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 چكيده

گردان گراي افراطي رويهاي اروپايي از گروههاي راستپس از جنگ جهاني دوم، مردم و  دولت
با اين حال، در طول دهه اخير شاهد تقويت . شدند و فعاليت اين گروهها نيز غيرقانوني اعالم شد

    .ر كشورهاي مختلف اروپايي هستيمها ديابي سياسي آنپايگاه اجتماعي اين احزاب قدرت
يابي اين گروهها در كشورهاي اروپايي از عوامل گوناگوني ناشي شده است و به نوبه خود قدرت

در اين . تواند پيامدهاي مهمي براي كشورهاي اروپايي و به ويژه اتحاديه اروپا درپي داشته باشدمي
گراي افراطي در يابي گروههاي راست قدرتشود تا به مهمترين علل و پيامدهايمقاله سعي مي

هاي يابي راستهاي تحقيق، در زمينه علل قدرتبر اساس يافته. كشورهاي اروپايي پرداخته شود
   رسد كه موضوعاتي مانند مهاجرت و بحران اقتصادي نقش مهمي را ايفاء افراطي به نظر مي

هها، تشديد مهاجرستيزي از يك سو، و تقويت يابي اين گرودر رابطه با پيامدهاي قدرت. اندكرده
ها و بدبيني به روند همگرايي اتحاديه اروپا از سوي ديگر از اهميت بيشتري برخوردار مخالفت
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 مقدمه

ورهاي اروپايي مانند آلمان، ايتاليا و اسپانيا در گرا در برخي كشيابي گروههاي راستقدرت
هاي بين دو جنگ جهاني، از مهمترين عواملي بود كه به شروع جنگ جهاني دوم دامن زد سال

بنابراين، پس از پايان جنگ . و خسارات جبران ناپذيري را بر كشورهاي اروپايي وارد آورد
اگرچه پس از . نگريستند به اين گروهها ميجهاني دوم، مردم به نوعي با ديده نفرت و انزجار

گرايان افراطي ديگر مانند گذشته فعاليت نداشتند؛ اما معدود گروههايي كه پايان جنگ، راست
در اين زمينه فعال بودند، با عدم استقبال مردم و در برخي موارد پيگيري و مجازات از سوي 

فعاليت اين گروهها و ) انند آلمانم(حتي در برخي كشورها . هاي خود مواجه بودنددولت
از سوي ديگر، اروپا پس از جنگ جهاني دوم در . ها غيرقانوني اعالم شداستفاده از نمادهاي آن

گراي افراطي مبني هاي گروههاي راستمسير همگرايي و اتحاد حركت كرده است كه با آميزه
اين اتحاديه نيز همواره سعي  اين،بنابر. گرايي شديد و تاكيد بر برتري نژادي در تضاد بودملي

در طول . يابي مجدد اين گروهها و بازگشت اروپا به گذشته جلوگيري كندكرده است از قدرت
هاي اروپايي اين بيم و هاي پس از جنگ جهاني دوم تا كنون، همواره در بين مردم و دولتدهه

  .گراي افراطي بيافتدي راستاميد وجود داشته است كه مبادا اروپا بار ديگر در دام گروهها
سياسي  –گراي افراطي و تقويت پايگاه اجتماعي يابي گروهها و احزاب راستاما قدرت

. ها در بسياري از كشورهاي اروپايي به ويژه در طول يك دهه اخير بر كسي پوشيده نيستآن
ها، ي از آنها، سطح حمايت اجتماعهاي فعاليت آنگرا، حوزهتعداد گروهها و احزاب راست

ها به اعمال خشونت در هاي سياسي و پارلماني و همچنين تمايل آنها و پستميزان كرسي
ها را در سطح اين موضوع نگراني. هاي اخير در كشورهاي اروپايي افزايش يافته استسال

  يابي مجدد گروههايسياسي و آكادميك درپي داشته است و بسياري نگرانند كه قدرت
ستاوردهاي اتحاديه اروپا را پس از چند دهه به نابودي بسپارد و بار ديگر اين قاره گرا دراست

شود اين است سوالي كه در اين مقاله به آن پرداخته مي. دشمني و جنگ فرو ببرد  را در تفرقه،
هاي اخير از چه گراي افراطي در كشورهاي اروپايي در ساليابي گروههاي راستكه قدرت

  گرفته و چه پيامدهايي به دنبال خواهد داشت؟عواملي نشات 
گراي افراطي در فرضيه تحقيق اين است كه، با توجه به ماهيت و سابقه گروههاي راست

يابي رسد عواملي مانند مهاجرت و بحران اقتصادي تاثير فراواني در قدرتاروپا، به نظر مي
بي مجدد اين گروهها، كه همواره يااز سوي ديگر، قدرت. اندمجدد اين گروهها ايفاء نموده

تواند باعث تشديد مهاجرستيزي در كشورهاي اند، ميمهاجران را دشمن خود معرفي كرده
تواند باعث  ستيزي مي"ديگر"گرايي و عالوه بر اين، تاكيد اين گروهها بر ملي. اروپايي گردد
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 در بين كشورهاي عضو هاي واگرايانهها با اتحاديه اروپا و تقويت گرايشافزايش مخالفت
  .گردد

گراي يابي گروههاي راستساختار مقاله بر سه بخش استوار است؛ ابتدا به موضوع قدرت
. گرددشود و مصاديق آن ارائه ميهاي اخير پرداخته ميافراطي در كشورهاي اروپايي در سال

 مهاجرت و پردازد كه دو عامليابي مجدد اين گروهها ميبخش دوم به بررسي علل قدرت
يابي در بخش سوم، پيامدهاي احتمالي قدرت. دهدبحران اقتصادي را مورد بحث قرار مي

