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مقدمه
اروپا  افراطی در  احزاب ملی گرای راست 
طي دهه هاي گذش��ته رش��د قابل توجهی 
داش��ته و به یکي از چالش ه��اي پیش رو 
در کش��ورهاي اروپای��ي تبدیل ش��ده اند. 
این احزاب در ش��کلي متن��وع و تقریباً در 
تمامی کش��ورهای اروپای��ی حضور دارند 
و ب��ا برخورد افراط گرایان��ه با موضوعاتی 
نظی��ر دفاع از ارزش ه��ا، فرهنگ و هویت 
و  اصل��ی  اح��زاب  سیاس��ت های  مل��ی، 
میان��ه روی اروپای��ی را در قب��ال بح��ران  
اقتصادی و بحران مهاج��ران و پناهجویان 
ب��ه نقد کش��یده و خ��ود را به عن��وان تنها 
نیروی امیدبخش و خواس��تار تغییر معرفی 
نموده اند. بررس��ي میزان آراي کسب شده 
در انتخاب��ات محل��ی و مل��ی و انتخاب��ات 
پارلمان اروپایی از س��وي این احزاب در 
طول دو دهه گذش��ته، بیانگ��ر روند رو به 

رش��د آنها و نشانگر این مسئله است که راست افراطي از حاشیه به 
متن صحنه سیاسی اروپا بازگشته است. برخی از آنها به دولت های 
ائتافی راه پیدا کرده اند و برخی دیگر با حضور مس��تمر و کسب 
آراء چش��م گیر و تعداد کرسی های قابل اعتنا در پارلمان های ملی 
و پارلمان اتحادی��ه اروپا به وزنه ای تأثیرگذار در صحنه سیاس��ی 
اروپ��ا تبدیل ش��ده اند. گ��زارش حاضر، ضمن توصی��ف اجمالی 
وضعی��ت این احزاب، به بررس��ی علل رش��د و قدرت یابی آنها و 
همچنی��ن پیامده��ای آن در صحنه سیاس��ی اجتماعی اروپا خواهد 

پرداخت.

توصیف وضعیت
امروزه کمتر انتخاباتی در کش��ورهای اروپایی برگزار می ش��ود که 
یک پای جدی رقابت، یک حزب ملی گرای راس��ت افراطی نباشد. 
به عن��وان نمونه، در یک��ی از جدیدترین انتخابات برگزارش��ده در 
کش��ور آلمان، حزب ملی گ��رای افراطی »بدیلی ب��رای آلمان١« در 
جریان انتخابات محلی ایالت مکلنبورگ- فورپومرن که در اواس��ط 
شهریور برگزار شد، توانس��ت با کسب نزدیک به 2١درصد آراء از 
حزب حاکم اتحادیه دمکرات مسیحی پیشی بگیرد. نکته قابل توجه 
1. Alternative fur Deutschland

رشد و قدرت یابی احزاب  راست 
افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها

امروزه احزاب ملی گرای راست افراطی در اروپا از استقبال و حمایت عمومي بیشتري نسبت به گذشته 
برخوردار ش�ده اند. با توجه به ماهیت و ویژگي این احزاب و شعارها و برنامه هایشان، قدرت یابي آنها 
چالش�ی ج�دی برای اتحادیه اروپ�ا و دولت های عضو آن خواهد بود. از این رو، نوش�تار پیش رو در 
پی پاس�خ به این پرس�ش برآمده اس�ت که قدرت یابي احزاب ملی گرای راست افراطی در کشورهاي 

اروپایي از چه عواملي نشأت گرفته و چه پیامدهایي به دنبال خواهد داشت؟

اشاره:

یاسر نورعلی وند*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

تحلیل
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رشد و قدرت یابی احزاب  راست افراطی 
در اروپا؛ علل و پیامدها

این اس��ت که ایالت مذکور خاستگاه ایالتی آنگا مرکل صدراعظم 
آلمان است و این پیروزی برای این حزب در شرایطی رقم می خورد 
که تنها سه سال از تأس��یس آن می گذرد. در نتیجه انتخابات محلی، 
حزب مذکور در 9 ایال��ت از ١6 ایالت آلمان دارای نماینده خواهد 
ب��ود و اگر به همین ش��کل به روند رو به رش��د خ��ود ادامه دهد در 
انتخابات پارلمانی س��ال آینده صاحب کرس��ی خواهد شد که پس 
از جنگ جهانی دوم رخدادی بی سابقه در آلمان محسوب می شود.  
نمونه خیره کننده دیگری که در ماه های اخیر رخ داد، به انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اتری��ش )24 آوریل 20١6/ 5 اردیبهش��ت ١٣95( 
مربوط می ش��ود. در این انتخابات، نوربرت هوفر از حزب راس��تگرای 
افراط��ی »آزادی اتریش١« بی��ش از ٣6درصد آرا را ب��ه عنوان نفر اول 
کسب کرد و از آنجایی که هیچ یک از نامزدها حائز بیش از 50درصد 
آرا نشدند، انتخابات به دور دوم کشیده شد. این اولین بار پس از جنگ 
جهانی دوم اس��ت که رئیس جمهور آینده اتریش، از سوی یکی از دو 
ح��زب اصلی محافظه کار و میانه روی »مردم« یا »سوس��یال دموکرات« 
حمایت نمی شود. در دور دوم انتخابات که در 22 مه 20١6 برگزار شد، 
الکساندر ون در بلن از حزب سبزها که در دور نخست با 2١درصد آراء 
دوم شده بود با حمایت احزاب میانه رو و با اختافی اندک نوربرت هوفر 
را شکست داد. در تاریخ اول ژوئیه 20١6، دادگاه قانون اساسی اتریش 
نتای��ج دور دوم انتخابات را ابطال ک��رد و رأی به برگزاری مجدد دور 
دوم انتخابات داد که بعید نیست در نتیجه برگزاری مجدد این انتخابات 
برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم حزب ملی گرای راست افراطی 

