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 آلمان يفرارو يها چالش و دايپگ ياسالم ضد جنبش

 
 

  * يرمحمدصادقيم يدمهديس
  

    ديباچه
 قـبالً اين ايالت ( آلمان 2مركز ايالت زاكسن 1ميالدي در شهر درسدن 2014پگيدا در اكتبر 

بـا  ( كه مدير يك آژانس روابط عمومي 3توسط لوتس باخمن) جزو آلمان شرقي بوده است
بـا راه   ، بـود ) داشتن سابقه تخلفات متعدد اجتماعي و محكوميت سـه سـال و نـيم زنـدان     

شعار آنها طبـق سـنت   . بوكي تاسيس شد در فيس بوك و فراخوان فيس اي انداختن صفحه
آنها از زمان تاسـيس  . باشد مي» ما مردم هستيم « شعار  ، تظاهرات پيش از وحدت دو آلمان

نمايند كه  ميتاكنون هر هفته روزهاي دوشنبه تظاهرات اعتراضي در مركز شهر درسدن برپا 
وع پيوسته اين تظاهرات به وق هبا توجه به تحوالت مختلفي كه در اروپا و ديگر نقاط جهان ب

دولت آلمـان در   .ي نيز كشيده شده استيساير شهرهاي آلمان و حتي برخي شهرهاي اروپا

                                                                                                                                        
 الملل  كارشناس ارشد روابط بين *

1. Dresden 
2. Sachsen 
3. Lutz Bachmann 
 

  159 -184ص  ، ص1395 تابستان، 1، شماره سيزدهمسال  (ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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برخورد با اين جنبش اقداماتي نسبتا ايذائي داشته و ظهور چنين جنبشي در جامعه آلمان نيز 
  .ئي مواجه شده است كه در ذيل به تفصيل به آن اشاره خواهد شدها با واكنش

  
 درسدن مركز اصلي فعاليت پگيدا

. هزار نفر است 530در شرق آلمان با جمعيتي بالغ بر  ، شهر درسدن مركز ايالت زاكسن
هزار نفر  25حدود  ، نمايند ميدر اين شهر زندگي تعداد مهاجراني كه از كشورهاي مسلمان 

يـن ميـزان دو و   هزار نفر است و از ا 50ميليون و  4جمعيت ايالت زاكسن بالغ بر . شود مي
قانون حفاظت از طبق گزارش اداره  .نيم درصد خارجي و حدود نيم درصد مسلمان هستند

اين ايالت داراي رشد جمعيتي . كنند نفر سلفي فعاليت مي 100 ايالت اين كل ، در1آلمان اساسي
 اين ، ها بيني طبق پيش. سال گذشته كاهشي يك ميليون نفري داشته است 30است و در  منفي
در آلمان است كه تعداد مسلمانان  مناطقي جمله لذا درسدن از. خواهد يافت ادامه كاهشي روند

تواند به علت حضور فيزيكـي تعـداد    نمي بنابراين ظهور جنبش پگيدا .2در آنجا اندك است
  . زيادي از مسلمانان و مهاجران در اين شهر باشد

 
  پگيدا  خواستگاه

بـود را  مـاده   19و شـامل  صفحه  ذيل كه تنها يك  ي نامه  مرام ، پگيدا ،2014در دسامبر 
  .3منتشرنمود

 پناهندگي اجتماعيو  پناهندگي سياسيحفظ حق  .1

 قانون اساسي آلمانچون و چراي  حامي پذيرش بي .2

 نكز پناهندگاحمايت از اسكان غير متمر .3

 اتحاديه اروپاپيشنهاد ايجاد يك مركز پناهندگان به  .4

 در خواست كاهش تعداد پناهجويان به ازاي مددكار اجتماعي .5

                                                                                                                                        
1. Bundesamt für Verfassungsschutz ) نام سرويس امنيتي آلمان (   

  1393خبرگزاري مهر ،  2.
3. "Pegidisch für Anfänger" ( taz. Retrieved 2014)  
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 در مديريت پناهندگي سوئيسو  هلندپيشنهاد پيروي از نمونه  .6

 در خواست افزايش بودجه پليس .7

 در خواست اجراي تمام قوانين پناهندگي از جمله اخراج در صورت نياز .8

 ري نسبت به پناهندگان و مهاجران جناييتاييد بر عدم هرگونه بردبا .9

 پشتيباني از مهاجرت به سوئيس، كانادا، استراليا و آفريقاي جنوبي .10

 از تولد پشتيباني از انتخاب جنسيت پس .11

آميز است اما مخـالف   روحاني و نيز خشونت ، يپگيدا مخالفت هرنوع ايدئولوژي سياس .12
 جذب گروههاي سياسي معتدل مسلمان نيست