گرا در دو زمينه مهاجرستيزي و مخالفت با اتحاديه اروپا مورد بررسي قرار گروههاي راست
 . گيردمي

 
  يابي گروههاي راست افراطي در اروپاقدرت. 1

احزاب كمونيسم، . كنندسياسي در اروپا فعاليت مياي از احزاب و گروههاي طيف گسترده
سوسياليسم، سبزها، ليبراليسم، دموكرات مسيحي، محافظه كار و راست افراطي از مهمترين 

با وجود اين كه ميزان محبوبيت و  قدرت . )Ware, 1996: 22(گروههاي سياسي در اروپا هستند 
هاي اخير ها در ساليابي آني و قدرتسياسي اين احزاب در نوسان است، احزاب راست افراط

  . گيرندمورد بررسي قرار ميبا نگراني و حساسيت بيشتري 
-radical (با گذشت بيش از شش دهه از پايان جنگ جهاني دوم، جناح راست راديكال

right-wing(بار ديگر به عرصه  شدت ناسيوناليست،هاي بيگانه ستيز و بهو احزاب و جنبش
امروزه حتي كشورهايي مانند هلند و بلغارستان كه همواره فاقد . انداز گشتهسياسي اروپا ب

 .اند، شاهد الگويي مشابهي مانند ساير كشورهاي اتحاديه اروپا هستندچنين گروههاي بوده
توان همه گيرند و نميگراي افراطي در اروپاي معاصر طيف وسيعي را در بر مياحزاب راست

  توان تنها مهاجرت و مهاجران را عاملنميبه عنوان مثال . اه كردها را به يك ديد نگآن
يابي اين گروهها دانست زيرا در برخي كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي نيز كه تازه به قدرت

  اند و برخالف كشورهاي اروپاي غربي كه مهاجرت درعضويت اتحاديه اروپا درآمده
اين كشورها بحث مهاجرت چندان موضوعيت يابي احزاب راست نقش مهمي دارد، در قدرت

در واقع بايد گفت كه گروههاي . يابي گروههاي راست و افراطي هستيمندارد، شاهد قدرت
  گرا از لحاظ ايدئولوژيكي و سازماني در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در حالمتنوع راست

  .گيري هستندشكل
 كار آساني نيست؛ از اصطالحات ارائه يك تعريف واحد از احزاب راست افراطيحتي 

گرا، راست افراطي و راست تندرو براي توصيف اين احزاب مختلفي مانند پوپوليست، نوملي
ها به طور مستقيم تحت تاثير روشنفكران فاشيست دهه برخي از آن. شوددر اروپا استفاده مي
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ينه ندارند و حتي از نبود اي بر اين پيش قرار دارند، در حاليكه برخي ديگر هيچ نوع علقه1930
هايي برخي از اين احزاب، برنامه. كنندهاي پارلماني انتقاد ميدموكراسي مستقيم در دموكراسي

اقتصاد بازار آزاد دارند، در حاليكه برخي ديگر مخالف اين ديدگاه به ويژه در براي ارتقاء 
گرا ناميدن  دليل نوملي.)Vander Brug and Fennema, 2006( الملل هستندحوزه تجارت بين

گرايي هستند و تحوالت جهاني و برخي از اين احزاب اين است كه خواستار ظهور مجدد ملي
از اصطالح پوپوليسم . كشندفراملي اخير در سطح اروپا را در قالب اتحاديه اروپا به چالش مي

ها دسترسي به آنشود زيرا راهبرد سياسي نيز براي توصيف احزاب راست افراطي استفاده مي
  .)Gingrich and Banks, 2006(است گروههاي مرجع به عنوان نمايندگان مردم 

. گيري بعضي از اين احزاب نيز متفاوت استها و روند تاريخي شكلاز سوي ديگر، زمينه
به . گرايانه استهاي مليميراث راست افراطي در كشورهايي مانند ايتاليا و اتريش داراي بنيان

در . ها تشكيل شدگرايان و ليبرال با ائتالف ملي1956ن مثال، حزب آزادي اتريش در سال عنوا
هايي اين  موضوع را مشاهده كرد؛ سازمان و شبكهنتوان ايخصوص جبهه ملي فرانسه نيز مي

 در. )Mudde, 2011(بودند گرايان دوره استعمارزدايي حزب را تشكيل دادند كه بقاياي ملي
 احزاب راست افراطي در كشورهايي مانند هلند، آلمان، بريتانيا و سوئد برپايه مقابل، برخي

اند؛ گروههايي كه آشكارا از هاي كوچكي از گروههاي تندرو استوار و ساخته شدهشبكه
 در 1988هاي سوئد كه در سال به عنوان مثال، دموكرات. كنندنازيسم و فاشيسم حمايت مي

 Keep Sweeden(ند از جنبش سوئد را سوئدي نگه داريدعرصه سياسي سوئد ظهور كرد

Sweedish( كند مي متولد شد و بر برتري سقيدپوستان تكيه)Art, 2011( . ساير احزاب راست
 Norwegian( نروژ، حزب پيشرفت) Danish People’s Party(افراطي مانند حزب خلق دانمارك

Progress Party(و حزب خلق سوئيس )Swiss People’s Party( چندان ارتباطي به ديدگاههاي
هاي اعتراضي و يا در نتيجه تحول در گرايانه ندارند و تنها به عنوان حركتفاشيستي و ملي

به عنوان مثال، در نروژ و دانمارك اين احزاب ابتدا به عنوان احزاب . انداحزاب ظهور كرده
، اين احزاب بيشتر بر 1980 دهه  زاما به مرور زمان و پس ا. ها رشد كردندمعترض به ماليات