آزادی در این کشور قدرت را به دست گیرد.
برآمدن احزاب راس��ت افراطی تنها به نمونه ه��ای فوق الذکر در 
ماه های اخیر محدود نمی ش��ود، بلکه روند رو به رش��د این احزاب از 
یک دهه پیش به این سو آغاز شده است. اگرچه ظهور و شکل گیری 
برخ��ی از این احزاب به دهه ه��ای ۷0 و 80  میادی )همچون حزب 
آزادی اتری��ش، جبه��ه ملی فرانس��ه و بل��وک فلمی��ش در بلژیک( 
بازمی گردد، اما ظهور و گس��ترش اکث��ر قریب به اتفاق آنها به عنوان 
یک تحول و پدیده سیاسی- اجتماعی فراگیر در ظرف کمتر از یک 
دهه گذش��ته و تقریب��اً در بحبوحه بحران مالی 2008 به این س��و رخ 
داده اس��ت. در حالی که پس از جنگ جهاني دوم و به س��بب ترس 
از بازگش��ت فاشیسم و نازیسم، حمایت یا عضویت در احزاب راست 
افراطي در بس��یاري از کشورهاي اروپایي یک تابو محسوب می شد، 
امروزه شاهد هستیم که به سبب تحوالت سیاسی و اجتماعی دهه های 
1. Freiheitliche Partei Österreichs

گذش��ته، در بسیاری از کش��ورهای اروپایی 
اح��زاب ملی گرای راس��ت افراط��ی از توان 
جذب ١0 تا ٣5درصد آرا برخودار شده اند. 
جدول )١( به خوبی گویای وضعیت احزاب 
راست افراطی در انتخابات سال های اخیر در 

برخی کشورهای اروپایی است.
هر چن��د در مقطع فعلي هن��وز مجموعه 
نیروهاي چپ و راس��ت میانه از اکثریت رأي 
مردم کش��ورهای اروپا برخوردارند و احزاب 
راس��ت افراطی هن��وز از آن میزان مقبولیت و 
درصد آرای��ی برخودار نش��ده اند که خود به 
تنهایی تشکیل دولت بدهند و هنوز هم امکان 
بسیج نیروها در حمایت از کاندیداهای میانه رو 
به وی��ژه در انتخاباتی که به دور دوم کش��یده 
ش��ده وجود دارد، اما همین که این احزاب در 
انتخابات اخیر توانسته اند به عنوان احزاب اول، 
دوم و یا سوم تعداد قابل توجهی از کرسی های 
پارلم��ان را به خود اختص��اص داده و یا بعضاً 
در دولت های ائتافی مش��ارکت کنند، زنگ 
خطري جدی برای آینده اروپای همگرا هستند 
که صداي آن به ش��دت گوش سیاستمداران 
و جامعه شناس��ان غرب��ی را آزار مي ده��د. در 
هر صورت، آنچه به ش��کل انکارناپذیری در 
حال روی دادن اس��ت، این مس��ئله اس��ت که 
اح��زاب جریان اصلی در ق��اره اروپا در نتیجه 
کاهش مقبولیت عمومی در حال ازدست دادن 
جایگاه س��نتی خود هس��تند. در سراسر اروپا، 
سوسیال دموکرات های چپ  میانه و دموکرات 
مسیحی های راست  میانه که در طول 6 دهه اخیر 
بر نظام حزبی و سیاسی کشورهای اروپایی غلبه 
داش��تند، اکنون در حال از دست دادن قدرت 
خود به سود احزاب ملی گرای راست افراطی 
هستند که بررسی علل و ریشه های این پدیده به 
ما در درک هر چه بهتر تحوالت اروپا کمک 

شایانی خواهد کرد.
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ل
حلی

ت

ظهور و رشد مجدد احزاب ملی گرای 
راست افراطی

احزاب ملی گرای راست افراطي در اروپا که 
با عناوین دیگری همچون راس��ت رادیکال، 
پوپولیسم راست افراطي، احزاب پوپولیست 
تندرو، راس��ت رادیکال پوپولیست، احزاب 
ضد مهاجرت، احزاب نئوفاشیست و احزاب 
اندازه  به  نئوپوپولیس��ت خوانده می ش��وند، 
اس��امی ک��ه به آنه��ا اطاق می ش��ود متنوع 
هس��تند و طیف ه��ای مختلف��ی از اح��زاب 
آش��کارا نئونازی تا نیروه��ای بورژوایی که 
به  خوبی در نهادهای سیاس��ی ادغام شده اند 
را در ب��ر می گیرند و نمی توان همه  آنها را با 
یک دید نگریست. اگر چه بخشی از راست 
افراط��ی کنون��ی در اروپ��ا همچ��ون حزب 
»طل��وع طای��ی١« در یون��ان و جوبیک در 
مجارس��تان و با درجاتی کمرنگ تر احزابی 

