جنبش ضد اسالمی پگیدا و چالشهای فراروی آلمان
پگیدا 1یکی اس خٌثؼّا ی افیل آلواًی اعت کِ اس عال گذؽتِ تاکٌَى تا تزگشاری تظاّزات مداعالهی در تغیاری اس ؽْزّای آلواى تَاًغتِ
دٍلت ایي کؾَر را تِ چالؼ تکؾدٍ .قَع تحَالت هتؼدد در عزاعز خْاى تِ خقَؿ تقاٍیز هٌتؾز ؽدُ اس اقدداهات مدتؾدزی گدزٍُّدای
تزٍریغتی ّوچَى داػؼ ػلیِ هغلواًاى ٍ غیزهغلواًاى (تِ خقَؿ هغیحیاى) ٍ اس ّوِ هْنتز ٍاقؼِ ؽارلی اتدٍ در فزاًغِ کِ تا ًام اعدالم
فَرت هیگیزد ،تاػث ؽد کِ ایي خٌثؼ ىزفداراى تیؾتزی تیاتد ٍ خَاعتِّای مد اعالهی خَد را تا فدای تلٌدتزی فزیاد تشًد .تا تَخدِ تدِ
ریؾِّای ًضادپزعتی ٍ ًاعیًَالیغتی در آلواى ٍ حغاعیتّائی کِ دٍلت آلواى ًغثت تِ ایي هغائل دارد ،آًْا تالػ ًوَدُاًدد ایدي هغدهلِ را
کناّویت خلَُ دٌّد اها ٍاقؼیت چیش دیگزی اعت ٍ اقداهات دٍلت غزبگزای آلواى ٍ تثلیغات هغوَم رعاًِّای غزتی ٍ آلواًی ىی عالّای
گذؽتِ تاػث تحزیکاتی خْت تِ ٍخَد آهدى چٌیي خٌثؼّائی ػلیِ اعالم ٍ هْاخزاى ؽدُ اعت .ایي خٌثؼ تِ تدریح در حدال گغدتزػ تدِ
عایز کؾَرّای ارٍپائی ًیش هیتاؽد.

پگیدددا1در اکتثددز  2014در ؽددْز درعدددى 2هزکددش ایالددت

عایز ؽْزّای آلواى ٍ حتی تزخی ؽْزّای ارٍپدائی ًیدش

ساکغي 3آلواى (ایي ایالت قثال خدشٍ آلوداى ؽدزقی تدَدُ

کؾیدُ ؽدُ اعت .دٍلت آلواى در تزخَرد تا ایدي خٌدثؼ

آصاًدظ رٍاتدو

اقداهاتی ًغثتا ایذایی داؽدتِ ٍ هْدَر چٌدیي خٌثؾدی در

ػوددَهی (تددا داؽددتي عددات ِ تفلتددات هتؼدددد اختودداػی ٍ

خاهؼِ آلواى ًیش تا ٍاکٌؼّائی هَاخِ ؽدُ اعدت کدِ تدِ

هحکَهیت عِ عدال ٍ ًدین سًدداى) تدَد ،تدا راُ اًدداختي

تتقیل تِ آى اؽارُ خَاّد ؽد.

اعت) تَعو لَتظ تاخوي 4کِ هدیز ید

فتحِای در فیظ تَک ٍ فزاخَاى فیظ تَکی ایداد ؽد.
ؽؼار آًْا ّواًٌد تظاّزات پیؼ اس ٍحدت دٍ آلواى ،ؽؼار
«ها هزدم ّغتین» هیتاؽد .آًْا اس سهاى تاعیظ تداکٌَى

درسدن مرکس اصلی فعالیت پگیدا

ّز ّتتِ رٍسّای دٍؽدٌثِ تظداّزات اػتزامدی در هزکدش

ؽْز درعدى هزکش ایالدت ساکغدي در ؽدزل آلوداى

ؽْز درعدى تزپا هدیًوایٌدد کدِ تدا تَخدِ تدِ تحدَالت

خوؼیتی تالغ تز ّ 530شار ًتز دارد .تؼداد هْاخزاًی کدِ اس

هفتلتی کِ در ارٍپا ٍ دیگز ً اه خْاى تِ ٍقَع پیَعتِ تِ

کؾَرّای هغلواى در ایي ؽْز سًدگی هیکٌٌد ،حدٍد 25

____________________________________
1. PEGIDA:Patriotische Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes
(ارٍپاییّای ٍىيپزعت ػلیِ اعالهی ؽدى هغزب سهیي)
2. Dresden
3. Sachsen
4. Lutz Bachmann
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ّشار ًتز هیتاؽد .خوؼیت ایالت ساکغي تالغ تز  4هیلیَى ٍ
ّ 50شار ًتز اعت کِ اس ایي هیشاى دٍ ٍ ًین درفد خارخی
ٍ حدٍد ًین درفد هغلواى ّغدتٌد .ىثد گدشارػ ادارُ

حتاهت اس قاًَى اعاعی آلواى ،1در کدل ایدي ایالدت 100

در تدوؼات ،تظاّزات ٍ عفٌزاًیّای تؼدی ًؾاى داد کِ

ًتز علتی فؼالیت هیکٌٌد .ایي ایالت دارای رؽد خوؼیتدی

آًْا تیؾتز اس ّز چیش تا اعالم هفالف ّغتٌد.

هٌتی تَدُ ٍ در 30عال گذؽتِ کاّؾی ی

هیلیَى ًتزی

داؽتِ اعت .ىث پیؼتیٌیّا ،ایي رًٍد کاّؾی اداهِ پیدا

استقبال از پگیدا

خَاّد کزد ،لذا درعدى اس خولِ هٌاى ی در آلواى اعت کِ

در اٍلیي فزاخَاى تظاّزات حدٍد ً 350تدز ؽدزکت

هغلواًاى کوی در آًدا سًدگی هیکٌٌد .2تٌداتزایي هْدَر

کزدًد ٍ (تِ دًثال هاخزای ؽارلی اتدٍ) تشرگتزیي تظاّزات

خٌثؼ پگیدا ًویتَاًد تِ ػلت حنَر فیشیکی تؼداد سیادی

تا حنَر حدٍد ّ 25شار ًتدز تزپدا ؽدد ٍ تظاّزکٌٌددگاى

اس هغلواًاى ٍ هْاخزاى در ایي ؽْز تاؽد.