  .(Goodwin et al, 2012:17)موضوعاتي مانند هويت ملي و مهاجرت تاكيد دارند 
در اروپاي مركزي و شرقي نيز احزاب راست افراطي به عنوان يك پديده پساكمونيستي 

روپا ها، و گسترش اتحاديه اظهور كردند و بيشتر بر موضوعاتي مانند فساد اقتصادي، اقليت
اند به بسيج افكار عمومي خواه هستند و توانستهاين احزاب، احزابي تماميت. اندتمركز كرده

توان به در نهايت مي. ها بپردازندهاي قومي به ويژه كوليبرضد اتحاديه اروپا و همچنين اقليت
 هاي اخير در برخي كشورهايگروهي ديگر از احزاب راست افراطي اشاره كرد كه در سال
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زادي در هلند نمونه بارز حزب آ. اي ندارند سابقه و پيشينهگونهاند و هيچاروپايي ظهور كرده
  . تاسيس شد)Geert Wilders(  توسط گيرت وايلدرز2005اين گونه احزاب است كه در سال 

  
   گونه شناسي احزاب راست افراطي در كشورهاي اروپايي.1جدول 

 گراي افراطيحزب راست كشور گيريهاي شكلبنيان

 حزب آزادي اتريش

 حزب منافع فالندرها بلژيك

 جبهه ملي فرانسه

 گرايانههاي مليبنيان

 ائتالف ملي، ليگ شمال ايتاليا

 حزب مردم دانمارك

 هاي راستينفنالندي فنالند

 حزب پيشرو نروژ

 هاي اعتراضي جنبش

 حزب مردم سوئيس

 اتحاديه ملي بلغارستان

 اسلواكيخواه چكخواهان، حزب جمهوريمجمع جمهوري چك

، حزب زندگي و عدالت )جوبيك(جنبش براي مجارستان بهتر مجارستان
 مجارستان

 جنبش خلق لتوني

 هاي لهستانيمجمع خانواده لهستان

 حزب روماني بزرگ روماني

 حزب ملي اسلواكي اسلواكي

گري و سياست نظامي
 پساكمونيستي اقتدارگرايي

 )اروپاي مركزي و شرقي(

 حزب ملي اسلووني اسلووني

 احزاب جديد حزب آزادي هلند

 حزب دموكراسي جديد سوئد

 جبهه ملي بلژيك

خواهان، حزب دموكراتيك ملي آلمان، اتحاديه  حزب جمهوري آلمان
 مردمي آلمان

 هاي ميانهحزب دموكرات هلند

 هاي سوئديهاي ملي، حزب دموكراتاتحزب دموكر سوئد

 گرايي فرهنگيافراط

 حزب ملي بريتانيا، جبهه ملي انگليس

Langenbacher and Schellenberg, 2011: 44)(  
 

و با وجود توان از اصطالحات مختلفي براي توصيف اين احزاب استفاده كرد، هرچند مي
اوت است، اما گيري اين احزاب در كشورهاي مختلف متفها و بسترهاي شكلاين كه زمينه

گراي افراطي وجود دارد كه در اين چند ويژگي و خصيصه مشترك در بين اكثر احزاب راست
تحقيق شعي شده است تا با تكيه بر اين ويژگيها، احزاب راست افراطي به عنوان يك مجموعه 
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موضوع مهاجرت و مقابله با آن به عنوان مثال، . واحد و يكپارچه مورد بررسي قرار گيرند
تراشي دشمن. شودحور و كانون اصلي خانواده احزاب راست افراطي در اروپا محسوب ميم

اين احزاب غالب در واقع، .  است كه در بين اين احزاب مشترك استييكي ديگر از ويژگيهاي
همچنين احزاب . دانندنخبگان سياسي و مهاجران به ويژه مهاجران مسلمان را دشمنان خود مي

ها از تحوالت ناشي از لف روند همگرايي اروپا هستند و تقريبا همه آنراست افراطي مخا
رغم وجود هاي مشترك باعث شده است تا علياين ويژگي. اندبحران اقتصادي متاثر شده

گراي افراطي در كشورهاي اروپايي، در اين تحقيق هاي گسترده در بين احزاب راستتفاوت
  . م و يكپارچه مورد بررسي قرار گيرندها به عنوان يك مجموعه منسجهمه آن

بعد از جنگ جهاني دوم، حمايت يا عضويت در احزاب راست افراطي در بسياري از 
اما با گذر زمان و كمرنگ شدن خاطرات اين . شد كشورهاي اروپايي يك تابو محسوب مي
      ها باو تلفيق آن از شعارهاي ايجاد رفاه اقتصادي جنگ، احزاب دست راستي با استفاده

سي كشورهاي اروپايي به دست  توجهي را در ساختار سيالملي گرايي توانستند جايگاه قاب
 اخير شاهد موفقيت بسياري از احزاب راست افراطي در انتخابات هايسالاروپا در  .آورند

 5/15ستيز آزادي در هلند محزب اسال. است ملي، پارلماني و حتي در سطح اتحاديه اروپا بوده
 درصد آراي پارلمان مجارستان را در سال Jobbik( 7/16(راي پارلمان و حزب جوبيكدرصد آ

هاي متمادي از حضور احزاب پوپوليست در سوئد نيز كه براي سال. اند به دست آورده2010
 به عنوان تنها حزب 2010هاي سوئدي توانست در سال در امان بود، حزب دموكرات

هاي  نيز فنالندي2011در آوريل . ود را وارد پارلمان اين كشور كندمهاجرستيز، نمايندگان خ
. دن درصد آرا را در پارلمان اين كشور به خود اختصاص ده19 ندتوانست )True Finnes( راستين