 مسيحي در آلمان - رهنگ يهوديحمايت از ف .13

 پسند اظهارات سياستمخالفت با  .14

 شور آلماندر ك  يهودو  اسالمهاي موازي بر پايه شريعت  گروهها و دادگاه ت بامخالف .15

 مخالفت با بنيادگرايي مذهبي .16

 ها پشتيباني از آزادي بيان درباره تمام مذهب .17

 مسلح كردن و كمك به هر گروه بنيادگرا ت بامخالف .18

 دل سوئيسبا م همه پرسيروش از پشتيباني  .19

ساير مواد در ظاهر با اسالم مخالفتي ندارد وبيشـتر   ، 15بجز ماده  ، براساس اين مرام نامه
در نيـز  مبتكـر جنـبش پگيـدا      باخمن. مخالفت با پناهندگان و اعطاء تسهيالت به آنهاست

 ، هـا نـدارد   اسالم و خارجي ، ها گفتگو با نيويورك تايمز اعالم كرد كه مخالفتي با جنگ زده
است كه از سيسـتم خـدمات اجتمـاعي      بلكه مخالفت او تنها در مقابل پناهندگان اقتصادي

و در بخشي از سـخنراني   تجمعات اعتراضيباخمن در يكي از  . كنند آلمان سوءاستفاده مي
كنند و  بدون سيستم گرمايش زندگي مي هاي خانه كرد كه در اشاره فقيري بازنشستگان خود به

بسـر  ؟ !!هاي لوكس  ندارند در حالي كه متقاضيان پناهندگي در اقامتگاه چيزي براي خوردن
آتي كمتر آلماني اصيل در اين كشور  هاي سال. هستيم آلمان شدن ظاهري ما مخالف .1برند مي
بعدي نشـان   هاي تظاهرات و سخنراني ،  البته اقدامات و شعارهاي آنها در تجمعات. باشد مي

  .چيز با اسالم مخالف هستندداد كه آنها بيشتر از هر 
                                                                                                                                        
1. “ Pegida” , ( Wikipedia 2014) 
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  استقبال از پگيدا 
 25نفر شركت كردند و در باالترين استقبال از آن حـدود   350در اولين فراخوان حدود 

كه هـدف خـود از ايـن تظـاهرات را     ) بخاطر ماجراي شارلي ابدو(هزار نفر شركت كردند 
. هندگي عنوان كردندغلط مهاجرت و پنا هاي مسئوالن مربوطه آلماني به سياست توجه جلب
افراد بيشتري  ، )پوپوليستي (كردن شعارهاي جذاب و عوام فريب  عنوان با توانست جنبش اين

را جذب نمايد و در بسياري از شهرهاي آلمان بخصوص اياالتي كه قبال جزو آلمان شرقي 
سـاير   .طرفداران زيادي پيدا كـرد )  بگيدا(و برلين )  لگيدا(بوده همچون شهرهاي اليپزيك 

بوقوع پيوستن تحوالت . به ازدياد طرفداران پگيدا كمك نمودند و شده ماجرا وارد نيز تحوالت
المللي بخصوص برخي اقدامات و جنايات گروههاي تروريسـتي باصـطالح    و بين اي منطقه

) مسيحيان(جبهه النصره و غيره در كشتار مسلمانان و غيرمسلمانان  ، اسالمي همچون داعش
 3و فرانسه 2استراليا ، 1ليبي و انجام عمليات تروريستي در كشورهاي بلژيك ، عراق ، سوريه در

                                                                                                                                        
نفر  4براثر آن كه در بروكسل حمله مسلحانه نمود  ي به نامه مهدي نموش به موزه يهوديانميالدي فرد 2013مه  در. 1

داعش ارتباط  تروريستي  به تازگي از سوريه بازگشته و با گروهتحقيقات انجام شده نشان داد كه وي . كشته شدند
سل، پايتخت بلژيك رخ داد سه انفجار در بروك) 1395فروردين  3( 2016مارس سال  22در همچنين . داشته است

نفر كشته  34 ها در اين انفجار. بودبروكسل مترو مالبيك كه دو انفجار آن در فرودگاه بروكسل و ديگري در ايستگاه 
مسئوليت اين  داعش . باشند اين حمالت مرگبارترين اقدام تروريستي در خاك بلژيك مي . نفر زخمي شدند 136و 

   .حمالت را برعهده گرفت
آغاز  استراليادر  نيو ساوت ولزصبح در ايالت  9:44در ساعت  2014دسامبر  15گيري سيدني در روز  ادثه گروگانح .2

