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 گسترش جريان راست افراطي در اروپا

  
 1حجت اهللا ايوبي

 كده مطالعات جهان دانشگاه تهراندانشيار دانش

  سيد نادر نوربخش
 دانش آموخته كارشناسي ارشد مطالعات اروپا دانشگاه تهران

 )26/3/92تاريخ تصويب  -18/9/91(تاريخ دريافت 

  چكيده
هاي پيش روي كشورهاي اروپايي است. اين  گسترش جريان راست افراطي يكي از چالش

كننـد. احـزاب    هاي غيرقـانوني نمـود پيـدا مـي     گروه جريان در دو سطح كلي احزاب رسمي و
راست افراطي در دهه هاي اخير روند رو به رشدي را در عرصه سياست كشـورهاي اروپـايي   

اند با مخالفت با حضور مهاجران و هشدار در مورد چندفرهنگ گرايـي   اند و توانسته آغاز كرده
را به خود جلب كنند. ايـن احـزاب    توجه بسياري از راي دهندگان خصوصا جوانان و كارگران

با رويكرد ضد ساختاري از نارضايتي عمومي و بي اعتمادي به احزاب جريان اصلي بهره بـرده  
كننـد.   و خودرا به عنوان تنها آلترناتيو براي وضع موجـود و صـداي واقعـي مـردم معرفـي مـي      

مسـايل فرهنگـي و   احزاب موفق راست افراطي در اين بين از فاشيسم سـنتي فاصـله گرفتـه و    
اند با رويكردي پوپوليسـتي بـه وزنـه اي تعيـين      هويتي را جايگزين نژادپرستي كرده و توانسته

                                                      
 hayoubi110@gmail.com                            نويسنده مسئول                                        . 1
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  پژوهشنامه روابط بين الملل     78

و حتي در مواردي به جايگاه اجرايي هـم   كننده در بسياري از كشورهاي اروپايي تبديل گردند
افراطي  هاي مرتبط با راست اند. از سوي ديگر و در سطح زيرزميني اشخاص وگروه دست يافته

ها با استفاده از ابزارهايي مانند اينترنت به ترويج بيگانه هراسي و خشـونت عليـه    مانند نئونازي
  زنند و در حال تبديل شدن به يك تهديد امنيتي جدي براي اروپا هستند.  ها دست مي اقليت

هـا و خصوصـيات جريـان راسـت افراطـي پرداختـه و داليـل         اين مقاله به بررسي ويژگي
رسد عوامل هويتي و فرهنگـي   دهد. در اين بين به نظر مي ش آن را مورد بررسي قرار ميگستر

و مسئله مهاجرت به عنوان عوامل مهم تاثير گذار در رشد اين روند نقشي مهمتر از عوامل اقتصادي 
اي هداشته باشند. همچنين در سالهاي اخير بحران اقتصادي اروپا و اقتصاد رياضتي همزمان با ناكامي

 اتحاديه اروپا فرصت جديدي به اين احزاب براي رشد و توسعه داده است.

  
  واژگان كليدي: احزاب راست افراطي، اروپا، مهاجرت، اسالم هراسي، نئو فاشيسم
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  مقدمه
هاي گذشـته رشـد قابـل تـوجهي داشـته       جريان راست افراطي در اروپا در طي دهه

اي اروپايي تبديل شده است. از دهـه  هاي پيش رو در كشوره است و به يكي از چالش
و با كمرنگ شدن خاطرات زنده دوران فاشيسم و همزمان با آغاز تحوالت جديد  1980

مانند جهاني شدن و افزايش ورود مهاجران به كشورهاي اروپايي شاهد ظهور و شـكل  
گيري احزاب نويني در صـحنه سياسـي كشـورهاي اروپـايي هسـتيم. ايـن احـزاب بـا         

وپوليستي خود را صداي اصلي مردم و اكثريت خـاموش دانسـته و احـزاب    رويكردي پ
حاكم اعم از چپ و راست را از يك جنس مي دانند و آنها را به خاطر ورود مهـاجران  

  كنند.  و تبعات فرهنگي نامطلوب آن براي جامعه متهم مي
ر احزاب راست افراطي در شكلي متنوع و تقريباً در همه كشورهاي اروپـايي حضـو  

هـا و هويـت ملـي، سياسـت چنـد       دارند و با مطرح كردن مسايلي مانند دفـاع از ارزش 
فرهنگ گرايي را نقد كرده و البته بـا روشـي هوشـمندانه خـود را از فاشيسـم سـنتي و       

كنند. از سوي ديگر با قرار گرفتن اين احـزاب در جايگـاه    نژادپرستي بيولوژيك مبرا مي
ي به نهادهاي رسمي و نارضـايتي از احـزاب حـاكم    ضد ساختاري و افزايش بي اعتماد

بسياري از راي دهندگان حتي بدون وابستگي ايدئولوژيك به سمت اين احزاب جـذب  
  شوند.  مي

ملـي و انتخابـات پارلمـان اروپـايي از       بررسي ميزان آراي كسب شده در انتخابـات 
ست و نشانگر سوي اين احزاب در عرض دو دهه گذشته بيانگر يك روند رو به رشد ا

اين است كه راست افراطي ديگر در حاشيه قرارندارد. در اين بين برخـي ماننـد حـزب    
آزادي اتريش و ليگ شمال ايتاليا حتي به دولت ائتالفـي هـم راه پيـدا كردنـد و برخـي      
ديگر نظير جبهه ملي فرانسه با حضـور مسـتمر و كسـب آراي چشـمگير بـه وزنـه اي       

اند احزاب  اند و حتي باعث شده شورهاي عضو تبديل شدهتاثيرگذار در عرصه سياسي ك
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هاي تند تري در  حاكم راست ميانه و محافظه كار براي جلب نظر هواداران آنها سياست
قبال موضوعاتي مانند مهاجرت در پيش گيرند. راست افراطي در جايگاه منحصر به فرد 

فته با رويكردي ضـد  خود حتي بسياري از خصوصيات جريان چپ را نيز به عاريت گر
نخبه گرايانه و مطرح كردن شعارهاي پوپوليستي در جذب آراي كارگران موفق بـوده و  
به حزب محبوب اين طبقه در كشورهاي اروپايي تبديل گرديده است، رونـدي كـه بـه    

پرسـش اصـلي ايـن    بهاي ضرر احزاب كمونيست و سوسيال دمكرات تمام شده است. 
در پاسـخ مـي    ش جريان راست افراطي در اروپا چيست؟علل گستر مقاله اين است كه

نـاتواني جريـان حـاكم در حـل مشـكالت      "فرضيه اي پرداخت كه توان به طرح چنين 
فرهنگي و اجتماعي بويژه نا امني ناشي از وجود مهـاجران ، گـرايش بـه سـوي جنـاح      

لـل و  در اين مقالـه قصـد داريـم ع    ."راست افراطي را افزايش معنا داري بخشيده است
عوامل مهم و تاثير گذار بر موفقيت جريان راست افراطي در اروپا و آثار و نتـايج آن را  

ها و خصوصيات جريان راسـت   مورد بررسي قرار دهيم. در همين راستا نخست ويژگي
افراطي مورد مطالعه قرار مي گيرد. سپس اين مسئله كه فاشيسم و راسـت افراطـي چـه    

د؟ چرا جريان راست افراطي كنوني در حال جايگزين كردن هايي با يكديگر دارن تفاوت
يهود ستيزي يا اسالم ستيزي است و به چه دليـل احـزاب راسـت افراطـي نژادپرسـتي      

هـا هسـتند    كنند و در عين حال مخالف حضور مهـاجران و اقليـت   بيولوژيك را نفي مي
تـاثير گـذار بـر    مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه به بررسي مجموعه علل و عوامـل  

  شود. گسترش راست افراطي در اروپا پرداخته مي

 تاريخچه و طبقه بندي راست افراطي

رسيد راسـت افراطـي بـراي هميشـه از عرصـه       با پايان جنگ جهاني دوم به نظر مي
هاي نئوفاشيسـتي و نژادپرسـت در    سياسي كنار رفته است. تعداد معدود احزاب و گروه

هاني دوم) موفقيتي نداشتند، اما بـا نزديـك شـدن بـه دهـه      ها (پس از جنگ ج اين سال
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و با آغاز جهاني شدن، گسترش مهاجرت و همچنين فروپاشي كمونيسـم شـاهد    1980
ايم كه در بسياري مـوارد عقايـد فاشيسـتي     ظهور جرياني جديد در عرصه سياست بوده

ي نژاد و مقابله با خود را كنار گذاشته و با تاكيد بر اصولي مانند هويت و فرهنگ به جا
مهاجرت توانسـته اسـت چـه در عرصـه قـانوني و انتخابـاتي و چـه در عرصـه خـرده          

  ها موفقيت هاي قابل توجهي كسب كند. فرهنگ
اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه  در تعريف واژه راست افراطي نخستين نكته

ها مورد  وند و يا هواداران آنش اين واژه از سوي خود احزابي كه با اين عنوان ناميده مي
خـود داراي مفهـوم منفـي درون خـود      "افراطـي "قبول نيست. چرا كه صرف اصطالح 

بطور كلي در مورد تعريف راست افراطي اتفاق نظري ميان )  1،5:2008(هينورث است. 
پژوهشگران وجود نـدارد و حتـي در بسـياري مـوارد تعريـف راسـت افراطـي از نظـر         

هـاي غيرقـانوني و    هـاي و سـازمان   احـزاب قـانوني در كنـار جنـبش    دربرگيرنده بودن 
معتقـد   هينـورث  )7: 2008(هينـورث,  تروريستي ميان پژوهشگران مورد بحـث اسـت.   

هـاي همگـن    است كه واژه راست افراطي لزوما داراي مفهومي يكسان و داراي ويژگـي 
، 2شـگر (مكـي  ديگر پژوهشـگران از واژه چال )2000(هينورث,  نزد پژوهشگران نيست.