گراي افراطي، انتخابات پارلمان يونان در ابي گروههاي راستيجديدترين مورد درباره قدرت
 Golden Dawn( 6,9(طلوع طالييگراي افراطي راستحزب خابات، در اين انت.  بود2012ژوئن 

 ,Goodwin et al)  كرسي پارلمان يونان به دست آورد300 كرسي را از 19صد آرا و در

2012:19).   
در  )Alliance of European National Movements(اهاي ملي اروپاحزابي مانند ائتالف جنبش

 در ايتاليا، )Tricolor Flame( در فرانسه، شعله سه رنگ )National Front( مجارستان، جبهه ملي
در سوئد و جبهه ملي در بلژيك با اقبال بيشتري از  )National Democrats( هاي مليدموكرات

اكنون سياست جديدي را در احزاب راست افراطي هم. اندسوي شهروندان خود روبرو شده
ران جوان، كاريزماتيك و تحصيلكرده درصدد بهبود اند؛ اين احزاب با معرفي رهبپيش گرفته

  سايت،هاي جديد مانند وبجايگاه خود در ميان شهروندان اروپايي هستند و از فناوري
  سايت جبهه ملي فرانسه دارايبه عنوان مثال، وب. كنندبوك و توئيتر استفاده ميفيس
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ا براي معرفي خود به عنوان ههاي متعددي به زبان انگليسي است كه بيانگر تالش آنبخش
اين احزاب، عالوه بر موفقيت در برخي . الگويي براي ساير همتايان خود در ساير كشورهاست

ها بر آن. هاي ديگري نيز در حال افزايش قدرت خود هستندانتخابات پارلماني، به شيوه
كنند و يل ميهاي خود را بر سياستمداران تحمگذارند، خواستهها تاثير ميگذاريسياست

ها مواضع افراطي توان گفت كه آنبه طور خالصه مي. دهندايستارهاي اجتماعي را تغيير مي
هاي ميان در حقيقت، به رغم وجود تفاوت. كنندسنتي خود را بر جوامع خود تحميل مي

هاي كشور متبوع خود ها در تالش براي تغيير سياستاحزاب راست افراطي در اروپا، همه آن
 Goodwin et)هايي مانند مهاجرت، مذهب و فرهنگ ملي با يكديگر اشتراك نظر دارند ر حوزهد

al, 2012:119).   
ها سياسي آن افزايش پايگاه اجتماعي و قدرت گراي افراطي بهابي احزاب راستي قدرتاما

شود؛ تشويق و تحريك شهروندان به اعمال خشونت يكي از موضوعاتي است كه محدود نمي
حمالت صورت . گرا برانگيخته استيابي گروههاي راستها را در ارتباط با قدرتگرانين

 در كشور نروژ و 2011 جوالي 22در تاريخ  )Anders Breivik( گرفته توسط آندرس برويك
هاي بسياري در اين  آلمان كه مسئول قتل در كشور2011 سال كشف يك گروه نئونازي در
هاي هشدار را در خصوص ظهور مجدد گروههاي راست افراطي كشور بود، بار ديگر زنگ

 طلوع حزب هواداران زيآمخشونت اقدامات همچنين،. براي كشورهاي اروپايي به صدا درآورد
 راي ونان يشهروندان ازي اريبس ينگران آني اعضا مفرطي نژادپرست و ونان يكشور در ييطال
  .است ختهيبرانگ

  
  است افراطيداليل قدرت يابي احزاب ر. 2
 در نه،يزم نيا در هاينگران و اروپا دري افراطي گراراستي گروهها قدرت شيافزا دنبال به
 احزاب نيا مجددي ابيقدرتي هانهيزم و عللي بررس بهي اندهيفزا توجه رياخ سال چندي ط

ي اگسترده مباحث زيني ارسانه وي اسيس ،يدانشگاه محافل انيم در. است گرفته صورت
ي بررس به شد خواهدي سع مقاله از بخش نيا در .است شده مطرح موضوع نيا علل بارهدر

 نهيزم نيا ر راي متعدد علل اگرچه. ميبپردازي افراط راستي گروههاي ابيقدرت علل نيمهمتر
 رياخي هاسال در اروپاي اقتصاد بحران و مهاجرت موضوع كهيي آنجا از اما برد، نام توانيم

ي گراراستي گروهها همه مشترك طور به هم و هستند برخورداري شتريب تياهم از  هم
 .ميپردازيم موضوع دو نيا حيتوض به اند،داده قرار ريتاث تحت راي افراط
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  مهاجرت. 1. 2
هاي اخير در كشورهاي اروپايي تا حدودي نيز متاثر از حضور در سالظهور احزاب راست 

موج جديد ظهور احزاب راست افراطي واكنشي به پديده  در واقع، كه .استمهاجران بوده
با توجه به نارضايتي  .)Mude, 2012: 9(مهاجرت گسترده به كشورهاي اروپايي بوده است 

كنند تا گراي افراطي تالش ميعمومي در بين مردم هر كشور نسبت به مهاجران احزاب راست
كنند تا با پيوند زدن مشكالت  تالش مياين احزاب. از اين موضوع به سود خود استفاده ببرند

ها به پذيرش آداب و رسوم  به مهاجران و موظف ساختن آن و اقتصادي اجتماعيمسائلو 
 سپتامبر، از 11اين احزاب به دنبال . دهندگان را به خود جلب كنندكشورهاي ميزبان، نظر راي

 مختلف جهان بهره هايپذيري حاصل از حمالت تروريستي در بخشاحساس ترس و آسيب
 به دهند،، كه بخش عمده مهاجران در كشورهاي اروپايي را تشكيل ميبردند و مسلمانان را

