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اروپا در ســال رو به پایان ۲۰۲۲ شاهد برپایی انتخاباتی تأثیرگذار بود که برخی از آنها 
چهره سیاسی این قاره را تغییر داد؛ انتخاباتی که خبر از چرخشی به سوی محافظه کاری 
می دهد. انتخاب «جورجا ملونی» اولین نخســت وزیر زن ایتالیا، ابقای ویکتور اوربان در 
مجارســتان، پیروزی راست گرایان در انتخابات ســوئد، دومین پیروزی امانوئل مکرون در 
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و شکست نخست وزیر عوام گرای اسلوونی مهم ترین 
و تأثیرگذارترین انتخابات های اروپا در ســال ۲۰۲۲ محسوب می شوند. یکی از مهم ترین 
انتخابات اروپا در ســال ۲۰۲۲ در ایتالیا برگزار شــد؛ جایی که جورجا ملونی اولین رهبر 
ظاهرا راست افراطی این کشور پس از جنگ جهانی دوم سکان هدایت دستگاه اجرائی 
را در دست گرفت. «برادران ایتالیا» حزبی دست راستی با گرایش های افراطی به ریاست 
خانم جورجا ملونی در انتخابات زودهنگام ۲۵ ســپتامبر اکثریت آرا را به دســت آورد و 

رهبری ائتالف جریان راست در انتخابات برای تشکیل دولت را در دست گرفت.
احزاب راست و راست افراطی «فورزا ایتالیا» و «لیگ» به رهبری سیلویو برلوسکونی 
نخســت وزیر سابق ایتالیا و ماتئو ســالوینی دیگر اعضای این ائتالف را تشکیل می دادند. 
نتیجــه این انتخابات در ایتالیا، کشــوری که خود یکی از اعضای مؤســس اتحادیه اروپا 
محســوب می شــود، در ابتدا بیم و نگرانی زیادی را نســبت به رویکــرد آینده ملونی و 

سیاست های احتمالی اروپاستیزانه او برانگیخت.
«دانیله آلبرتازی» استاد علوم سیاسی در دانشگاه ساری بریتانیا با نگاهی به رویکرد 
نخســت وزیر ایتالیا در چند ماه نخست به دست گرفتن قدرت می گوید: «مردم و رسانه ها 
فکر می کردند که جورجا ملونی می خواهد با اروپا مبارزه کند؛ اما او دقیقا برعکس عمل 
کرده اســت. او با تأکید بر اینکه ملونی بیش از آنکه به عنوان یک نیروی راســت افراطی 
ظاهر شــود، تمایل دارد رویکردی محافظه کارانه داشــته باشد و مانند یک نخست وزیر 
عمل کند، تصریح  می کند: «ایتالیا از نظر اقتصادی به صندوق بازیابی اروپا متکی اســت؛ 
به همین دلیل ملونی نمی تواند در مقیاســی که مجارســتان و لهستان با کمیسیون اروپا 
اختالف دارند، از بروکســل فاصله بگیرد». ملونی، اولین نخست وزیر زن ایتالیا، عالوه بر 
روی گردانی از جنگ و کشــمکش با بروکسل، موضعی همســو با ناتو نیز اتخاذ کرده و 
از افزایش هزینه های دفاعی اروپا برای کمک به اوکراین پس از تهاجم روســیه به خاک 
این کشور حمایت کرده است؛ اما او در عوض مواضعی تندروانه تر را در داخل کشورش 
در پیش گرفته اســت؛ از میان رویکردهای مبتنی بر گرایش راست افراطی خانم ملونی 
می توان به مخالفت او و دولتش در ماه نوامبر با پهلو گرفتن کشــتی امدادرســان حامل 