در اين حادثه .پايان گرفتو با سه كشته و چهار زخمي دسامبر با دخالت پليس  16صبح روز  2:44شد و در ساعت 
شد و تعدادي  يدنيسدر مركز  اند اشپرونگلي ليندتيك فرد مسلح وارد يك كافه متعلق به شركت سازندة شكالت 

شناسايي شد كه  هارون شيخفرد گروگانگير كمي بعد به نام . از كاركنان و مشتريان درون كافه را به گروگان گرفت
 ، يكي از درخواستهايش اين بود بود كه پرچم دگيري نموده بو مردي كه اقدام به گروگان .بوداالصل  اي ايراني پناهنده

  .در اختيارش قرار گيرد )داعش(دولت اسالمي عراق و شام 
هاي سياه  دو مرد با نقاب .رخ دادشارلي ابدو فرانسه بار به دفتر مجله  اي مسلحانه و مرگ حمله 2015ژانويه  7در. 3

حمله كرده و به افراد تيراندازي كرده سپس از محل گريخته و ضمن فرار هم به  پاريسالشنيكف به دفتر مجله در كو
كشته و حدود  12اين حمله دست كم  له گرفته و در اينترنت منتشر شدويدئوهايي نيز از اين حم. تيراندازي پرداختند

شدگان از ماموران پليس بوده و چهار نفر از  كشته از به گزارش خبرگزاري فرانسه دو نفر. زخمي بر جاي گذاشت 10
 الم كرد مهاجمانپليس اع.. هاي مطرح فرانسوي از جمله سردبير هفته نامه نيز در ميان قربانيان بودند كاريكاتوريست

همچنين آنها   ."اهللا اكبر": زدند جلسه شوراي سردبيري شارلي ابدو را هدف قرار دادند و هنگام خروج فرياد مي  
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منفي عليه  مسموم جو و تشويش افكار عمومي جهان بخصوص در كشورهاي غربي و ايجاد

اسالم و مسلمانان باعث شد كه اين جنبش نهايت بهره برداري را از شرايط پيش آمده براي 
مين خاطر ابتدا برخي از مردم آلمـان و سـپس سـاير كشـورهاي     جذب  هوادار بنمايد به ه

 افكـار  تـوجهي  كـم  بـا  اروپائي از اين جنبش استقبال نمودند اما با گذشت زمان اين جنـبش 

افـراط گرايـان و سـاير     ، ها ناسيوناليست ، ها نفوذ راديكال. مواجه شد افول و انشقاق و عمومي
صفوف طرفداران پگيدا و طـرح شـعارها و   گروههاي ضد خارجي و نژاد پرست به داخل 

افراط گرايانه باعث نگراني جدي مقامات آلماني شـد و آنهـا را مجبـور نمـود      هاي خواسته
گيري نمايند و نسبت به حمايت از اين گروه ضد اسالمي و  عليه اين گروه موضع تر صريح

ي اسالمي به مقابله در مقابل نيز برخي از گروههاي افراط. ضد خارجي به مردم هشدار دهند
كليساها و سـاير نخبگـان و گروههـاي اجتمـاعي و      ، با آنها پرداختند اما عدم استقبال مردم

 اي فرهنگي آلمان از آنها باعث بوجود آمدن گروههاي بزرگي از مخالفان پگيدا شد به گونـه 
پگيـدا   گروههاي زيادي كـه تعدادشـان از هـواداران    ، كه به هنگام برگزاري تظاهرات پگيدا

  . بيشتر بود نيز در مخالفت با آنها تظاهرات نمودند
 

 اجتماعي پگيدا -جايگاه سياسي

 ، برخي از ناظران .شناسان و سياستمداران در باره اين جنبش نظرات متفاوتي دارند جامعه
با استناد ( و ناسيوناليستي راست افراطي  و حتيراست  هاي پوپوليست طيف جزء را اين گروه
دانند و گروهي ديگر آنهـا را در طيـف راسـت     مي) ر برخي نئونازيها در تظاهرات به حضو

                                                                                                                                        
به  21:16ساعت در ) 1394آبان  22برابر با ( 2015نوامبر  13در همچنين  .اند را گرفته "انتقام پيامبر "فرياد مي زدند 

هاي  گذاري جمعي و بمب هاي دسته ي تروريستي متشكل از تيرباران شده هماهنگ ، يك رشته از حمالتمحلي وقت
 368و مصدوميت  نفر 130منجر به كشته شدن  پايتخت فرانسه پاريس ، دهم و يازدهم شهر يكم طقاانتحاري در من