ّدف خَد اس تزپایی ایي تظاّزات را خلة تَخِ هغهَالى
آلواًی تِ عیاعتّای غلو هْاخزت ٍ پٌاٌّددگی ػٌدَاى
کزدًددد .ایددي خٌددثؼ تَاًغددت تددا ؽددؼارّای خددذاب ٍ

خاستگاه پگیدا

ًاهِای را کِ تٌْا ید
در دعاهثز  2014پگیدا ،هزام 
فتحِ ٍ  19هادُ تَد ،هٌتؾز کزد.3

ػَامفزیدة ،افدزاد تیؾدتزی خدذب کٌدد ٍ در تغدیاری اس
ؽْزّای آلواى ّوچَى ؽْزّای کدِ قدثال خدشٍ آلوداى

تزاعاط ایي هزامًاهِ ،تِ خش هادُ  ،15عایز هَاد در

ؽزقی تَدُ الیپشی ( 5لگیدا) ٍ تزلیي (تگیددا) ىزفدداراى

هاّز تا اعالم هفالتتی ًدارد ٍ تیؾتزیي هفالتت تا حنَر

سیادی پیدا کزد .تحَالت دیگزی ًیش تِ اسدیداد ىزفدداراى

پٌاٌّدگاى ٍ اػياء تغْیالت تِ آًْا فَرت گزفتِ اعدت.

پگیدا کو

ًوَدٍ .قَع تحَالت هٌي ِای ٍ تیيالوللی تِ

تاخوي ،هثتکز خٌثؼ پگیداً ،یدش در گتتگدَ تدا ًیَیدَرک

خقَؿ تزخی اقداهات ٍ خٌایات گزٍُّای تزٍریغتی تِ

تایوش اػالم کزد کِ هفدالتتی تدا خٌد سدُّدا ،اعدالم ٍ

افيالح اعالهی ّوچَى داػؼ ،خثِْ الٌقزُ ٍ غیزُ در

خارخی ّا ًدارد ،تلکِ هفالتت اٍ تٌْا در ه اتل پٌاٌّدگاى

کؾتار هغلواًاى ٍ غیزهغدلواًاى (هغدیحیاى) در عدَریِ،

اقتقادی اعت کدِ اس عیغدتن خددهات اختوداػی آلوداى

ػزال ،لیثدی ٍ اًددام ػولیدات تزٍریغدتی در کؾدَرّای
6

7

8

عَءاعتتادُ هیکٌٌد .تاخوي در یکی اس تدوؼات اػتزامی

تلضی

ٍ در تفؾی اس عفٌزاًی خَد تِ تاسًؾغتگاى ف یزی اؽارُ

____________________________________

کزد کِ در خاًدِ ّدای تددٍى عیغدتن گزهدایؼ سًددگی
هیکٌٌد ٍ حتی چیشی تزای خَردى ًدارًدد در حدالی کدِ
هت امددیاى پٌاٌّدددگی در اقاهتگدداُّددای لددَکظ تدِ عددز
هیتزًدٍ .4ی افشٍد ،عالّای آتی کوتز آلواًی افدیل در
ایي کؾَر هؾاّدُ هیؽَد .الثتِ اقداهات ٍ ؽؼارّای آًْا
____________________________________
(ًام عزٍیظ اهٌیتی آلواى) 1.Bundesamt für Verfassungsschutz
2.http://www.mehrnews.com/news/2463957
3. www.menschen-in-dresden.de - "Pegida
” Positionspapier
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Pegida

 ،اعدتزالیا ٍ فزاًغدِ ٍ تؾدَیؼ افکدار ػودَهی

5 .Leipzig
 .6درهِ  2013هیالدی فزدی تِ ًاهِ هْدی ًوَػ تِ هَسُ یَْدیاى در تزٍکغل
حولِ هغلحاًِ ًوَد کِ تزاثز آى ً 4تز کؾتِ ؽدًد .تح ی ات اًدام ؽدُ ًؾاى داد
کِ ٍی تِ تاسگی اس عَریِ تاسگؾتِ ٍ تا گزٍُ تزٍریغتی داػؼ ارتثاه داؽتِاعت.
 .7حادثِ گزٍگاىگیزی عیدًی در رٍس  15دعاهثز  2014در عاػت  9:44فثح در
ایالت ًیَ عاٍت ٍلش در اعتزالیا آغاس ؽد ٍ در عاػت  2:44فثح رٍس  16دعاهثز
تا دخالت پلیظ ٍ تا عِ کؾتِ ٍ چْار سخوی پایاى گزفت .در ایي حادثِ ی فزد
هغلح ٍارد ی کافِ هتؼل تِ ؽزکت عاسًدٓ ؽکالت لیٌدت اًد اؽپزًٍگلی در
هزکش عیدًی ؽد ٍ تؼدادی اس کارکٌاى ٍ هؾتزیاى درٍى کافِ را تِ گزٍگاى
گزفت .کوی تؼد هؾفـ ؽد کِ فزد گزٍگاًگیز ؽیخ ّارٍى پٌاٌّدُای
ایزاًیاالفل اعت .یکی اس درخَاعتّای ٍی ایي تَد کِ پزچن دٍلت اعالهی
ػزال ٍ ؽام (داػؼ) در اختیارػ قزار گیزد.
 .8در 7صاًَیِ  2015حولِای هغلحاًِ ٍ هزگتار تِ دفتز هدلِ ؽارلی اتدٍ فزاًغِ
فَرت گزفت .دٍ هزد تا ً ابّای عیاُ ٍکالؽٌیکف تِ دفتز هدلِ در پاریظ
حولِ کزدُ ٍ تِ افزاد تیزاًداسی کزدًد ،عپظ اس هحل گزیفتِ ٍ موي فزار ّن
تیزاًداسی کزدًد .ایي حولِ دعت کن  12کؾتِ ٍ حدٍد  10سخوی تز خای
گذاؽت .تِ گشارػ خثزگشاری فزاًغِ دٍ ًتز اس کؾتِؽدگاى اس هاهَراى پلیظ
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خْاى تِ خقَؿ در کؾَرّای غزتی ٍ ایداد خَ هغوَم

هحافظِ کار قزار هدی دٌّدد .داًیلدَ اعدتا رٍعدتا 1اس دفتدز

هٌتی ػلیِ اعالم ٍ هغلواًاى تاػث ؽد کدِ ایدي خٌدثؼ

فزٌّگی ایالت ساکغي اهْار هدی دارد :هدا ؽداّد حندَر

ًْایت تْزُتزداری را اس ؽزایو پدیؼ آهددُ تدزای خدذب

اقؾار ىث ِ هتَعو ،فاحثاى تٌگاُ ّای کَچ

اقتقادی،

َّادار تٌواید .تِ ّویي دلیل اتتدا تزخی اس هزدم آلوداى ٍ

اقؾار کن درآهد ٍ تِ هیدشاى سیدادی ّدَاداراى فَتثدال در

عپظ عایز کؾدَرّای ارٍپدائی اس ایدي خٌدثؼ اعدت ثال

گزدّوایی ّای پگیدا ّغدتین .اس عدَی دیگدز یَّداًظ

ًوَدًد .اها تا گذؽت سهاى ایي خٌثؼ تا کنتَخْی افکدار

کیظ ،2پضٍّؾگز در داًؾگاُ الیپشی  ،هدػی اعت :پگیدا

ػوَهی ٍ اًؾ ال ٍ افَل هَاخدِ ؽددً .تدَر رادیکدالّدا،

هغائلی را ػٌَاى هیکٌد کِ تغیاری در خاهؼِ آلواى تا آى

ًاعیًَالیغتّا ،افزاهگزایاى ٍ عایز گزٍُّای مد خارخی

هَاف ٌد ٍلی اس تیاى آًْا ّزاط دارًد .کیظ هؼت د اعدت:

