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  چکیده
( در خاورمیانه، آغاز جنگ داخلی در سوریه و عراق، و تدااو   ظهور دولت اسالمی )داعش

منازعات در افغانستان باعث تشایا رونا بحران مهاجرت در اروپا شاه است. ماهیت اید   

بحران از محوریت موضوعات اقتصادی و اجتماعی به موضوع هویتی و متعاقب آن، امنیتی 

ست داخلی، احزاب راست رادیکال رونا تغییر پیاا کرده است. بر ای  اساس، در حوزه سیا

انا از طریق مخالفت بدا مهداجرت و هشداار در مدورد      رو به رشای را آغاز کرده و توانسته

بده خدود جلدب کنندا. پدکوهش کندونی       دهناگان را  توجه بسیاری از رأی ،تهایا هویتی

در بحران مهاجرت بر قارت گرفت  احزاب راسدت رادیکدال    تاثیرصاد است به بررسی در

 2008-2017هدای   اروپای غربی، و به صورت موردی حزب جبهه ملی فرانسه طدی سدال  

هدای   وای کیفی اسدتفاده شداه اسدت. یافتده    بپردازد. در ای  پکوهش از روش تحلیل محت

های مورد مطالعده، بحدران مهداجرت همدراه بدا بحدران        ها که در سال پکوهش نشان می

اتحادیه اروپا، فرصت رشا و توسعه احزاب راست رادیکدال را   های اقتصادی اروپا و ناکامی

فراهم کرده است. حزب جبهه ملی فرانسه به عنوان یکی از قارتمناتری  احدزاب راسدت   

مهداجرت توانسدته اسدت بده      مسدلله از طریدق امنیتدی کدردن     ،رادیکال در اروپای غربی

گداار  تاثیریکی از احزاب  های انتخاباتی دست یابا و به های چشمگیری در عرصه موفقیت

 در صحنه سیاسی فرانسه تبایل شود. 
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  مقدمه

پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. پسس   ،درخصوص احزاب دست راستی صحبت
از پایسساج جنسسگ جهسسانی دوم لسسش داقسسا رشسسد ا تصسسادک، یسسا   نسس   لق سسارک و  

 اک نژادپ ستانش، احزاب اف اطسی ننسداج رسورد هوجسش  س ار       اعتبارشدج سقاست لی
و لا یم نگ شدج خاط ات زنده دوراج فاشقسس  و  مزرساج    1980نگ فتند. از د ش 

انند جهانی شدج و افزای  ورود رهساج اج لسش یرسور اک    لا آغاز هحوالت جدید ر
گق ک احسزاب نسوینی در صسحنش سقاسسی یرسور اک       شا د ظهور و ش ا ،اروپایی

اروپایی  ستق . این احزاب لا روی  دک پوپواقستی خود را صداک اصسیی رس دم و   
ایث یت خاروش دانستش و احزاب حای  اعس  از نسو و راسست را از یسس جسنس      

. احزاب راسست اف اطسی در شس یی رتنسوت و ها یبسا در همسام یرسور اک        دانند ری
 سا و  ویست    اروپایی حضور دارند و لا رط ح ی دج رسائیی راننسد دفسات از ارزش  

گ ایی را ناد ی ده و لسا روشسی  وشسمندانش خسود را از      ریی، سقاست نند ف  نگ
تن ایسن احسزاب در   ار گس ف ینند. لا    فاشقس  سنتی و نژادپ ستی لقواوژیس رب ا ری

اعتمسادک لسش نهاد ساک رسسمی و نارضسایتی از       جایگاه ضدساختارک و افزای  لسی 
احزاب حای ، لسقارک از رأک د ندگاج حتی لدوج والستگی ایدئواوژیس لش سمت 

اسست اف اطسی احسزاب    نش ل خی از این احسزاب ر شوند. اگ  این احزاب جذب ری
از پایساج جنسگ جهسانی دوم در سسش     شوند، ارا این احزاب لعد  جوانی رحسوب ری

روج رجزا ظهور ی دند. روج نخست لالفاصیش پس از پایاج جنگ جهانی دوم لسود  
یش در آج احزاب فاشقست و نئونازک  مچوج حزب رایس  سوسقااقسست فعااقست    

 ساک سقاسسی دوراج جنسگ جهسانی پقس وک       خود را آغاز ی دند یسش از آرا و ایسده  
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شود، احزاب دست راسستی لسش طسور     آغاز ری 1970 ی دند. روج دوم یش از د ش ری
 ساک خسود    عمده در یرور اک اس اندیناوک ظهور ی دند. این احزاب التدا فعااقت

 اک رتبوت خود آغاز ی دند. روج سسوم    اک رااقاهی دوات را در رخاافت لا سقاست
ت اک را ل اک احزاب در پی داشس  شود یش حمایت گست ده آغاز ری 1980نقز از د ش 

رقیقوج نف  لسود و   30و  مزراج لا آغاز فاز جدیدک از رهاج ت لش اروپا یش لااغ ل  
ف انسسش و والرسز    لاعث ظهور احزاب روفای رانند حزب آزادک اه ی ، جبهش ریسی 

ه  ج یاج راست اف اطی  اک ر (. ویژگی 83- 82: 1392د )ایولی، لالنگ اه ی  ش
ب ج یاج اصیی، پوپواقس ، رخاافست لسا   ضدیت لا ساختار حای  و احزا عبارهند از

دروی اسی نمایندگی، رخاافت لا اهحادیش اروپسا و  مگ ایسی اروپسایی، ضسدیت لسا      
جهانی شدج، ضدیت لا دروی اسی و یوش  ل اک ایجاد یس ح ورست ا تسدارگ ا،   

 اک ریی، نفس ت نسسبت    ل  ف  نگ و ارزش هایقدگ ایی و  رخاافت لا نند ف  نگ
واج دوره انحطسا  و نوسستااژک لسش عصس  طالیسی گذشستش،       لش زرساج حساب لسش عنس    

  اسی، اسالم ستقزک، یهود ستقزک و یوای   اسی و رخاافست    گ ایی، لقگانش لوری
   (.86: 1392گست ده لا رهاج ت )ایولی، 

 اک اخق  و لا افزای  سطح حمایت از احزاب راست اف اطسی، حمایست    در د ش
 ساک   ه ین ریرش یا   یافتش است. ل خی از ره  شه ونداج اروپایی از  مگ ایی اروپا

گست ش جهانی شدج ا تصادک، رهساج ت   رادی اب عبارهند ازپقدای  احزاب راست 
و لق ارک فزاینده، گست ش نند ف  نگی شسدج و ههدیسد  ویست ف  نگسی، یسا        

رهساج اج و    ا در غ ب )عمسدها از ناحقسش   ا دارات رفا ی، گست ش ه وریس  و ج م
 اک انتخالاهی راست رادی اب لسش شسدت    (. فعااقت187: 1386ج( )س دارنقا، پنا ندگا

سقاسسی،   کاعتمساد   اک سقاسی یعنی لسا در  رنفسی از رهساج ت، لسی     هوسط نگ ش
 :Zhirkov, 2013شود ) رخاافت لا هوزیع رجدد درآرد و رضایت سقاسی ل انگقختش ری

در جهست هبسدیا   ماج (. روشن است یش لحث در رورد اسسالم و رهساج اج رسسی   286
ینسد. افسزای  حجس  انترسارات در      سقاسی اروپا ح یت ری  اک شدج لش ر یز لحث

د سد یسش اسسالم در      اک اجتماعی، ف  نگی و سقاسی نراج ری رورد اسالم در ع صش
لسا لحسث در رسورد ه وریسس  و      س رسئیش سقاسی عمده است یش غاابسا حاب حاض  ی
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ارنقت ارهبا  دارد. راست اف اطی نش هنها رهاج ت را لش عنواج لسس ههدیسد ف  نگسی    
یسانوج رنساظ ات    ل اک یرور اک اروپایی رع فی ی د لی ش روفق شد رهاج ت را لسش 