برخي كارشناسان بر . هاي كشورهاي اروپايي معرفي كردندعنوان تهديدي عليه امنيت و ارزش
احزاب اين باورند كه تداوم مهاجرت به اروپا و پررنگ شدن حضور مسلمانان دستاويزي براي 

راست افراطي و پيروزي آنها در انتخابات پارلماني كشورهايي همچون سوئد، نروژ، فنالند، 
 در 2011به عنوان مثال، در انتخابات آوريل . مجارستان، ايتاليا، دانمارك، هلند شده است

توانست با كسب هاي مهاجرستيزي خود با اعالم سياستهاي حقيقي فنالند، حزب فنالندي
 Laurence and) آرا خود را به عنوان سومين حزب در اين انتخابات معرفي كند  درصد19

Vaisse, 2011. (  
جبهه ملي فرانسه و حزب آزادي در هلند نيز همواره از وجود احساسات ضد مهاجران در 

به عنوان مثال، حزب . اند خود در انتخابات استفاده كرده ياين دو كشور براي افزايش آرا
هاي عصر  كند كه ريشه هاي ايدئولوژيكي اين حزب به ايده د همواره ادعا ميآزادي هلن

اين . كند ها و اصول در برابر مهاجران دفاع مي گردد و همواره از اين ايده روشنگري بازمي
گذرد با استفاده از شعارهاي ضدمهاجرتي و اسالم   سال از زمان تاسيس آن مي5حزب كه تنها 

  . به خود اختصاص دهد2010سوم را در انتخابات سال ستيزانه توانست رتبه 
در حقيقت، تحول جديدي كه در خصوص احزاب راست افراطي در اروپا صورت پذيرفته 

اند در بسياري از موارد ساير گروهها، حتي احزاب چپ و اين است كه اين احزاب توانسته
هاي هويت به عنوان عاملي متمايل به ميانه را نيز به اهداف خود نزديك كنند و از مولفه

  .)Guibernau, 2010: 16(ساز با ساير احزاب استفاده كنند وحدت
  

  بحران اقتصادي .2. 2
يابي بيشتر احزاب بسياري از صاحبنظران معتقدند كه بحران اقتصادي كنوني به ظهور و قدرت

ه و حزب هاي حزب جبهه ملي در فرانسها به موفقيتآن. راست افراطي منجر خواهد شد
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اگرچه موضوعاتي مانند مرزها و مهاجرت از ديرباز مورد . كنندطلوع طاليي در يونان اشاره مي
هاي اما اثرات بحران اقتصادي و اتخاذ سياست توجه كشورهاي اروپايي قرار داشته است،

ها  و هاي اروپايي موجب شده است كه اقبال بيشتري به برنامهرياضتي از سوي دولت
در جوامع اروپايي جواناني كه از شرايط . )Bridge, 2012(است افراطي بشود شعارهاي احزاب ر

هاي گروههاي راست افراطي شغلي و مالي مناسبي برخوردار نيستند، استقبال بيشتري از برنامه
ها در واقع، اين گروهها بر اين باور هستند كه دولت بيش از آن. اندمبني بر مهاجرستيزي داشته

افرادي كه داراي تحصيالت پايين هستند و در مناطق محروم  بنابراين،. كندوجه ميها تبه اقليت
گراي افراطي دارند سكونت دارند، تمايل بيشتري براي گرايش به سمت گروههاي راست

)Bowyer, 2010: 611( . 

هاي اند با استفاده از نارضايتي شهروندان اروپايي از سياستاحزاب راست افراطي توانسته
نارضايتي از مديريت . ياضت اقتصادي، محبوبيت خود را در بين افكار عمومي افزايش دهندر

ها در مهار بحران اقتصادي، سطح باالي بيكاري، رشد اقتصادي پايين و كاهش ناكارآمد دولت
گراي افراطي رفاه اجتماعي همه از موضوعاتي است كه زمينه را براي تبليغات گروههاي راست

به عنوان مثال، حزب طلوع طاليي در يونان كه از . )Smith and Park, 2012(ند كفراهم مي
پس از بحران اقتصادي در اين كشور به تدريج شاهد   شود،احزاب نئونازي محسوب مي

هاي  درصد از كرسي20 حدود 2012افزايش حمايت مردمي بود و در انتخابات پارلماني سال 
  .پارلمان را كسب كرد

 
  يابي گروههاي راست افراطيهاي قدرتپيامد. 3

  هاي قابل توجهي را برايتواند چالشها مييابي آنوجود احزاب راست افراطي و قدرت
ها ممكن است به بروز هرچند حضور آن. هاي سياسي و اجتماعي در اروپا پديد بياوردنظام

د فضاي سياسي را در توانبحران دموكراتيك منجر نشود، اما موفقيت احزاب راست افراطي مي
اين امر از . اروپا تغيير دهد و موجب افزايش عدم تساهل و تسامح در كشورهاي اروپايي شود

تواند موجب تضعيف انسجام اجتماعي و افزايش مهاجرستيزي شود و از سوي يك طرف مي
 در گرايانه و تقويت اقدامات واگرايانههاي مليتواند زمينه را براي رشد گرايشديگر مي

يابي در اين قسمت به بررسي جداگانه اين دو پيامد محتمل قدرت. اتحاديه اروپا فراهم نمايد
  .پردازيمگروههاي راست افراطي مي