ٍ ًضادپزعت تِ فتَف ىزفداراى پگیدا ٍ ىدزح ؽدؼارّا ٍ

تا ایٌکِ عاسهاىدٌّدگاى ایي خزیاى ٍ حاهیاى آًْا ،خَد را

خَاعتِّای افزاهگزایاًدِ تاػدث ًگزاًدی خددی ه اهدات

راعت افزاىی ًویداًٌد اها دیدگاُ آًْا دعت راعتی تَدُ ٍ

آلواًی ؽد ٍ آًْا را هدثَر کزد فزیحتز ػلیدِ ایدي گدزٍُ

تِ ّویي دلیدل مدد دهکزاتید

ٍ ًغدثت تدِ تؼندی اس

هَمغگیزی ًوَدُ ٍ ًغثت تِ حوایت اس ایدي گدزٍُ مدد

اقلیت ّا تح یزآهیش اعت .آًْا ًظزیاتی هيزح هی کٌٌد کِ

اعالهی ٍ مد خارخی تِ هزدم ّؾدار دٌّد .در ه اتل ًیش

ریؾِ در پدیؼداٍریّدا دارًدد ٍ ایدي حزکدتهدَخی اس

تزخی اس گزٍُ ّدای افزاىدی اعدالهی تدِ ه اتلدِ تدا آًْدا

رفتارّای مد دهکزاتی

را تِ راُ اًداختِ اعت .الکغاًدر

پزداختٌد .ػدم اعت ثال هزدم ،کلیغاّا ٍ عدایز ًفثگداى ٍ

َّیغلز 3خاهؼِؽٌاط ًیش هؼت دد اعدت کدِ ایدي خزیداى

گزٍُّدای اختوداػی ٍ فزٌّگدی آلوداى اس پگیددا ،عدثة

هتؾدددکل اس گزٍّدددی اس ؽدددْزًٍداى ػقدددثاًی دارای

تؾکیل گزٍُّدای تشرگدی اس هفالتداى ایدي گدزٍُ ؽدد،

خْت گیدزی راعدت هدیتاؽدد کدِ تدا ىیتدی اس فؼداالى

تددِگًَددِای کددِ در ٌّگددام تزگددشاری تظدداّزات پگیدددا،

دعتراعتی تا َّلیگاىّا (ارارل ٍ اٍتداػ) پیًَدد خدَردُ

گزٍُّای سیادی کِ تؼدادؽداى حتدی اس ّدَاداراى پگیددا

اعت .اس عَی دیگز ّایَ فًَکِ 4خاهؼِؽٌاط اػت اد دارد:

تیؾتز تَد ،در هفالتت تا آًْا تظاّزات ًوَدًد.

ایي تظداّزات خْدتگیدزی تٌیادگزایاًدِ ،ػدَامگزایاًدِ ٍ
هلیگزایاًِ دعت راعتی دارد ،اها اکثزیت تظاّزکٌٌدگاى تا

جایگاه سیاسی -اجتماعی پگیدا

ٍخَد حنَر ًهًَاسی ّدا در ایدي فدتَف ،دعدت راعدتی

خاهؼِؽٌاعاى ٍ عیاعدتوداراى درتدارُ ایدي خٌدثؼ

ًیغتٌد .پدیدُ پگیددا تداثیزی راعدتگزایاًدِ تدز گتتوداى

ًظزات هتتاٍتی دارًد .تزخی اس ًاهزاى ،ایي گدزٍُ را خدشٍ

عیاعی آلواى داؽدتِ ٍ ٍاکدٌؼ عیاعدتوداراى آلوداى تدِ

ىیددف ػددَامگددزاّددای راعددت ٍ حتددی راعددت افزاىددی ٍ

اػتزاك ؽْزًٍداى خؾوگیي هاًٌد ّویؾِ ًاتَاى ٍ تدٍى

هلیگزایاى (تدا اعدتٌاد تدِ حندَر تزخدی ًهًَداسیّدا در

تزًاهِ اعت .تاید تَخِ داؽت کِ پگیدا ،اعدالمّزاعدی را

تظاّزات) هی داًٌد ٍ گزٍّی دیگز آًْا را در ىیف راعدت

در قالة هفالتت تا هْاخزاى هغلواى دًثال هیکٌد .ایٌْدا

تَدُ ٍ چْار ًتز اس کاریکاتَریغتّای هيزح فزاًغَی اس خولِ عزدتیز ّتتًِاهِ
ًیش در هیاى قزتاًیاى تَدًد .پلیظ اػالم کزد هْاخواى خلغِ ؽَرای عزدتیزی
ؽارلی اتدٍ را ّدف قزار دادًد ٍ ٌّگام خزٍج فزیاد هیسدًد« :اهلل اکثز» .آًْا
ّوچٌیي فزیاد هیسدًد «اًت ام پیاهثز» را گزفتِاًد.
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ًتایح تح ی ات اختواػی آلواى در خقدَؿ ایدي خٌدثؼ

صاًَیِ  2015اس عوت خَد کٌارُ گیزی ًواید 4.ی

اعت .خاهؼِؽٌاعداى آلوداًی هؼت دًدد کدِ ّددف پگیددا

تؼد کداتزیي اٍرتدل عدفٌگَی پگیددا ًیدش مدوي اػدالم
اعتؼتای خَد ،اهْار داؽت ققد دارد ی

گغتزػ اعالمّزاعی هیتاؽد.

ّتتدِ

اًدوي خدید تا

تزاعاط ًظزعدٌدی اًددام ؽددُ تَعدو تلَیشیدَى

ًام «دهَکزاعی تیٍاعيِ تزای ارٍپا» تاعیظ ًواید .آًْدا

دٍلتی آلواى 1کِ در  26دی هاُ  93هٌتؾز ؽدد ،کوتدز اس

ّیات رئیغدِ

ی

تقوین گزفتٌد در ًؾغت فَلالؼادُای ی

5

پٌچن هزدم آلواى ( 17درفد) اس پگیدا حوایدت ٍ 74

خدید اًتفاب ًوایٌد ،لذا تظاّزات ّتتِ تؼد آًْا لغَ ؽدد.

درفد آى را ت ثیح هیکٌٌد .ایي ًظزعٌدی ّوچٌیي اػالم

اس ایي تاریخ تِ تؼد ىزفداراى پگیدا در آلواى کاّؼ قاتل

داؽتِ ف و ىزفداراى حشب مد یَرٍ 2کِ تدِ تداسگی ٍارد

هالحظِای یافتِ ٍ تِ ىَر هؼوَل ّز ّتتِ کوتز ؽد.