ژان انـد.   ) استفاده كرده 1994، 4) و ناراضي (لين و ارسون3,1997)، معترض (فنما1995
راديكالِ بيگانه هراسِ پوپوليست را براي اين پديده مناسب  نيز واژه راست 5ايو كاموس

داند و معتقد است رويكرد ضد اليتي، ضـد جهـاني شـدن و ضـد يـورو در احـزاب        مي
 6). هانس جرج بتـز 1391مسويي با چپ راديكال است. (دهشيري، راست افراطي در ه

براي ناميدن ايـن جريـان اسـتفاده كـرده و ايـن احـزاب را        ”Far Right“از اصطالح 

                                                      
1 Hainsworth 
2 Mackie 
3 Fennema 
4 Lane & Ersson 
5 Jean Yves Camus 
6 HG.Betz 
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هاي كلي مانند نژاد پرستي، ضدنخبه گرايي، ضد همگرايي و ملـي گرايـي    داراي ويژگي
شـود   به اين پديده اطالق مـي  ) به طور كلي از عناويني كه4: 1994داند (بتز,  افراطي مي

توان به موارد زير اشاره كرد: راسـت افراطـي، راسـت راديكـال، پوپوليسـم راسـت        مي
افراطي، احزاب پوپوليست تندرو، راست راديكال پوپوليست، احـزاب ضـد مهـاجرت،    

: 2007, 1و مـود 23-5: 2008هينـورث,  احزاب نئوفاشيست و احزاب نئو پوپوليسـت.  ( 
واحدي در ادبيات آكادميك اين موضـوع    توان گفت كه هيچ نظريه مي ) در واقع11-12

  )2009, 2حكم فرما نيست (جسويت و ديگران
تاريخچه گسترش راست افراطي به طور كلي طي سه موج بررسي مي گردد. پس از 

هاي سياسي با ثباتي در اكثر كشـورهاي   پايان جنگ جهاني دوم و شكست فاشيسم نظام
دند. در اين نظام هاي سياسي كه بالفاصله پس از جنـگ جهـاني دوم   اروپايي مستقر ش

ايجاد شد احزاب و جريانات راست افراطي با آنكه كامالً محو نشـدند ولـي شـديداً در    
اعتبار   حاشيه قرار گرفتند. پيروزي بر فاشيسم، رونق اقتصادي، كاهش آمار بيكاري و بي

هـا   انع ظهور راست افراطـي در آن سـال  شدن نژاد پرستي همگي از عواملي بودند كه م
شـويم فاصـله زمـاني از     شدند. با اين حال هرچه به ربع آخر قرن بيستم نزديك مـي  مي
گـردد. از   تر مي شود و خاطرات زنده آن زمان كمرنگ بيشتر مي 1940و  1930هاي  دهه

ها و احزاب جديدي هستيم كه در بدست آوردن حمايت  اين هنگام شاهد ظهور جنبش
پژوهشـگران ظهـور راسـت افراطـي را بـه      )1: 2008(هينـورث,   اند. تر بوده مردم موفق

  اند: هاي مختلفي تقسيم كرده دوره
      موج اول پس از پايان جنگ جهاني دوم آغاز شد كـه شـامل فعاليـت احـزاب

نئوفاشيست و نئونازي بود كه ايدئولوژي خود را به طور كامـل مـديون دوران بـين دو    
دانستند. پس از مدتي احزابي مانند حزب سوسياليست رايش  ممنـوع  جنگ جهاني مي 

                                                      
1 Mudde 
2 Jesuit et al 
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 83        اطي در اروپاگسترش جريان راست افر

اعالم شدند و مابقي احزاب نيز متوجه شدند عقايد نژاد پرسـتانه، ضـد يهـودي و ضـد     
  ها خريداري ندارد. دموكراتيك آن

  ظهـور كـرد كـه شـامل احـزاب پيشـرفت در منطقـه         1970موج دوم در دهه
ي پوپوليستي ضد ماليات بودند و احزابـي ديگـر   ها اسكانديناوي بود كه در اصل جنبش

  مانند جبهه ملي بريتانيا كه توفيقي نيافتند.
  اي را بـراي   آغاز گرديد كـه حمايـت گسـترده    1980موج سوم از اواسط دهه

 30احزاب در پي داشت و همزمان با آغاز فاز جديدي از مهاجرت به اروپا كه بـالغ بـر   
اب موفقي ماننـد حـزب آزادي اتـريش، جبهـه ملـي      ميليون نفر بود و باعث ظهور احز

  )8: 2011, 1(گودوينفرانسه، و والمز بالنگ بلژيك گرديد.
  

                                                      
1 Goodwin 
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 2006الي  1980هاي  حمايت از احزاب راست افراطي در اروپا طي سالجدول 

 
 

در اين دوره، حمايت از اين احزاب افزايش چشمگيري يافـت. بـراي مثـال حـزب     
ارتقـا پيـدا كـرد.     1999درصد در سـال   27به  1986سال درصد در  5آزادي اتريش از 

اي به يك حزب بزرگ تبديل گرديـد كـه در    جبهه ملي فرانسه نيز از يك حزب حاشيه
 ;2011گـودوين,  داد.( درصـد آرا را بـه خـود اختصـاص مـي      10هر انتخابات حـداقل  

وفاشيسـم  كلمه راست افراطي متـرادف نئ  1980در واقع تا قبل از دهه ) 1،2011كيچينگ
ايتاليا بود كـه آن هـم يـك     MSIدانست  بود و تنها حزبي كه خود را راست افراطي مي

همـه چيـز تغييـر كـرد و احـزاب       1980شد. ولي در دهه  حزب فاشيستي محسوب مي
جديد پا به عرصه ظهور گذاشتند. تعداد احزاب راست افراطي كه در آغاز اين دهه وارد 

                                                      
1 Kitching 
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حـزب رسـيد و    10پا بود كه تا پايان دهه تعداد آن بـه  حزب در ارو 6ها شدند  پارلمان
  .حزب بالغ گرديد 15به  1990اواسط دهه 

با ورود به قرن بيست و يكم احزاب راست افراطي تـالش بـراي تبـديل شـدن بـه      
جريان اصلي و ورود به حاكميت را شدت بخشيدند و در اين ميان برخي توانسـتند در  

) وارد ائـتالف بـا   FPÖحـزب آزادي اتـريش (   2000اين زمينه موفق شـوند. در سـال   
وارد كابينـه گرديـد و    )LN(دولت راست ميانه اتريش شد. در ايتاليا حزب ليگ شمال 

درصد آرا دست پيدا كرد و بـا   17به  )LPF(حزب راست افراطي هلند  2002در سال 
ال در فرانسـه  كرسي در پارلمان نهايتاً به كابينه ائتالفي راه يافت. در همان سـ  36كسب 

ها بـا   ژان ماري لوپن رهبر حزب جبهه ملي پس از شكست دادن كانديداي سوسياليست
درصد آرا به دور دوم راه يافت و توجه جهانيان  18نزديك به پنج ميليون راي و معادل 

شـد هـم چنـان     را به خود جلب كرد. اين احزاب توانستند بـرخالف آنچـه تصـور مـي    
 2012مـارين لـوپن در انتخابـات     )1: 2011(گـودوين,   نـد. هواداران خود را حفـظ كن 

درصد آرا را از آن خود كرد و ثابـت كـرد توانسـته     18رياست جمهوري فرانسه حدود 
جانشين مناسبي براي پدرش باشد. هينورث معتقد است ظهور احزاب راست افراطي را 

ارد پيونـدهايي  نبايد ظهور دوباره فاشيسم تلقي كرد. اگرچه ممكن است در برخـي مـو  
ميان اين دو پديده وجود داشته باشد. جريان راسـت افراطـي كنـوني در شـرايط كـامالً      
متفاوتي در مقايسه با دوران بين دو جنگ جهاني ظاهر شدند. اين احزاب در فضايي كه 

شد و كمونيسـم در حـال فروپاشـي بـود و جهـاني       جنگ سرد به پايان خود نزديك مي
گرايي در حال ظهور بودند رشد پيـدا   ، مهاجرت و چند فرهنگشدن، همگرايي اروپايي

  )2: 2008(هينورث, كردند. 
در طبقه بندي جريان راست افراطي نيز به طور كلي مي توان سـطح قـانوني شـامل    
احزاب سازمانها و گروه ها و سطح فـردي را در نظـر گرفـت كـه دو مـورد آخـر وارد       

ر دسته بندي احزاب راست افراطي بر اساس فعاليت هاي خشونت آميز نيز مي گردد. د
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گرايش ايدئولوژيك نيز پژوهشگران نظرات متفاوتي دارند كـه از ميـان آنهـا مـي تـوان      
تقسيم بندي راست افراطي به دو طيف احزاب سنتي با گرايشات نئوفاشيسـتي و طيـف   

اهد احزاب نوين با گرايشات پوپوليستي را در نظر گرفت كه در اين بين طيف سنتي شـ 
موفقيتي نبوده ولي احزاب نوين اين جريان در كشورهايي نظير فرانسه، اتـريش، ايتاليـا،   

روتـر بـه موفقيـت هـاي      هلند و سوئيس با فاصله گرفتن از فاشيسم و رويكردي ميانـه 
 چشمگيري دست پيداكردند.

  ها و خصوصيات جريان راست افراطي ويژگي

ها و خصوصـيات متنـوع و بعضـا     گيبه طور كلي جريان راست افراطي داراي ويژ 
هـاي   متناقضي است كه شناخت آن را براي پژوهشگران پيچيده كرده اسـت. از ويژگـي  

توان به ماهيت ضد اسالمي، ضد جهـاني شـدن، ضـد بروكسـل      كلي راست افراطي مي
(مخالفت با اتحاديه اروپا) و ماهيت پوپوليستي آن دانست كه در حال حاضر اين رونـد  

ي مانند فرانسـه، بلژيـك، هلنـد، اتـريش و كشـورهاي نورديـك در حـال        در كشورهاي
داند كه توسط  گسترش است. اين جريان بروز كلي خود را نماينده اكثريت خاموشي مي

) در تعريـف ديگـري از   2011:17, 1بـيس واز انـد. (  نخبگان حاكم ناديـده گرفتـه شـده   
ندرو، ملـي گـرا، ضـد يهـود،     اين احزاب را ت 2هاي راست افراطي مارتين شولتز ويژگي

جريـان راسـت   ) 35: 2011, 3(لنگنباشـر و شـلنبرگ  داند.  بيگانه هراس و ضد اسالم مي
» بيگانـه «و » ديگـري «افراطي به طور كلي در پـي آن اسـت كـه مشـكالت را برگـردن      

تعريف را براي راست افراطي برشمرده كـه در   26مود نيز )  17: 2011(همان,  بياندازد.
ها پنج ويژگي توسط بيش از نيمـي از   ويژگي هستند كه از ميان آن 58حداقل برگيرنده 

گرايي، نژادپرستي، بيگانـه   ها عبارتند از: ملي پژوهشگران پذيرفته شده است. اين ويژگي

                                                      
1 Biswaz 
2 Martin Schulz 
3 Langenbacher& Schellenberg 
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ايـن   هراسي، ضديت با دموكراسي و كوشـش بـراي ايجـاد يـك حكومـت اقتـدارگرا.      
ان راست افراطي مورد پـذيرش اكثـر   ترين خصوصيات جري ها به عنوان برجستهويژگي