(. در انتخالسات پارامساج اروپسا در رساه رسی      Yılmaz, 2012: 368) سقاسی انتاساب د سد  
وجهی یسس  ی دنسد. در ف انسسش جبهسش     احزاب راست اف اطی پق وزک  الا ه ،2014

 ،«نش لش ل ویسا )اهحادیش اروپا(، آرک لسش ف انسسش  »ریی لش ر ب ک رارین اوپن لا شعار 
نماینسسده در پارامسساج اروپسسا شسسد. حسسزب  24درصسسد آرا را یسسس  یسس د و داراک  25

درصد آرا را یسس    27گ اک استاالب ل یتانقا لش ر ب ک نایجا فاراژ در ل یتانقا  راست
ی سی پاراماج اروپا رسسقد. در دانمسار  حسزب رس دم یسش راسستگ اک        24ی د و لش 

درصد آراک رس دم را لسش    27.6 اک رهاج ت اهحادیش اروپاست  اف اطی و ضدسقاست
درصسد آرا را   10دست آورد. در یوناج حزب راست اف اطی طیوت طالیی نزدیس لسش  

حادیسش اروپسا ادارسش داشست      ضسو اه یس  ی د. این روند ها یبا در اغی  یرور اک ع
 اک پارامساج   اک یش احزاب پوپواقست و اف اطی در رجموت یس نهارم ی سی گونش لش

(. این پژو   لسش  1393هق   10یس  ی دند )ثمودک،  2014 اروپا را در انتخالات ری
است یش آیا لحس اج رهساج ت لس   سدرت گس فتن احسزاب        سئوابدنباب پاسخ لش این 
هسا   2008 ساک   روپاک غ لی )حزب جبهش ریی ف انسش( طی سساب راست رادی اب در ا

داشتش است؟ ف ضقش راااش این است یش لح اج رهاج ت ل   درت گس فتن   هاثق  2017
گذار اسست و روجس  افسزای   سدرت احسزاب راسست       هاثق احزاب راست رادی اب 

رادی اب و لش طور خاص واحد رورد رطااعش یعنسی حسزب جبهسش ریسی ف انسسش طسی       
   شده است. 2017ها  2008 اک  ساب

  مبانی نظری. 1

ژو   ارایسش  پقرقنش پژو   و ادلقات پ نهارنوبلش هف قس در  این لحث در زی 
   شود: ری

  پیشینه پژوهش .1-1

ه سسد؟   نش یسی از نسش نقسزک رسی   "هحت عنواج اک  در راااش 1و اول س 1اویاسن

                                                                                                                                 

1. Geertje Lucassen 
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گسسذارک ادرا  همایزت اف اطسسی در اروپسسا از ط یسسق هرسس یح اواویسست جنسساح راسسس
د ند یش ههدیدات  سوری ف  نگسی    نراج ری "ههدیدات  وری، ف  نگی و ا تصادک

لقرت  از ههدیدات  سوری ا تصسادک در ه جقحسات راسست رادی ساب ناس  دارد و       
 ساک راسست اف اطسی  السا      نسبت رسیماناج در اواویست  هاثق یند   مچنقن لقاج ری
اک لسا عنسواج    در راااسش  2اُش .( (Lucassen, Lubber, 2012: 547– 574رالحظش اسست 

هر یح حمایت یارگ اج از احزاب پوپواقسستی جنساح راسست در اروپساک غ لسی:      »
 ساک   لش ل رسی هج لی انگقزه «و سوئقس ک از اه ی ، لیژیس، ف انسش، ن وژشوا د

پ دازد. ایسن راااسش    یارگ اج ل اک حمایت از یس حزب پوپواقستی جناح راست ری
 ساک ا تصسادک    د یش پ س  از اجتمات و  ویت لش وضوح از نارضایتیین عنواج ری

 . (Oesch, 2008: 349-373) ه  است ره 

ایسی و نسش از خسود لقگسانگی: یسس      گ  لسوری »اک لسا عنسواج    در راااش 3ژی یوف
 یالد یسش  درری «اک در رورد آراک راست رادی اب در اروپاک غ لی انداز راایسش نر 

 اک سقاسی، یعنسی لسا    انتخالاهی راست رادی اب لش شدت هوسط نگ ش  اک فعااقت
سقاسی، رخاافست لسا هوزیسع رجسدد درآرسد و       کاعتماد در  رنفی از رهاج ت، لی

اک  در راااسش  4(. یقیمازZhirkov, 2013: 286-296شود ) رضایت سقاسی ل انگقختش ری
اسست اف اطسی   یسالی ر   ژرونی جناح راست و رهاج ت: نگونگی دسست »لا عنواج 

راست اف اطسی نسش   »یند:  عنواج ری ،«پوپواقستی لش  ژرونی از ط یق لحث رهاج ت
هنها رهاج ت را لش عنواج یس ههدید ف  نگی ل اک یرور اک اروپایی رع فی یس د  

 :Yilmaz, 2012لی ش روفق شد رهاج ت را لش یانوج رباحثات سقاسی انتااب د سد ) 

368-381 .) 
 ،«رحور اروپسایی  رهاج ت و سقاست  ویت»ت عنواج روالیی در نوشتارک هح

خوا انش ف انسسوک، ننسد    ااگو اک  مگ ایی اجتماعی رهاج اج )روی  د جمهورک
گ ایسی آامسانی(، در سسش یرسور عمسده       گ اک انگیقسی و روی س د پسساریی   ف  نگ

                                                                                                                                 

1. Marcel Lubbers 

2. Daniel Oesch 
3. Kirill Zhirkov 
4. Ferruh Yılmaz 
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داده اسست )رسوالیی،   ماج و انگیقس را رسورد ل رسسی  س ار   اروپایی یعنی ف انسش، آا
شسناختی احسزاب    هبقسقن جارعسش  "اک لسا عنسواج    س دارنقا در راااسش (. 39-65: 1387

 ساک هثبقست یافتسش اروپسا )از د سش       پوپواقستی راست رادی اب جدید در دروی اسی
 ساک   ب راست رادی اب و  مقنطور روفاقتلش ل رسی پقدای  احزا "لش لعد( 1970

   (.209-185: 1386 پ دازد )س دارنقا، انتخالاهی این احزاب ری
 سا   لش ل رسی ویژگی "گست ش ج یاج راست اف اطی در اروپا"ایولی در راااش 

ش آج را رورد ل رسسی  و خصوصقات ج یاج راست اف اطی پ داختش و دالیا گست 
پوپواقس  راست "اک لا عنواج  (. نظ ک در راااش119-77: 1392د د )ایولی،  ری  ار

 ساک   لش لحث از گ ای  "اروپایی: رطااعش روردک ف انسش  اک اف اطی در دروی اسی
هس ین نماینسده راسست اف اطسی در      بهش ریی ف انسش، لش عنواج ل جسستش پوپواقستی ج

اج ت لسش عنسواج ی سی از    صحنش سقاسی ف انسش پ داختش است. در این نوشستار رهس  
-157 :1394سسیقمی،   گق ک احزاب راست رع فی شده است )نظ ک، دالیا  درت

158.)   

رهاج ت ل   هاثق آثار روجود در این حوزه غاابا لا روی  د هوصقفی لش ل رسی 
لش جاک  ای  اند  ارا در این پژو   هالش ی ده روک عمی  د احزاب راست پ داختش

روی  د هحیقیی لپ دازی  ها هوصقفی لش هواقد اث ک پژو ری و روشمند لا  یار ص فا
حوزه رهاج ت، اث  عیمی لسدیعی در ایسن حسوزه    ل  ارائش اطالعات جدید در  عالوه

شناسی ایجاد شود. هوجش لش ایسن ن تسش ضس ورک اسست یسش گسست ه        لش احاظ روش
 اک جارعسش یعنسی ا تصسادک، ف  نگسی،      هماری حوزه ،هبعات و پقارد اک رهاج ت

رو، این پژو    گق د. از این ااخصوص ارنقتی و سقاسی را در ل ری اجتماعی و عیی
است لا نگاه جدید و لش صورت روشسمند پقارسد اک رهساج ت را لس       هالش ی ده

 ساک ارنقتسی    اند، از جمیش حوزه  ایی یش هاینوج یمت  رورد ل رسی   ار گ فتش حوزه
و ف  نگی و لش صورت خاص اث ات رهاج ت را ل   درت گ فتن احسزاب راسست   

  رورد ل رسی   ار د د.