  
  تشديد مهاجر ستيزي. 1. 3

تواند موجب افزايش برخي صاحبنظران بر اين باورند كه حضور يك حزب راست افراطي مي
در حقيقت، اين تاثيرگذاري هم از طريق نفوذ بر .  بشودستيزي در جامعهنژادپرستي و بيگانه
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   موفقيت اين احزاب . پذيردكنشگران سياسي و هم تغيير ايستارهاي شهروندان صورت مي
به عنوان مثال، اندرسن و اونز با . عدم تساهل و نارضايتي سياسي شودترويج تواند موجب مي

بي به اين نتيجه رسيدند كه رابطه مستقيمي  كشور اروپاي غر7انجام يك مطالعه تطبيقي در 
ها و تعصبات قومي وجود ميان پيروزي احزاب راست افراطي در انتخابات و افزايش تبعيض

  .)Andersen and Evans, 2004(دارد 
هاي هاي يهودستيزي خود در دههاحزاب راست در اروپا پس از كنار گذاشتن سياست

نسل جديد اين . اندفتهستيزي را در پيش گربه ويژه اسالماجر ستيزي و هاي مهگذشته، سياست
  ها را كساني تشكيل سپتامبر ظهور كردند و اعضاي آن11 در دوره بعد از حوادث احزاب

اند احزاب راست افراطي جديد توانسته. دهند كه احزاب راست ميانه را ترك كرده بودندمي
رهبران اين احزاب . ي اروپايي تضعيف كنندگرا را در كشورهاموقعيت بسياري از احزاب چپ

براي به دست آوردن مشروعيت سياسي، خود را مدافع ارزشهاي ملي در برابر اسالمي شدن 
  . )Emre and Altinas, 2012(دهند جلوه مي

به هنگام دفاع از محدودسازي  )Italian Northern League(اعضاي جامعه شمال ايتاليا
اند و گروه  مطرح كرده مليهايي مربوط به امنيتان، استداللساخت مساجد توسط مسلمان

هاي امنيتي براي اعتراض به تخصيص از بهانه )Belgian Vlaams Blok( والمز بالك بلژيك
است جبهه ملي فرانسه نيز هشدار داده . استهاي مالي دولتي به مسلمانان استفاده كرده كمك

تر از مومنان وفادارند كه تهديدي عليه حاكميت ملي زرگكه مسلمانان اين كشور به اجتماعي ب
 ميليون 6در فرانسه "، )-Le Pen Marie Jean( به گفته ژان ماري لوپن .شوندفرانسه محسوب مي

اگر اين مسلمانان به . اندشهروند مسلمان وجود دارد كه در سالهاي اخير به اين كشور آمده
تگي به موجوديت ديگري داشته باشند، بسيار رغم شهروندي فرانسوي خود احساس وابس

 در لوموند منتشر شد نسبت به 2003اي كه در آوريل لوپن در مقايسه. "خطرناك خواهند بود
گزارش (افزايش مسلمانان به تعدادي كه بتوانند فرماندهي كشور را به دست بگيرند، هشدار داد 

  .)118: 1388المللي حقوق بشر هلسينكي، فدراسيون بين
هاي احزاب راست پوپوليست باعث تشويق عدم تساهل در قبال  كه لفاظي در حالي

مسلمانان و ديگر اعضاي اقليت شده است، شهرت اين احزاب و گرايش فزاينده مردم به آنها 
تري در خصوص مهاجرت اتخاذ باعث شده تا احزاب سياسي ديگر نيز مواضع سختگيرانه

تري گيرانههاي مهاجرت سختوجود آمدن سياستموارد باعث به اين امر در بسياري از . كنند
.  م2000در كشور اتريش، حزب آزادي كه از احزاب راستگرا است و  از سال . شده است

بخشي از حكومت بوده با اقدامات خود بخشي از قانون پناهندگي اين كشور را توسط دادگاه 
حزب حامي .  م2001زب مردم از سال در دانمارك كه ح. قانون اساسي غيرقانوني كرد
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ترين قوانين مهاجرتي در گيرانهاست، قوانين مهاجرت جديد از جمله سختحكومت بوده 
در كشور هلند، حزب مشاركت به رهبري پيم فورتوين پوپوليست اگر .  استجهان غرب بوده

 اين كشور هاي مهاجرتيچه دوران كمي را حكومت كرد، اما ميراث آن همچنان بر سياست
همچنين در كشورهايي نيز كه احزاب راست پوپوليست نفوذ محدودي . سايه انداخته است

هاي امنيتي پيوند خورده هاي مهاجرتي با نگراني سپتامبر سياست11اند، پس از حمالت داشته
در اسپانيا و يونان اقدامات محدودكننده جديدي براي مبارزه با مهاجرت غيرقانوني به . است

در سوئد، حكومت اين كشور با نقض .  استنوان بخشي از مبارزه با تروريسم اجرا شدهع
زاد و مرشدي(المللي حقوق بشر افراد مظنون به تروريسم را اخراج كرده است هنجارهاي بين

در واقع، خشونت واكنش طبيعي مردم و اقشار مختلف يك كشور به اين  .)120- 121: 1386غفاري، 
 اما .كنندها را به منابع شغلي و رفاهي تهديد ميمهاجرين خارجي دسترسي آنتصور است كه 

هاي زماني كه اين موضوع با تبليغات سازماندهي شده و حمايت از سوي احزاب و دولت
   .بارتري به همراه خواهد داشتحاكم همراه باشد، اثرات خشونت

، ضمن مشروعيت مانانگراي افراطي برضد مهاجرين و مسلتبليغات گروههاي راست
 باعث تغيير در بين تركيب هواداران اين گروهها و افزايش بخشيدن به خشونت عليه مهاجرين،

در گذشته، . گرايش اقشار تحصيلكرده و مسئولين كشورهاي اروپايي به اين احزاب شده است
طي بودند؛ مسيحيان مذهبي از مناطق فقير و نواحي روستايي مهمترين پايگاه احزاب راست افرا