ها به بررسي هفت ويژگي جريان  پژوهشگران بوده است. با اين حال از ميان اين ويژگي
پردازيم كه اهميت بيشتري دارند و در درك ساختار و ايدئولوژي اين  راست افراطي مي
  كنند.   جريان كمك مي

   يي. ويژگي ضد ساختاري، پوپوليسم و مخالفت با نخبه گرا1
بر اساس نظر ايگنازي، احزاب راست افراطي براي قانون اساسي نظـام دموكراتيـك   

حتي نام اين احـزاب را احـزاب ضـد     1عابدي).  2003:5(اسميت, احترامي قائل نيستند
نامد و معتقد است فارغ از نوع ايدئولوژي اين احزاب كه ممكن اسـت بـا    ساختاري مي

يت مخالفت آنان با احزاب جريـان اصـلي و   گذشت زمان دچار تحوالتي شوند خصوص
ــراي آن   ) 12: 2004هاســت.(عابدي,  ســاختار سياســي همــواره يــك ويژگــي ثابــت ب

معتقد است كه اين احزاب در درجه اول ماهيت ضد سيستمي دارند و مخالف 2ايگنازي
هاي برابـري و مسـاوات اعـم از نـژادي و فرهنگـي و       اند و با ايده دموكراسي نمايندگي

بطور )1: 2008(هينورث, اند و در برخي موارد ماهيت اقتدارگرايانه دارند.  ي مخالفزبان
كلي ماهيت ضد ساختاري و ضد نخبه گرايـي راسـت افراطـي آن را بـه يـك ويژگـي       

از جمله پژوهشگراني است كـه بـر ماهيـت     بتـزپوپوليستي و عامه پسند رسانده است. 
و معتقد است اين احزاب بيشـتر موفقيـت    پوپوليستي احزاب راست افراطي تاكيد كرده

) خصـلت  2003, 3(اسميتخود را مديون نماياندن خود به عنوان حزبي مردمي هستند. 
هـا ناشـي    سـاختار بـودن آن   گـرا و ضـد   پوپوليستي اين احزاب از دو رويكرد ضـدنخبه 

شود و تقريباً همگي كارشناسان درباره پوپوليست بـودنِ جريـان راسـت افراطـي بـا       مي
هـا بـر    انـد. يكـي از خصوصـيات احـزاب راسـت افراطـي تكيـه آن        يكديگر هم عقيده

                                                      
1 Abedi 
2 Ignazi 
3 Smith 
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هـاي   دموكراسي غير نمايندگي است. در واقع ابزار رفراندوم به عنوان يكـي از خواسـته  
هـا و بـه    راست افراطي در مواجهه با مسايل مختلف اين خصوصيات را دارد كه اقليـت 

  )14: 2010, 1(بجروالد. دهد ويژه مسلمانان را تحت فشار قرار مي
   گرايي گرايي و بومي .ملي2

گيرد و در برخي مـوارد بـه    ها ريشه مي اين ويژگي از مخالفت با اصل برابري انسان
اند به جاي  شود. با اين حال احزاب موفق راست افراطي سعي كرده نژاد پرستي ختم مي

هام نـژاد پرسـت بـودن دور    هاي ملي تاكيد كنند تا خود را از ات نژاد بر فرهنگ و ارزش
توان گفـت   كنند. مخالفت با چند فرهنگ گرايي نيز نتيجه اين ويژگي است. در واقع مي

نژادي است كـه بـه دنبـال تقويـت     -بومي گرايي فرهنگي مبلغ نوعي بيگانه هراسي ملي
هـاي   ملت از طريق يكسان ساختن هرچه بيشتر آن از نظر نـژادي، بازگشـت بـه ارزش   

هاي تهديد كننده از جامعه است. اين به معنـاي مخالفـت بـا اصـل      گروهسنتي و حذف 
ها و تاكيد به وابستگي براساس تفاوت نژادي است. از آنجا كه نژاد پرستي  برابري انسان

بيولوژيك به لحاظ اجتمـاعي قابـل پـذيرش از سـوي مـردم اروپـا نيسـت مهـاجران و         
شوند كه  ، تهديد فرهنگي معرفي ميها به جاي معرفي شدن به جاي تهديد نژادي اقليت

, 2تـوان بـه آن پرداخـت (كـارتر     تـر مـي   هاي غربي بهتر و راحـت  در چار چوب ارزش
هاي غربـي اسـت و معتقـد اسـت      )راست افراطي همچنين به دنبال احياي ارزش2005

شهروندان اروپايي بايد در دسترسي به رفاه اجتماعي و حفاظـت از فرهنـگ و زبانشـان    
در ايـن   4ريـدگرن ) 2010:12, 3ها و مهاجران.(گيبرنـا  ته باشند و نه خارجياولويت داش

زمينه معتقد است اين احزاب همگي از تلفيقي از بيگانه هراسي آميخته بـا ملـي گرايـي    
هـا در   برند. از بعـد نخسـت آن   هاي پوپوليستي ضد ساختاري بهره مي همگام با سياست

                                                      
1 Bjurwald 
2 Carter 
3 Guibernau 
4 Rydgren 
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هـاي   ازي قـومي و بازگشـت بـه ارزش   پي قدرتمند ساختن كشور از طريق همگون سـ 
  )262-241: 2007اند (ريدگرن,  هاي خطرناك از جامعه سنتي و حذف اقليت

   هاي كنترل مهاجرت .رويكرد ضد مهاجرتي  و سياست3
) مخالفـت بـا مهـاجرت را بـه     3وگيبسون 2، فنما1بسياري از پژوهشگران(وندر براگ

ده اند كه به دنبال خود خشـونت و  عنوان ويژگي اصلي احزاب راست افراطي عنوان كر
راسـت  )32: 2003(اسـميت,  آورد.  بيگانه هراسي را بر عليه اقليت مهـاجر بـه بـار مـي    

هاي مشخص در جامعه بـا فرهنـگ مجـزا كـه خـود را بـا        افراطي عقيده دارد كه گروه
و   4(ويلسـون دهنـد بايسـتي از كشـور اخـراج شـوند.       فرهنگ جامعه ميزبان وفـق نمـي  

به موازات گسترش اتحاديه اروپا و افزايش ميزان مهاجرت به اين  )12: 2012هينورث, 
كشورها پتانسيل رشد احزاب راست افراطي بيشتر شـده و در حـالي كـه بـه طـور روز      

شـوند. احـزاب    افزون مهاجراني مختلف از كشورهاي غير اروپـايي وارد خـاك آن مـي   
انه در پيش گرفته و علناً مهاجران راست افراطي خط مشي بيگانه هراسانه و مهاجر ستيز

(اسميت، دانند.  خارجي را مسئول وجود بيكاري و عامل رشد جنايت در كشور خود مي
راست افراطي معتقد است علت مخالفت با مهاجرت را نه مسايل نژادي بلكه ) 6: 2003

دهد. بدين معني كه مهاجران به دليل آنكـه هويـت    مسايل فرهنگي و هويتي تشكيل مي
فرهنگي خود را حفظ كرده و حاضر بـه پـذيرش و جـذب در فرهنـگ كشـور ميزبـان       

هــاي ملــي تلقــي شــده و بايــد بــه كشــور خــود  انــد لــذا تهديــدي بــراي ارزش نشــده
توان گفـت مسـئله مهـاجرت     بدين ترتيب مي) 3: 2012(ويلسون و هينورث, بازگردند.

فراطـي ماننـد تحصـيالت،    هاي ديگر راست ا كند كه تمامي سياست مانند قيفي عمل مي
هاي فرهنگي و اجتمـاعي در گـذر از آن    نظم و قانون، مسايل رفاهي، مسكن و سياست

                                                      
1 Van der Brug 
2 Fennema 
3 Gibson 
4 Wilson 
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هـاي   شود. در واقع راست افراطي معتقد است مهاجران، پناهندگان و خانواده تعريف مي
ها به علت ايجاد يك جامعه چند فرهنگـي تهديـدي بـراي هويـت ملـي، فرهنـگ و        آن

فرانسـه بـراي    "شوند و شعارهاي پوپوليستي مانند بان محسوب ميهمبستگي كشور ميز
هـاي افراطـي در ايـن     و غيره كه توسط راست "ها در اولويت اتريشي "و ، "ها فرانسوي

)، بحـران مـالي    74-70: 2008(هينورث, شوند در همين راستا هستند.  كشورها داده مي
ن افـزوده و گفتمـان ضـد مهـاجرت     اخير اروپا نيز بر بعد تهديد اقتصادي بودن مهاجرا

مسـئله   )12: 2010 ;راست افراطي را بيش از پيش مورد توجه قرار داده اسـت (گيبرنـا  
ها در ارتباط است و نهايتـاً   ضديت با مهاجرت به نوعي با مخالفت با اصل برابري انسان

هـود  شود كه به اشكال مختلف مانند اسالم سـتيزي، ي  به نوعي از بيگانه هراسي ختم مي
  دهد. ستيزي وكولي ستيزي خود را نشان مي

   .اسالم ستيزي4
اين سياست از طرفي ناشي از خصوصيات جامعـه اعـم از وجـود جمعيـت مهـاجر      
مسلمان و عدم پذيرش فرهنگ ميزبـان توسـط مسـلمانان اسـت و از طرفـي دسـتاويز       

نـدازد و  مناسبي براي جريان راست افراطي گرديده تا مشكالت را بر گـردن ديگـري بيا  
ترين احزاب  در واقع موفقي مسلط در اين ايدئولوژي را پر رنگ تر كند. "آنها"و  "ما"

دهند كه مسلمانان را منبـع مشـكالت    راست افراطي را در حال حاضر آناني تشكيل مي
كنند و رويكرد اسالم ستيزانه دارند. نتايج يك مطالعه موردي در  در كشور خود تلقي مي

ز آن است كه هواداران راست افراطي در ايـن كشـور دو برابـر بيشـتر از     بريتانيا حاكي ا
ويلسـون و  ديگر راي دهندگان نسبت بـه اسـالم رويكـرد مخـالف و اعتراضـي دارند.(     

از هـر سـه    1.) براساس گزارش سازمان حقوق اساسي اتحاديـه اروپـا  2012:3هينورث, 
را داشته است. بر پايه گزارش مسلمان در اروپا يك نفر تجربه مورد تبعيض قرار گرفتن 

                                                      
1 EU Bureau on Fundamental Rights 
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شهر از هفت كشـور   11كه براساس مصاحبه با مسلمانان در  1جامعه بازبنياد ديگري از 
انـد و در   درصد از مسلمانان مورد تبعيض قرار گرفته 50اروپايي صورت پذيرفته است 