1. Golden Sunrise of Greece

مانن��د جبهه ملی فرانس��ه، حزب آزادی اتری��ش و والمز باک2 در 
بلژیک چارچوبی فاشیس��تی یا نئونازیستی دارند، اما برخاف تصور 
عموم، جریان غالب راست افراطی اروپا امروزه در نتیجه یک تحول 
ایدئولوژیک، از خاس��تگاه اصلی خود یعنی فاشیس��م س��نتی فاصله 
گرفته اس��ت و با نفی نژادپرس��تی بیولوژیک و به جای آن تأکید بر 
فرهنگ و هویت راهی متفاوت از اس��اف نازیست و فاشیست خود 
طی می کن��د. در واقع، در بخ��ش قابل توجهی از اروپ��ا نظیر هلند، 
س��وئیس، س��وئد، فناند، بریتانیا و دانمارک، احزاب راست افراطی 
ریشه های فاشیس��تی ندارند، ولی در بیگانه هراس��ی، اسام هراسی  و 

کولی هراسی با همتایان نئوفاشیستی خود شریکند. 
در متون تحلیلی و سیاس��ی تعاریف و ویژگی های متعددی برای 
این احزاب برشمرده شده است که از میان آنها پنج ویژگي مورد اتفاق 
نظر غالب پژوهشگران اس��ت. این ویژگي ها عبارتند از: ملی گرایي، 
نژادپرس��تي، بیگانه هراس��ی، ضدیت با دموکراس��ی و کوشش برای 
ایج��اد یک حکومت اقتدارگرا. عاوه بر ای��ن، نفرت از مهاجران - 
به ویژه »غیراروپاییان« - و کولی ه��ا )قدیمی ترین مردمان این قاره(، 
اسام هراس��ی و ضدیت با کمونیسم وجه مشترک همه آنهاست. در 

2. Blok Vlaams Belgian

جدول )1( وضعیت احزاب ملی گرای راست افراطی در انتخابات کشورهای اروپایی

سال برگزاریمقام کسب شدهدرصد آراءنام حزبنوع انتخابات

2016اول36/4حزب آزادیانتخابات پارلمانی اتریش

2015دوم18حزب فنالندی های راستینانتخابات پارلمانی فنالند

2015دوم21حزب مردمانتخابات پارلمانی دانمارک

2015اول27جبهه ملیانتخابات محلی فرانسه

2015اول29/4حزب مردمانتخابات پارلمانی سوئیس

2015سوم7/1حزب طلوع طالییانتخابات پارلمانی یونان

2014سوم13حزب دموکرات های سوئدانتخابات پارلمانی سوئد

2014سوم20/5حزب جوبیکانتخابات پارلمانی مجارستان

2014اول27/5حزب استقالل بریتانیا )یوکیپ(انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا
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بسیاری از موارد، یهودستیزی، مخالفت با همجنس گرایی، زن ستیزی، 
ضدی��ت با نخبه گرایی و ضدیت با اتحادیه اروپا و اروپاگرایی را نیز 

می توان به این فهرست افزود.
در م��ورد ریش��ه ها و علل ظه��ور و قدرت یابی مج��دد احزاب 
ملی گرای راست افراطی، تحلیل ها به طور عمده و با نگاهی سطحی 
حول دو محور بحران مالی 2008 و بحران مهاجران و پناهجویان در 
سال های اخیر می چرخد. حال آن که، این دو بحران با نمایان ساختن 
ضعف های ساختاری سیاس��ت های اقتصادی و اجتماعی کشورهای 
اروپایی در دهه های گذشته، تنها به عنوان کاتالیزورهایی برای رشد 
احزاب ملی گرای راست افراطی و نه عواملی برای ظهور مجدد آنها 
عم��ل نمودند. در واقع، ریش��ه ظهور و برآمدن اح��زاب ملی گرای 
راس��ت افراطی را باید در تحوالت دهه ه��ای ۷0، 80 و 90 میادی 
جس��تجو کرد. ورود موج دوم و س��وم مهاجران به اروپا و همزمان با 
آن اتخاذ »سیاست چندفرهنگ گرایی« در حوزه فرهنگی- اجتماعی 
و قرارگرفتن در مس��یر »جهانی شدن« در حوزه اقتصادی در دهه های 
مذکور، بس��ترهای ظهور و رشد مجدد احزاب راستگرای افراطی را 