. وقوع پيوستبه ايل دو فرانس ، و  شمال پاريساستاد دو فرانس در اين حمالت تروريستي در نزديكي . نفر شد
سالن تئاتر در نيز گيري  و يك گروگان پاريس گزارش شد حداقل سه انفجار جداگانه و شش تيراندازي در محدوده

نفر از آنها در تئاتر  87كه  نفر 130طي اين حادثه . نفر گروگان گرفته شدند 100تا  60انجام شد كه بين  بتكالن
ها وخيم اعالم  نفر آن 99كه وضعيت  بر اثر حمالت مجروح شدهنيز  نفر 368بيش از . اند كشته شدند بتكالن بوده

دولت اسالمي عراق و شام ، يعني روز بعد از واقعه  نوامبر 14در. شدند هفت نفر از مهاجمان نيز كشتههمچنين . شد
  ) 1395و  1394ويكي پديا فارسي ، (  .مسئوليت اين حمالت تروريستي را بر عهده گرفتاي  طي اعالميه ) داعش(
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مـا  :  از دفتر فرهنگي ايالت زاكسن معتقد است 1دانيلو استا روستا. دهند كار قرار مي محافظه
درآمد و به  هاي كوچك اقتصادي، اقشار كم صاحبان بنگاه ، شاهد حضور اقشار طبقه متوسط

 2يوهانس كيساز سوي ديگر  .هاي پگيدا هستيم ان فوتبال در گردهماييميزان زيادي هوادار
 در جامعهكند كه بسياري  عنوان مي را مسائلي پگيدا  : است مدعي اليپزيك دانشگاه در پژوهشگر

دهندگان  با اينكه سازمان:  كيس معتقد است .با آن موافقند ولي از بيان آنها هراس دارند آلمان
شان دست راستي و به  دانند اما ديدگاه خود را راست افراطي نمي ، شان ناين جريان و حاميا

آنهـا نظراتـي را    .ها تحقيرآميز اسـت  همين دليل ضد دمكراتيك و نسبت به بعضي از اقليت
رفتارهاي ضد دمكراتيك  از موجي حركت اين و دارند ها داوري پيش در ريشه كه كنند مي عنوان

كه اين جريان  است عقيده اين بر نيز جامعه شناس 3كساندر هويسلرال  .را به راه انداخته است
راستي   دست  فعاالن از طيفي با كه هستند راست گيري جهت داراي عصباني از شهروندان گروهي

جامعه شـناس   4و فونكههاي از سوي ديگر. پيوند خورده است) ل و اوباشذارا(ها  تا هوليگان
ناسيوناليستي دسـت   و پوپوليستي ، گيري راديكاليستي جهت اين تظاهرات:  معتقد است آلماني

  . راستي دارد
 

 ترمينولوژي راست افراطي

وفاداران فاشيسم . ريشه و مفهوم راست افراطي را بايد در فاشيسم تاريخي جستجو كرد
 ، اروپايي بعد از پايان جنگ جهاني دوم در اروپاي غربي موفق به بازسازي نسبي خود شدند

. شـدند شد و بعدها تندروهاي راستگرا ناميده  مينئونازي ياد  هاي به عنوان گروه ها نكه از آ
وارد  هـا  براي توصيف اين گروه 1960راديكاليسم راست گرا را در دهه  اصطالح 5دنيل بل

جاي خود را به افراط گرايي دست  1970دهه  هاي علوم سياسي كرد ولي اين واژه در ميانه
در علـوم سياسـي و علـوم     هـا  ن نام جمعي ايـن گـروه  اطي داد كه بعنوراستي يا راست افرا
مـورد   "افراط گرايي دست راستي"اطالق عبارت  1980از آغاز دهه . اجتماعي پذيرفته شد

                                                                                                                                        
1. Danilo. .O. Rosetta 
2. johannes kiess 
3. Alexander Hoysler  
4. Hajo Funke 
5. Daniel Bell 
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چرا بزودي براي «با عنوان  اي در مقاله جان ميرشيمر 1990در . بودتوافق همگان قرار گرفته 

فروپاشي شوروي و از ميان رفتن ساختار  عواقبنسبت به  »جنگ سرد دلتنگ خواهيم شد؟
وي براي . و منازعات قومي در آسيا و شرق اروپا هشدار داد ها سيل مهاجرت و قبلي قدرتمند

 كرد و بيان مياستفاده ) هاپيرناسيوناليسم(توصيف اين وضعيت از عبارت ناسيوناليسم افراطي

  1.كند ميست كه صلح را تهديد داشت كه اين نوع ناسيوناليسم بزرگ ترين خطري ا مي
: گويد  ميميشل لوي جامعه شناس و فيلسوف فرانسوي در مورد راست افراطي اروپائي 