صورتي كه اين ميزان براي جمعيت غير مسلمان حدود نه درصـد بـوده اسـت. جريـان     
هاي خصمانه اي بر  افراطي به ويژه پس از حوادث يازده سپتامبر به موضع گيريراست 

عليه اقليت مسلمان در كشـورهاي خـود دسـت زده اسـت. ايـن جريـان، مسـلمانان را        
هاي جامعه غرب را مورد تهديد قـرار   كند كه ارزش خطري براي نظم جامعه معرفي مي

هـاي جامعـه ميزبـان     پـذيرش ارزش دهد و از طرفي هـم خواسـته يـا ناخواسـته از      مي
به گفته هايدر بنيانگذار حـزب آزادي اتـريش،    )19: 2011(گودوين, كند.  خودداري مي
هاي غربي در تضاد است و ويلدرز معتقد بوده است كه مسـلمانان منبـع    اسالم با ارزش

ناشكيبايي هستند. با اين حال ذكر اين نكته ضروري است كه رويكرد ضد اسـالمي بـر   
ف رويكرد ضد مهاجرتي در همه كشورهاي اروپايي يكسان نيست و به طـور كلـي   خال

اروپاي شرقي و اروپاي مركزي كمتر با اين مسـئله روبروسـت. در شـرق اروپـا اسـالم      
دهد و در اين منطقـه ضـديت بـا     ستيزي خود را به نژادپرستي آشكار و يهودستيزي مي

توجه به تجربه متفاوتي كه اين كشورها توان گفت با  اقليت ها جهت ديگري دارد و مي
گرايـي،   از مسئله مهاجرت دارند تاكيد راست افراطي در اروپاي شـرقي بيشـتر بـر ملـي    

در كـل   )13-12: 2012, 2(گودوين و رامالينگامها است.  يهود ستيزي و ضديت با كولي
افراطـي  هاي راست  توان اسالم هراسي در غرب را ناشي از عملكرد احزاب يا گروه نمي

دانست يا حتي برعكس ظهور اين احزاب را نتيجه وجود گرايشات اسالم هراسانه تلقي 
هاي مستقلي هستند كه داليل و شرايط خـاص خـود را    كرد بلكه اين دو هركدام پديده
رسد جريان راست افراطي با توجه به ماهيت ايدئولوژيكي  براي ظهور دارند. به نظر مي
كنـد   نان در جامعه غرب به شدت ناراضي است و سعي ميخود اغلب از حضور مسلما
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راي افرادي را كه نسبت به مسلمانان نظر منفي دارند را به سـمت خـود جلـب كنـد.در     
هاي اخير تبديل بـه يـك مشخصـه مهـم در      توان گفت اسالم هراسي در سال نهايت مي

  گفتمان راست افراطي شده است. 
  .يهود ستيزي5

شـود بـا    كشورهاي اروپاي غربي به صورت علني دنبال نمييهود ستيزي حداقل در 
اين حال اين مسئله در كشورهاي اروپاي شرقي و اروپاي مركـزي از جملـه در چـك،    

:  2012(ويلسـون و هينـورث،  خورد. روماني، بلغارستان، مجارستان و لهستان به چشم مي
شـت كشـور   در ه 2011در سـال   بنياد فردريش ابـرت براساس پژوهشي كه توسط ) 3

اروپايي صورت پذيرفت مشخص گرديد يهود ستيزي در اروپاي شرقي به عنوان يكـي  
) بـا  2011 و ديگران 1هاي جريان راست افراطي همچنان مشهود است. (زيك از ويژگي

كنند نسبتاً كم است و  اين حال در كل تعداد احزابي كه گفتمان يهود ستيزي را دنبال مي
هاي موفق آن اسـالم هراسـي را جـايگزين     صوصا نمونهعمده احزاب راست افراطي خ

  )10: 2010(بجروالد، اند. يهود ستيزي كرده
   .كولي هراسي6

كولي هراسي نيز در شرق و مركـز اروپـا توسـط طرفـداران راسـت افراطـي دنبـال        
ها را در شرايط بسيار بـدي قـرار داده اسـت.     شود و رشد اين احزاب وضعيت كولي مي

هـا را موجـوداتي فـرو     بيك مجارستان، آتاكاي بلغارسـتان علنـاً كـولي   احزابي مانند جو
هـا بـه يـك     هاي اخير آزار و اذيـت كـولي   كنند. در ايتاليا نيز در سال انساني خطاب مي

ها و احزاب راست افراطـي   مسئله روزمره در اين كشور تبديل شده است. فعاليت گروه
قليت شده و نهايتاً باعـث آن گرديـده   اي بر عليه اين ا باعث تبعيض و خشونت گسترده

مسئله در حالي است  اينكه تعداد بسياري از اين افراد به آمريكا و كانادا پناهنده شوند. 
شـوند و بـا وجـود اينكـه ارقـام       ها (روما) بزرگترين اقليت اروپا محسوب مـي  كه كولي
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ه تـا دوازده  مشخصي از تعداد دقيق اين اقليت در دسترس نيست ولي حداقل رقم بين ن
شود. اگرچه ممكن است تعداد واقعي آنها به مراتـب از ايـن    ميليون براي آن برآورد مي

  ) 22: 2010, 1(بجروالدهم بيشتر باشد. 
   .ضديت با اتحاديه اروپا7

هاي ملي كشور با گسترش اتحاديه اروپا همزمـان   احساس خطر از محو شدن حوزه
فضـا را بـراي رشـد جريـان راسـت افراطـي        با روند جهاني شدن و بحران حوزه يورو

توان گفـت ايـن رويكـرد در     لذا مي )3: 2012(ويلسون و هينورث, مناسب كرده است.
تواند دليلـي   حال تبديل شدن به يك عامل اساسي در گفتمان راست افراطي است و مي

هـاي ديگـر نيـز     پژوهش )14: 2012(ويلسون و هينورث, بر موفقيت آن در آينده باشد.
گرايانـه بـر عليـه     اكي از آن است كه احزاب راست افراطي از تهييج احساسـات ملـي  ح

) در واقـع  18: 22009كننـد.(دي وراز و ادواردز  همگرايي در اتحاديه اروپا اسـتفاده مـي  
هـاي همگرايـي    گرايي مخـالف سياسـت   احزاب راست افراطي با توجه به ويژگي بومي

راي خود و باعـث از بـين رفـتن مرزهـاي ملـي      اتحاديه اروپا هستند و آن را تهديدي ب
دانند. در اينترنت نيز هواداران راست افراطي از عباراتي بر عليـه اتحاديـه    كشورشان مي

توان به عناوين زير براي اتحاديه اروپا اشـاره   ها مي كنند كه از جمله آن اروپا استفاده مي
ميـان رفـتن هويـت فرهنگـي،      كرد: اتالف پول و سرمايه، عدم كنترل بر روي مرزها، از

) در  76-66 2011افزايش ميزان جرم و جنايت وافزايش بوركراسي. (بارت و ديگران : 
اي  بررسي ديگري مشخص گرديد كه حزب والمـز بالنـگ بلژيـك بـه شـكل ماهرانـه      

قرار داده است و اين اتحاديه را مسـئول ورود انبـوه   » اتحاديه اروپا«را در مقابل » اروپا«
دفـاع كـرده و آن را مفهـومي مثبـت و در     » اروپـا «داند و در عـين حـال از    ن ميمهاجرا
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دانـد. ايـن موضـوع مـورد اسـتقبال راي       هاي واحد ماننـد فالنـدرها مـي    برگيرنده ملت
  1)2008دهندگان اين حزب قرار گرفته است. (آدامسون و جونز:

  پاعوامل تاثير گذار در موفقيت و گسترش جريان راست افراطي در ارو

هاي احزاب راسـت راديكـال    جامعه شناسان و دانشمندان سياسي در ارتباط با ريشه
ها  هاي پيدايش آن اند كه برخي از مهمترين ريشه جديد، پاسخ هاي متفاوتي را ارائه داده

عبارتند از: گسترش جهاني شدن اقتصادي، مهاجرت و بيكاري فزاينده، گسـترش چنـد   
نگي، كاهش اقدامات رفـاهي، گسـترش تروريسـم و    فرهنگي شدن و تهديد هويت فره

) بـه نظـر   187: 1386ها در غرب، عمدتا از ناحيه مهاجران و پناهندگان.(سـردارنيا   جرم
اند و بـا ظهـور    ايگنازي، احزاب جريان اصلي در نگه داشتن راي دهندگان ناموفق بوده

ي را بـه خـود   احزاب راست افراطي، اين احزاب موفق شدند بسـياري از آراي اعتراضـ  
اي را بـه دسـت آورنـد. وي     جلب كنند و با فاصله گرفتن از فاشيسم حمايـت گسـترده  

انـد كـه در آن    معتقد است اين احزاب محصول اختالفات جامعـه مـدرن پسـا صـنعتي    
دار مانند گذشـته روبـروي    ماديات ديگر در مركز مطالبات نبوده و طبقه كارگر و سرمايه

) همچنين رونـد جهـاني شـدن در اقتصـاد و     560: 1996نازي, اند. (ايگ هم قرار نداشته
فرهنگ كه باعث افزايش بيكاري و از دست رفتن هويت شـد و ايـن مسـئله خصوصـا     

, 2ايـت ول حمايت از راست افراطي را از ميان طبقات متوسـط و كـارگر افـزايش داد. (   
هـاي   ريهاي اجتماعي كمرنگ شد و وفـادا  )در فضاي پس از جنگ طبقه بندي )2000

حزبي ديگر مانند گذشته وجود نداشت و فضا بدين ترتيب براي آغاز تحـوالت جديـد   
اروپـاي غربـي در    بتــز، بنـابر نظـر   ) 15 15: 2012(ويلسـون و هينـورث,   مهيا گرديد. 