فراهم ساخت.
جهاني ش��دن اقتص��اد در دهه های گذش��ته منجر ب��ه مهاجرت 
فزاین��ده کارگ��ران، پناهجوی��ان، تکنس��ین ها و متخصص��ان ب��ه 
کش��ورهاي صنعتي غربی ش��ده اس��ت و نتایجي همچ��ون افزایش 
روزافزون تعداد مهاجران، بیکاري و کاهش استانداردهاي زندگي 
را براي کارگران و طبقات پایین در کش��ورهاي پیش��رفته غربی ب�ه 
ارمغان آورده اس��ت. در واقع، جهانی شدن اقتصاد سبب دگرگونی 
جامعه غرب از صنعتي به پساصنعتي شده است و مهاجرت، بیکاري 
و بح��ران هوی��ت از جمله نت�ایج این روند هس��تند. از نظر راس��ت 
افراطی، جهانی ش��دن به این معناس��ت که خارجي ها بر روي بازار 
کشور تس��لط پیدا کرده و آن را نابود مي کنند. آنها جهاني شدن را 
به صادرات ش��غل به کشورهاي جهان س��وم تشبیه کرده و معتقدند 
جهاني ش��دن باعث افزایش جمعیت مهاجر، پایین آمدن دستمزدها، 
افزای��ش بیکاری و کاهش جمعیت بومي منطقه مي ش��ود. به همین 
دلیل، بخش عمده ای از رأي دهندگان به راس��ت افراطي را افرادي 
تش��کیل مي دهند ک�ه ب��ه اصطاح »بازندگان جهانی ش��دن« نامیده 
می ش��وند و نسبت به این روند احس��اس عدم امنیت و عدم اطمینان 
دارند. ای��ن بازندگان جهاني ش��دن اقتصاد، معم��والً طبقات پایین 
جامعه را تش��کیل می دهند. پژوهش ها نش��ان می ده��د که بیکاری 

رابطه  مس��تقیمی با موفقیت احزاب راس�ت 
افراط��ی دارد و اف�زایش ن���رخ بیکاري به 
١0درص��د در ده��ه ١980 یک��ي از عوامل 
اف�زایش حمایت از این احزاب معرفی شده 

است. 
از س��وی دیگ��ر، مهاج��رت فزاین��ده 
و  تکنس��ین ها  پناهجوی��ان،  کارگ��ران، 
متخصصان به کش��ورهاي صنعتي غربی که 
عمده  آنها را مس��لمانان تشکیل می دهند و 
ب��ر حفظ فرهنگ بومی خود مصر هس��تند، 
منجر به اتخاذ سیاس��ت چندفرهنگ گرایی 
از س��وی دولت ه��ای غرب��ی ش��د و همین 
مس��ئله ع��اوه ب��ر چالش ه��ای اقتصادی، 
فرهنگ��ی  و  هویت��ی  حساس��یت های 
راس��ت گرایان افراط��ی را نی��ز برانگیخت��ه 
است. امواج مهاجرتی سبب شد کشورهای 
غربی ب��ه دولت ه��ای چندفرهنگ��ی مبدل 
ش��ده و روابط بی��ن فرهنگ ه��ای اقلیت و 
اکثریت و حامان آنان در معرض ش��رایط 
نوین، پیچیدگی ها و فش��ارهای تازه ای قرار 
گی��رد. در پرتو این ش��رایط نوین، از یک 
س��و، اعضای فرهنگ ه��ای اکثریت با این 
موضوع مواجه بودند ک��ه تا چه حد تمایل 
دارند ش��کل های مختلف تمایز فرهنگی را 
بپذیرند و در عین حال امتیازهای شهروندی 
را ب��ه مهاجران یا پناهندگان اعطا کنند و از 
س��وی مقابل، اعضای فرهنگ های اقلیت با 
این مس��ئله مواج��ه بودند که ت��ا چه حد به 
همانندش��دگی با جامعه میزبان و امتیازهای 
اقتصادی مترتب بر آن و در عین حال حفظ 
س��نت های فرهنگی و دینی کشورهای مبدأ 
تمای��ل دارند. چنین مس��ائلی ب��ه تکوین و 
زد.  دام��ن  چندفرهنگ گرای��ی  گس��ترش 
طبیعی بود که سیاس��ت چندفرهنگ گرایی 
ب��ا ای��ده گس��ترش و نهادینه ک��ردن تنوع 

رشد و قدرت یابی احزاب  راست افراطی در 
اروپا؛ علل و پیامدها
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فرهنگی در چارچوب دولت ملی از طریق 
احترام به عرف ه��ا و رفتار گروه های دینی 
و زبانی فرهنگ ه��ای مهمان در قالب یک 
نظام حقوقی، آموزش��ی، رفاهی و بهداشتی 
براب��ر، دی��ر ی��ا زود منج��ر به فعال ش��دن 
راست گرایان افراطی و واکنش آنها به این 
سیاس��ت ها می شد. حوادث ١١ س��پتامبر و 
پس از آن اقدام های تروریس��تي در لندن و 
مادرید باعث شد که مهاجرت به تروریسم 
پیوند بخورد. ای��ن رخدادها نه تنها منجر به 
اعام شکست سیاس��ت چندفرهنگ گرایی 
از س��وی مقام ه��ای اروپای��ی ش��د، بلک��ه 
و  اسام هراس��ی  رواج  ب��رای  دس��تاویزی 
بیگانه ستیزی از سوی راس��تگرایان افراطی 
در این جوامع قرار گرفت. در همین رابطه، 
یافته ه��ای پژوهش هایی ک��ه در بلژیک و 
بریتانی��ا صورت گرفته حاکي از آن اس��ت 
که میزان حمایت از احزاب راست افراطی 
در میان ش��هروندان مناطقي که مس��لمانان 
بیش��تري در آن زندگ��ي مي کنند به مراتب 