؛ از احزاب آشكارا  گيرد هاي مختلفي را در بر مي راست افراطي بسيار متنوع است و طيف "
نهادهاي سياسي  خوبي در بازي تا نيروهاي بورژوايي كه به يونان در »فجرطاليي« نظير نئونازي
هراسي، نژادپرستي،  بيگانه ، گرايي شوونيستي ملي. يسئسو» سي.دي.يو« همچون اند، شده ادغام

، )ترين مردمان ايـن قـاره   يعني قديمي(ها  و كولي»  غيراروپاييان«ويژه   نفرت از مهاجران  به
د، يهودستيزي، موار از بسياري در. آنهاست همه مشترك وجه كمونيسم با ضديت و هراسي اسالم

هراسـي را نيـز    ستيزي، اقتدارگرايي، تحقير دموكراسي و اروپـا  هراس از همجنسگرايي، زن
در مسايل ديگري همچون موضع موافق يا مخالف نسبت به . توان به اين فهرست افزود مي

  2.نوليبراليسم يا سكوالريسم، نظر واحدي در راست افراطي وجود ندارد
اگرچه اجماع كلي .است اي داراي پيشينه و ايدئولوژي برجسته پديده راستگرايي افراطي

راسـت افـراط گرايـي     .در مورد منشاء و مفهوم ايدئولوژي راست افراطگرايي وجود نـدارد 
حتـي واژه  .زماني جنبش،بعضا پديده و در مواردي مكتب نام گرفته است ، گاهي ايدئولوژي

از  گيـري  شـود و بهـره   نمـي  كار بردهراست افراطي از جانب همه متخصصان اين حوزه به 
همان معنا  متجاوز نيز راست و سختگير راست ، متعصب راست راديكال، راست مانند مفاهيمي

 1930راست افراط گرايانه در بريتانيا دستكم از دهه  هاي سياست .سازد ميرا به ذهن متبادر 
در آلمـان    .ده استايجاد شدر آلمان ضد يهوديت و فاشيست  هاي جنبش گيري و با شكل

در ايتاليا با به . دانند ميافراطي وي همسان  هاي زمان پيدايش آن را با ظهور هيتلر و سياست
امـا از    .اين ايدئولوژي فراگيـر شـد   1920دست گرفتن قدرت از جانب موسوليني در دهه 

                                                                                                                                        
   )  1391سيف الديني، (. 1

2. (Michael Löwy, 2014) 
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 :اسـت  بسيار متفاوتي بوده  هاي لفظ راست گرايي افراطي در اروپا معرف پديده 1945سال 
 هاي احزاب سياسي ملي عوام زده وگاه بنياد گرايي ونظام  وضد بيگانه هراس هاي زدگي عوام

بود كه مقايسه  گرايي بيانگر جريان خاصي از راست 90و  80اين امر به ويژه از دهه  .مذهبي
 رسما دموكراسي جريان اين كه چرا.ديگر به جا نبود 1930دهه  هاي فاشيستي سال مكاتب با آن

ذاتـي   ، مردم به زعم آنها  .پذيرفت ميپارلماني ودستيابي به قدرت از طريق صندوق راي را 
را در  اي آينـده  هـاي  جريان يافته بر بستر تاريخ است كه يكجا درگذشتگان و زندگان ونسل

 .همگون به هم پيوند خورده است ناپذير و دگرگوني بن مايه فرهنگي پايدار،اگيرد و با  مي بر
برد بـه   ميرويكرد است كه به تمايز ميان اتباع ملي از تيره وتبار خودي ومهاجران راه  همين

ويژه كوچ كنندگان خارج از اروپا كه حق اقامت گزيني وحقوق اقتصادي و اجتماعي آنـان  
توان داليـل بسـياري    ميبراي گسترش اين جريان در اروپاي امروز  .را بايد محدود ساخت

 :داليل افزايش اقبال عمومي در اروپا به راست گرايي افراطي عبارتند از ترين برشمرد اما مهم
مشـكالت   رشد مهاجرت به اروپا، بهتر، هاي ترساندن مردم به خاطر از دست رفتن فرصت

اروپـايي در برابـر    هاي ايجادانگيزه براي دفاع از ارزش 2008اقتصادي ناشي از بحران سال 
راست افراطي امروز در اكثر كشورهاي اروپايي نماينـده  جريان   .قومي و مذهبي هاي اقليت
در برخي از اين كشورها اين جريان توانسته است حتي به پارلمـان و دولـت نيـز راه    . دارد
 ، بنابراين .كند  ميمحدودي دارد يا به شكل زير زميني عمل  كشورها فعاليت اما در برخي يابد