. اما امروزه اقشار اجتماعي تحصيلكرده نيز از مهمترين حاميان گروههاي راست افراطي هستند
 درصد راي دهندگان به احزاب راست 50 تا 38دهد كه بين تحقيقات صورت گرفته نشان مي

افراطي در دانمارك، فرانسه، سوئيس و اتريش از مديران اجرايي و يا صاحبان مشاغل 
 .)Emre and Altinas, 2012(تند خصوصي هس

در بعد : نگرنداحزاب راست افراطي، مهاجران را در سه زمينه به عنوان يك تهديد مي
فرهنگي، مهاجرت به عنوان تهديدي براي همگوني و انسجام فرهنگي كشورهاي پذيريا 

در توانند خواهند و نميباور عمومي بر اين است كه مهاجران نمي. مهاجران مطرح است
 در .شود ياد مي"سونامي"فرهنگ كشور ميزبان جذب شوند و اغلب از مهاجران به عنوان 

استدالل احزاب . شوندحوزه امنيتي، مهاجرت و جرايم همواره به يكديگ پيوند داده مي
 11حوادث . آورندگراي افراطي اين است كه مهاجران غالبا به اقدامات مجرمانه روي ميراست

از آن اقدامات تروريستي در لندن و مادريد باعث شد كه مهاجرت به تروريسم سپتامبر و پس 
گراي افراطي معتقدند كه مهاجران بار سنگيني در حوزه اقتصادي، احزاب راست. پيوند بخورد

هاي شغلي را از چنگ شهروندان اروپايي خارج بر دوش كشورهاي اروپايي هستند و فرصت
با توجه به . )Mude, 2012: 10( دانند پيوند مستقيم با مهاجران ميها بيكاري را درآن. كنندمي
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گراي افراطي براي مبارزه با مهاجرين و تشديد بحران و تمايل فزاينده گروههاي راست
تواند رسد كه تداوم حضور اين احزاب ميمشكالت اقتصادي در جوامع اروپايي، به نظر مي

آميز عليه مهاجران در كشورهاي اروپايي، كه ن تبعيضهاي خشونت بيشتر و اعمال قوانيزمينه
  .دهند، را فراهم نمايندها را مسلمانان تشكيل ميبخش اعظمي از آن

  
  گرايي و مخالفت با همگرايي اروپاييتاكيد بر ملي. 2. 3

در واقع، . گراي افراطي عالوه بر مهاجرستيزي، با اتحاديه اروپا نيز مخالف هستنداحزاب راست
گرايي اروپايي همانند موضوع مهاجرت يك ها بر اين باورند كه اتحاديه اروپا و روند همآن

در ميان . )Emre and Altinas, 2012(شود تهديد اساسي براي هويت ملي كشورها محسوب مي
ناقدان شديد همگرايي "طيف وسيع احزاب اروپايي، احزاب راست افراطي در مجموعه 

هاي اصلي اين گروه، عالوه بر مخالفت با مهاجرت، مولفه. دگيرن قرار مي1"اروپايي
رنگ شدن مظاهر گرايي اروپايي كه به كمناسيوناليسم افراطي و مخالفت با مظاهر هم

  . )436: 1391بزرگمهري، (باشد گردد، ميناسيوناليسم منجر مي
الگوي : كنندياحزاب راست افراطي در قبال همگرايي اتحاديه اروپا از سه الگو پيروي م

در الگوي مخالفت كامل، هرچند . مخالفت كامل، الگوي موافقت مشروط و الگوي مصالحه
احزاب راست افراطي با خصوصيات تاريخي، مذهبي و فرهنگي مشترك در بين كشورهاي 
اروپايي موافق هستند؛ اما با همكاري در درون چارچوب اتحاديه اروپا و ساختارهاي نهادي و 

     گيري يك جامعه سياسي اروپايي مقاومت ال مخالف هستند و در برابر شكلسياسي كام
ها و بازگرداندن حاكميت  ملت-ها تغيير جريان قدرت به سود دولتهدف عمده آن. كنندمي

در الگوي مشروط، موضوعاتي . نهادهاي ملي و مخالفت با نظام حكمراني اتحاديه اروپا است
هاي كنوني روپا و پذيرش مباني همكاري مطرح است اما با سياستمانند ميراث مشترك مردم ا

ها و به طور كلي در اين الگو، از سياست. شودو همچنين ساختار اتحاديه اروپا مخالفت مي
اين الگو خواستار وجود همكاري در سطح . شودنهادهاي حكمراني در اتحاديه اروپا انتقاد مي

الگوي . ها نشودفراملي موجب از بين رفتن حاكميت دولتاروپا تا آنجايي است كه نهادهاي 
گيري توسط نهادهاي فراملي و موافق اصالحات با هدف مشروط متضمن مخالفت با تصميم

گرا با با فرهنگ مشترك در الگوي مصالحه، احزاب راست. ها استتضمين حاكميت ملت
كنند اما مخالف ايجاد يك  ميهاي همگرايي حمايتاروپايي موافق هستند، از مباني و شيوه

در اين الگو، احزاب افراطي بر اين باور هستند كه همگرايي . واحد سياسي اروپايي هستند
                                                           

1 .Hard Euroscepticism: يي اروپايي گراهم فيضع ناقدان از كهيي اروپا معتدل راست احزاب با سهيمقا در)Soft 

Euroscepticism  (شوديم شامل راي حيمس دموكرات و كار محافظه احزاب و شونديم محسوب. 
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. ها باشدتواند به سود دولتاروپايي ضرورتا ايده خوبي نيست اما برخي از ابعاد آن مي
؛ با اين حال، گيري به اتحاديه اروپا چندان مورد پذيرش نيستواگذاري اختيارات تصميم