هاي بعد از جنگ شاهد شكوفايي اقتصادي و رشد استانداردهاي زندگي و افزايش  سال

                                                      
1 Adamson & Johns 
2 Eatwell 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 95        اطي در اروپاگسترش جريان راست افر

و در پي تغييرات در عرصه سياسي و اقتصادي بود كه  1980ميزان رفاه بود، اما در دهه 
) ايگنـازي اعتقـاد دارد اقتصـاد    1994راست افراطي فرصت ظهور مجدد پيدا كرد. (بتز،

هــاي طبقــاتي و  پــس از جنــگ و تبــادالت فرهنگــي باعــث كمرنــگ شــدن مشخصــه
ب هاي سنتي شده است. در اين فضاي جديد ايجاد شده محل رشد براي احزا وابستگي

هاي مختلف اتحاديه اروپا ايجاد شده است  جديد اعم از راست افراطي، سبزها و جنبش
(هينـورث,   و راست افراطي توانسته بازندگان روند جهاني شدن را به خود جلـب كنـد  

در ادامه تعدادي از مهمترين علل و عوامل تاثير گـذار در موفقيـت احـزاب    ) 27: 2008
 گيرد: يراست افراطي مورد بررسي قرار م

  هاي رسمي بي اعتمادي به احزاب اصلي و نهاد

يكي از علل مهم تاثير گذار بر افزايش حمايت از جريان راست افراطـي، نارضـايتي   
از احزاب و جريان اصلي حاكم و بي اعتمادي به نهادهاي رسـمي كشـورهاي اروپـايي    

لوپن در انتخابات است. براي مثال پژوهشگران سياسي بر اين باورند كه آراء ژان ماري 
فرانسه راي اعتراضي بوده است. آنها كه از چپ و راست سنتي به تنگ آمده  2002سال 

يابند براي بيان اعتراض خود و  اند و خواسته هاي خود را در هيچ يك از دو جناح نمي
دهند، از ايـن ديـدگاه آراء    اي به لوپن راي مي دست رد زدن به سينه سياستمداران حرفه

بزرگي است به چپ و راست سنتي و نبايد آن را آراي به دسـت   "نه"ر حقيقت لوپن د
) در واقع با وجود اينكه دموكراسي به 96:1389راستي هاي افراطي ترجمه كرد.(ايوبي، 

عنوان فرمي از حكومت مورد پذيرش اكثريـت مـردم اروپـا اسـت، بسـياري از آنهـا از       
مترين اين داليل مسئله مهاجرت است و عملكرد دولت خود رضايت ندارند. يكي از مه

عده زيادي از راي دهندگان به دليل مسـئله مهـاجرت و همگرايـي اروپـايي از احـزاب      
 2010تـا   1997جريان اصلي ناراضي هستند. براي مثـال در بريتانيـا در فاصـله زمـاني     

بـه   بسياري از راي دهندگان بر اين باور بودند كه حزب كارگر در مورد ورود مهـاجران 
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اين كشور مقصر بوده و در اين مورد شفاف عمل نكرده است. ايـن وضـعيت در ديگـر    
 خورد. كشورهاي اروپايي نيز به چشم مي

نمودار ميزان اعتماد به نهاد هاي رسمي دمكراسـي در ميـان مـردم اروپـا طـي      
  2012الي  2004سالهاي 

  
Source: Eurobarometer 78, Autumn 2012  

  
درصد مردم نسبت به احزاب سياسي ابـراز   75حدود  2003تا  2001در بازه زماني 

اند در عين حـال   درصد نيز از عملكرد دولت خود ناراضي بوده 60اعتمادي كردند و بي
درصد نيز نسبت به عملكرد پارلمان كشور خود رضـايتي نداشـتند. در    60تا  50حدود 

گـردد و در زمـان    اهم مـي هـاي افراطـي فـر    اين شرايط فرصت مناسبي براي پوپوليست
ها  شوند كه احساس كنند بيشتر به خواسته انتخابات مردم به حمايت از حزبي متمايل مي

راست افراطي در فضايي كـه راي  ) 21: 2011(گودوين, كنند. ها توجه مي و مطالبات آن
ها را راضي نگه دارنـد از   اند آن كنند احزاب جريان اصلي نتوانسته دهندگان احساس مي
كنند و خود را به عنوان تنهـا آلترنـاتيو بـراي تغييـر وضـع موجـود        موفقيت استفاده مي

راسـت  «پيپا نـوريس در پـژوهش خـود    ) 4: 2012ويلسون و هينورث, كنند.( معرفي مي
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اعتمادي به احزاب سياسي اصـلي و    معتقد است كه مسئله عدم رضايت و بي» راديكال
ت از احزاب راست افراطي داشته اسـت. وي  دموكراسي نمايندگي نقش مهمي در حماي

كند كه درتبين حمايت انتخاباتي از احـزاب راسـت    در اين مطالعه به اين نكته اشاره مي
افراطي در بلژيك، فرانسه، دانمارك و هلند نسبت به ديگـر كشـورهاي اروپـاي غربـي     

راست  )2000اعتمادي مهمتر بوده است.(وندربراگ و ديگران:  نظريه راي اعتراض و بي
افراطي به دنبال مشروعيت زدايي سياسي و اخالقي از نظـام سياسـي مسـتقر و احـزاب     

كنـد و بـا ايـن     حاكم است و نخبگان وابسته به اين نظام و خود آن را فاسد معرفي مـي 
هاي حاكم با درد مشترك مردم  رويكرد ضد نخبه گرايي مدعي جايگزين ساختن ارزش

 )215: 2003هاست.(ايگنازي,  و توده

نمودار ميزان اعتماد به اتحاديه اروپا در ميان كشورهاي اروپايي در سـال هـاي   
  2011و  2007
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 مسائل اجتماعي و اقتصادي

از ميان عوامل موثر بر موفقيت جريان راست افراطي دسته اي در چارچوب مسائلي 
جامعـه   مانند جهاني شدن و تبعات آن قرار مي گيرد. جهاني شدن باعـث دگرگـوني در  

غرب گرديده و مهاجرت و بحران هويت و بيكاري از جمله نتايج آن هستند كه در اين 
بخش تبعات اقتصادي و اجتماعي آن مورد بررسي قرار مي گيرد. ايگنازي معتقد اسـت  
رابطه جدي ميان گسترش راست افراطي و بروز بحران اقتصادي وجود ندارد چـرا كـه   

ظهور پيدا كردنـد كـه در دوران قبـل از بحـران      1990و  1980هاي  اين احزاب در دهه
توان گفت قدرت نسبتاً زياد احزاب راست افراطي اتـريش و   اقتصادي بود. از طرفي مي

توانـد بـا بحـران اقتصـادي      سوييس با توجه به وضعيت اقتصادي ايـن دو كشـور نمـي   
  )14: 2012(ويلسون و هينورث, اي داشته باشد. رابطه

جهاني شدن نتايجي همچون مهاجرت فزاينده، بيكاري و كـاهش  در چند دهه اخير 
استانداردهاي زندگي را براي كارگران و طبقات پايين در كشورهاي پيشرفته غـرب بـه   

اجتمـاعي در  -هـاي جديـد اقتصـادي    گيري شكاف ارمغان آورده است. اين امر به شكل
ب راست افراطـي  كشورهاي صنعتي غرب انجاميده و در اين بستر جديد است كه احزا

اند تا از اين رهگـذر   هاي رقابت سياسي و انتخاباتي درگير شده شكل گرفته و در پويش
) 194: 1386(سـردارنيا،   به قدرت رسيده تا بر تصميمات حكومت تـاثير گـزار شـوند.   

ها و  جويان، تكنيسين يكي از تبعات جهاني شدن اقتصاد، مهاجرت فزاينده، كارگران، پناه
دهـد   نشان مـي  اسوانك و بتزكشورهاي صنعتي غرب بوده است. مطالعه  متخصصان به

دهـد كـه داراي    به احتمال زياد همگرايي اقتصاد جهاني افرادي را تحت تاثير قـرار مـي  
 1برند. (اسوانك تحصيالت پايين بوده و از بيكاري و استانداردهاي پايين زندگي رنج مي

يز معتقدند جريان راست افراطي كنوني نتيجه )آرزيمر و كارتر  ن222-220: 2003و بتز, 

                                                      
1 Swank 
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) اين روند باعث دگرگوني جامعـه غـرب از   2009, كارترو 1آرزيمرجهاني شدن است.(
صنعتي به پسا صنعتي شده است و مهاجرت، بيكاري و بحران هويـت از جملـه نتـايج    

) از نظـر راسـت افراطـي جهـاني شـدن بـه ايـن         11: 2010اين روند هستند. (گيبرنـا,  
هـا   كنند. آن ها بر روي بازار كشور تسلط پيدا كرده و آن را نابود مي معناست كه خارجي

كننـد و معتقدنـد    جهاني شدن را به صادرات شغل به كشورهاي جهان سوم تشـبيه مـي  
جهاني شدن باعث افزايش جمعيت مهاجر، پايين آمدن دسـتمزدها، افـزايش بيكـاري و    

اي  ) به همين دليل بخش عمـده 187: 2009مود، شوند. ( كاهش جمعيت بومي منطقه مي
بازنـدگان  "دهند كـه اصـطالحاً    از راي دهندگان به راست افراطي را افرادي تشكيل مي

شوند و نسبت به اين روند احساس عدم امنيت و عدم اطمينـان   ناميده مي "جهاني شدن
ند كه در جريان ده اين افراد را كساني تشكيل مي )3: 2012(ويلسون و هينورث، دارند. 

تحوالت اجتماعي، اقتصادي، شغل، درآمد، پرستيژ، امكان تحصيل و غيـره را از دسـت   
دهند. اين بازندگان جهاني شدن اقتصـاد معمـوال طبقـات پـايين جامعـه را تشـكيل        مي
  )13: 2011(لنگنباشر و شلنبرگ, دهند.  مي

ر افزايش حمايت از بيكاري را مهمترين عامل در زمره مسائل اقتصادي د 2كيتشلت 
) اين پديده به عنوان يكـي از بزرگتـرين   1995داند. (كيتشلت,  جريان راست افراطي مي

خورد. حزب جبهه  مشكالت داخلي اروپا در بسياري از كشورهاي اروپايي به چشم مي
وجود دو ميليون مهـاجر بـه معنـاي    "كند  ملي فرانسه در شعار انتخاباتي خود اعالم مي

 جكمـن و ولپـرت  همچنين ) 41: 2003(اسميت, "دو ميليون فرانسوي استبيكار بودن 
بيكاري را در رابطه مستقيم با موفقيت احزاب راسـت افراطـي دانسـته و افـزايش نـرخ      

را يكي از عوامل افـزايش حمايـت از ايـن احـزاب      1980درصد در دهه  10بيكاري به 
در ايـن مـورد بـا آنهـا هـم       نيـز  بوهرر) 507: 1995, 3كنند.(جكمن  وولپرت معرفي مي

                                                      
1 Arzheimer 
2 Kitschelt 
3 Jackman &Volpert 
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توان با مقايسـه آمـار سـاالنه نـرخ بيكـاري       عقيده است و معتقد است اين مسئله را مي
نيز معتقد است با بدتر شـدن شـرايط    نيگ) 16: 2000, 1و ديگرانمشخص كرد.(بوهرر 

 ,2نيگكنند به احزاب راست افراطي راي دهند.( اقتصادي شهروندان بيشتر تمايل پيدا مي

نيز با بررسي مناطق بـا نـرخ بيكـاري بـاال متوجـه شـدند ميـزان         لوبرز و شيبرز )1998
هاسـت.(لوبرز و   موفقيت احزاب راست افراطي در ايـن منـاطق بيشـتر از ديگـر حـوزه     