بیشتر اس�ت.
به طور کلی، احزاب ملی گرای راست 
افراط��ی معتقدند که جهانی ش��دن اقتصاد، 
اروپا  و روند همگرایي  چندفرهنگ گرایی 
در تض��اد با مفهوم هوی��ت و فرهنگ ملی 
ق��رار دارد و مه�اجرت ف���ارغ از هرگونه 
مناف��ع احتمال��ي ب��راي کش���ور میزب��ان، 
در تقاب��ل ب��ا ملی گرای��ی ق��رار می گیرد. 
احزاب راس��ت افراطی در مسائل فرهنگي 
خواس��تار عدم تساهل با خرده فرهنگ هاي 
اقتدارگرایانه  خارجی، دفاع از نگرش های 
در برخ��ورد ب��ا خارجي ها و ط��رد آنها از 
غرب ش��ده اند تا از ای��ن رهگذر اصالت و 
هویت ملي، فرهنگ��ي و نژادي غرب بیش 
از پی��ش آس��یب نبیند. این اح��زاب بر این 

باورند که مسائل اجتماعي و سیاس��تگذاري ها باید بیشتر بر حسب 
مس��ائل ق�ومي، ن���ژادي و فرهنگي اتخاذ ش��ده و تعبیر گردند. در 
هر ص��ورت، مهاج��ران و پناهجویان حلقه واس��ط و نقطه کانونی 
هر دو روند جهانی ش��دن اقتصاد و چندفرهنگ گرایی در غرب به 
ش��مار آمده و به عنوان دال مرکزی گفتمان راس��ت افراطی عمل 
می نمای��د و در برنامه ریزی ها و طرح ش��عارهای انتخاباتی گفتمان 
راس��ت افراطی، نابس��امانی اقتصادی و اجتماع��ی جوامع غربی از 
یک س��و و راه برون رفت از آن از س��وی دیگر، حول این مفهوم 

مفصل بندی می شود. 
به طور کلی می توان گفت، در گفتمان احزاب راس��ت افراطي، 
مهاجران در س��ه زمینه به عنوان تهدید نگریس��ته می ش��وند. در بعد 
فرهنگ��ي، مهاجرت ب��ه عنوان تهدی��دي براي همگوني و انس��جام 
فرهنگي کش��ورهاي مهاجرپذیر مطرح اس��ت. در همین راستا، باور 
عمومي بر این اس��ت ک��ه مهاج��ران نمي خواهن��د و نمي توانند در 
فرهنگ کش��ور میزبان جذب ش��وند و اغلب از مهاج��ران به عنوان 
»سونامي« یاد مي شود. در حوزه امنیتي، مهاجرت و جرائم همواره به 
یکدیگر پیوند داده مي ش��وند. استدالل احزاب راست گراي افراطي 
این است که مهاجران غالباً به اقدام های مجرمانه روي مي آورند. در 
حوزه اقتصادي، احزاب راستگراي افراطي معتقدند که مهاجران بار 
سنگیني بر دوش کش��ورهاي اروپایي هستند و فرصت هاي شغلي را 
از چنگ شهروندان اروپایي خارج مي کنند؛ آنها بیکاري را در پیوند 

مستقیم با مهاجران مي دانند.     
در چنین ش��رایطی، بحران اقتص��ادی 2008 و بحران مهاجران و 
پناهجویان در س��ال های اخی��ر که در هر دوی آنه��ا مهاجران نقش 
کلی��دی و پررنگی دارن��د، به خوبی به کمک ای��ن احزاب آمده تا 
به واس��طه ش��رایطی که این دو بح��ران برای اروپا رقم زده اس��ت، 
به جذب آراء اقش��ار آس��یب دیده از ای��ن بحران ه��ا بپردازند. بروز 
مش��کات گس��ترده اقتصادي و اجتماعی ناش��ی از بحران اقتصادي 
و بح��ران مهاجران از یک س��و، باع��ث افزایش بدبیني ها نس��بت به 
س��ازوکار اتحادی��ه اروپا و از س��وی دیگر س��بب بی اعتمادی مردم 
اروپا به نس��خه های تجویزی احزاب سنتی و اصلی این کشورها شده 
است. این موضوع فضاي مناس��بي را براي گسترش تبلیغات احزاب 
راست گراي افراطي براي پیشبرد برنامه های خود فراهم کرده است. 
در واقع، رش��د اقتصادي پایین و کاهش رفاه اجتماعي، افزایش نرخ 
بیکاري، کاهش هزینه هاي اجتماعي و افزایش بدهي هاي ملي موجب 

ل
حلی

ت
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نارضایتي شهروندان از مدیریت ناکارآمد دولت های متبوع خود در 
مهار بحران های اخیر ش��ده اس��ت. بنابراین، در نتیجه خاء به وجود 
آمده ناشی از عدم رضایت و بي اعتمادي مردم نسبت به سیاست ها و 
رویکردهای احزاب سیاسي اصلي، احزاب راست افراطی توانسته اند 
خود را به عنوان تنها نیروی ضدساختاری و تنها امید تغییر در صحنه 
سیاس��ی جوامع اروپایی عرضه نموده و به ش��کل بی سابقه ای با اقبال 

عمومی مواجه شوند.  