  ادبیات پژوهش. 1-2

هف قس لش رهاج ت، احزاب راست اف اطسی و حسزب جبهسش     لش در ادلقات پژو  
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   شود: ریی ف انسش پ داختش ری

  مهاجرت. 1-2-1

اک است یش ل اک انوات ح یات جمعقتی لقن  یم و سا یسش رنجس  لسش      رهاج ت واژه
. لسش عیست گسست دگی    رود شود، لسش یسار رسی    هغقق  دائ  یا نقمش دائ  ر اج س ونت 

رهاج ت در دنقاک ار وز،  مش جوارع لر ک لش نحوک لا ناا  رهساج ت رواجسش   
 ستند. رهاج ت ی ی از نهار عارا اصیی هغقق  و هحوب جمعقت لوده و لش داقسا  

ل  هغقق ات درازردت و طوالنی، آثارک سس یع و یوهساه    هواند عالوه را قت خود ری
 . (8: 1392قت ایجاد یند )زر انی، روسوک، ردت نقز در هعداد و ساختار جمع

  احزاب راست افراطی .1-2-2

 ساک   در وا ع یس هع یف واحد یا نام واحدک یسش لتوانسد طقسف گسست ده جنسب      
یسش هحاقاسات    1جسورج لستس   -وجود ندارد.  انس  ،اطی را پوش  د دراست اف 

راسست  »ف اوانی درلاره ج یساج راسست اف اطسی در اروپسا انجسام داده از اصسطالح       
-38: 1392ل اک نارقدج این ج یاج استفاده ی ده است )احمدک افوریی،  2«اف اطی

ف  نگسی لس اک    -هوم راست اف اطی، رفهوری اجتمساعی  (. راست در پقوند لا رف40
اک در خصسوص ل خسی روضسوعات     ارگ ایانشاشاره لش احزالی است یش رواضع ا تد
آج یننسد، یسش نمونسش      اک رهاج ت اهخاذ ری نظق   انوج، نظ ، شه وندک و سقاست
   (.159: 1394)نظ ک، سیقمی،  احزاب راست اف اطی در اروپا  ستند

لندک احزاب راسست رادی ساب ل اسساس خاسستگاه، جبهسش ریسی        ل اساس دستش
گقس د. ل اسساس    گس ا  س ار رسی    ک ریسی آنهسا ه لنقف انسش در دستش احزاب لا خاسستگا 

شساج، جبهسش ریسی     لندک یاره  از احزاب راست رادی اب ل اسساس ایسدئواوژک   دستش
گقس د و  مچنسقن در     س اس اسستبدادک  س ار رسی     ف انسش در دستش احسزاب لقگانسش  

جبهش ریی در دسستش احسزاب راسست     ،لندک ایگنازک از احزاب راست رادی اب دستش
  گق د. نعتی   ار ریاف اطی پساص

                                                                                                                                 

1. Hans-George Betz 
2. Far-Right 
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  حزب جبهه ملی فرانسه. 1-2-3

لش وسقیش ژاج رسارک اسوپن شس ا گ فست.      1972در ساب  1(FNجبهش ریی ف انسش )
، رارین اوپن یش لش نسا جدید فعااقن سقاسسی  2011ر ب  جدید جبهش لعد از ساب 

 لنقانگسذار  ر بس اج  یند. پقرقنش ،    اینوج جبهش ریی را ر ب ک ریحزب هعیق دارد
 اند  فتشگ وام اف اطی راست ایدئواوژیس  اک سنت از یش ف  ک عناص  و ریی جبهش

 پقونسد  گویساک  شسد،  گنجانسده  نقز ریی جبهش خود ایدئواوژیس گفتماج در لعد ا و
 در فاشقسستی  گ ایرسات  لسا  اف اطسی   اک جنب  و  ا گفتماج لا ج یاج این هنگاهنگ

 سستقزک، ار ی اضدجهانی شسدج،    اک گ ای  اخق ، د ش دو در .است ف انسش هاریخ
 سقاسسی  گفتمساج  اصسیی   ساک  رهاج اج  روضسوت رسئیش  و اروپا اهحادیش لا رخاافت

 یس ر وج ریی جبهش .(172-170: 1394)نظ ک، سیقمی،  دادند ری هر قا را جبهش
 خود از هصوی ک دادج نراج پی در  مقرش جبهش. است لوده  وری ناسقونااقس  نوت
  مسش  ل اک ل ال  اک لش شقوه نبایستی رفاه ارا است  لوده رفا ی حزب یس عنواجلش 

 گفتمساج  ر یسزک  . داب وم ف انسش اسست  لش رحدود هنها لی ش شود، هوزیع اشخاص
 شسعار اک  دیگس   ییقدک رفهوم . سشاست ف انسش ریت یا ر دم  ماج جبهش، سقاسی

 حفاظت، و اواویت از ر اد. لود جبهش، اواویت، حفاظت و وحدت یرور انتخالاهی
 عارا را رهاج ین و  ا نو  مقرش ریی، لود. جبهش( رهاج اج نش) ف انسش ر دم فاط

اسست )نظس ک، سسیقمی،     ی ده رع فی ف انسش و ا تصادک اجتماعی رر الت اصیی
1394 :173 -175  .) 

 روش. 2

ی  اک روش پسژو   یقفس   است یش ی ی از گونش هحیقا رحتوا روش رورد استفاده
 اک است یتالخانش - اک این پژو   لش صورت اسنادک  . روش گ دآورک دادهاست

یش لش رطااعش و ل رسی اسناد روجود در زرقنش روضوت ایسن پسژو   پ داختسش و از    
گقس ک در ایسن    وضسوت پ داختسش شسده اسست. روش نمونسش     این ط یق لسش هحیقسا ر  

 ا رعطسوف لسش    این هحاقق جمع آورک داده . درگق ک  دفمند است پژو  ، نمونش
 ا و رااالت خارجی  اک لوده است. نگارنده پس از گ دآورک یتاب رطااعش یتالخانش

                                                                                                                                 

1. Front national 
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ل دارک اسستفاده نمسود. لسدین     اک یعنی فق  ه ین الزار روش یتالخانش از ره  ر هبط،
را نقساز خسود   ع شناسایی شده، رطاا  ره  و روردصورت یش لا ر اجعش لش  مش رنال

نوشستش اسست و    ی د قق ررخصات رنبع رورد استفاده اک هحاقق اابتش لا ذ در فق 
 سا و ه جمسش راساالت خسارجی،      آورک شسده در فسق    پس از ثبت اطالعات جمسع 

و   از  ساک رس هبط پسژ    لندک ی ده و در لخس   رطاا  را لا یس نظ  رنطای دستش
وب زیس  اطالعسات راساالت    ل دارک نمود. در جسد  له ه ا  جمیش ر ور ادلقات و یافتش

  شده از ایسن راساالت اسستخ اج    اند و رفا ق  ذی رهمی یش رورد استفاده   ار گ فتش
 ساک   رحاسق لس اک اطمقنساج از هحیقسا داده    لقاج شده است. الزم لش ذی  است  شده

عنواج  راااش رازاد ل  رااالهی یش در جدوب زی  50گ دآورک شده رطااعش خود را ها 
   داده است.ل رسی   ار شده است، رورد

  فهرست مقاالت مورد استفاده در کدگذاری

 مقاالت فارسی 
سه فرهنگی مطالعات و تهران: موس های اروپایی(، )ویژه احزاب و جریان 12. اروپا 1392احمدی لفورکی، بهزاد.  1