در پژوهش خود احزاب راست افراطـي را در جلـب    4گيرادون و شين)  2000، 3شيپرز
رياست جمهوري فرانسـه ژان   2002تخابات دانند. براي مثال در ان نظر بيكاران موفق مي
درصد از آراي افراد بيكار را به خود اختصاص دهد. (ژيرادون  38ماري لوپن موفق شد 

  )2002, شينو 
احزاب راست افراطي معموال مايل به بحث در مورد مسايل اقتصـادي نيسـتند ولـي    

المللي  رصه بينها بدين گونه است كه كشورهاي خارجي در ع رويكرد اقتصادي كلي آن
، »جهاني شدن آمريكايي«دانند و عناويني چون  را مسئول مشكالت اقتصاد ملي خود مي

را مسئول شرايط اقتصادي خـود  » چند فرهنگ گرايي اسالمي«و يا » همگرايي بروكسل«
كنند. اين احزاب بطور كلي از صـنايع محلـي و نيـروي كـار بـومي حمايـت        معرفي مي

انسه ورود غير قابل كنترل مهاجران اقتصاد فرانسه را متزلزل كرده كنند. جبهه ملي فر مي
توان مشكالت  هاي افراطي در آلمان نيز بر اين باورند كه با اخراج مهاجران مي و راست

هاي اقتصادي در اواخـر دهـه    ) بروز بحران2009اقتصادي اين كشور را حل كرد.(رون، 
امت دائمي مهاجران در كشـورهاي ميزبـان   ميالدي و همزمان با اق 1980و اوايل  1970

باعث شد هر دو گروه شهروندان بومي و مهاجران براي تصاحب مشاغل محدود با هـم  
تـوان گفـت كـه     در نتيجـه مـي   )2-3: 1993 5وايـت  و بجرگـو ) بـه رقابـت بپردازنـد.   

                                                      
1 Bohrer et al 
2 Knigge 
3 Lubbers & Scheepers 
4 Guiraudon& Schain 
5 Bjørgo and Witte 
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هاي اخير راست افراطي نتيجه بحران توزيع، ناامني اقتصادي و بحران دسـترس   موفقيت
دهند  منابع است و راي دهندگان به اين جريان را زنان و مردان خشمگين تشكيل ميبه 

كه هر روز بيشتر از ديروز خود را به حاشيه رانده شـده و داراي امكانـات كمتـر حـس     
 )50: 1392(احمدي،  كنند. مي

مسئله جرم و جنايت به عنوان يك عامل اجتماعي در گسترش راست افراطي مـوثر  
ئله خصوصا در افزايش ميزان حمايـت از راسـت افراطـي در فرانسـه بـه      است، اين مس

خورد. با افزايش آمار جرم و جنايت در اروپا احـزاب راسـت افراطـي نشـانه      چشم مي
اند و احزاب اصـلي را بـه نـاتواني در فـراهم      ها و مهاجران برده اتهام را به سوي اقليت

) در اساس نامه VBافراطي بلژيك (اند.حزب راست  كردن امنيت شهروندان متهم كرده
هـر كسـي از   « و» خارجيان جنايتكار بايد به كشور خود باز گردنـد «كند  خود عنوان مي
(اسميت، ». ها سو استفاده كند بايد بالفاصله به كشور خود بازگردانده شود مهمان نوازي

راطي از در اين مورد معتقد است رهبران احزاب راست اف ميخائيل مولكانف )40: 2003
عنوان كردن مسائلي مانند آمار جرم و جنايت توسط مهـاجران در راسـتاي ضـديت بـا     

 ) 2005(مولكانف،  .اند اتحاديه اروپا بهره برده

اي از ناظران بر اين گمانند كه مسـائل اقتصـادي در بـه قـدرت رسـيدن      در كل عده
ر را در افـزايش  احزاب راست افراطي نقش اصلي را دارد و بروز بحران اقتصـادي اخيـ  

موفقيت راست افراطي دخيل مي دانند. در حاليكه نگارنـده معتقـد اسـت كـه ظهـور و      
موفقيت جريان راست افراطي كنوني بيش از هر چيز نه بر پايه مسايل اقتصادي بلكه به 
علت مسايل فرهنگي و هويتي و مسئله مهاجرت اسـت. بايـد توجـه كـرد كـه احـزاب       

از بروز بحران اقتصادي در اروپا گسترش يافتند و اين رشـد  ها پيش  راست افراطي سال
حتي در كشورهايي مانند سوئيس و اتريش كه داراي كمترين مشكالت اقتصادي اسـت  
نيز چشمگير بوده است به اين ترتيب مسائل اقتصادي پس از مسائل هويتي و فرهنگـي  

  گيرد. ميدر درجه دوم از نظر تاثير بر گسترش احزاب راست افراطي قرار 
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  مسائل فرهنگي و هويتي

وجود فضاي اسالم هراسي در جامعه اروپا دستاويزي براي جريـان راسـت افراطـي    
گرديده است تا نظر شهروندان ناراضي را به خود جلب كنند. سياسـت اسـالم سـتيزي    

تر بررسي گرديد. در اين بخش فضاي اسالم هراسي موجـود   جريان راست افراطي پيش
دان اروپايي و تاثير آن بر موفقيت احزاب راست افراطـي مـورد بررسـي    در ميان شهرون
 قرار مي گيرد. 

در يك مطالعه كه در مورد وضعيت برخـورد مسـلمانان در هشـت كشـور اروپـايي      
هاي مختلفـي از رويكـرد ضـد مسـلماني ميـان شـهروندان ايـن         صورت پذيرفت نمونه
رها معتقـد هسـتند مسـلمانان    خورد: اكثريـت مـردم در ايـن كشـو     كشورها به چشم مي

شوند. همچنين شـواهد حـاكي از    ثباتي مي  هاي بيش از حدي دارند و باعث بي خواسته
وجود نگراني بابت حضور اقليت مسلمان در اين كشورها بوده است بطوريكـه حـداقل   

انـد كـه تعـداد     درصد پاسخ دهندگان در بريتانيا، آلمان، ايتاليا و هلند عقيـده داشـته   40
مانان در كشورشان بيش از اندازه و زياد است. اين مطالعه همچنـين بـه ايـن نكتـه     مسل

اي در مورد مسئله ضديت بـا مسـلمانان بـا     ها به شكل گسترده كند كه اروپايي اشاره مي
نتـايج يـك بررسـي در بريتانيـا در سـال       )2011, و ديگراناند.(زيك  يكديگر هم عقيده

نيمي از جمعيت اين كشور معتقدند كه هـيچ گونـه   حاكي از آن است كه بيش از  2002
ها حتـي پـا را از ايـن     درصد از آن 25نقطه اشتراك فرهنگي با مسلمانان بريتانيا ندارند، 

تواننـد در   هاي غربي به هـيچ وجـه نمـي    هم فراتر گذاشته و معتقدند كه اسالم و ارزش
در مطالعـه   )19: 2011(گودوين, صلح و صفا در كنار هم به حيات خـود ادامـه دهنـد.   

درصد اعتقاد داشـتند   75در همين كشور صورت پذيرفت نيز  2003ديگري كه در سال 
كه وفاداري مسلمانان نسبت به مسلمانان ديگر در جهان از وفاداري نسبت به هم ميهنان 
بريتانيايي خود بيشتر است و حدود نيمي از آنان معتقد بودنـد كـه بريتانيـا بـا پـذيرش      

در  )2007, جانسـون و (مكـالرن  . در حال از دست دادن هويت خود اسـت مسلمانان 
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هـا حـاكي از آن اسـت كـه بـيش از نيمـي از جمعيـت، مسـلمانان را          دانمارك نيز يافته
  دانند. تهديدي براي هويت ملي خود مي

ها حاكي از آن است كـه ميـزان حمايـت از احـزاب راسـت افراطـي در ميـان         يافته
كنند به مراتـب بيشـتر اسـت.     سلمانان بيشتري در آن زندگي ميشهروندان مناطقي كه م

توان به بريتانيا اشاره كرد كه در مناطقي كـه در آن اقليـت    ) براي نمونه مي2009(بوير, 
مسلمان بنگالدشي و پاكستاني سكونت دارند ميزان حمايت از احـزاب راسـت افراطـي    

ديگر مانند غير مسلمانان آسيايي و  هاي به مراتب بيشتر از مناطقي است كه در آن اقليت
در مطالعـه ديگـري كـه در      )2010, گـودوين  و(فورد  كنند. پوستان زندگي مي يا سياه

بلژيك انجام پذيرفت مشخص گرديد كه ميان ميزان حمايت از احزاب راست افراطي و 
)  2007 و ديگـران  كـافي حضور اقليت مسلمانان در منطقه رابطه مسـتقيم وجـود دارد.(  

گيـري داشـته اسـت بـه طـوري كـه در        ميزان نارضايتي از حضور مسلمانان رشد چشم
درصد از راي دهندگان معتقد بودند كـه اسـالم هويـت     35تنها  1994دانمارك در سال 

درصـد صـعود    81بـه   2007ها را مورد تهديد قرار داده ولي اين ميزان در سال  ملي آن
رسـد فضـاي اسـالم هراسـي      واقع به نظر مـي  در)2011(لنگنباشر و شلنبرگ, پيدا كرد. 