البته باید توجه داش��ت پایگاه اجتماعی در حال رشد این جریان، 
لزوم��اً نه نش��ان  دهنده تمایل مردم اروپ��ا به نژادپرس��تی و نه بیانگر 
نوستالوژی دوران بین دو جنگ جهانی است، بلکه حامیان این جریان 
در برگیرنده افراد سرخورده و ناراضی از احزاب حاکم سنتی هستند 
که بخش��ی از آنها با دغدغه های اقتصادی، خ��ود را بازندگان روند 
جهانی شدن می دانند و بخشی دیگر با دغدغه های فرهنگی- هویتی، 
هوی��ت و فرهنگ ملی خ��ود را در معرض تهدید حیات��ی می بینند. 
بخش نخس��ت، بیشتر ش��امل مردها و اغلب از طبقات میاني جامعه و 
طبقات کارگري یعنی افرادي که نسبت به چشم انداز اقتصادي بدبین 
هس��تند و بخش دوم نیز بیشتر اقش��ار تحصیل کرده را شامل می شود. 
در گذش��ته، مس��یحیان افراط��ي از مناط��ق فقیر و نواحي روس��تایی 
مهمتری��ن پایگاه احزاب راس��ت بودند؛ اما امروزه اقش��ار اجتماعي 

حامی��ان  مهمتری��ن  از  نی��ز  تحصیل ک��رده 
گروه های راست افراطي به حساب می آیند 
که به نظر می رس��د مسائل هویتی و فرهنگی 
برای آنها در درجه نخست اهمیت قرار دارد 
که این مس��ئله در گرایش رأي دهندگان به 
احزاب راس��ت افراطي در هلند، دانمارک، 
فرانس��ه، س��وئیس، اتریش و آلمان بیشتر از 
س��ایر نقاط اروپا به چش��م می خورد. به هر 
حال، احزاب ملی گرای راس��ت افراطی در 
کشورهایی هم که کمترین تأثیر را از بحران 
اقتص��ادی پذیرفته ان��د ب��ا تمرکز بر مس��ئله 
هویت و فرهنگ توانس��ته اند با اقبال عمومی 
مواجه شده و رشد نمایند. در نتیجه، ترس از 
دست دادن ارزش ها و فرهنگ ملی همزمان 
ب��ا پیامده��ای اقتص��ادی ورود روزاف��زون 
مهاجران غیراروپایی فضای مناسبی را برای 
ای��ن رش��د و قدرت یابی اح��زاب رقم  زده  

است.

پیامدهای رشد و قدرت یابی احزاب 
ملی گرای راست افراطی

رش��د احزاب راس��ت افراطي و قدرت یابي 
آنها می  توان��د چالش هاي قاب��ل توجهي را 
براي کش��ورهای اروپای��ی و اتحادیه اروپا 
پدی��د آورد. این پیامده��ا از چند جنبه قابل 

بررسی است. 

نخس��ت، قدرت گرفتن احزاب راست 
افراطي مي تواند موجب افزایش تنش، عدم 
تس��اهل و تسامح در کش��ورهاي اروپایي، 
افزای��ش خش��ونت نس��بت به بیگان��گان و 
مهاجرس��تیزی ش��ود. رهبران ای��ن احزاب 
براي به دس��ت آوردن مش��روعیت سیاسي، 
خ��ود را مداف��ع ارزش هاي مل��ي در برابر 
اسامي شدن جلوه مي دهند. به عنوان مثال، 

رشد و قدرت یابی احزاب  راست افراطی در 
اروپا؛ علل و پیامدها

رش�د اقتصادي پایی�ن و کاهش رفاه 
بی�کاري،  ن�رخ  افزای�ش  اجتماع�ي، 
و  اجتماع�ي  هزینه ه�اي  کاه�ش 
موج�ب  مل�ي  بدهي ه�اي  افزای�ش 
نارضایتي شهروندان اروپا از مدیریت 
ناکارآم�د دولت های متبوع خود در 

مهار بحران های اخیر شده است.
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اعضاي لیگ ش��مال ایتالیا ١ب��ه هنگام دفاع 
از محدودس��ازي س��اخت مس��اجد توسط 
مس��لمانان، اس��تدالل هایي مربوط به امنیت 
ملي مطرح کرده ان��د و گروه والمز باک 
بلژی��ک از بهانه هاي امنیت��ي براي اعتراض 
ب��ه تخصیص کمک ه��اي مال��ي دولتي به 
مس��لمانان استفاده کرده اس��ت. جبهه ملي 
فرانس��ه نیز هشدار داده اس��ت که مسلمانان 
این کش��ور به اجتماعي بزرگتر از مؤمنان، 
وفادارن��د که تهدیدي علی��ه حاکمیت ملي 
فرانسه محس��وب مي شوند. فش��ار تبلیغات 
و فعالیت ه��ای اح��زاب راس��ت افراطی و 
اقب��ال عمومی ب��ه دیدگاه های آنان س��بب 
ش��ده تا احزاب سیاس��ي میانه رو نیز مواضع 
س��ختگیرانه تري در قب��ال مهاج��ران اتخاذ 
کنند. این فشارها می تواند در بحث تصویب 
قوانی��ن سرس��ختانه یا محدودکنن��ده برای 
اقلیت ه��ای مهاجر به ویژه مس��لمانان دیده 
ش��ود. به عنوان نمونه، در کش��ور اتریش، 
ح��زب آزادي که از اوایل ق��رن جاری به 
این س��و همواره بخشي از حکومت بوده، با 
تاش های خود بخش��ي از قانون پناهندگي 
این کشور را توس��ط دادگاه قانون اساسي 
غیرقانون��ي کرده اس��ت. همچنین در نتیجه 
تاش های مش��ابه حزب م��ردم دانمارک، 
قوانین مهاج��رت جدید در این کش��ور از 
جمله س��ختگیرانه ترین قوانین مهاجرتي در 