پارلواى ؽدُ ٍ درفد کوی اس آرای هزدم را دارًد ،اس پگیدا
( 70درفد) حوایت هیکٌٌد.

3

اٍج فؼالیت ایي گزٍُ پظ اسحولِ تِ دفتز ّتتِ ًاهِ
ؽارلی اتدٍ در پاریظ تَد کِ تا تَخِ تِ افشایؼ احغاعات
مداعالهی حدٍد ّ 25دشار ًتدز در تظداّزات  12صاًَیدِ

انشقاق و افول پگیدا

گزٍُ پگیدا در ؽدْز درعددى ؽدزکت کزدًدد .اهدا پگیددا

تِ دًثال افشایؼ تدوؼات پگیدا ٍ گغدتزػ آى تدِ

ًتَاًغت در دیگز ؽْزّای آلواى تظاّزکٌٌددگاى سیدادی

عایز ؽْزّا ،ؽؼة پگیدا در عایز ؽْزّای آلواى ًیدش تدِ

تِ خَد خلة کٌد .در ٍاقدغ هدوَػدِای اس رعدَاییّدا ٍ

عزػت تؾکیل ؽدد ٍ اػندای آًْدا اقددام تدِ تزگدشاری

هٌاقؾات آًْا هَخة کاّؼ حوایت اس ایي گزٍُ افزاىدی

تدوؼات اػتزامی ًوَدًد .یکی اس ؽدْزّای هْودی کدِ

ؽد .سیگوار گاتزیدل ،رئدیظ حدشب عَعدیال دهکدزات ٍ

پگیدددا در آى هددَرد اعددت ثال خددَب قددزار گزفددت ،ؽددْز

هؼاٍى فدراػظن آلواى ،تدِ فزعدتٌدُ تلَیشیدًَی دٍلتدی

هیتاؽد کِ در تظاّزات اٍل تْودي هداُ 1393

آلواى گتت تِ ػ یدُ اٍ ،خٌثؼ پگیددا تدِ آى اٍخدی کدِ

ؽدزکت

هیتَاًغت رعید ٍ اس ایدي تدِ تؼدد رًٍدد ًشٍلدی را ىدی

الیپشی

حدٍد ً 15000تز اس ىزفداراى پگیدای الیپشید

کزدًد ٍ هٌدز تِ درگیدزی تدا پلدیظ ًیدش ؽدد .تزاعداط

هیکٌد.

گشارػ رعاًِّای آلواى ،تظداّزات کٌٌددگاى اس اًغددام

تٌاتزایي اگز چِ ایي خٌثؼ ًغثت تِ سهاى تاعدیظ

کافی تزخَردار ًثدَدُ ٍ هداّزا تدیي پگیددای درعددى ٍ

تَاًغتِ َّاداراى سیادتزی خذب کٌد اها تا تَخِ تِ ًْادیٌِ

اختالفاتی پیؼ آهد .اس ىزف دیگز هتْن

آلودداىّددا،

لگیدای الیپشی

ؽدى تداخوي رئدیظ خٌدثؼ پگیددا تدِ تحزید

ؽدددى دٍری اس ًتددزت ٍ تثؼددیل در فزٌّ د

افکدار

هالحظاتی ّوچَى تزط اس تیاى اػت ادات درًٍی هدزدم ٍ

ػوددَهیّ ،وچٌددیي اًتؾددار ػکغددی اس ٍی در فددتحِ

هفالتت دٍلتهزداى ٍ اغلة احدشاب عیاعدی ٍ ًْادّدای

فیظتَک تدا عدثیل ّیتلدزی ٍ اهْداراتی در مددیت تدا

هزدهی آلواى تا ًظزیات پگیدا ،تِ ًظدز هدیرعدد خاهؼدِ

خارخیاى ،تاػث ؽد ٍی تحت فؾار قدزار گزفتدِ ٍ در 21

آلواى ٌَّس ًویتَاًد پذیزای چٌدیي خٌدثؼ مداعدالهی
تاؽد .السم تِ رکز اعت کِ ّوشهاى تا تظاّزات َّاداراى
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تظاّزاتکزدًد .ؽْزدار ایي ؽْز کِ رّثز حدشب

پگیدا در چٌد ؽدْز آلوداى ّوچدَى درعددى ،الیپشید ،

تلضی

اؽتَتگارت ،تزلیي ٍ کلي ،دُّا ّشار ًتدز اس هدزدم آلوداى

اتحاد خدید فالًدرس اعت ،تا ایي کدِ پدیؼتدز اس احتودال

ػلیِ ایي خٌثؼ دعت تِ تظاّزات سدُ ٍ خَاعتار هدارای

هوٌَػیت تزگشاری ایي تظاّزات تِ دلیل هغدائل اهٌیتدی

تیؾتز تا هْاخزاى ٍ خارخیّا ؽدًد.

خثز دادُ تَد ،خَد ًیش در تظاّزات ؽزکت کزد.3
رٍسًاهِ ال هًَدٍ اعپاًیا اػالم کدزد :گدزٍُ رعدوی

پگیدا در بیرون از آلمان

«ٍىيپزعتاى ارٍپایی هفالف اعدالهی ؽددى غدزب» تدا

تددا تَخددِ تددِ اؽددتزاکات اختودداػی ٍ هددذّثی هلددل

اًتؾار تیاًیِای خثدز اس تزگدشاری ید

ّودایؼ تدا ؽدؼار

ارٍپائی ،ؽؼارّای پگیدا ًِ تٌْا در آلواى کدِ در تزخدی اس

«ه اتلِ تا اعالهی ؽدى ارٍپدا ٍ تْدیدد خْدادگزایی» در

کؾَرّای ارٍپائی ٍ غزتی ًیش هَرد تَخِ قزار گزفتِ اعت.

ایالت کاتالًَیا داد .ایي گزٍُ قزار اعت در رٍسّدای آیٌددُ

ىزفداراى پگیدا تَاًغتِاًد در کؾَرّای عدَئیظً ،دزٍص،

تزای اخذ هدَس تزگشاری ایي ّوایؼ تدِ ریاعدت ایالدت

اًگلیظ ،تلضی  ،اتزیؼ ،اعتزالیا ،فزاًغِ ،ایتالیا ،آهزیکدا ٍ

کاتالًَیا ٍ دیگز ادارُّای هزتَىِ هزاخؼِ ًوایٌد .دتیز کل

عددَئد تظدداّزات ًوایٌددد .رٍسًاهددِ فزاًکتددَرتز آلگوایٌددِ

حشب تٌد رٍی«پلت فزها پزکاتالًَیا»4ایالدت کاتالًَیدا در

در  17دی هاُ ًَ 93ؽت :خٌثؼ مداعدالهی

هزاعن  12صاًَیِ ایدي خٌدثؼ در ؽدْز درعددى آلوداى

تغایتًَ

پگیدا ًِ تٌْا در آلوداى کدِ اکٌدَى در عدایز کؾدَرّای
ارٍپائی ٍ در عيح تیيالوللی ًیش هَرد تَخدِ قدزار گزفتدِ
اعت.