 المللی ابرار معاصر.  تحقیقات بین
 77الملل.  سترش جریان راست افراطی در اروپا، پژوهشنامه روابط بین. گ1392اهلل؛ نوربخش، نادر.  ایوبی، حجت 2

- 119.  
تهران:  ی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب،چهارچوب. 1386اری؛ ویور، اُلی؛ دو ویلد، پاپ. بوزان، ب 3

  پژوهشکده مطالعات راهبردی.
المللی و امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی،  بینهای  . مهاجرت1392زرقانی، سید هادی؛ موسوی، زهرا.  4

59.  
افته های تثبیت ی ولیستی راست رادیکال در دموکراسیشناختی احزاب پوپ . تبیین جامعه1386اهلل.  دارنیا، خلیلسر 5

 . 209 - 185، 4به بعد(، پژوهشنامه علوم سیاسی،  1970اروپا )از دهه 
  .86 -57(. صص 2) 8فصلنامه روابط خارجی.  و رادیکالیسم در اتحادیه اروپا،ت . مهاجر1395محمدنیا، مهدی.  6
(. 2) 3 ها و عوامل، دانش سیاسی، هراسی در اروپا؛ ریشه . اسالم1386زاد، علی؛ غفاری هشجین، زاهد.  مرشدی 7

 . 139 -113صص 
ای اروپایی: مطالعه موردی ه دموکراسی. پوپولیسم راست افراطی در 1394نظری، علی اشرف؛ سلیمی، برهان.  8

 . 158 -157(، 4) 1 پژوهی، فصلنامه دولت فرانسه،
سه فرهنگی تهران: موس مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا(، )ویژه  11. اروپا1391احمدی لفورکی، بهزاد.  9

 المللی ابرار معاصر.  مطالعات و تحقیقات بین
 77الملل.  وابط بینپژوهشنامه ر سترش جریان راست افراطی در اروپا،. گ1392اهلل؛ نوربخش، نادر.  ایوبی، حجت 10

- 119. 
 مقاالت التین 
11 Van Mol, ch., & De Valk, H. (2016). Migration and Immigrants in Europe: A 

Historical and Demographic Perspective. Integration Processes and Policies in 
Europe, IMISCOE Research Series, DOI 10.1007/978-3-319-21674-4_3. 

12 Yılmaz, F. (2012). Right-wing hegemony and immigration: How the populist far-
right achieved hegemony through the immigration debate in Europe. Current 



 1397تابستان  ♦ وهشتم سیشماره  ♦م دهسال  ♦ روابط خارجی     144

Sociology, 60(3) 368–381. 
13 Zhirkov, k. (2013). Nativist but not alienated: A comparative perspective on the 

radical right vote in Western Europe. Party politics, Vol 20(2) 286–296. 

رتن رااالت لش عنواج واحد هحیقا ردنظ   ارگ فتش است. واحسد  در پژو   حاض  
رگ اف است یسش رحاسق ایسن    هحیقا در روش یقفی سط  لش سط  و پارگ اف لش پا

 سا اسستفاده نمسوده     هحاقق از روند پارگ اف لش پارگ اف ل اک هجزیش و هحیقسا داده 
 ساک ییقسدک رستن     است. التدا رتن رااالت ل رسی و رطااعش شد و رطاا  و لخس  

 ا آغاز گ دید. در اواقن ر حیش یدگسذارک، رفسا ق     شد. سپس یدگذارک داده جدا
شسدند و ل حسس  خصوصسقات و العادشساج      شناسسایی  هحاقسق   سسئواب ر هبط لسا  

شسد.     اک رناس  ل اک هحیقا، رفهوم یا ید داده گست ش یافتند و لش   یس از داده
 ساک عمسده و سسپس اجسزاک      در خور هوجش است یش این رفا ق  سنگ لناک راواش

یالسد یسش راسوالت شس وت لسش       د ند وها زرانی ادارش ری اصیی رضارقن را هر قا ری
د. لعد از ایسن  م از رتن رااالت استخ اج شرفهو 23گق ک ینند. دراین ر حیش  ش ا

ر حیش، ر حیش لعدک یدگذارک آغاز شد. در ایسن ر حیسش رحاسق پسس از ل رسسی      
ی دج آنها لا ی دیگ ، رفا ق  ررسالش و رتسداخا را شناسسایی     ید اک اواقش و راایسش

حسدودک راسوالت عمسده هایقسا      ا را لش هعسداد ر  ی ده است ها حج  زیادک از داده
اذا این    ا از نظ  لقرت ک ل خوردار شدند در نتقجش لا پقرب د این ر حیش داده ،د د

راوالت از سطح انتزات لقرت ک نسبت لش ر حیش  بیسی ل خسوار گ دیدنسد. لنسال این     
راواش هایقا یافست و در پایساج   یسس از راسوالت لسا       13دست آرده لش ش رفا ق  ل

 5هبا  آنها لا ی دیگ  در یس راواش نهایی پ ورانده شدند یش حاصا آج هوجش لش ار
رضموج پوپواقس ، لقگانش ستقزک/   اسی، رادی ااقس ، ارنقست اجتمساعی و ارنقست    

   ا تصادک است.

  ها یافته. 3

  بندی مقوالت عمده و انتخاب مقوالت نهایی کدگذاری محوری دسته

 مقوالت نهایی مقوالت عمده ردیف

1 

 برانگیختن حس ناسیونالیستی )ناسیونالیسم قومی(

 برانگیختن حس غرور فرهنگی پوپولیسم

 "دیگری"و  "ما"سازی دوگانه  برجسته
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2 

 هراسی  اسالم

 یهود ستیزی بیگانه ستیزی / هراسی

 کولی ستیزی

3 
 تروریسم

 رادیکالیسم
 رشد جنایت

4 

 هویت

 جمعیتیتغییر توازن  امنیت اجتماعی

 گرایی رشد چند فرهنگ

5 
 کاهش خدمات رفاهی

 امنیت اقتصادی
 بیکاری

  )رویکرد پوپولیستی حزب جبهه ملی( 1پوپولیسم .3-1

 اک ل جستش احزاب راست اف اطسی در اروپساک ارس وز اسست.      پوپواقس  از ویژگی
لش صحنش سقاسی یرور اک اروپاک غ لسی در  ااس  ج یانسات     لازگرت پوپواقس 

راست اف اطی، ریرش در ش ست احزاب سنتی در پاسخ یافی و رناس  لش رسسائیی  
نوج جهانی شدج ا تصساد و ف  نسگ، سس عت و رسسق  ادغسام در اهحادیسش اروپسا،        

 ا و سقاست طبااهی، فسساد نخبگساج    رهاج ت و رهاج اج، افوب ا مقت ایدئواوژک
 (.  159: 1394قاسی حای  دارد )نظ ک، سیقمی، س

عنواج پوپواقستی یا ر درگ ا لس اک ایسن احسزاب لسش ایسن داقسا اسست یسش از         
رسا  ، غقس  رسا  ، ا رسار ف ودسست،        اک از یسارگ اج نقمسش   پرتقبانی طقف گست ده

، ط فداراج اصاات ف  نگی و  ویت ریی، ستقز  اک لقگانش ی ده  گ ایاج، هحصقا ریی
 ساک یونسس و صسنایع     خ ده ف وشاج، یراورزاج، طباش رتوسط، صاحباج سس رایش 

هواقدک در داخا ل خوردارند  اذا لش پرتقبانی طباش یا  ر  خاصی رحسدود نقسستند   
(. راواسسش نهسسایی پوپواقسسس  شسسارا سسسش زیسس  راواسسش عمسسده 188: 1386)سسس دارنقا، 

اسقونااقستی )ناسقونااقس   سوری(، لس انگقختن غس ور ف  نگسی و     ل انگقختن حس ن
است یش لا ل رسی شعار ا و سخناج رارین  "دیگ ک"و  "را"سازک دوگانش  ل جستش