جهان غرب به حساب می آید. 
ب��ه هر حال، ب��ا توجه به تمای��ل فزاینده 
گروه هاي راس��ت گراي افراطي براي مقابله 
با مهاج��ران و تش��دید بح��ران مهاجرت و 
پناهجویی در جوامع اروپایي، به نظر مي رسد 
که قدرت یابی این احزاب مي تواند منجر به 
خشونت بیش��تر و اعمال قوانین تبعیض آمیز 
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علیه مهاجران و به ویژه مس��لمانان در کش��ورهاي اروپایي شود. این 
امر از یک طرف مي تواند موجب تضعیف انس��جام اجتماعي در این 
کش��ورها و از سوی دیگر به ایجاد چرخه خش��ونت و تروریسم در 
اروپا منجر ش��ود. چرخه خشونت به این معنی که اعمال سیاست های 
سخت گیرانه و افزایش تبعیض و خش��ونت علیه مهاجران، در مقابل 
آنها را نیز به سمت اقدام های تافی جویانه خشونت آمیز و تروریستی 

سوق خواهد داد. 
با توج��ه به وقایع تروریس��تی اخی��ر در اروپا و پدیده پیوس��تن 
جوانان اروپایی و غیراروپایی عرب ب��ه گروه های افراطی تکفیری، 
جو س��نگین تبلیغاتی بر ضد مس��لمانان عرب و در عین حال حضور 
غیرقابل چشم پوش��ی مهاج��ران در جامعه اروپایی، به نظر می رس��د 
فضای اجتماعی و سیاسی اروپا در آینده به ناچار به سمت تقسیم بندی 
مهاج��ران خوب و بد و تعریف الگوی��ی از مهاجران خوب حرکت 
نمای��د. در این چارچوب، از آنجایی که مهاجران ایرانی س��اکن در 
اروپا فاقد ویژگی های افراط گرایانه هس��تند و از همسویی اجتماعی 
باالتری نس��بت به س��ایر مهاجران با فرهنگ اروپایی برخوردارند و 
همچنین نگاه مثبتی که ای��ران در نزد نخبگان اروپایی پس از برجام 
پیدا کرده است، این موضوع ظرفیت فرهنگی و تبلیغی مناسبی را در 
فضای اجتماعی و سیاس��ی کش��ورهای اروپایی در اختیار جمهوری 

اسامی ایران قرار خواهد داد.  
دوم، تضعی��ف همگرای��ی و اروپاگرای��ی و یا حتی فروپاش��ی 
اتحادیه اروپا می تواند پیامد مهم دیگر رش��د و قدرت یابی احزاب 
راست افراطی باشد. در همین راس��تا، مارتین شولتز رئیس پارلمان 
اروپا قدرت یابی راس��ت افراطی را آغازی ب��ر پایان پروژه اتحادیه 
اروپا دانس��ته و درباره آن هش��دار داده است؛ هش��داری که پیشتر 
نی��ز آن��گا م��رکل، صدراعظ��م آلمان، از آن س��خن گفت��ه بود. 
راس��ت گرایان افراط��ی ب��ر این باورند ک��ه اتحادیه اروپ��ا و روند 
همگرای��ي اروپای��ي همانند موضوع مهاجرت یک تهدید اساس��ي 
براي هویت ملي کشورها محسوب مي شود. جملگی احزاب راست 
افراط��ی با ایجاد یک واحد یکپارچه سیاس��ي به ن��ام اتحادیه اروپا 
مخال��ف هس��تند و معتقدند که حاکمیت و اس��تقال ملي دولت ها 
همچن��ان باید حفظ گردد. با توجه به ماهیت ملي گراي این احزاب 
و حرک��ت اتحادیه اروپایي در مس��یر متضاد ب��ا ملي گرایي، به نظر 
مي رس��د که این احزاب در آینده مخالف اصل��ي روند همگرایي 
اتحادی��ه اروپای��ي باش��ند. با توجه ب��ه ماهیت ملي گ��را و مخالفت 