1

ؽزکت کزدُ تَد.

5

ٍب عایت تی تی عی پزؽیي در  9اعتٌد  93اػالم
ًوَد :گزٍُ پگیدا تزای اٍلیيتار در خاک تزیتاًیا راّپیوایی

عدَئیظ تدا درج هيلثدی

کزد .ایي ؽدثکِ افدشٍد :خٌدثؼ تداسُ تاعدیظ پگیددا یدا

رٍسًاهِ آلواًی ستاى تلی

تحت ػٌَاى «ایي خاًِّای کثیف را آتؼ تشًید» ًَؽدت:

ارٍپایی ّای ٍىي پزعت ػلیِ اعالهیؽدى غدزب کدِ در

خٌثؼ هَعَم تِ «ارٍپائیّای ٍىيپزعت ػلیِ اعالهیشُ

آلواى ؽکل گزفتِ ،تزای اٍلیيتدار تظداّزاتی را در خداک

ؽدى غزب» کِ ًفغت در آلواى تِ ٍخَد آهدُ اس ىزید

تزیتاًیا تزگشار کزدُ اعت .ایي راّپیوایی ؽٌثِ  28فَریدِ

ؽثکِّای اختواػی تِ عَئیظ ّن عدزایت کدزدُ اعدت.

در ًیَکاعل در ؽوال تزیتاًیا تزگدشار ؽددُ اعدت .پلدیظ

آًْا تا ایدداد فدتحِای در فدیظ تدَک تدزای تزگدشاری
تظاّزات فزاخَاى دادُ ٍ تا حوایت اس آتؼ سدى هغاخدی
در اتزیؼ ٍ عَئد ،ؽؼار «ایي خاًدِّدای کثیدف را آتدؼ
تشًید» عز دادُاًد.

2

ؽثکِ خثزی یَرًٍیَس در  13اعتٌد  93اػالم ًودَد:
حدٍد  200تي اس َّاداراى خٌثؼ پگیدا تا در دعت داؽتي

ؽوار ؽدزکتکٌٌددگاى در راّپیودایی ّدَاداراى پگیددا را
حدٍد ً 400تز گشارػ کزد .خٌثؼ پگیدا پظ اس حودالت
هزگثار اخیز در پاریظ تاکٌَى راّپیوایی ّای گغدتزدُای
را در آلواى ٍ چٌد کؾَر ارٍپایی تزگشار ًوَدُ اعت .رؽدد
راّپیواییّا در حوایت اس پگیدا در ّتتِّای اخیدز تاػدث
ًگزاًی رّثزاى عیاعی آلواى گزدیدُ اعت.

پزچنّای مد اعدالم در خیاتداىّدای ؽدْز آًتدَرج در
____________________________________
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2. Blick 29.12.2013
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آلواى ریؾِ خارخی دارًد 1.اس ّوِ هْنتز تتاٍت فزٌّگی
پگیدا و سیاست در آلمان

ٍ دیٌی هْاخزاى تا آلواىّدا تاػدث تغییزاتدی در تزکیدة

هَْر خٌثؼ پگیدا کِ ریؾِ در خاهؼِ افیل آلوداى

خوؼیتی آلواى ؽدُ تِ ىَری کِ اکٌَى تؼدداد هغدلواًاى

داؽتِ ٍ ریؾِّای خارخی ٍ هْداخزتی کوتدزی دارد ،تدِ

آلواى تیي  4/5تدا  5هیلیدَى (اغلدة تدزک تثدار) تدزآٍرد

رغن فزاس ٍ ًؾیةّایی کِ در خذب َّاداراًؼ داؽدتِ ،اس

هیؽَد .ایي ػاهل هْن تاػث ؽددُ دٍلدت آلوداى تدزای

تدٍ تؾکیل در اکتثز  2014تاکٌَى تَاًغتِ خاهؼِ ٍ دٍلت

ایداد ّوگزایی در خاهؼِ ٍ کاّؼ تٌؼّای اختوداػی ٍ

آلواى را تا چالؼّایی هَاخِ ًواید .لذا تزرعی اعتزاتضی ٍ

هذّثی تالػ ًواید ٍ حتدی تدِ هداّز ،یدا اس رٍی اخثدار

عیاعت دٍلت آلواى در تزخَرد تا پگیدا هٌَه تدِ تزرعدی

عیاعی ٍ در خْت هٌافغ هلی ،اس عیاعدت تثؼدیل دٍری

عَات تاریفی ٍ ریؾِّای اختواػی پدیدُّایی ّوچدَى

گشیٌد .تٌاتزایي دٍلتوزداى آلوداًی تایدد ًغدثت تدِ پگیددا

ًضادپزعتی ٍ تیگاًِعتیشی در آلواى هیتاؽد:

هَمغگیزی کزدُ ٍ تا آى ه اتلِ ًوایٌد .در غیز ایي فَرت

 .1عات ِ تد حاکویت ًضادپزعتی ٍ ًتزت اس اقلیدتّدا (تدِ

ٍ در فددَرت گغددتزػ ایددي خٌددثؼ ،آلودداى ت دا تحددزاى

خقَؿ یَْدیّا) کِ در عالّای قثدل ٍ حدیي خٌد

اختواػی هَاخِ خَاّد ؽد.

خْاًی دٍم اس عَی ًاسیّای حاکن تدز آلوداى در خاهؼدِ

 .3تِ رغن تاتَ تَدى ًاسیّا ٍ ت ثدیح تثؼدیل ًدضادی در

اػوال ؽد تاػث ؽدد دٍلدتّدای آلوداًی تؼدد اس خٌد ،

آلواى ،تزاعاط ًظزعٌدیّای اًددام ؽددُ ،تؼدداد قاتدل

ّوَارُ تالػ کٌٌدد تدا ّزگًَدِ تتکدزی در ایدي حیيدِ

تدَخْی تدِ خقدَؿ در ایالددتّدای ؽددزقی ٌّدَس ّددن

هفالتت ًوایٌد .الثتِ ایي هفالتت تیؾتز مددیَْدی ٍ تدا

اػت ادات هلیگزایی دارًد .ؽثکِ یَرًٍیَس تا درج هيلثی تا

ػٌَاى مد عاهیگزی تَدُ تا مدد اعدالهی ،سیدزا تتکدز

ػٌَاى «رؽد ًگزاىکٌٌدُ آهار ًهًَاسیّا در آلواى» اػالم

حاکن تز دٍلتوزداى ٍ رعاًِّای ایي کؾَر ّودَارُ تتکدز

داؽت :در آلواى ،تیگاًِعتیشی تثثیت ؽدُ اعت .تز اعاط

غزتی ٍ هفالتت تا ارسػّای دیٌی ٍ اعالهی تَدُ اعت.