 گيـري  شكل هاي اما ريشه .گيرد ميروپا را در بر مساله راست افراطي امروز تقريبا سرتاسر ا
با اين حال تقريبا همه اين جريانات سـه   .ابعاد و اهداف آن در تمام كشورها يكسان نيست

نخست اينكه بر فرهنگ و هويت ملي : سه ويژگي عبارتند از اين .نسبتا مشترك دارند ويژگي
فرهنگي  كه انسجام وهويت ملي و معتقدند و) وطن پرست هاي اروپائي(كنند ميتاكيد  خود

فرهنگي و اقتصادي  روند همگرايي اروپايي و ادغام سياسي، : دوم .در خطر است كشورشان
كنند  ميدانند و با آن مخالفت  ميكشورهاي اروپايي را تهديدي براي هويت و استقالل خود 

سـر آن وجـود   راست افراطي بر  هاي و جنبشو سوم كه توافق نظر بيشتري در بين احزاب 
 ، در مجموع بايد گفت 1.هاجران مسلمان استممخالفت و مقابله با مهاجران و به ويژه  ، دارد

 ، كنار كمونيسم در سالهاست و اروپا نيست در اي ناشناخته و جديد حركت ، افراطي راست جريان
                                                                                                                                        

  )1394دينياريان ، (. 1



  
 

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
49 / 

16
7

  
راسـت   هاي اما جريان شوند مييون اتحاديه اروپا محسوب جزو اپوزيس .. و ها چپ سبزها،

بيشتر در افكار عمومي اروپا جلب توجه نموده و هواداران بيشتري براي  اند افراطي توانسته
پديـده  توان گفت كـه   مي ، رفتارها و مواضع پگيدا ، بنابراين و با توجه به شعارها. خود بيابند

كه  يك ميزگرد راديوييدر . گرايانه بر گفتمان سياسي آلمان داشته است پگيدا تاثيري راست
اسالم چقدر : در آلمان برگزار شد عنوان خود را اينگونه انخاب نمود  2014دسامبر  15در 
هاي   اهميت خواست بر را تائيدي ها بحث گونه اين تظاهركنندگان آلمان قابل تحمل است؟ براي
توانسـت چيـز ديگـري     عنوان اين ميزگرد در چنين شرايطي مـي  ، دانند اما در واقع ميخود 
سياسي خاصي  فضاي» پگيدا«ظاهرا ظهور » براي آلمان قابل تحمل است؟ چقدر پگيدا«: باشد

هاي  در هفته كه چرا كرده فراهم هاي تندرو راستي دست و زمينه مناسبي براي را به وجود آورده
چادرهاي يك كمپ پناهندگي  و اخير، يك مجموعه مسكوني پناهندگان در اطراف نورنبرگ

شهروندان خشمگين   اعتراض به واكنش سياستمداران آلمان .اند يده شدهنوفر به آتش كشها در
اسالم هراسـي را در  » پگيدا«داشت كه توجه يد با .ناتوان و بدون برنامه:  مانند هميشه است

اينها نتايج تحقيقات اجتماعي در آلمـان در  . كند ميقالب مخالفت با مهاجران مسلمان دنبال 
شناسان آلماني هم معتقدند كه هدف پگيدا اسالم هراسي  جامعه. خصوص اين جنبش است

به آن اعتقاد دارند اما از بيان آن تـرس  )  ها تحت تاثير رسانه( و همان چيزي كه مردم آلمان
 ).اكثريت خاموش( دارند 

هاي پگيدا  يكي از شعارهاي ثابت راهپيمايي»  دروغ هاي رسانه« شعار اينكه توجه قابل نكته
تحت نفوذ و  هاي آنها معتقدند رسانه .آلمان استسياسي احزاب و مداران  استسي به حمله و

. نامند ميگويند به همين خاطر آنها را دروغگو  نمي واقعيات را به مردم ، تسلط سياستمداران
  .درغگو يكي از شعارهاي اصلي نازيها به هنگام تسلط بر آلمان بود هاي البته شعار رسانه

دي مـاه   26كـه در  ) ZDF(ام شده توسط تلويزيون دولتي آلمانبراساس نظرسنجي انج
درصد  74كنند و  مياز پگيدا حمايت ) درصد 17(كمتر از يك پنچم آلمانها  ، منتشر شد 93

اين نظرسنجي همچنين اعالم داشته فقط طرفداران حـزب ضـد يـورو    . كنند ميآن را تقبيح 
AFD )پارلمان شده و درصدي كمي از آراء مردم كه به تازگي وارد )  جايگزيني براي آلمان