ر ب  فعیی حزب جبهش ریسی و  مقنطسور پسدر وک ژاج رسارک اسوپن یسش از        ،اوپن
ها در ل خورد هواج لش روی  د پوپواقستی آن لنقانگذاراج و ر ب  سالق حزب لود، ری

گق ک آنهسا از رسسئیش رسوردنظ  در جهست  سدرت       لا رسئیش لح اج رهاج ت و له ه
                                                                                                                                 

1. Populism  
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  گ فتن حزب پی ل د.
، شسعار انتخالساهی اسوپن،    1995در ربارزه انتخالاهی ریاست جمهورک در ساب 

هماس و ارهبا  لا ف انسش و ر دم ف انسش لود. روی س د و احسن پوپواقسستی رسارین     
 سای  در یارزار ساک انتخالساهی لاعسث شسده اسست یسش          انیاوپن در ج یاج سخن

 اک او، هصسمق  لسش    سقاستمداراج احزاب ج یاج اصیی لش جاک لش عا  راندج ایده
هایقد از ل خی پقرنهادات ییقدک سقاست او لگق نسد. ایثس  سقاسستمداراج ل جسستش     

وعسسده ) ماننسسد اسسوپن(  آنهسساانسسد:  یار اسسوپن را پذی فتسسش سساک دسسستور حسسا همسسام راه
صسحبت   " ویت ریی"در رورد  د ند  دائما   اک سخت  انونی و نظ  را ری حا راه
دفسات   " اک جمهورک )ف انسش( یش هحست ههدیسد اسسالم اسست     ارزش"ینند  از  ری
آرقسز س والریسس  )الئقسستش( را هبیقسغ      هبعقضینند  و  نوت رنحص  لش ف د و غق  ری
  (.Marliere, 2016ینند ) ری

 یند: لقنق  یش اینگونش لقاج ری  اک رارین اوپن ری نش در سخن انیلش عنواج نمو
ف انسش و ف انسوک دیگ  ارنقت ندارند  ر ز ا لاید لستش شوند، لدوج لستن "

  (.Newyorktimes, 2015) "ر ز ارنقت رم ن نقست

 رسسئیش یافتش ل اک جمعقت را اسست. ایسن    رهاج ت یس جایگزینی سازراج"

یند. ادغام یسانی یش در حساب حاضس  در اینجسا     لسقار لااک را را ههدید ری

   ." ستند رعنی ندارد. نتقجش هضاد ف  نگی لی پایاج است

  رهاج ت لش عنواج ی سی از  رد یش ی ی از این العاد رهاج ت استارنقت العادک دا
از یسا  العاد ارنقت لش رحض و وع  و لح انی شدج آج هالش در جهت ه  ی ، الس  

شسود. حسزب جبهسش ریسی لسا اسستفاده از        اح از  ویت رخدوش و رنهدم آغاز رسی 
ف یبانش هوانستش است از ط یق ین  گفتارک و یالرسی از   روی  د پوپواقستی و عوام

و غس ور ف  نگسی و  مقنطسور     ط یق ل انگقختن احساسسات ناسقونااقسستی  سوری   
 یس پدیده اجتماعی اسست،  رهاج ت را یشوت رقاج را و دیگ ک سازک هفا ل جستش

لش روضوعی ارنقتی هبدیا یند و رخاطباج را ا نات یند یش روضوعی خاص در حاب 
ینسد یسش وجسود و لاساک      ههدید است. در وا ع یس لازیگ  )جبهش ریی( استدالب ری
   یند. یس روضوت خاص )رهاج ت( ارنقت یرور را ههدید ری
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  /ستیزی1. بیگانه هراسی3-2

یسش   از اف اد خارجی یا لقگانگاج اسست  لقگانش   اسی، ه س یا هنف  لقگانش ستقزک یا
یالسد و اغیس  در خرسونت لسش اوج      آرقسز هجسس  رسی     ا و رفتار هبعقض در نگ ش

رسد. رطااعات ل  روک لقگانش ستقزک از  بقا نف ت از اف اد خارجی لسش دالییسی    ری
ت  ههدیدک ل اک اند: ه س از دست دادج رو عقت اجتماعی و  وی نسبت داده شده

 اک اطمقنساج لخس  حفسر ر ز ساک       اک ا تصادک شه ونداج  ی ی از راه روفاقت
و ضسعف اطالعسات ف  نگسی.     ق و ل هس ک ریی در زراج لح اج ریی  احساس هفسو 

غق شسه ونداج نسوعی ههدیسد     این رعنا ررتق شده است یش اساسسا  لقگانش ستقزک از
شسوند،  مچنسقن لسا رفهسوم      رحسوب ری آنهاگق ندگاج و حاوق ف دک  ل اک  ویت

(. سسخناج ر بس  حسزب    Solomon, 2014: 5& Kosaka ناسقونااقس  رتصسا اسست )  
  ستقزک  م اه لوده است: جبهش ریی  مواره لا لقگانش

  (.Time, 2015)"هوانند صحبت ینند؟ آیا آنها حتی لش زلاج ف انسش را ری"

و ارزش دیگ ک در ف انسش   اک ف انسوک  قچ  انوج غق  از  انوج و ارزش"

  (.Time, 2015) "وجود نخوا د داشت

رصسدد  ف انسسوک(، د رقاج را )ف انسوک( و دیگ ک )غق  گذارکزحزب از ط یق همای
را یسش  ینسد  ویست ف انسسوک     و از این ط یق هالش رسی  دفات از  ویت خود است

 س د  هس ین دالیسا روی   داده است حفر یند. از رهس  رهاج ت در رع ض ههدید   ار
اج در ف  نسگ  عدم انسجام  ویتی آنس  ، اک اروپایی نسبت لش رهاج ین رنفی دوات

رو  مواره لش عنواج ههدیدک لس اک جوارسع اروپسایی ررسا ده      اروپایی است  از این
ود شوند. راواش نهایی لقگانش   اسی شارا سش زی  راواش عمده اسالم   اسی، یه ری

اوالت ل اساس ل رسی شسعار ا شس ح   یس از رستقزک و یوای ستقزک است یش   
داده خوا د شسد. لسا هوجسش لسش ایسن رسسئیش یسش جمعقست یثقس ک از رهساج اج در           

رسوج   ک خاوررقانش و اغیس  رسسیماج  سستند،   یرور اک اروپاک غ لی از یرور ا
سسستقزک ایسسن حسسزب رتوجسسش رهسساج اج رسسسیماج اسسست یسسش رسسسئیش   اصسسیی لقگانسسش

     اسی را لش دنباب داشتش است. اسالم
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  1اسالم ستیزی/اسالم هراسی .3-2-1

عاالنی در  بساب  داورک و هبعقض غق  اسالم   اسی رفهوری است یش لش ه س، پق 
(. اسسالم  115 -114: 1386زاد، غفسارک،   اسالم و رسسیماناج اشساره دارد )ر شسدک   

یش  مگسی از   گق د ریرتفاوت گفتمانی و زلانی را در ل   اسی همام اش اب و انوات 
ا یس  س اس غق رنطاسی از   گق ند یش  مان یس  ستش ایدئواوژیس ی ساج نرأت ری

 ساک رسارین اسوپن ر بس       (. سخن انی1001-1000: 1390)شق غالری،  اسالم است
   :ستقزک است حزب جبهش ریی شارا حج  لاالیی از اسالم

ن قادگ ا را  سدغ ک لن ا جااسالم لنقادگ ا لاید از لقن ل ود  ف انسش لاید سازر"

 ایی یش ه ویج نفس ت روک خسا  و    و رساجد رادی اب را لبندد و خارجی

 "ینند، لق وج انداختش شوند  لسش ویسژه رهساج اج غق  سانونی     راج ری س زرقن

(Newyorktimes, 2015.)  