هيالؼِای کِ اخیزا اًدام ؽدُ ،اًدیؾِّای راعت افزاىدی

کؾَر هْاخزپدذیز اعدت کدِ مدوي قثدَل

در هیاى تیؼ اس پاًشدُ درفدد عداکٌاى ارٍپدای ؽدزقی ٍ

هْاخزاى ،عدْویِای ًیدش اس عدَی عداسهاى هلدل هتحدد

ّتت درفد عداکٌاى ارٍپدای غزتدی ىزفددار دارد .2ایدي

تددزای پددذیزفتي پٌاٌّدددگاى دارد .تحددَالت ،خٌ د ّددا ٍ

خزیاى فکزی ّوَارُ خيز تال َُای تدزای آلوداى فددرال

هٌاسػاتی کدِ در ؽدزل ارٍپدا ،آفزی دا ٍ تدِ خقدَؿ در

هحغَب ؽدُ ،تِگًَِای کِ دٍلتّا تالػ کزدُاًد (الثتِ

خْداًی دٍم اتتدال افتدادُ ،تاػدث

ایي تالػّا ؽدت ٍ مؼف داؽتِ ٍ حتی تزخی هَاقغ تدا

ؽدُ کدِ عدیلی اس هْداخزاى کدِ درفدد تداالیی اس آى را

اغواك رٍتزٍ ؽدُ اعت) تا ّزگًَِ اقداهی کِ هٌددز تدِ

هغلواًاى تؾکیل هی دٌّد ،تِ عَی ایي کؾَر هْداخزت

ت َیددت ٍ تؾددَی آى در خاهؼددِ ؽددَد ،هفالتددت ًوایٌددد.

ًوایٌد .تزاعاط آهار رعوی ،حدٍد  7/6هیلیَى ًتز هْداخز

اّداف اػالهدی پگیددا ،حندَر راعدتگزایداى افزاىدی ٍ

چْدارم هدزدم

ًهًَاسیّا در گزدّوائیّای پگیدا ٍ اقدداهات تزٍریغدتی

 .2آلواى ی

خاٍرهیاًِ پظ اس خٌ

قاًًَی در آلواى ٍخَد دارد ٍ تیؼ اس ید

____________________________________
1. http://www.dw.de - 21/01/2015
2. http://persian.euronews.com - 14/05/2013
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تزخی اس گزٍُّای تدِ افديالح اعدالهی کدِ هٌددز تدِ

ًهًَاسی ،ػودا اىالػات ٍ تح ی اتی را کِ هیتَاًغت تدِ

گغتزػ خَ تدتیٌی ًغدثت تدِ هغدلواًاى ؽددُ اس خولدِ

تزخَرد ٍ هحاکوِ قاتلیي ٍ ًاتَدی ایي گزٍّ

تزٍریغتی

ػَاهلی ّغتٌد کِ هَخة ت َیت حظ تٌتز ٍ تثؼدیل در

آلواًی هٌدز ؽَد ،هؼدٍم ًوَدُاًدد ٍ ه داالت تداالتز ًیدش

خاهؼِ آلواى ؽدُ ٍ سً ّای ّؾدار را تزای آلواىّا تدِ

عکَت کزدُ تَدًد 3.پلیظ آلواى در عال  2011تِ ىدَر

فدا درآٍردُ اعت .هدلدِ اؽدپیگل در صاًَیدِ ً 2015یدش

اتتاقی در خزیاى ی

پزًٍدُ هتَخِ ایدي کَتداّی ؽدد ٍ

اػالم داؽت :تز اعاط آهارّای هٌتؾز ؽدُ ،گشارػّدای

پظ اس درس اىالػات هزتَىِ در رعاًِّا ٍ تح ی ات اًدام

حولِ تِ هْاخزاى در آلواى تیؼ اس عایز ً اه ارٍپایی تَدُ

ؽدُ تَعو کویتِ خاؿ پارلواى آلواى ٍ تح ی ات قنایی

اعتً .کتِ هْن در ایي گشارػ ّا ایي اعت کدِ ف دو در

کِ هدددا اًددام ؽدد ،رعداًِّدای آلوداى در اٍت 2012

عال  159 ،2013هَرد حولِ گشارػ ؽدُ ٍ در پایاى عال

اػالم ًوَدًدّ :ایٌظ فزٍم رئیظ ادارُ حتاهت اس قداًَى

 2014ایي رقن تِ  179هَرد رعیدُ تَد.