   1.كنند ميحمايت ) درصد 70(را دارند از پگيدا 

                                                                                                                                        
1. Frankfurter Allgemeine Zeitung 2015  
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  انشقاق و افول پگيدا
ساير شهرهاي  در پگيدا شعب ، شهرها آن به ساير پگيدا و گسترش تجمعات افزايش بدنبال

اي يكي از شـهره . آلمان نيز بسرعت تشكيل و اقدام به برگزاري تجمعات اعتراضي نمودند
اين شهر نيـز جـزو   ( 1مهمي كه پگيدا در آن مورد  استقبال خوب قرار گرفت شهر اليپزيك

نفر از  15000حدود  1393باشد كه در تظاهرات اول بهمن ماه  مي) اياالت آلمان شرقي بود
براساس . شركت كردند كه منجر به درگيري با پليس شد) لگيدا(طرفداران پگيداي اليپزيك 

بين خود تظاهرات كنندگان نيز انسجام نبوده و ظاهرا بين پگيداي  ، آلمان يها گزارش رسانه
از طرف ديگر بدنبال مـتهم شـدن بـاخمن    . درسدن و لگيداي اليپزيك اختالفاتي پيش آمد

رئيس جنبش پگيدا از سوي پليس به شوراندن افكار عمومي،  همچنين عكسـي كـه وي از   
ت با خارجيان در صفحه فيس بوك خـود منتشـر   خود با سبيل هيتلري و اظهاراتي در ضدي

 2.نمـود  گيـري  از سمت خود كناره 2015ژانويه  21وي تحت فشار قرار گرفته و در  ، نمود

اظهـار داشـت    ، يك هفته بعد كاترين اورتل سخنگوي پگيدا نيز ضمن اعالم استعفاي خود
قـرار  . تاسيس نمايـد  »دموكراسي بي واسطه براي اروپا« قصد دارد يك انجمن جديد با نام 

يك هيات رئيسه جديد انتخاب نمايند به همين خاطر نيز  اي شد آنها در نشست فوق العاده
از اين تاريخ به بعد طرفداران پگيدا در آلمان كاهش  3.تظاهرات آنها براي هفته بعد لغو شد

پس ازحمله اوج فعاليت اين گروه  . داشته و بطور معمول هر هفته كمتر شد اي مالحظه قابل
به دفتر هفته نامه شارلي ابدو در پاريس بود كه با توجه به افزايش احساسات ضد اسـالمي  

امـا  . ژانويه گروه پگيدا در شهر درسدن شركت كردنـد  12هزار نفر در تظاهرات  25حدود 
 .پگيدا نتوانست در ديگر شهرهاي آلمان تظاهركنندگان زيادي را به سوي خود جلـب كنـد  

و مناقشات مربوط به پگيدا موجب كاهش حمايت از اين  ها از رسوايي اي موعهدر واقع مج
 ، آلمانو معاون صدراعظم زيگمار گابريل، رئيس حزب سوسيال دمكرات . گروه افراطي شد

جنبش پگيدا به آن اوجي كـه ميتوانسـت    ، گفت كه به عقيده او ZDF به فرستنده تلويزيوني
گابريل افزود كه اين جنبش و سـازماندهندگان آن  . يكندرسيد و ديگر قوس نزولي را طي م

                                                                                                                                        
1. Leipzig 
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. "شهر درسدن را نجات ميدهد "زياد به احتمال امر هستند و اين  خود كردن تكه تكه حال در

معـاون   .در شهر درسدن تا كنون بيشترين تعداد تظاهرات گسترده پگيدا برگزار شده اسـت 
ديگر درست و مرتب بدين ترتيب همه چيز افزود كه اما نبايد گمان كرد كه  آلمان صدراعظم
  1.شده است

اش توانسته هواداران زيادتري را  بنابراين عليرغم اينكه اين جنبش نسبت به زمان تاسيس
   .جذب نمايد

مالحظـاتي   ، اما با توجه به نهادينه شدن دوري از نفرت و تبعـيض در فرهنـگ آلمانهـا   
خالفت دولتمردان و اغلب احزاب سياسـي و  م ، همچون ترس از بيان اعتقادات دروني مردم

تواند پـذيراي   نمي رسد جامعه آلمان هنوز ميبه نظر  ، نهادهاي مردمي آلمان با نظرات پگيدا
همزمان با تظاهرات  كه يافت بيشتري نمود آنجا ها اين مخالفت. اسالمي باشد ضد چنين جنبش

 ، بـرلين و كلـن   ، اشـتوتگارت  ، يكاليپر ، هواداران پگيدا در چند شهر آلمان همچون درسدن
دهها هزار نفر از مردم آلمان عليه اين جنبش دست بـه تظـاهرات زده و خواسـتار مـداراي     