پناه جویان در سواحل ایتالیا اشاره کرد.
تحکیم قدرت اوربان

ویکتــور اوربان پس از پیروزی قاطع در انتخابات ماه آوریل گذشــته، برای چهارمین 

دوره در رأس هرم قدرت در مجارستان قرار گرفت. «فیدز» حزب عوام گرای تحت رهبری 
ویکتور اوربان بیش از دوسوم کرسی های پارلمان را در پایان انتخابات قانون گذاری اخیر 
در این کشــور به دست آورده اســت. اوربان در این انتخابات، کمپینی برای معرفی یک 
مانیفســت سیاسی مشخص به راه نینداخت؛ اما در عوض از سخنرانی ها و مناظره های 
تلویزیونی برای تعامل و ارتباط با رأی دهندگان استفاده کرد. او همچنین خود را به عنوان 
نامزدی معرفی کرد که مجارســتان را از کشــاندن به جنگ اوکرایــن در مراحل ابتدایی 
آن باز داشــته است. پیروزی اوربان، برای بروکســل و نیز اپوزیسیون مجارستان که برای 
برکناری او حول یک نامزد متحد شده بودند، با یأس و ناامیدی بزرگی همراه بود. اوربان 
در اظهــارات پس از پیروزی در انتخابات این گونه به خود می بالید: «ما پیروزی بزرگی به 
دســت آوردیم که می توان آن را از ماه هم نظاره کرد؛ پس مطمئنا از بروکسل هم قابل 
مشاهده اســت». انتخاب مجدد اوربان ضربه ای سخت به کمیسیون اروپا تلقی شد که 
از مدت ها پیش با بوداپســت بر سر پایبندی به ارزش های اتحادیه در چالش و نزاع بود. 
یک محقق وابسته به شــورای روابط خارجی اروپا به یورونیوز گفت که از زمان انتخاب 
مجدد ویکتور اوربان «نگرش متخاصم و تهاجمی او نســبت به نهادهای اروپایی تشدید 
شــده است». با اوج گیری این اختالفات، بروکســل اواخر نوامبر اعالم کرد که سهم ۷.۵ 
میلیارد یورویی بوداپست از بودجه بازیابی اتحادیه اروپا را مسدود می کند؛ زیرا مجارستان 
اصالحات درخواست شده برطرف شدن نگرانی ها نسبت به برقراری «حاکمیت قانون» 

در این کشور را به اندازه کافی انجام نداده است.
شگفتی در سوئد

انتخابات پارلمانی در ســوئد نیز با تأثیر از موج تازه شــکل گرفته در اروپا طی ســال 
۲۰۲۲، به مانند ایتالیا با شگفتی ســازی بزرگ جریان راســت گرایان همراه شــد. ائتالف 
راســت و راست افراطی در ســوئد با اختالفی اندک نتایج انتخابات قانون گذاری در این 
کشــور را به نفع خود رقم زد و چپ ها را پس از هشــت سال از قدرت کنار پایین کشید. 
دموکرات های سوئد، حزبی که ریشه در فاشیسم و جنبش نئونازی دهه ۱۹۹۰ دارد، پس 

از سوسیال دموکرات ها در انتخابات قانون گذاری بیشترین آرا را به خود اختصاص داد.
پیروزی جناح راست و رقم خوردن تحول سیاسی جدید در سوئد از آن جهت بی سابقه 
و تاریخی اســت که هرگز یک دولت حاکم بر این کشور نیاز به حمایت و پشتیبانی حزب 
دست راستی «دموکرات های سوئد» نداشته است. این حزب راست گرای افراطی با کسب 
۲۰.۶ درصــد آرا برنده بزرگ انتخابات پارلمانی بود و پــس از میانه رو های محافظه کار، 

دومین حزب سیاسی سوئد لقب گرفت.
«دموکرات های ســوئد» که ۲۰ ســال پیش تنها یک درصد آرا را در انتخابات به خود 
اختصاص داده بودند، در انتخابات عمومی ســال ۲۰۱۰ برای نخســتین بار از حد نصاب 

انتخاباتی چهار درصد عبور کردند و موفق شدند به «ریکسداگ» نهاد قانون گذاری ملی 
و عالی ترین نهاد تصمیم گیری در ســوئد راه یابند. این حزب راست افراطی اگرچه عضو 
رسمی ائتالف میانه روها، دموکرات های مسیحی و لیبرال های حاکم بر کشور نیست؛ اما 
همچنان نقش بزرگی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت اولف کریسترسن، 
نخســت وزیر، ایفا می کند. دموکرات های سوئد اکنون اهرم سیاســی درخورتوجهی در 
پارلمان در دســت دارند و می توانند از آن برای تأثیرگذاری بر «سیاست های مهاجرت و 

همچنین اصالحات نظم و قانون» استفاده کنند.
پیروزی مکرون

با وجود ناکامی در انتخابات های مهم دیگر، احزاب طرفدار اروپا ماه آوریل گذشــته، 
زمانی که امانوئل مکرون برای دومین دوره پیاپی به ریاســت جمهوری فرانسه برگزیده 
شد، تقویت شــدند. امانوئل مکرون برای به دست آوردن این پیروزی مجبور شد بار دیگر 