1

اعاعی (عزٍیظ اىالػاتی آلواى) اعتؼتای خَد را ت ددین

 .4فاخؼِ قتلّای سًدیزُای در آلوداى کدِ تَعدو گدزٍُ

ٍسیز کؾَر کزدُ اعت .4دلیل آى ًیش تِ گتتِ رعاًِّا ایي

سیزسهیٌی عَعیالیغدت ّدای هلدی هَعدَم تدِ «ّغدتِ

تَد کِ ٍی هتْن اعت کِ ؽفقا تزخی اس هدارک هزتَه

اى.اط.اٍ» 2فَرت گزفدت ٌّدَس ّدن ه اهدات دٍلتدی ٍ

تِ ایي پزًٍدُ را هفدٍػ یا پٌْاى ًوَدُ اعت.5

قنایی آلواى ٍ افکار ػوَهی را تحت تاثیز قزار دادُ اعت،

ایي خٌدال آً در اٍج گزفت کدِ رئدیظ خوْدَر ٍ

سیزا پظ اس عالّا تزرعی ،هؾفـ ؽد کدِ تفدؼّدای

فدراػظن آلواى رعوا اس تاسهاًدگاى قزتاًیداى ػدذرخَاّی

افلی دٍلتی آلواى در ایدي هداخزا ه قدز تدَدُاًدد .ایدي

ًوَدًد .آًدال هزکل اػالم ًوَد :ایي قتلّا تدزای آلوداى

گزٍّ

ًهًَاسی ىی عال ّای  2000تدا  8 ،2007تثؼدِ

ی

6

رعَایی ٍ هایِ عزافکٌدگی اعت .دٍلدت آلوداى تدِ

پلیظ سى را تِ ىزس فدیؼدی تدِ

خاًَادُ قزتاًیاى غزاهدت پزداخدت ًودَد .حتدی هدارکَط

ػلت تٌتز اس خارخیّا ٍ تا هداّیتی ًضادپزعدتاًِ تدِ قتدل

لًَیٌ

ًوایٌدُ آلواى در اهَر ح َل تؾز در خلغِ ؽَرای

رعاًدُ ٍ تؼدادی اس هغاسُّای تزکّای ه ین را ًیش آتؼ

ح َل تؾز عاسهاى هلل هتحدد در اردیثْؾدت  ،1392تدِ

سدًدً .کتِ تغیار هْن در ایي هیاى ً ،دؼ تاهدل تزاًگیدش

کَتاّی ایي کؾَر در ردگیزی ػاهالى قتلّای سًدیزُای

تزک ،ی

یًَاًی ٍ ی

عزٍیظّای اىالػاتی آلواى در ّوزاّی ٍ تدِ خقدَؿ
اغواك ػودی ًغثت تدِ ػداهالى آى تدَدُ اعدت .ایدي
ٍاقؼیت تلخ در عدال  2012تدزهال ؽدد .اعدٌاد ٍ هددارک
هحزهاًِ هزتَىِ ٍ تح ی ات تِ ػول آهدُای کدِ تَعدو
هاهَراى پلیظ ٍ عزٍیظّای اهٌیتی آلواى اًدام ؽدُ تَد
ت دِ فددَرت ػدیثددی هت ددَد ٍ تؼدددا هؾددفـ ؽددد کددِ
ًتَریّای عزٍیظّای اىالػاتی آلوداى در ایدي گدزٍُ
____________________________________
1. http://www.donya-e-eqtesad.com/news. 17/10/1393
)2. Nationalsozialistischer Untergrund )NSU
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اػتزاف ًوَد .ؽَرای ارٍپا ًیش آلوداى را تدِ خداىز آًچدِ
غتلت در هثارسُ ػلیِ خارخیعتیشی ٍ ًضادپزعتی خَاًد ،تِ
ؽدت هَرد اًت اد قزار داد ٍ تِ دٍلتودزداى ایدي کؾدَر در
ایي تارُ ّؾدار داد .ایي ؽَرا اس ه اهات تزلیي خَاعت تدا
عفٌزاًی ّایی را کِ تا اًگیشُّای ًضادپزعتاًِ (اؽدارُ تدِ
____________________________________
3. http://www.dw.de – 17/05/2013
4. Ibid. 02/07/2012
5. http://persian.euronews.com 02/07/2012
6. http://www.bbc.co.uk- 24/12/2011
7. http://www.dw.de - 25/04/2013

پگیدا) اًددام ؽددُ ٍ تٌتزآهیدش اعدت ،هحکدَم ٍ اس آًْدا

کِ در افل هفالف چٌیي عیاعتّایی تَدُ ٍ ّغتٌد ،هدد

خلَگیزی ًوایٌد.

خَیٌد.
دٍلت آلواى تاید در خقَؿ عیاعدتّدایی کدِ در

گفتمان دولتی آلمان در برخورد با پگیدا

هَرد تزخَرد تدا هْداخزاى اتفدار کدزدُّ ،ددایت اؽدتثاُ

پگیدا را کدِ ایدي رٍسّدا دغدغدِ ٍ ػاهدل ًگزاًدی

رعاًِای ىی عالّای هتوادی ٍ ّوچٌیي هداس داًغدتي

تغددیاری اس دٍلتوددزداى آلودداًی اعددت ،هددیتددَاى ساییدددُ

عددفٌزاًی ٍ هقدداحثِ ػلیددِ هْدداخزاى ٍ تؾددَیؼ افکددار

عیاعتّای غلو خَد آًْا داًغت .آًْا عالّا عیاعتّدا

ػوَهی تِ خقَؿ در هَمَع اعدالمّزاعدی ،پاعدفگَ

ٍ رٍیکزدّای اعالمّزاعاًِ خدَد را چدِ در رقاتدتّدای

تاؽد .تِ ّویي دلیل دٍلتهزداى آلواًی ًْایت اعدتتادُ را

حشتی ٍ چِ در رعاًِّای هتؼدد غزتی تارّا ػٌَاى ًوَدًد

اس تثلیغ ػوَهی ػلیِ تٌتز ًغثت تِ خدارخیّدا ٍ پیدزٍاى

ٍ حتی سهاًی کِ کزیغتیي ٍٍلف ،رئدیظخوْدَر پیؾدیي

عایز ادیاى تِ کار تدزدُاًدد .آًْدا هدیخَاٌّدد هؾدکالت

آلواى ،در هزاعن عالگزد ٍحدت دٍ آلوداى در اکتثدز2010

اختواػی ًاؽی اس ؽیَع ایي خٌدثؼ مداعدالهی را هْدار

گتددت« :اعددالم تفؾددی اس آلودداى اعددت» ،تغددیاری اس

کزدُ ٍ اس تثدیل ایي هؼنل اختواػی تِ ی

تْدید تدزای

عیاعتوداراى تِ ؽدت تِ اٍ تاختِ ٍ اغلة احشاب عیاعدی

اهٌیت ٍ هٌافغ هلی آلواى ٍ در عيح گغتزدُتدز هؼندلی

آلواى تِ ایي عفٌاى اػتزاك ًوَدًد 1.فددراػظن آلوداى

تزای ارٍپا خلَگیزی ًوایٌد .در آلواى اػت اد تز ایدي اعدت

ًیش عفٌاى ٍی را رد کزد ،اها خاًن هزکل چْار عال تؼدد

کِ گزٍُ پگیدا در ؽکلدّی افکار رادیکالی ػلیِ هْاخزاى

در عال  2014تِ عثة ؽدزایو پدیؼ آهددُ هدثدَر ؽدد

ً ؼ اعاعی دارد .هدلِ اؽپیگل ًیش در خقَؿ ایي گزٍُ

اهْارات ٍٍلف را تایید ًوَدُ ٍ اعالم را تفؾی اس آلوداى

ًَؽت کِ اػنای هؤعظ ایي گزٍُ ّوگی دارای عدَات

تداًد .2هَْر خٌثؼّدای مدد اعدالهی ّوچدَى پگیددا

خٌایی ّغتٌد ٍ حتی تزخی اس آًْا عات ِ سًداى ّن دارًد.

هیتَاًد ًؾات گزفتِ اس اتفار عیاعتّای اعالمّزاعداًِ

تددِ ًَؽددتِ ایددي هدلددِ تیؾددتز اػنددای ایددي گددزٍُ اس

تاؽدد کدِ الثتدِ تدا ٍقدایغ ٍ اقدداهات خؾدي گدزٍُّدای

َّلیگاىّای راعت افزاىی ىزفداراى فَتثال ایدي کؾدَر

تزٍریغتی تِ افيالح اعالهی ،ایدي خدَ اعدالمّزاعداًِ

ّغتٌد .تزخی اس اػنای ایدي گدزٍُ ًیدش اس ٍفداداراى تدِ

ؽدت گزفتِ اعت .اکٌَى تغیاری اس عیاعتوداراى آلوداًی

آرهاى ّای ًهًَاسیغتی ّغدتٌد ٍ ایدي هَمدَع را کتوداى

ًاچار ؽدُاًد تزخالف عیاعدتّدای قثلدی خدَد ٍ تدزای

ًوی کٌٌدً .ظزعٌدی کِ تِ تاسگی در خقَؿ ایي گدزٍُ

خلَگیزی اس گغتزػ ایي خٌثؼ ٍ ه اتلِ تا تثدیل آى تدِ

در آلواى اًدام ؽدُ ًؾاى هیدّد ،ی عَم هدزدم آلوداى

رقیثی تزای احشاب عٌتی ٍ در هفالتت تا اعدالمّزاعدی،

ًظز هفالتی ًغثت تِ گزٍُ پگیدا ًدارًد ٍ  65درفدد ًیدش

ستاى گؾَدُ ٍ اس تیداری ٍ َّؽیاری ؽدْزًٍداى ارٍپدایی

هؼت دًد کِ فدراػظن آلواى در هدَرد هَمدَع هْداخزت
عْلاًگاریکزدُ ٍ تِاًداسُ کافی تِ آى تَخِ ًودیکٌدد.3