گ ا و اف ادک یسش شسه وندک دوگانسش ف انسسش و       اک اسالم اعضاک جنب "

 "در سسسس زرقن ف انسسسسش ندارنسسسد یرسسسور اک دیگسسس  را دارنسسسد، جسسسایی

(Newyorktimes, 2015.)  

رسذ بی،   -ر یرور را و افزای  رطاابسات سقاسسی   سازک رت  ی د اسالری"

  (.Telegraph, 2010) "ل د ری سئوابلااک همدج را را زی  

همایا دارد یش ش یعت را لش عنسواج  سانوج رسدنی، سقاسسی و      گ ایی اسالم"

گ ایسی   رذ بی لش  مش هحمقا یند. را جوارع غ لی در حاب ربارزه لا اسسالم 

  (.Telegraph, 2010) "در س اس  جهاج  ستق 

 " سا اسست   رهاج ت رسیماناج لش ف انسش رانند اشغاب ف انسش هوسط نسازک "

(Telegraph, 2010.)  

 " ق  هحت حایمقت یا ههدید لنقادگ ایی اسالری زندگی ینسق  خوا را نمی"

(Time, 2017.)  

  اسسی گسست ده هوسسط     حج  لاالک سخناج ر ب  حزب جبهش ریی نراج از اسسالم 
  اسسی، رهساج ت را لسش     این حزب دارد یش لا ایجاد پقوند رقاج رهاج ت و اسسالم 
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اد سقاسسی، اجتمساعی و   اک ارنقتی هبسدیا یس ده یسش ههدیسدک ارنقتسی در العس       پدیده
شود. اسالم و رهاج ین رسیماج لسش داقسا عسدم     ف  نگی ل اک ف انسش رحسوب ری

انسجام ف  نگی،  ویتی و زلانی لا جارعش ف انسش  مواره ههدیدک  ویتی رحسوب 
گ ایساج اف اطسی و افسزای      شوند. حمالت گست ده ه وریسستی از سسوک اسسالم    ری

روپایی و  مقنطور ف انسسش ایسن ههدیسد  سویتی     رادی ااقس  اسالری در یرور اک ا
اک ارنقتی لدب شده است یش جبهش ریی از ط یسق آج   شدت لقرت ک یافتش و لش رسئیش

و لا ال از در خط   س ار گس فتن  ویست و ریقست ف انسسوک سسعی در جیس  آراک        
 شه ونداج ف انسوک دارد. 

  . رادیکالیسم3-3

یس دج رسسیماناج در جوارسع غ لسی رطس ح       1"رادی ااقزه ی دج"   زراج یش رسئیش 
 2"اجتمات رسسیماج " ا  مواره لش سوک نقزک لش نام  شود، سقاستمداراج و رسانش ری

رادی ااقسس   " یننسد. در ایسن رسسئیش ج یساج غااس  ایسن اسست یسش         همایا پقدا ری
جوارسع رسسیماج در لاقسش جارعسش )جارعسش       3"عسدم ادغسام  "لش داقا  "گ ایی( )اف ا 

(. ارس وزه در  Hamad, 2017, May 4د سد )  ر  رسی  4" سا  ارزش"اروپایی( و هضساد  
ی سی از   اهحادیش اروپا روضوت رهاج ت لا ف ایند رادی ااقس  پقوند خسورده اسست.  

رسئیش ه وریسس    یی لا رادی ااقس  پقوند خوردهروارد رهمی یش در یرور اک اروپا
 .  توطنی اس

  پیوند مهاجرت، رادیکالیسم و امنیتی شدن

 

  . تروریسم3-3-1

ه وریس  عبارت است از ههدید لش یا استفاده از خرونت اغی  ل  ضسد شسه ونداج   
                                                                                                                                 

1. radicalization 

2. Muslim community 
3. lack of integration 
4. values 

 رادیکالیسم بحران هویت مهاجرت
امنیتی شدن 

 مهاجرت
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ل اک دستقالی لسش ا سداف سقاسسی لس اک ه سساندج رخاافساج یسا ایجساد نارضسایتی          
رسی،  ی  سایی نسوج آدم   ، ه وریسس  شسارا فعااقست   نهسارنوب . در ایسن  "عموری
: 1388شسود )پورسسعقد،    رلایی ری  دف،  واپقمارلایی و آدم گذارک، یرتار لی لم 
ریف ارائسش شسده از   (. آا س اشسمقد عناصس  ررست   و اصسیی در هعسا     148 -146

: اعماب خرونت و زور، هعاق  ا داف سقاسی، ه وریس  را اینگونش ل شم ده است
دسستانش، آرساج خرسونت و      ساک پسق    ایجاد وحرست و هس س، ههدیسد و وایسن     

رم ن در  (. ه وریس  لده ین ش ا185: 1385ی، یافتگی خرونت )سیقمان سازراج
گ ایاج لنقادگ ا لش نر یش  (. حمیش اسالم172: 1393گ ایی است )ایزدک،  طقف اف ا 

شارای الدو در پاریس و یرتش شدج ل خی رتصدیاج این نر یش، زرقنش رناسبی ل اک 
جبهش ف ا   آورد. رارین اوپن لحث از رورد  جوم   ار گ فتن  هبیقغات پوپواقستی

ف انسش از سوک یس ایدئواوژک هوهااقت  )لنقادگ ایی اسالری( نمود و آج را سس طاج  
ینتس ب ر ز سا، جیسوگق ک از    "  ساک رعمسوب خسود شسارا     حا اسالم خواند. او راه

قسا نبسود یسس    اش لق ارک و عدم ادغام رهساج ین لسش دا   رهاج ت گست ده یش ثم ه
دولساره ه س ار و هغققس ات عمسده در سقاسست خسارجی        است را "قاست درستس

رهاج ت رسیماناج لسش  "ف انسش را پقرنهاد ی د. رارین اوپن در اظهارنظ  ررهورک، 
 .  " ا ی ی دانست ف انسش را لا اشغاب نازک

این یرور هوسط دو نوت هوهااقتاریس   جهانی شدج ا تصسادک و لنقسادگ ایی   "
  (.Financial time, 2017) "شود الری ههدید ریاس

رواضع رارین اسوپن و سسای  اعضساک جبهسش ریسی ف انسسش، لعسد از حمسالت         
یاج یافت. جبهسش  گوش شنواک لقرت ک در رقاج ف انسو ،2015نوارب   13ه وریستی 
لش لهت ین وجش رم ن از ه س و خر  عمسوری نرسأت گ فتسش از ایسن      ریی ف انسش

 6اک  لس دارک یس د و در دور اوب انتخالسات رنطاسش     ر دم ف انسش له هرسئیش در رقاج 
رنطاسش ف انسسش، گسوک سسبات را از      6درصسد آرا در   28لسا یسس     ،2015دسارب  

  .ت و حزب جنب  ر دری ساریوزک رلوداحزاب سوسقااقس

  . امنیت اجتماعی3-4

اه .   گس اسست  یسس رفهسوم ر یسزک دارد و آج عبسارت از  ویست      ارنقت اجتماعی
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اش ان سار، رهسار یسا     اجتمساعی  - ساک ف  نگسی    گ و ی احساس یند لاور و رویسش 
یند. رم ن است این احساس نساارنی وا عسی    شود، احساس ناارنی ری دست ارک ری

لاشد، رانند رهاج ت انبوه از رنطاش ااسف لسش رنطاسش ب و هایقسا هعسداد و هم یسز       
اشد، یعنی در پی هح یسات  سایناج رنطاش ب. رم ن است احساس ناارنی، خقاای ل

 ساک   عادک گ وه ااف، گ وه ب احساس ناارنی یند و حدس غق وا عی لسش نساارنی  
وا عی رنتهی شود. هالش جارعش ل اک الس از  ویست، ا سداری  دفمنسد و اندیرسقده      

لسش رحسض     سا  گونش یسش دواست   شود.  ماج ل اک ال از خود و ط د دیگ ک هیای ری
ل نسد، جوارسع نقسز لسش      گماج در رورد ههدید عیقش حایمقت خود دست لش سالح ری