مارین لوپن، رقیب راست افراطی خود را در دور دوم انتخابات شکست دهد.
با این حــال در انتخابات پارلمانی فرانســه که دو ماه پس از کســب این پیروزی برای 
رئیس جمهوری فرانســه به دســت آمد، حزب لیبرال و ترقی خواه «جمهوری به پیش» 
تحــت رهبری مکــرون اکثریت مطلق خود را در پارلمان از دســت داد. حزب مکرون و 
متحدانش پس از این ناکامی با وجود گفت وگوها برای تشکیل ائتالف، تصمیم به تشکیل 
دولــت اقلیت گرفتند. امانوئل مکرون از زمان انتخاب مجدد، بار دیگر به رایزنی ها برای 
ارائه طرح بحث برانگیز اصالح قانون بازنشســتگی کــه در دوره قبل موفق به تصویب 

آن نشــد، ادامه می دهد. رئیس جمهوری فرانســه در رأس رهبری جامعه سیاسی اروپا 
همچنان برنامه های سیاسی همسو با اتحادیه اروپای خود را دنبال می کند.

تازه واردی در اسلوونی
«یانز یانشــا»، نخســت وزیر عوام گــرای اســلوونی کــه از حامیان دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری ســابق ایاالت متحده بــود، در پی رقم خوردن نتایجــی غیرمنتظره در 
انتخابات ماه آوریل از کار برکنار شــد. یانشا همچنین متهم بود که اسلوونی را در مسیر 
سیاســت هایی دست راستی مشــابه با آنچه در مجارســتان جاری است، کشانده است. 
جنبش آزادی، یک حزب لیبرال جدید در اسلوونی با کسب ۳۴.۵ درصد آرا در انتخابات 

قانون گذاری ماه آوریل تحلیلگران را شگفت  زده کرد.
این در حالی اســت که حزب دموکرات اسلوونی به ریاســت یانز یانشا،  نخست وزیر 
وقــت، در همیــن انتخابات تنها ۲۳.۶ درصــد آرا را به خود اختصــاص داد. در پی این 
پیــروزی بزرگ، رابرت گولــوب، بنیان گذار و رهبر حزب «جنبش آزادی»، ریاســت دولت 
جدید اسلوونی را در دست گرفت و نخست وزیر شد. گولوب در طول مبارزات انتخاباتی، 
مشــارکت در رأی گیری را نوعی «رفراندوم برای دموکراســی» توصیف و یانز یانشا را به 
تضعیــف نهادهــای دموکراتیک و آزادی مطبوعات پس از به قدرت رســیدن در ســال 
۲۰۲۰ متهم کرد. او همچنین قول داد که روابط کشــورش با اتحادیه اروپا را که به دلیل 
سیاست های همسوی یانشا با ویکتور اوربان، رهبر ملی گرای مجارستان به شدت آسیب 

دیده بود، بازیابی و تقویت کند.

برداشته شــدن یکبــاره محدودیت های کوویــد ۱۹ در چین و 
بازکردن مرزهای این کشــور، نگرانی نســبت به تکرار فاجعه سه 
ســال گذشته ناشی از شیوع ســؤال برانگیز این ویروس از چین را 
افزایش داده اســت. در روزهای اخیر ایتالیا اولین کشــور اروپایی 
بــود که اعالم کرد به طــور میانگین از هر دو مســافری که از این 
کشــور وارد فرودگاه میالن می شوند، یك نفر مبتال به کرونا است. 
بر همین اساس کمیته امنیت بهداشتی اتحادیه اروپا از کشورهای 
عضو این اتحادیه خواســت تا هم زمان با بازگشایی مرزهای چین، 

اقدامات مشترکی را علیه بیماری کووید۱۹ به اجرا بگذارند.
ایــن کمیته که یک گروه مشــاوره غیررســمی در مورد امنیت 
بهداشتی در ســطح اروپاست، پس از برگزاری نشست اضطراری 
خود دربــاره وضعیت شــیوع ویروس کرونا در چیــن اعالم کرد 
کــه «هماهنگی در مواجهه ملی با تهدیــدات جدی مرزی برای 
ســالمت بسیار مهم است. ما باید به طور مشترک اقدام کنیم و به 

همین منظور به گفت وگوهای خود را ادامه خواهیم داد».
این نشســت پس از آن برگزار شــد که ایتالیــا انجام آزمایش 
تشــخیص ویروس کرونا را برای تمامی مســافران ورودی از مبدأ 
چین الزامی کرد. تصمیم وزارت بهداشت ایتالیا در پی انتشار خبر 
تأیید ابتالی نیمی از مسافران دو پرواز ورودی به فرودگاه میالن از 

مبدأ شهرهای چین به زیرسویه های ُامیکرون اتخاذ شد.
 (BF7) ۷ ســخنگوی کمیسیون اروپا نیز تأیید کرد که زیر سویه
ا میکرون که در چین همه گیر شــده، در  حال حاضر در اروپا وجود 
دارد، ولی ســرایت آن سرعت درخور توجهی ندارد. البته او تأکید 
کرد که به محض مشاهده شــواهد نگران کننده، کشورهای عضو 

اتحادیــه به ســرعت اقدام  های الزم را اتخاذ و بــه اجرا خواهند 
گذاشت.