____________________________________
ّ .2واى هٌثغ  7 /اکتثز 2010
.2خاًن هزکل در کٌتزاًظ هؾتزک هيثَػاتی تا ًفغت ٍسیز تزکیِ در تزلیي
اهْارات کزیغتیاى ٍٍلف ،رئیظ خوَْر پیؾیي آلواى را ً ل کزد کِ گتتِ تَد
اعالم هاًٌد ػیغَیت ٍ یَْدیت تِ آلواى تؼل دارد ٍ افشٍد« :هي ًیش تز ایي
ًظزم»ّ .واى هٌثغ  13 -صاًَیِ 2015

تٌاتزایي هؾفـ اعت کِ تا تَخدِ تدِ عدات ِ تداریفی ٍ
عیاعی آلواى ،هزدم ٍ افکار ػوَهی ایي کؾَر ًغثت تدِ
____________________________________
3.http://www.donya-e-eqtesad.com/news 17/10/1393
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ؽؼارّا ٍ اقداهات ًضادپزعتاًِ خٌثؼّایی ّوچَى پگیددا

ٍاقؼِ ؽارلی اتدٍ در فزاًغِ تاػث ؽددُ کدِ ایدي خٌدثؼ

ًظز هٌتی داؽتِ تاؽٌد ٍ اس آى اعت ثال ًٌوایٌد اها ّودیي

ىزفداراى تیؾتزی تیاتد ٍ خَاعدتِ ّدای مدد اعدالهی ٍ

افکار ػوَهی تحت تاثیز توثاراى تثلیغاتی رعاًِّای غزتی

خارخی خَد را تا فدای تلٌدتزی فزیاد تشًد .تدا تَخدِ تدِ

کِ اغلة آًْا سیدز عدليِ ٍ ًتدَر کارتدلّدای رعداًِای

ریؾدددِّدددای ًضادپزعدددتی ٍ هلدددیگزایدددی در آلوددداى ٍ

فْیًَیغددتی ّغددتٌدً ،غددثت تددِ هغددلواًاى ٍ هْدداخزاى

حغاعیتّایی کِ دٍلت آلواى تِ ایدي هغدائل دارد ،آًْدا

ًگزػ هٌتی دارًد .ؽاّد تیتدیل ایي ادػا هيلة هٌددرج

تالػ ًوَدُاًد ایي هغهلِ را کناّویت خلدَُ دٌّدد ،اهدا

در رٍسًاهِ تیلد آلواى اعت .ایي رٍسًاهدِ پدظ اس عدفٌاى

ٍاقؼیت چیش دیگزی اعت ٍ اقدداهات دٍلدت غدزبگدزای

کزیغتي ٍٍلف ،در اکتثدز  2010هثٌدی تدز تؼلد داؽدتي

آلواى ٍ تثلیغات هغوَم رعاًِّای غزتدی ٍ آلوداًی ىدی

هَعغِ ًظزعدٌدی خَاعدتِ تدَد

عالّای گذؽتِ تاػث تحزیکاتی ؽدُ کِ ًتیدِ آى ایداد

ًظز هزدم آلواى را در هَرد ایي عفٌاى خَیدا ؽدَد .ایدي

خٌثؼّایی ػلیِ اعالم ٍ هْاخزاى اعت .تٌداتزایي دٍلدت

ًظزعددٌدیً ،ؾدداى داد کددِ  66درفددد ؽددزکتکٌٌدددگاى

آلواى تاید ًغثت تِ رٍیِّای گذؽتِ خَد تاسًگزی ًوَدُ

هفالف ًظز کزیغتیي ٍٍلف ّغتٌد .1السم تِ رکدز اعدت

ٍ اس اتشارّای هفتلف تِ خقَؿ رعاًِّدا خْدت تٌدَیز

کِ  34/1درفد هدزدم آلوداى تددٍى هدذّة 30 ،درفدد

افکار ػوَهی ٍ آگاُعاسی آًْا ًغثت تِ ح ای اختوداػی

کاتَلی  29/9 ،درفد پزٍتغتاى 4 ،درفد هغلواى ٍ 0/4

خَد تْزُ گیزد .در غیز ایي فَرت ،هْدَر خٌدثؼّدایی

درفد یَْدی ٍ تَدایی ّغتٌد.

ّوچَى پگیدا در آیٌدُ ٍ تا هَمَػات دیگز هحتول اعت

نتیجهگیری

ٍ هیتَاًد خاهؼِ غزبگزای آلواى را تا تْدیدات تیؾدتزی

اعالم تِ آلواى ،اس ی

هَْر خٌثؼ پگیدا هؼلَل چٌدیي ٍاقؼِ هتتداٍت در

رٍتزٍ کٌد.

داخل ٍ خارج خاهؼِ آلوداى هدیتاؽدد کدِ تاػدث فدزاس ٍ
ًؾیةّایی در اعت ثال اس ایي خٌثؼ گزدیدُ اعتٍ .خدَد

سیدمهدی میرمحمد صادقی

فافلِ سیاد ىث اتی در خاهؼدِ آلوداى ،تتداٍت ًگدزػ تدِ

مرکس دیپلماسی عمومی و رسانهای

تفؼّای ؽزقی ٍ غزتی آلواى تِگًَِای کِ تدا گذؽدت
 25عال اس اتحاد دٍ آلواىٌَّ ،س تفؼّای ؽزقی آلوداى

** محتوی گسارش بیانگر دیدگاه رسمی وزارت امورخارجه

تِ اًداسُ تفؼّدای غزتدی تَعدؼِ ًیافتدِ ٍ هدزدم ایدي

جمهوری اسالمی ایران نمی باشد.

تفؼ ّا ٌَّس در سًدگی خَد ؽاّد تتاٍتّدائی ّغدتٌد،
تثلیغات گغتزدُ ٍ هٌتی رعاًِّدای غزتدی ػلیدِ اعدالم،
هْاخزاى ٍ هلل ؽزقیٍ ،قَع تحدَالت هتؼددد در عزاعدز
خْاى تِ خقَؿ اقداهات مدتؾزی گزٍُّای تزٍریغتی
ّوچَى داػؼ کدِ تدا ًدام اعدالم ٍ ػلیدِ هغدلواًاى ٍ
غیزهغلواًاى (تِ خقَؿ هغیحیاى) فَرت گزفتِ ًظیدز
____________________________________
ّ .2واى هٌثغ ًَ -اهثز 2010
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