ل
حلی

ت



58

احزاب راس��ت افراطی با روند همگرایي اروپای��ي، انتظار می رود 
به هر می��زان که این احزاب از قدرت و جای��گاه برتري در عرصه 
سیاسي و اجتماعي اروپا برخوردار شوند، پروژه همگرایی اتحادیه 
اروپا ب��ا چالش هاي بیش��تر و جدی تری مواجه ش��ود. در اینجا نیز 
فش��ار تبلیغات و فعالیت های احزاب راست افراطی و اقبال عمومی 
به دیدگاه های آنان س��بب شده تا احزاب سیاس��ي میانه رو نیز ترمز 
همگرای��ی را کش��یده و با طرح ه��ای جدید همگرایی ب��ا احتیاط 
بیش��تری برخ��ورد نمایند. در همین راس��تا، فرانس��وا اوالند رییس 
جمهوری فرانس��ه در 26 می 20١4 و در واکنش به پیروزی احزابی 
مانن��د جبهه ملی فرانس��ه و حزب اس��تقال انگلی��س در انتخابات 
پارلمان اتحادیه اروپا، خواستار کاهش نقش این اتحادیه و افزایش 
اختیارات حاکمیتی کش��ورهای عضو ش��د. اوالن��د در همین زمینه 
اذعان کرد که اتحادیه اروپا برای بس��یاری از ش��هروندان اروپایی 

»دور و غیرقابل درک« شده است.
سوم، نتیجه فوری و مستقیم رشد و قدرت یابی این احزاب، پایان 
دوران ثبات سیاس��ی دو حزبی در اکثر کشورهای اروپایی و شروع 
دوره  جدیدی از بی ثباتی با روی کارآمدن دولت های ائتافی شکننده 
اس��ت. امروزه در اکثر کش��ورهای اروپایی، احزاب اصلی به سختی 
می توانن��د اکثریت الزم برای تش��کیل دولت را ب��ه خود اختصاص 
دهند، در نتیجه یا مجبور به تش��کیل دولت ائتافی می ش��وند و یا از 
طریق استعفا با هدف کس��ب اکثریت پارلمانی سرنوشت خود را به 
انتخابات جدید می س��پارند. این مس��ئله میزان کارآمدی دولت های 
اروپایی را به ش��دت کاهش خواهد داد و در نتیجه از ضریب نفوذ و 

جایگاه بین المللی آنها خواهد کاست.   
چهارم، به نظر می رس��د پیامد دیگر قدرت یابی احزاب راس��ت 
افراطی، به حاشیه رفتن سیاس��ت خارجی و امنیتی مشترک اروپایی 
و اتخاذ سیاس��ت خارجی مستقل از چارچوب اتحادیه اروپا خواهد 
بود. احزاب راست افراطی سیاست خارجی را مهمترین ابزار حفظ 
و برآورده س��اختن مناف��ع مل��ی و مهمترین و آخرین دژ و س��نگر 
حفظ حاکمیت ملی دولت ه��ای متبوع خود می دانند. تقویت و در 
اولویت قرارگرفتن روابط دوجانبه با جهان خارج و تش��دید تقابل 
مناف��ع مل��ی دولت های عضو اتحادی��ه اروپا از نتای��ج این رویکرد 
خواهد بود. این مس��ئله برای جمهوری اسامی ایران که همواره از 
ناحیه سیاس��ت خارجی واحد و مشترک اتحادیه اروپا در قبال خود 

آسیب دیده است، می تواند محمل فرصت هایی باشد.

نتیجه گیری
بازگش��ت ب��ه ملی گرایی ب��ه وی��ژه از نوع 
افراطی آن برای اروپایی که در راستای محو 
آثار فاشیسم و نازیسم، پس از جنگ جهانی 
دوم مس��یر هم��کاری، همگرایی و وحدت 
را در چارچ��وب فراملی گرای��ی انتخ��اب، 
تئوریزه و عملی نمود، اگر نگوییم شکست، 
گامی به عقب محس��وب می ش��ود که تمام 
دستاوردهای اتحادیه اروپا را با خطر نابودی 
مواجه خواهد ساخت. جدای از سیاست های 
بیگانه س��تیز و مهاجرس��تیز احزاب راس��ت 
افراطی، قدرت یابی آنها به معنای در اولویت 
قرارگرفتن منافع مل��ی و ملی گرایی به جای 
منافع مش��ترک اروپایی خواهد شد که این 
مس��ئله بر واگرایی و تشتت میان کشورهای 
اروپایی دام��ن خواهد زد. بی ثباتی نظام های 
سیاس��ی اروپایی که به ط��ور عمده مبتنی بر 
نظام های حزبی و رقابت های حزبی هس��تند، 
در کنار افزایش خشونت نسبت به اقلیت های 
انس��جام و کارآم��دی  مهاج��ر، تضعی��ف 
دولت های اروپایی را در پی خواهد داشت. 
مجموعه  این عوامل اروپ��ا را پس از دهه ها 
پیش��رفت، ثبات و آرامش، ی��ک بار دیگر 
به س��مت رادیکالیس��م و تضعی��ف جایگاه 
بین الملل��ی آن س��وق خواه��د داد. به طور 
طبیعی و در چارچوب منطق رئالیستی، برای 
منافع ملی جمهوری اس��امی ایران، مواجهه 
ب��ا یک اروپای واگرا، متش��تت و ضعیف از 
مطلوبیت بیش��تری نس��بت به ی��ک اروپای 

همگرا، واحد و قدرتمند برخوردار است.

رشد و قدرت یابی احزاب  راست افراطی در 
اروپا؛ علل و پیامدها


