پیش روی جغرافیای تغییر پذیر اروپا وجود دارد؟ راهی راه واقع بینانهآیا 

ده ست با لندن به مذاکره گذارا که قرار  نامه جدایی را کنند؟ توافق پدر خواندگی آن 5که امثال شولتز و جانکرآن  دول کوچک در جریان باشد، بی

 «اتحاد تنگ هم»تر در اپراتوس تر، با عضویتی خرد نحیف  اتحادیه اروپاییوثر باشد، م «الیت اتحادیه اروپا»تواند برای ایجاد یک  شود می

المللی که در آنها اصل سوبسید جدی  های بین ابع معاهدات و کنوانسیونبروکسل: محلی برای همکاری در ارز هم و با حق و حقوق برابر و ت

گونه  شود )همان اثر شود. آنجا که در عین حفظ استقالل، از معاهدات دو سویه حمایت می  نکه به دست کارگزاران بروکسل بیرفته شود، نه ایگ

گیری هم  که فریتز شرپف نیز در کتاب حکمرانی در اروپا از آن سخن رانده است (. اتحادیه اروپایی بدون پارلمان اروپا، که اصال چیز دندان



 

 

ای بدون   زند: اتحادیه کند و سپس کنار می هیچ اجالسی، اختیار می  را آزادانه و بی  قوانین اساسی ای که ، یا بدون محکمه، همان محکمهنیست

د از اعضای ثابت کنونی نیز جذاب باشد، اعضایی که معتقدن  تواند برای خیلی ای، می بانک مرکزی اروپا.  چنین انگاره های آشکار و پنهان سیاست

ترسد،  اما مثل شیطان که از آب مقدس می تواند این را ببیند، و پذیر باشد. بروکسل می ه آنها، و نه فقط بریتانیا امکانمهاجرت منظم میان هم

ی برای چارچوبی نهاد  واهمه دارد. و به همین دلیل هم هست که نمایندگانش اصرار دارند که بریتانیا باید هر چه زودتر خروج کند، که جایی

 نگذارند.  باقی  برای الحاق مجدد ، آلترناتیو و موثر اروپایی

که تصمیم بریتانیا برای احیای اروپا پیش رو نهاده را ارج خواهند نهاد؟ کارگزاران   هایی آلمان، فرصت  آیا اتحادیه اروپا و سردمدارش یعنی

لندن   ، دنبال آنند که از این ماجرا یک درس عبرت بسازند: یعنی مانیالخصوص سازشگران آل  ، علی یهای مل حامیانش در دولت بروکسل و دیگر

ها، و غیره زهر چشمی بگیرند، که آنها هم بازیشان نگیرد. هر چه نباشد ایشان  ها، مجار ها، هلندی نحوی تنبیه کنند تا از دانمارکی را به هر

داند دامنه این ماجرا به  هاست سرکوب شده است را بگیرند، حاال خدا می الکنند تا جلو بحث پایان اتحادیه اروپا که س شان را می تالش  تمامی

  ها برسد. این که یک فرا دولت باالی سر همه باشد، یا رژیم اقتصادی و سیاسیی بر فراز کمرفست تا اگریگنتو، و از کرک تا مرز شرقی کجا

 -ها باید دولت گیرد، آیا همه  این های معتبرشان در بروکسل انجام می ریگزا در صد قانون ۸۰ها افتخار کنند که   ترکیه سایه افکند و اروپایی

 کنند، خوش حال کند؟  یابیشان را بازار های فرهنگی ست میراثا ها را قرار ملت

ین اتفاق بترسیم، اگر این سوال که همه از پرداختن با آن سر باز زده اند، پس از بریکسیت و در شرایط جدید هم نادیده گرفته شود که ما باید از ا

ود، آنگاه اروپا با زودی و با شتاب تکه تکه خواهد شد. باالخره عمارت شروع به ویرانی کرده است و چنانچه جلوی این نیروی انفجار گرفته نش

 خواهد شد.  اروپا با خاک یکی
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ای  دهد. اتحادیه اروپا نیز به طرز فزاینده ست که در راس هرم یک سازمان روی میا تمرکززایی در اینجا بیشتر بر تمرکز قدرت مدیریتی و تصمیم گیری. [1]

 م. را در اختیار نهاد مرکزی خود در بروکسل گذشته است. ها تصمیم

 هر شهروند اروپایی  اروپا محور و وظایف ملی  اتحادیه اروپا در راستای ایجاد تعادل میان اتحاد یا همبستگی  از اصول اصلی  وجهه یا سویه اجتماعی.  [2]

 م.ست.ا

مدار بریتانیا، بنجامین دزرایلی  های سیاست ها و نوشته ود که منبعث از نوشته گفتهش از سیاست محافظه کار اطالق می  ملتی به شکلی محافظه کاری تک .[3]

شود  ( شناخته میToryتری)  ملتی امروز بیشتر به نام دموکراسی است. دزرایلی دو بار در سده نوزده به سمت نخست وزیری رسید. ایده محافظه کاری تک

 م. .دنفع همگانی داشته باش که است  های اقتصادی اجتماعی قایل به برنامهداشته و   ها و اصول سنتی که اصرار بر حفظ نهاد

  

های دولت در سیاست  صدد گذار از دولت و دخالتست. اگر نئولیبرالیسم درا عمده تفاوت نئولیبرلیم و لیبرالیسم دولتی در نقش و جایگاه دولت .[4]

 .های خود را دارد، دولت همچنان نقش مشوق و مشدد رقابت را دارد در آلمان طرفدار است، در لیبرالسیم دولتی که مخصوصاً دهای اقتصاد آزا گذاری

  

  

 د.مارتین شولتز، ریاست پارلمان اروپا و ژان کلود جانکر، ریاست کمیسیون اروپا را عهده دارن.  [5]

  

  

 