 نگام احساس و نش در  و ررا ده رخاط ه، عیقسش  ویست و نسش حایمقست خسود،      
   (.109: 1390ینند )نص ک،  ربادرت لش ال از آش ار خود ری

در  ریرسش  یننسد لسش صسورت لنقسادک     رواردک یش ارنقت اجتماعی را ههدید ری
خسود  " ویت دارند. در این رالطش ف  نگ، زلاج، نژاد، رذ   و یا    لافت دیگس   

 اک   گونش ارنقت یا ناارنی اجتمساعی لاشسند. ایرسقجو و     هواند ریرش ری 1"لقانگ ک
 ساک جمعسی و نساارنی اجتمساعی      اک یش اط اف آج  ویت  اک سازنده اسپوج روافش

یننسد:  سوری/ سس زرقنی،     لنسدک رسی   طباسش  گق ند را لش پنج دسستش  ری  احتماای ش ا
) سوام،   دک، سقاسی/ حاسو ی و سقاسسی/ نظساری   رذ بی/ ف  نگی، اجتماعی/ ا تصا

(. راواش نهایی ارنقست اجتمساعی شسارا سسش راواسش عمسده       113-111: 1389 یقانی،
یسس از ایسن   گ ایسی اسست یسش        ویت، هغقق  هوازج جمعقتی و رشد ننسدف  نگ 

 وند.  ش راوالت ش ح داده ری

یافتش ل اک جمعقت را اسست.   رهاج ت یس جایگزینی سازراج"رارین اوپن: 

یند. ادغام یسانی یش در حساب حاضس     لسقار لااک را را ههدید ری رسئیشاین 

   ."پایاج است عنی ندارد. نتقجش هضاد ف  نگی لیدر اینجا  ستند ر

اسست هسا   ف داک پس از پق وزک در انتخالات از اهحادیش اروپسا خسوا   خو  "

نهار  درت حایمش را را لش را لازگ داند یش لدوج آنها ر دم آزاد نقسستند و  

ظ فقت اعماب اصالحات الزم وجود ندارد. حایمقت ل  س زرقن، حایمقست  
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ل  ر ز سا، حایمقست لس  واحسد پسوای و حایمقست ا تصسادک و حایمقست         

  (.euronews, 2017) " انونگذارک

خوا   ها ریقست     و از ننقن اف ادک ریرن لا هالعقت دوگانش رخااف  ست"

خود را انتخاب ینند یسانق ش ف انسش را لش عنواج ریقت خود انتخاب ن ننسد  

  (.euronews, 2017) "لاید ف انسش را ه   ینند

حزب جبهش ریی ل  رسئیش  ویت است یش ارنقت اجتمساعی لس  آج لنسا شسده      هایقد
 ا، زلساج و  سوانقن     ویت، ارزشاست. سخناج ر ب  حزب یش  مواره ل  ف  نگ، 

یند هالشی است لس اک دفسات از ارنقست اجتمساعی ف انسسوک در       ری هایقدف انسوک 
اج ت. سسقا عظسق  رهساج اج یسش عمسدها از یرسور اک       راالا ههدیسد ارنقتسی رهس   

لاعسث ایجساد    ،و هوانایی  ض  ی دج  ویت ف انسسوک را ندارنسد   خاوررقانش  ستند
شسود.    اک  ویتی و حتی نژادک در جارعش ف انسسش رسی   همایزات اجتماعی و ش اف

 اک جدک راارات اروپایی حضور و فعااقت رهساج ین و یسا    ی ی از دغدغش اصوال
 سایی  سستند    . دیاسپورا ا اغی  گ وهپورا اک نژادک در یرور اک آناج استدیاس

 اک  یاش ا و ع یش از ادغام یارا در جارعش رقزلاج س  لاز زده و همایا لش حفر ریرش
   شاج دارند.  اک رادرک خود لا س زرقن

  1هویت. 3-4-1

آنچسش یسسی یسا    » ویت در زلاج انگیقسی و در ف  نگ واژگاج آیسفورد لش رعناک 
(. اعضساک  س    11: 1386)لهزادفس ،   ه جمش شده اسست  «نقزک  ست،  ماج لودج

رم ن است ایسن ادرا  را   آنهااک ادرا  خاصی از  ویت رتمایزشاج دارند.  جارعش
اک نمسادین در  نس  رسنع س     در دین یا زلاج خود رتجیی ینند و یا آج را لسش گونسش  

 سا سسازراج    خودشساج را در یسس رشستش از گس وه      سا  جااک انس سازند. در    جارعش
 ساک خاصسی را در رسورد      ا  ویست رتمسایز و داعقسش    یس از این گ وهد ند     ری

 سا از خسانوار گ فتسش هسا ریست، در یسس         ا و داعقسش  ویتاعضاک خود دارند. این  
ی سی از   (.55: 1379)شساروج،   شسوند  رسنع س رسی   «آنها -را »شاخگی گست ده  دو
 اک اروپایی نسبت لش رهاج ین رسیماج، عسدم   ه ین دالیا روی  د رنفی دوات ره 
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در رالطسش لسا نگسونگی رواجهسش لسا       انسجام  ویتی آناج در ف  نگ اروپایی اسست. 
گ ایی )در انگیسستاج(   رهاج اج )رسیماناج( در اروپا، دو روی  د عمده نند ف  نگ

ایسن   ،شسود  گس ا دنبساب رسی    گ ا وجود دارد. در ف انسش یسش روی س د ادغسام   -و ادغام
 ینی از جمیش رسیماناج و اروپایی اک د روی  د خوا اج اعطاک شه وندک لش ا یقت

ل  اصطالح الئقسقتش است  ف انسوک ی پارنگی رهاج ین ربتنی ست. ردبآنهای دج 
اذا    شسه وندک لایسد در ر حیسش اوب     سقاست است یش لش رعنی س والریس  در 

 اک رسذ بی و نسژادک خسود را در ر حیسش      خود را ف انسوک رع فی نماید و ویژگی
نسگ اروپسایی،   دوم ا مقت   ار د د. در ف انسش روضسوت ادغسام رسسیماناج در ف     

شسود. رهساج ین رسسیماج     رط ح ری « اک جمهورک پایبندک لش ارزش»هحت عنواج 
را در یرور اک اروپایی ایجساد   1«جوارع رجازک»اروپا از ف انسش ها آاماج و لیژیس 

اند. گ ای  لش رادی ااقس  اسالری از سوک ل خی رسیماناج اف اطسی در اروپسا    ی ده
هسواج    اک ه وریسستی را رسی   دید( و پقوستن لش گ وه)رتوادین اروپا یا رهاج ین ج

ه ین پقارد اک عدم  مگونگی و انسجام  سویتی دانسست یسش اروپسا را      ی ی از ره 
  ساک ارنقتسی جسدک  س ارداده اسست      لق  از پسق  در رعس ض خطس ات و آسسق     

 (.  75-73: 1395)رحمدنقا، 

  گرایی . رشد چند فرهنگ3-4-2

 ساک خسارجی رنبسع غنساک      رخااف جدک این ایده است یش ف  نسگ راست اف اطی 
یسس جارعسش ننسدف  نگی     هواند لش ایجساد  گ ایی ری ف  نگی  ستند و نند ف  نگ

 اک رنفس د   یننده ف  نگگ ایی نالود شود. از دید راست اف اطی، نند ف  نگ رنج 
د نده  شود. راست اف اطی لسط روند هنزیا د نده ف  نگی خت  ری است و لش یس

گق نسد، لی سش     اد خسارجی نسش هنهسا در آج جساک نمسی     رفهوری از ریت است یش افس 
ههدیدک عیقش حقات و سالرت آج  ستند. از دید راست اف اطی لسش احساظ  سستی    
شناختی ار اج ادغام اف اد خارجی در جوارع اروپایی وجود ندارد. این دیسدگاه لسش   

 ش است:  خولی در این سخن ژاج رارک اوپن انع اس یافت
ه ین خط  ف اروک ف انسش از دست دادج استاالب لش خساط  اهحادیسش    لزرگ»

                                                                                                                                 

1. Parallel societies 
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 ,Newyorktimes« )اروپا و از دست دادج  ویت لش خاط  رهساج ت اسست  

2017.)  