همچنین ایاالت متحده در حال بررسی اعمال محدودیت هایی 
برای ورود مســافران از چین اســت. در چین موارد ابتال به کووید 
از زمــان لغو محدودیت ها به طور درخــور توجهی افزایش یافته 
اســت و مقامات آمریکایی می گویند «از شــواهد علمی و توصیه 
کارشناســان بهداشــت عمومی برای محافظت از مــردم آمریکا 
پیــروی می کنند». اگرچه به ارقام رســمی چین به دلیل ابهام در 
شــمار دقیق ابتال و مرگ ومیرها انتقادهای زیادی وارد اســت  اما 
بیش از آن، این فقدان داده های ژنومی است که نگرانی مقامات 
بین المللی را برای شناسایی هرگونه سویه جدید برانگیخته است؛ 
زیرا هرگونه اقدام فوری برای کاهش شــیوع این بیماری را برای 

مقامات بهداشت عمومی دشوار می کند.
بــر همین اســاس مقامــات آمریکا اعــالم کردنــد: «جامعه 
بین المللی به طور فزاینده ای نگران شیوع فعلی بیماری کووید۱۹ 
در چین و فقدان داده های شفاف، از جمله داده های توالی ژنومی 
ویروسی توســط جمهوری خلق چین اســت». پکن اذعان کرده 
پیگیری ســیر تکاملی این بیماری همه گیر «غیرممکن» اســت و 
حتی از اوایل هفته گذشــته انتشــار داده هــای روزانه خود را در 
مورد وضعیت بهداشت متوقف کرده است. مقامات آمریکایی با 
اشــاره به نگرانی های ابراز شده از سوی سازمان جهانی بهداشت 
همچنین اقدامات اتخاذ  شــده توسط ژاپن، هند و مالزی افزودند: 
«ایاالت متحده با پیگیری شواهد علمی و توصیه های کارشناسان 
بهداشــت عمومی و مشورت با شــرکای عمومی خود، اقدامات 

مشــابهی را برای محافظــت از مردم آمریکا در نظــر می گیرد». 
دولت ژاپن نیز از روز جمعه تســت کووید را برای مسافرانی که از 

چین بازمی گردند، اجباری کرده است.
از هشــتم ژانویــه ۲۰۲۳ با حــذف قرنطینه هــای اجباری به  
محض ورود به چین به عنوان آخرین ردپای سیاست کووید صفر، 
آزمایش های انبوه و قرنطینه های طوالنی که زنجیره های تأمین و 
روابط تجاری با سایر نقاط جهان را مختل کرده بود، پایان می یابد. 
وزارت خارجــه چین هفته گذشــته در همین بــاره اعالم کرد که 
کشورها باید کنترل  «علمی و مناسب» بیماری را به گونه ای حفظ 
کنند که بر تبادالت عادی افراد تأثیر نگذارد. به نوشــته یورونیوز، 
کمیسیون ملی بهداشت چین پیش تر اعالم کرده بود که کووید۱۹ 
را یک بیماری «واگیر کمتر خطرناک» می داند که دیگر قرنطینه را 
توجیه نمی کند. پس از اعالم این تصمیم، جست وجوهای آنالین 
پروازهــا برای ترک چین افزایش یافت و یکی از ســایت های رزرو 
مســافرتی از افزایش ۱۰برابری تعداد جست وجوها برای مقاصد 
خارجــی از جمله ماکائو، هنگ کنگ، ژاپن، تایلند و کره جنوبی خبر 
داد. مرزهای چین از ســال ۲۰۲۰ تقریبا به طور کامل به روی اتباع 
خارجی بســته بود و این کشــور تقریبا سه ســال است که صدور 

ویزای توریستی را متوقف کرده است.
آمار نگران کننده از چین

پس از لغو اجرای سیاســت «کووید صفر» از ســوی دولت 
چین که در پــی اعتراض های خیابانی علیــه محدودیت های 
کرونایی صــورت گرفت، شــمار ابتال به بیمــاری کووید۱۹ در 
شــهرهای مختلف این کشــور شــتاب گرفته و همیــن اتفاق 

موجب ایجاد نگرانی های جهانی درباره شــکل گیری موج تازه 
همه گیری کرونا شده است.