  موجود فرصتي را براي احزاب راست افراطي ايجاد كرد تا بهتر ديده شوند.
هاي ملي نيز نقش مهمي در جذب آرا توسط احزاب راست  تاكيد بر هويت و ارزش

افراطي داشته است. احزاب راست افراطي در چارچوب نظام دموكراتيك اما مخالف بـا  
جود پا به عرصه ظهور گذاشته يكي از داليل موفقيـت ايـن احـزاب مطـرح     ساختار مو

كردن مواردي بوده است كه احزاب جريان اصلي و نخبگان سياسي از آن چشم پوشـي  
كرده بودند: مسايلي مانند فرهنگ ملي و هويـت و اخالقيـات و اينكـه تمـدن اروپـايي      

اي كـه   ). در مطالعه2009, 1نواسطه حضور مهاجران مورد تهديد قرار گرفته است. (رو
كشور صورت پـذيرفت نتـايج حـاكي از آن بـوده اسـت كـه        18در اين زمينه در ميان 

                                                      
1 Rovn 
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برابر از نگراني بابت جرم  9نگراني از بابت از دست رفتن يكپارچگي فرهنگي به ميزان 
, 1ايـوارزفالتن برابر از نگراني بابت مسايل اقتصادي بيشتر بـوده اسـت. (   5و جنايت و 

2005      ( 

هاي احزاب راست افراطي نيز همراه مسـئله هويـت ملـي و اخـالق      در مورد برنامه
جبهه ملـي   1997خورد براي مثال در سال  مدني به عنوان سر لوحه اهداف به چشم مي

هـاي انتخابـاتي خـود را بـر روي هويـت ملـي و اخالقيـات و         درصد برنامه 66فرانسه 
هاي اين حزب به مسايل اقتصادي مربـوط   صد برنامهدر 12مهاجرت متمركز كرد و تنها 

شد. اين مسئله براي احزاب راست افراطي بلژيك، ايتاليا، و اتريش نيز صادق اسـت.   مي
براي  2هارتلندمعتقد است رهبران پوپوليست احزاب راست افراطي از مفهوم  پل تگارت

شي براي احياي شـكوه از  كنند تال كنند و سعي مي گرايي استفاده مي تشويق مردم به ملي
هاي قـومي   دست رفته و حس نوستالژي نسبت به جهان ايده آل گذشته را برپايه ارزش

گرايـي و   كند كـه چنـد فرهنـگ    و فرهنگي زنده كند، وي همچنين به اين نكته اشاره مي
روند همگرايي اروپا در تضاد با مفهوم هويت هارتلنـد قـرار دارد و مهـاجرت فـارغ از     

گيـرد.   افع احتمالي براي كشـور ميزبـان در تقابـل بـا ملـي گرايـي قـرار مـي        هرگونه من
رسـداگرچه اروپـا توانسـته اسـت هويـت       در واقع به نظر مي)2009, 3و كيم كاپوراسو)

سياسي واحدي ايجاد كند و همچنين پول واحد و پرچم واحد آبي رنگ، سرود واحد و 
يك هويت مشترك اروپايي موفـق   گذرنامه و قوانين شهروندي وضع كند ولي در ايجاد

وجود هويت مشترك فرهنگي اروپايي را براي  گاوين 354: 2000, 4نبوده است. (گاوين
و بـر   كاپارسوو  كيم )بر اين اساس2000داند. (گاوين, احساس تعلق به اروپا واجب مي

ا اين باورند كه شهروندان اروپايي داراي چندين هويت هستند كه اتحاديه اروپـايي تنهـ  

                                                      
1 Ivarsflaten 
2 Heartland 
3 Caporaso& Kim 
4 Gavin 
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احـزاب راسـت افراطـي در مسـائل      )19: 2009 ،و كيم كاپوراسـو )هاست.  يكي از آن 
هـاي اقتـدار    هاي خارج، دفاع از نگـرش  فرهنگي خواستار عدم تساهل با خرده فرهنگ

اند تا از اين رهگذر اصالت و  ها از غرب شده ها و طرد آن گرايانه در برخورد با خارجي
بيش از پيش آسيب نبيند، اين احزاب بر اين باورند هويت ملي، فرهنگي و نژادي غرب 
ها بايد بيشتر بر حسـب مسـائل قـومي، نـژادي و      كه مسايل اجتماعي و سياست گذاري

  )5: 2004، ريدگرنفرهنگي اتخاذ شده و تعبير گردند.(

  مهاجرت

مسئله مهاجرت به عنوان مهمترين پديده تـاثير گـذار بـر گسـترش احـزاب راسـت       
شود. اكثر مطالعات نيز نقش مهاجرت را در زمينه رشد راست افراطي  افراطي مطرح مي

هاي مختلفي  ) پژوهش1996مارتين: ,;1998, نيگ ;1996, 1آندرسوندانند.( با اهميت مي
كه در اين زمينه صورت پذيرفته حاكي از نگراني اغلب شهروندان اروپـايي نسـبت بـه    

براســاس ) 2007, 2جانســون (مكالرن وعواقــب احتمــالي مهــاجرت در جامعــه اســت.
درصد راي دهندگان آلماني مهاجرت را به عنوان  71تعداد  1991پژوهش بتـز در سال 

مهمترين مسئله پيش رو عنوان كردند. در فرانسه هم اين مسئله پس از بيكـاري دومـين   
اي كـه در   )  در مطالعـه 62: 1994عامل مهم از نظر راي دهندگان فرانسـوي بـود. (بتـز,   

انـد   صورت پذيرفت. دو سوم از پرسش شوندگان بر اين عقيـده بـوده   1990دهه اواخر 
هـا بـا    ها به پايان آستانه پذيرش مهاجرين رسيده است و يـك پـنجم از آن   كه كشور آن

اتخاذ رويكردي تند خواسـتار بازگشـت همـه مهـاجران قـانوني و غيرقـانوني و حتـي        
 وبـوهرر   )14: 2011اند (گودوين,  شدهها به كشور خودشان  فرزندان متولد اروپايي آن

نيز مسئله مهاجرت را از عوامل تعيين كننده در موفقيت جريان راست افراطـي   گيبسون

                                                      
1 Anderson 
2 McLaren and Johnson 
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به طور كلي از آن هنگام تـا بـه    )2002(گيبسون,  ;) 2001, و ديگرانبوهرر (دانند.  مي
شـهروندان  امروز مسئله مهاجرت به عنوان يك مسئله نگران كننده جايگـاه ثـابتي نـزد    

اروپايي داشته است. در پي پيوستن بسياري از كشورهاي اروپـاي شـرقي و مركـزي در    
به اتحاديه اروپا جمعيت اين اتحاديـه در كمتـر از چهـار سـال بـه       2007و  2004سال 

ها حاكي از آن بوده است كه اين گسترش نـزد   ميزان دو برابر افزايش يافت. نظر سنجي
و ناگهاني شمرده شد و به جـاي ظهـور يـك روحيـه واحـد      افكار عمومي اروپا سريع 

گرايي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ظهور پيدا كرده است. بـا   اروپايي موجي از ملي
هـا مجبـور    توجه به پايين بودن نرخ زاد و ولد و افزايش ميانگين سني جمعيـت دولـت  

اند آينده اقتصـاد   دهاند قوانين سختي برعليه مهاجرت وضع كنند چراكه احساس كر شده
) براسـاس  2009, اسـتوكس اروپا با اين روند جمعيتي پـايين خطرنـاك خواهـد بـود. (    

درصد مردم اروپا اخبـار و موضـوعات    70صورت پذيرفت  2010پژوهشي كه در سال 
اند و نيمي از مردم معتقد بوده اند كه عامل  مرتبط با مهاجرت را بطور جدي دنبال كرده

دادن به يك حزب در انتخابات سياستي است كـه آن حـزب در قبـال    اساسي براي راي 
كند. در پژوهش ديگري كـه در ميـان هشـت كشـور اروپـايي       مسئله مهاجرت اتخاذ مي

بريتانيا، فرانسه، آلمان، مجارستان، ايتاليا، هلند، لهستان و پرتغال صورت پـذيرفت و در  
 ايج زير را به دنبال داشت: آن ميزان ضديت با مهاجرت مورد بررسي قرار گرفت نت

: آراء مردم شش كشور اتحاديه اروپا نسبت به تعداد مهاجران خارجي ساكن در 7 -4نمودار 
Arc  2010كشورشان در سال 

hive
 of

 S
ID

www.SID.ir



 107        اطي در اروپاگسترش جريان راست افر

 
  

 33حـدود   1994در بررسي موردي سوئيس نيز مشخص گرديد در حاليكه در سال 
ايـن   2006 درصد از شهروندان مخالف حضور مهاجران در كشورشان بودنـد در سـال  

بطـور كلـي اكثريـت پاسـخ     )16: 2011(گودوين، درصد افزايش پيدا كرد.  59ميزان به 
دهندگان در اين مطالعه مهاجران را سربار خدمات رفاهي و عامل افزايش آمـار جـرم و   

درصـد آنـان معتقدنـد كـه مهـاجران مشـاغل را از چنـگ         60دانند و حدود  جنايت مي
نيمي از آنان نيز اعتقاد دارند كه مهاجران باعـث كـاهش    آورند و شهروندان بومي در مي

 )17: 2011(همان،  شوند. ميزان دستمزد مي

احزاب راست افراطي موضوع مهاجرت را به يك مسئله مهـم در كمپـين انتخابـاتي    
اند آراي بسياري را به  هاي ضد مهاجرتي توانسته اند و از طريق ابراز سياست تبديل كرده

در مطالعه خود در بررسي تـاثير   2لوبرز و شيپرز )70: 2006, 1ويليامز(خود جلب كنند. 
، بيكاران و افـراد بـا تحصـيالت    3مهاجرت بر راست افراطي با بررسي كارگران يقه آبي

رسند كه اين افراد به دليل اينكـه وجـود مهـاجران را     پايين و درآمد كم به اين نتيجه مي
دهنـد.  (لـوبرز و    زاب راسـت افراطـي راي مـي   كنند به اح تهديدي براي خود تلقي مي

                                                      
1 Williams 
2 Lubbers & Scheepers 
3 blue-collar worker 
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در بررسي علل موفقيت جبهه ملي فرانسه مسـئله مهـاجرت را    ايگنازي)  2000شيپرز، 
)هينـورث نيـز معتقـد اسـت مسـئله      1992دانـد. (ايگنـازي،    دليل اصلي اين پيروزي مي

ي )در بسيار2000ترين عامل حمايت از راست افراطي است.   (هينورث،  مهاجرت مهم
از موارد مسئله مهاجرت با موضوع امنيت جامعه پيوند خورده است و اين مسئله به نفع 

)حـزب جمهـوري   32-29: 2004، 1جريان راست افراطي تمـام شـده اسـت. (ايوالـدي    
خواهان آلمان براي مثال مسئله مهاجرت را در پيوند مستقيم با آمار جـرم و جنايـت در   

مك در تبليغات انتخاباتي خود استفاده كرده است. (داند و از اين موضوع  اين كشور مي
در بررسي ديگري كـه در كشـورهاي اتـريش، بلژيـك، دانمـارك،        )2002:166، 2گوان

فرانسه، هلند و نروژ صورت پذيرفته مشـخص گرديـد احـزاب راسـت افراطـي بيشـتر       
و كنند كه نسبت به مسئله مهـاجرت نگراننـد    حمايت خود را از سوي افرادي كسب مي

هـاي موجـود و قـوانين     كنند نرخ كنـوني مهـاجرت باالسـت و از سياسـت     احساس مي
هستند. در كنار اين مسئله مشخص گرديد كه تهديـد فرهنگـي بـراي      مهاجرتي ناراضي