  .بيشتر شدند
در . عليه دشمني با اسالم و بيگانان بـوده اسـت   بيان اعتراضات خود ، هدف عمده مردم
جمله كليساي جـامع ايـن   شهر كلن از  هاي تعداد زيادي از ساختمان ، حين تظاهرات پگيدا

واكنش مردم آلمان و  2.خود را خاموش كردند هاي چراغ ، شهر در اعتراض به جنبش پگيدا
تظاهرات  .توجه است گروه پگيدا، قابل ضداسالمي مسلمانان اين كشور به تظاهرات جامعه
 ، مبورگهـا   ، ينبرل ، دوسلدورف ، ساربروخن نوفر،ها  ، مونيخ ، اليپزيك ، درسدن در پگيدا مخالفان

واكنش مردم آلمان به اين  ، گذشته انجام شد هاي ماهروستوك و ديگر شهرهاي آلمان كه در 
كنندگان در اين تظاهرات با در دست داشـتن پالكاردهـايي بـا     شركت .تبعيض نژادي است

يـاز  ها، آلمـان ن  بنابر اعالم رسانه. مضامين ضد نژادپرستي، در مقابل اين موج به پا خواستند
اين نياز در بخش پزشكي اين كشور بيشـتر نمـود پيـدا    . زيادي به نيروي كار خارجي دارد

بنابراين  .ها احتياج است هزار پرستار براي تامين نياز بيماران در بيمارستان10كند و بيش از  مي
ان مسلمان ادامه اين جريانات و برخورد ميان. بايد شرايط براي ماندگاري مهاجرين فراهم باشد
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اي براي حل اين مشـكل پيـدا    اندازد و بايد چاره امنيت آلمان را به خطر مي ، ستيزان و اسالم
جمهوري و صدراعظم آلمان در همايشي كه توسط مسلمانان اين كشور  حضور رئيس .كرد

اسـالمي   هاي ضد شدگان حادثه پاريس و اعتراض به تظاهرات گروه براي همدردي با كشته
امـا بـا   . مداران آلمان دارد از اهميت پايان يافتن اين موضوع براي سياست نشان ، برگزار شد

هاي نژادپرست در آلمان و بيشتر شدن طرفداران پگيدا  توجه به سابقه فعاليت گسترده گروه
توان زمان خاصي را براي  نمي ، ها » نئونازي «كنند  ها را خطاب مي يا آنطور كه مردم آلمان آن

در  ، دهنـد  مـي آنها هنوز به تجمعات خود ادامـه  اما  بيني كرد  ها پيش فعاليتپايان يافتن اين 
حضور مردم و استقبال از آنها كم شده است  اما دهند مي فراخوان اينترنتي و صفحات اجتماعي

  .هزار نفر بوده است 2باالترين تعداد شركت كننده حدود  ، كه در تجمعات آخر اي بگونه
  

  مان پگيدا در بيرون از آل
شعارهاي پگيدا نه تنها در آلمـان   ، با توجه به اشتراكات اجتماعي و مذهبي ملل اروپائي

طرفداران . كه در برخي از ديگر كشورهاي اروپائي و غربي نيز مورد توجه قرار گرفته است
 ، فرانسـه  ، اسـتراليا  ، اتـريش  ، بلژيك ، انگليس ، نروژ ، در كشورهاي سوئيس اند پگيدا توانسته

ديماه  17روزنامه فرانكفورتر آلگماينه تسايتونگ در . آمريكا و سوئد تظاهرات نمايند ، ايتاليا
جنبش ضداسالمي پگيدا نه تنها در آلمان كه اكنون در ساير كشورهاي اروپائي : نوشت  93

  1.و در سطح بين المللي نيز مورد توجه قرار گرفته است
كثيـف را   هـاي  اين خانه «ج مطلبي تحت عنوان روزنامه آلماني زبان بليك سوئيس با در

» وطن پرست عليه اسالميزه شدن غـرب  هاي يياروپا«جنبش موسوم به :  نوشت »بزنيد آتش
آنها . است اجتماعي به سوئيس هم سرايت كرده هاي از طريق شبكه آمده وجود هب كه در آلمان

ن داده و با حمايت از آتش در فيس بوك براي برگزاري تظاهرات فراخوا اي با ايجاد صفحه
  2.»كثيف را آتش بزنيد  هاي اين خانه«  اند فراخوان داده ، زدن مساجدي در اتريش و سوئد

تن از هواداران جنبش پگيدا با در  200حدود : اعالم داشت  93اسفند  13نيوز در ويور
 .كردنـد  تظـاهرات  بلژيكدر خيابانهاي شهر آنتورپ در  اسالم هاي ضد دست داشتن پرچم
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