شــمار مرگ و میر روزانه مبتالیان کوویــد در چین به ۹ هزار 
نفر رسیده است؛ این نتیجه بررسی های انجام شده توسط مرکز 
تحقیقات بهداشــتی Airfinity مستقر در بریتانیا است که روز 
گذشته اعالم شد. ارزیابی های این مرکز همچنین افزایش تقریبا 
«دو برابری» مرگ و میرهای ناشــی از ابتال بــه کرونا در چین در 
یک هفته اخیر را نشــان می دهد که نتیجه گسترش سریع این 
عفونت در سراسر پرجمعیت ترین کشور جهان است. دور جدید 
شــیوع گســترده ویروس کرونا در چین از اواخر ماه نوامبر آغاز 
شــد؛ یعنی زمانی که سرانجام پکن در پی اعتراضات سراسری 

سیاست سخت گیرانه «کووید صفر» را به کنار گذاشت.
در گــزارش جدید مرکز «ایرفینیتی» آمده اســت: «شــمار 
تلفات کرونا در چین از اول دســامبر احتمــاال به صد هزار نفر 
رســیده و در مجمــوع ۱۸ میلیــون و ۶۰۰ هزار نفر نیــز به این 
ویروس آلوده شــده اند». این مؤسسه همچنین پیش بینی کرده 
است که در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ ابتال به کرونا در این کشور به اوج 
خود برسد و روزانه سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به کووید۱۹ مبتال 
شوند. «ایرفینیتی» معتقد اســت که آمار مرگ و میرهای ناشی 
از کرونــا در چین نیز در ۲۳ ژانویــه ۲۰۲۳ به اوج خود خواهد 
رسید و به این ترتیب روزانه ۲۵ هزار نفر در این کشور جان خود 
را از دســت خواهند داد. به این ترتیب شــمار تلفات کرونا در 
چین از ماه دسامبر تا این تاریخ به ۵۸۴ هزار نفر خواهد رسید. 
کارشناســان این مرکز همچنین معتقدند با ادامه روند موجود، 

تا پایان آوریل ۲۰۲۳ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سراسر 
چین جان خود را به دلیل ابتال به این بیماری از دست بدهند.

آمار گزارش شــده از ســوی «ایرفینیتی» با آمارهــای ادعایی 
دولت چین بسیار متفاوت اســت و کارشناسان معتقدند با وجود 
اصرار مقامات پکن مبنی بر درستی آمارهایشان، به دلیل سانسور 
حکومتی و نبود رســانه ها و نهادهای تحقیقاتی مســتقل و آزاد، 

گزارش های آنها با واقعیت ها همخوانی ندارد.
جیائو یاهویی، از مقامات ارشد کمیسیون ملی بهداشت چین 
می گوید: «چین همیشــه داده های خود را درباره آمار مرگ و میر 
کووید۱۹ و شــمار مبتالیانی که در وضعیت بحرانی قرار دارند، 
داوطلبانه و به طور شــفاف منتشر کرده است». بر همین اساس، 
دولت چین شــمار کشته شــدگان کرونا در این کشور از اوایل ماه 
دســامبر را ۱۰ نفر اعالم کرد و در ۲۸ دسامبر نیز اعالم کرد شمار 
کل کشته شــدگان این ویروس در چین از زمــان آغاز همه گیری 
کرونا در ســال ۲۰۲۰ تا کنــون، پنج هزار و ۲۴۶ نفر بوده اســت. 
بررسی ها نشان داده در واقع از نظر مقامات بهداشتی پکن، تنها 
افرادی قربانیان کرونا محســوب می شــوند که به طور مستقیم 
بر اثر نارســایی تنفسی ناشــی از کووید۱۹ جان خود را از دست 
داده باشــند. به این ترتیــب آمار مرگ و میر رســمی دولت چین، 
فوت شــدگانی را که دچار بیماری های دیگــری بودند، حتی اگر 
تســت کرونای آنها مثبت باشد، شامل نمی شــود. این در حالی 
اســت که در سایر کشــورها، همه بیمارانی که تا ۲۸ روز پس از 
مثبت اعالم شدن تست کرونای آنها فوت می کنند، قربانیان کرونا 

محسوب می شوند.

از ایتالیا تا اسلووني؛ تغییر چهره سیاست مداران در سال رو به پایان ۲۰۲۲

چرخش به راست اروپا

حکومت پکن هم زمان با افزایش تعداد مبتالیان کرونا، مرزهاي خود را بازگشایي مي کند
بازگشت کابوس ویروس چیني