شهروندان به مراتـب بيشـتر از تهديـد اقتصـادي اهميـت دارد و افـرادي كـه احسـاس         
هـا   ه خطـر افتـادن هويـت ملـي آن    كردند مهاجرت باعث افزايش جرم و جنايت و ب مي
) 2008انـد (ريـدگرن,    اي از احزاب راست افراطي حمايت كرده شود به طرز گسترده مي

در كشورهايي مانند اسپانيا، پرتغال و فنالند كه با مسئله مهاجرت به شكل جدي درگير 
ال ميزان ايم. در كشور فنالند براي مث اند ظهور احزاب راست افراطي را شاهد نبوده نبوده

  )3: 2006بوده است. (آرت،  2002تا  1990هاي  درصد در سال 2مهاجرت زير 

                                                      
1 Ivaldi 
2 McGowan 
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  نتيجه گيري
و به موازات گسترش مهاجرت و آغاز جهـاني شـدن و    1980راست افراطي از دهه 

طي روندي رو به رشد در عرصه سياسـي اكثـر كشـورهاي اروپـايي ظهـور پيـدا كـرد.        
ميان احزابي از ايـن طيـف كـه گرايشـات سـنتي و      همانگونه كه بررسي گرديد در اين 

فاشيستي خود را كنارگذاشته بودند بـا تاكيـد بـر مسـائل هـويتي و فرهنگـي بـه جـاي         
نژادپرستي و مقابله با مهاجرت توانستند نظر بسياري از راي دهندگان را به خود جلـب  

  پيدا كنند. اي در عرصه سياسي كشورهاي اروپايي دست كرده و به جايگاه تعيين كننده
هاي مهم جريان راست افراطي عبارتند از: ضديت با ساختار حاكم و احزاب ويژگي

جريان اصلي، پوپوليسم، مخالفت با دمكراسي نمايندگي، مخالفـت بـا اتحاديـه اروپـا و     
همگرايي اروپايي، ضديت با جهاني شدن، ضديت با دموكراسي و كوشش بـراي ايجـاد   

هـاي  با چندفرهنگ گرايي و تاكيد بر فرهنـگ و ارزش  يك حكومت اقتدارگر، مخالفت
ملي، نفرت نسبت به زمان حال به عنوان دوره انحطـاط و نوسـتالژي بـه عصـر طاليـي      

گرايي، بيگانه هراسي، اسالم سـتيزي، يهودسـتيزي و كـولي هراسـي، و از      گذشته، بومي
انند مخالفـت بـا   همه مهم تر مخالفت با مهاجرت. در اين بين برخي از اين ويژگي ها م

مهاجرت در تمامي احزاب راست افراطي به  نظر مي رسيد، ولي در مورد برخي ديگـر  
مانند اسالم ستيزي و يهود ستيزي در كشورهاي مختلف اروپايي، اين احـزاب رويكـرد   
متفاوتي دارند. از سوي ديگر، برخي از خصوصيات هم با يكديگر پيوستگي دارند براي 

ها ريشه مي گيـرد و در   ومي گرايي از مخالفت با اصل برابري انسانمثال ملي گرايي و ب
شود. از طرفي هم ضديت با مهاجرت به دنبال  برخي موارد حتي به نژاد پرستي ختم مي

آورد. اين احـزاب هـم    خود خشونت و بيگانه هراسي را بر عليه اقليت مهاجر به بار مي
عث از بين رفتن مرزهاي ملي كشورشان، چنين اتحاديه اروپا را تهديدي براي خود و با

از بعد ديگر احزاب دانند.  از ميان رفتن هويت فرهنگي، افزايش ميزان جرم و جنايت مي
داننـد و   راست افراطي با رويكرد پوپوليستي، خود را برآمـده از بطـن مـردم عـادي مـي     
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سي نمايندگي خواهان بكار گيري ابزارهايي نظير رفراندوم در همه امور و مخالف دمكرا
هستند. سر انجام ضديت با ساختار به عنوان يكي از مهم ترين خصوصيات اين جريـان  

شود. اين ويژگي همانطور همزمان با افزايش نارضايتي مردم از احزاب جريـان   تلقي مي
اصلي فرصت مهمي را براي اين احزاب فراهم مي آورد و بسياري افـراد بـدون داشـتن    

بررسـي هـواداران و    لوژيك به راست افراطي جذب مي شـوند. وابستگي فكري و ايدئو
پايگاه اجتماعي احزاب راست افراطي نشان دهنده آن است كه اكثريـت آنهـا را مـردان    

دهند. همچنين اين احزاب تعداد زيادي از جوانان را به خود جلب كرده و از  تشكيل مي
سـوي ديگـر هـواداران راسـت     باشـند. از   اين نظر در مقايسه با احزاب ديگر پيشتاز مي

افراطي معموال از سطح تحصيالت پايين برخوردار هستند و از نظر طبقه اجتمـاعي نيـز   
هاي مختلفي را به خود جلب كنند كه در ميان آن حضـور   اين احزاب توانسته اند طيف 

  تر است. طبقه كارگر در حمايت از راست افراطي پر رنگ
در ظهور راست افراطي مشخص گرديد عوامـل   در بررسي علل و عوامل تاثير گذار

متعددي بر اين مسئله تاثير گذارنـد. تغييـر در ايـدئولوژي و اسـتراتژي كنـار گذاشـتنِ       
فاشيسمِ سنتي و ضديت آشكار با دموكراسي، شرايط اجتمـاعي و مشـكالت اقتصـادي،    
مسئله مهاجرت و جهاني شدن در اقتصاد و فرهنـگ كـه باعـث افـزايش بيكـاري و از      
دست رفتن هويت شد و اين مسئله خصوصا حمايـت از راسـت افراطـي را از طبقـات     

هاي حزبي، نارضـايتي از احـزاب و    متوسط و كارگر افزايش داد، كمرنگ شدن وفاداري
جريان اصلي حاكم و بـي اعتمـادي بـه نهادهـاي رسـمي كشـورهاي اروپـايي و آراي        

ايـن احـزاب بـا توجـه بـه ماهيـت       اعتراضي نيز در اين زمينـه تـاثير گـذار بـوده انـد.      
دانند و لذا بسياري از افراد بـدون   ضدساختاري خود را اپوزسيون واقعي نظام حاكم مي

داشتن وابستگي ايدئولوژيكي و صرفا به دليل نشان دادن اعتراض به نظام حاكم به ايـن  
دهند، امري كه در چارچوب بحث راي اعتراضـي مـورد بررسـي قـرار      احزاب راي مي

. با اين حال در اين ميان نقش مسائلي مانند مهاجرت و علل و عوامـل هـويتي و   گرفت
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فرهنگي مانند احساس تهديد فرهنگ و ارزش هاي ملي از سوي مهاجران و اقليـت هـا   
بيشترين تاثير را در افزايش حمايت از جريان راست افراطي را نزد شـهروندان اروپـايي   

زاب راسـت افراطـي در كشـورهاي مختلـف     دارا بوده است. از طرف ديگر وضعيت اح
متفاوت است و نكته مهم اينجاست كه احـزاب راسـت افراطـي سـنتي كـه رويكـردي       

اند حائز هيچ گونه موفقيتي نشدند و بـرعكس احزابـي    نژادپرستانه و نئوفاشيستي داشته
 نظير جبهه ملي فرانسه با تعديل و فاصله گرفتن از نژادپرستي و با تاكيـد بـر فرهنـگ و   

اند نظر بسياري را به خود جلب كنند و در واقع خطر اصلي از سوي اين  هويت توانسته
گردد. همانگونه كه ثابت گرديـد عوامـل    گونه احزاب با رويكرد پوپوليستي احساس مي

اقتصادي در مقايسه با مسائل فرهنگي و هويتي نقش كمرنگ تري داشته اند. به طـوري  
وندان بـه مسـائلي ماننـد اسـالم هراسـي و موضـوع       كه با بررسي آماري رويكرد شـهر 

مهاجرت و تبعات آن مشخص گرديد اصلي ترين عامل گرايش شهروندان بـه حمايـت   
از احزاب راست افراطي را موضـوعات وابسـته بـه مسـئله هويـت و فرهنـگ تشـكيل        

شـود كـه مهـاجران را تهديـد      دهند و بيشترين حمايت از سوي شهرونداني ابراز مي مي
داننـد.   ي تلقي كرده و آنها را باعث از دست رفتن ارزش ها و هويـت خـود مـي   فرهنگ

برخالف برخي كه ظهور راسـت افراطـي را در راسـتاي ادامـه رويـارويي مسـلمانان و       
دانند نگارنده معتقد است مسئله اسالم هراسـي و   هاي صليبي مي مسيحيان از زمان جنگ

ان در كشـورهاي اروپـاي غربـي تنهـا     وجود تعداد مهاجران زياد و به خصوص مسلمان
بياندازنـد و   "ديگـري "دستاويزي براي اين احزاب گرديده تـا مشـكالت را بـر گـردن     

در دوران فاشيسم يهوديان بوده انـد. از سـوي    "ديگري"همانگونه كه اشاره گرديد اين 
ديگر رشد اين احزاب در كشورهايي نظير سوئيس، اتريش، نروژ و دانمارك كـه داراي  

خ بيكاري پايين و رفاه اجتماعي باال هستند نيز گـواه ايـن مطلـب اسـت كـه تهديـد       نر
  گردد. هويتي به مراتب بيشتر از شرايط اقتصادي باعث گرايش به سوي اين احزاب مي

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  پژوهشنامه روابط بين الملل     112

توان گفت اين احزاب ديگر احزاب حاشيه اي نيستند  باتوجه به دورنماي موجود مي
ي و اجتماعي نقش تاثيرگذاري داشته باشند و اند در عرصه هاي مختلف سياس و توانسته
ها نظير چـپ   اند حتي طيف سياسي دچار تحول شده و جايگاه ديگر جريان  باعث شده

اكنـون   و راست ميانه به سمت راست متمايل شود. بطوريكه احـزاب راسـت ميانـه هـم    
كنند براي كسـب نظـر هـواداران راسـت افراطـي شـعارهايي در مخالفـت بـا          سعي مي

گرايي و مهاجرت سر دهند و احزاب چپ نيز براي كسـب آراي ايـن افـراد     فرهنگچند
كنند آنها هم در قبال مهاجران غيرقانوني سخت گيري خواهند كرد. هم اكنـون   اعالم مي

آنچه بيش از هرچيز نشان دهنده آينده رو به رشد اين جريان در اروپاست ايـن مطلـب   
ر جايگـاه اپوزسـيون واقعـي قـرار گرفتـه و      است كه احزاب راست افراطي هم اكنون د

فرصت طلبانه منتظر بهانه اي براي جلب نظر شهروندان اروپـا بـراي در دسـت گـرفتن     
  قدرت هستند.
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