  . )Vasilopoulon, 2011: 232-238(شود همگرايي اقتصادي براي كشورها ضروري تلقي مي
  

   الگوي مخالفت راست افراطي با همگرايي اروپايي.2جدول 
 ابعاد همگرايي اروپايي

واحد سياسي 
 اروپايي

هاي همكاري
 سياسي

مباني 
 همكاري

اشتراك 
 فرهنگي

الگوهاي 
 مخالفت

مخالفت  موافق مخالف الفمخ مخالف
 كامل

موافقت  موافق موافق مخالف مخالف
 مشروط

 مصالحه موافق موافق موافق مخالف

  
گراي افراطي بر وجود برخي از گروههاي راستشود، اگرچه همانطور كه مشاهده مي

عناصر مشترك هويتي و فرهنگي در جوامع اروپايي اذعان دارند و حتي همگرايي را در برخي 
ها با ايجاد يك واحد يكپارچه دانند، اما همه آنها در بين كشورهاي اروپايي مفيد ميينهزم

ها سياسي به نام اتحاديه اروپا مخالف هستند و معتقدند كه حاكميت و استقالل ملي دولت
گراي اين احزاب و حركت اتحاديه اروپايي در با توجه به ماهيت ملي. همچنان بايد حفظ گردد

رسد كه اين احزاب در آينده همچنان از مخالفان اصلي گرايي، به نظر ميضاد با مليمسير مت
به عنوان مثال، مارين لوپن، نامزد جبهه ملي در انتخابات . روند همگرايي اتحاديه اروپايي باشند

هاي انتخاباتي خود خواستار خروج فرانسه ، در رقابت2012رياست جمهوري فرانسه در سال 
وي همچنين از ادغام سياسي فرانسه . ورو و استفاده مجدد از پول ملي، فرانك، بوداز حوزه ي

  .)Smith and Park, 2012( در اتحاديه اروپا به شدت انتقاد نمود
بروز مشكالت گسترده اقتصادي براي برخي كشورهاي اروپايي در طول بحران اقتصادي 

اديه اروپا در بين مردم اروپايي و به ويژه ها نسبت به سازوكار اتحاخير، باعث افزايش بدبيني
اين موضوع فضاي مناسبي را براي گسترش تبليغات گروههاي . زده گرديدكشورهاي بحران

افزايش قدرت . گراي افراطي براي مقابله با روند همگرايي اروپا فراهم نموده استراست
رلمان تا حدود زيادي هاي پاحزب طلوع طاليي در يونان و به دست آوردن برخي از كرسي

  .متاثر از همين فضاي ضديت با همگرايي اروپايي است
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  يجهنت
هاي اخير با استقبال و حمايت عمومي بيشتري گرا در طول سالاحزاب و گروههاي راست

هاي سياسي، ميزان آراء كسب شده ميزان حضور در رقابت. اندنسبت به گذشته برخوردار شده
گرا در يابي مجدد گروههاي راستي پارلماني همه از مصاديق قدرتهادر انتخابات و كرسي

گرا در گيري احزاب راستهاي شكلاگرچه ريشه. صحنه سياسي و اجتماعي اروپا هستند
يابي كشورهاي اروپايي متعدد هستند و از كشوري به كشور ديگر متفاوت هستند؛ اما قدرت

هاي اخير يك چالش مشترك محسوب در سالگرا در كشورهاي اروپايي مجدد احزاب راست
مسائلي مانند مهاجرت و بحران . شود كه در بسياري از كشورهاي اروپايي وجود داردمي

يابي هاي اخير تاثير فراواني بر افزايش استقبال مردمي از اين احزاب و قدرتاقتصادي در سال
  .ها داشته استآن

يابي اين ها، قدرتهاي آنشعارها و برنامهبا توجه به ماهيت و ويژگي اين گروهها و 
تواند پيامدهاي مهمي هم در سطح داخلي و هم در سطح اتحاديه اروپا براي گروهها مي

گرا به شدت با مهاجرت مخالف و خواستار گروههاي راست. كشورهاي اروپايي داشته باشد
هاي قتصادي در سالمشكالت ا. تشديد قوانين ضد مهاجرتي در كشورهاي متبوع خود هستند

اخير باعث افزايش بيكاري و كاهش سطح رفاه اقتصادي مردم در كشورهاي اروپايي شده 
هاي مهاجرستيزي احزاب است كه اين موضوع باعث استقبال بيشتر آنان از شعارها و برنامه

 با توجه به تمايل فزاينده مردم به اين گروهها و تمايل اين. گراي افراطي شده استراست
رسد كه خشونت عليه مهاجران همچنان به عنوان گروهها براي مقابله با مهاجران، به نظر مي

  .يك چالش اساسي مطرح باشد
گراي افراطي و  ستيز احزاب راست"ديگر"گرا و از سوي ديگر، با توجه به ماهيت ملي

 و جايگاه برتري ها با روند همگرايي اروپايي، به هر ميزان كه اين احزاب از قدرتمخالفت آن
هاي بيشتري مواجه در عرصه سياسي و اجتماعي اروپا برخوردار شوند، اتحاديه اروپا با چالش

 بتوانند بر 1930گراي افراطي مانند دهه شود كه احزاب راستاگرچه تصور نمي. خواهد شد
  رات تواند اثيابي بيشتر اين گروهها ميعرصه سياسي اروپا تسلط پيدا كنند، اما قدرت

  . اي براي اتحاديه اروپا داشته باشدواگرايانه
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