، هم یسز اصسیی خسود را لس      لقواوژیسراست اف اطی لا فاصیش گ فتن از نژادپ ستی 
لسش دنبساب    ،«همسایز ف  نگسی  حسق  »رسائا ف  نگی گذاشتش و لا خیق رفهوری نوج 

گذارک ایدئواوژیس و فیسفی است. راست اف اطی ردعی است یش هالش ل اک هاثق 
دپ سستی وا عسی اسست. در وا سع،     ایجاد یسس ااگسوک واحسد و ییسی ف  نگسی، نژا     

نسژادک اسست یسش لسش دنبساب       -وعی لقگانش   اسی ریسی  نگی ربیغ نگ ایی ف   لوری
لقرست  نسژادک آج، لازگرست لسش        نسش  هاویت ریت از ط یق یس دسست سساختن  

 ساک ههدیسد یننسده از جارعسش اسست. از آنجسا یسش          اک سنتی و حذف گ وه ارزش
نژادپ ستی لقواوژیس لش احاظ اجتماعی  الا پذی ش از سوک رس دم اروپسا نقسست،    

ید نسژادک، ههدیسد ف  نگسی     ا لش جاک رع فی شدج لش عنواج ههد  یقترهاج اج و ا
هواج لسش آج   ه  ری  اک غ لی لهت  و راحت در نهارنوب ارزششوند یش  رع فی ری

و یسافتن رسا قتی   « اروپاک سفقد»پ داخت. راست اف اطی لا این یار لش دنباب احقاک 
   (.47-46: 1392ف ار زک است )احمدک افوریی، 

 . امنیت اقتصادی3-5

سطح رفساه و  هوانند زی لنا اک ا تصاد یرور را لش رخاط ه اندازند و   ا ری  رهاج ت
د سد لسش طسور      ا نراج رسی  گق ک  درت ا تصادک یرور را  دف   ار د ند. اندازه

 1/2اامییی در جمعقت    یرور رنج  لش یا    % افزای  رهاج اج لقن10رتوسط 
دالر ل اک    ف د خوا سد شسد.    1درصدک سه  رعقرت ر دم، یعنی روزانش حدود 

یسا   خسدرات رفسا ی، افسزای  رااقسات و یسا           ساک ا تصسادک،   ایجاد  زینش
ل  لسش خطس  انسداختن ارنقست ا تصسادک،        اک شغیی هوسط رهاج اج، عالوه ف صت

(. راواش 22-21: 1392انگقزاند )زر انی، روسوک،  خر  ر دم یرور رقزلاج را ل ری
نهایی ارنقت ا تصادک از دو راواش عمده یا   خدرات رفا ی و لق سارک هرس قا   

ررس الت ا تصسادک جارعسش     ،. ر ب  جبهش ریی راننسد سسای  روضسوعات   شده است
ف انسش را نقز لش رهساج ت ر لسو  دانسستش و رهساج اج را لسش عنسواج عسارالج ایسن         

   یند: رر الت رع فی ری
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... یننسد    یمس رسی شدج اسالری لش ی دیگ شدج ا تصادک و جهانی جهانی"

   (.yjc) "درآورند خوا ند ف انسش را لش زانو این دو ایدئواوژک ری

 ساک  طسار و     اک را، در اط اف ایستگاه رهاج اج در حاب حاض  در رحیش"

 اک فاق نرقن س گ داج  ستند یش لاعث رر الت وسقعی ل اک  یا در رحیش

  (.New York Times, 2015) "اند ارنقت و لهداشت عموری ف انسش شده

 اک  الا هسوجهی   دارند و  زینشرنظ  ا تصادک در سطح پایقنی   ا از رهاج اج رعموال
ناسا و ارهباطسات و نظسای     و رالطش لا رس ن، آروزش، لهداشت، هاسقسات حمارا در 

ینند. ل اک رسقدگی لش روارد فسوق، ح ورست رقزلساج     آج ل  یرور رقزلاج هحمقا ری
رم ن اسست رااقسات شسه ونداج خسود را افسزای  د سد و ایسن از طس ف ل خسی از          

 سایی را لسش دنبساب دارد.     گ ا، وایسن    اک ریی لش خصوص گ وه اک اجتماعی،  گ وه
اک ارنقتی هبدیا شده اسست و حسزب جبهسش ریسی      رهاج ت در اهحادیش اروپا لش رسئیش

لس اک   و ههدیسد جیسوه دادج رهساج ت در هسالش     رسسئیش ف انسش لسا اسستفاده از ایسن    
است. پس از ل رسی و هحیقا راوالت عمده اینوج لش ل رسسی عمی س د    گق ک  درت
لسا ر بس ک    1972سسقس در سساب   گق ک )ها لاهی حزب جبهش ریی از التداک ش اانتخا

پس دازی  و از ایسن    لش ر ب ک رارین اوپن ری ،(2017ژاج رارک اوپن( ها حاب حاض  )
روضوت رهاج ت و هبسدیا   گق ک از ا له هد ق  یش نگونش جبهش ریی ل ط یق نراج ری

در راایسسش لسا    این رسئیش لش لح اج هوانستش است آراک خود را در انتخالسات رختیسف  
  اک انتخالاهی دست یالد.   اک گذشتش افزای  د د و لش روفاقت  دوره

  (1973-2017دوم انتخابات مجلس ملی )درصد آرای جبهه ملی در دور اول و 

 

لا هغقق  ر ب ک و روک یسار آرسدج رسارین     ،1980پس از دوراج افوب حزب از د ش 
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یش هنهسا   2012اک یش در ساب  گونش گق ک دولاره حزب  ستق   لش ، شا د  درتاوپن
% از آرا را 13.6در انتخالسات ایسن سساب در دور اوب     ،گذرد ساب از ر ب ک او ری 1

ور اوب ارا در دور دوم نتوانست پق وزک د .یس  و لش دور دوم انتخالات راه یافت
ی سی در رجیس ف انسش لش حزب اختصاص یافست  واسق ن    2را ه  ار یند و هنها 

اک لسش   این نتقجش نسبت لش سش دوره  بیی یش پس از آج حزب نتوانستش لسود ی سسی  
اوپن لار دیگ   ،2017نراج از پقر فت حزب دارد. در انتخالات ساب  ،دست لقاورد

% آرا در دور اوب لش دور دوم راه یافست  13.2پق وزک خود را ه  ار ی د و لا یس  
ی سسی در   8درصسد آرا لسش    8.8لسا یسس     ،و لا پقر فتی دیگ  نسبت لش دوره  با

  رجیس ف انسش دست یافت.

  (1974-2017انتخابات ریاست جمهوری )درصد آرای جبهه ملی در دور اول و دوم 

 

دنار افوب شده لود، لسا آرسدج رسارین     2002در این انتخالات نقز یش حزب از ساب 
ه ین  درصد آرا را یس  ی د. لزرگ 17.9، 2012اوپن در رأس حزب در انتخالات 

 2017هسواج انتخالسات ریاسست جمهسورک در سساب       پق وزک انتخالاهی حزب را ری
گقس ک جبهسش ریسی،     خ شس ا آور ل اک لار دوم در هاری دانست یش در اهفا ی شگفت
درصد آرا لش دور دوم ایسن انتخالسات راه یافست و     21.3اوپن در دور اوب لا یس  

پن از رسسسقدج لسسش ریاسسست ر قسس  ارانوئسسا ر سس وج شسسد. در دور دوم   ننسسد اسسو
د ندگاج  رأک کدرصد آرا 33.9سالاش لش  جمهورک لازراند ارا لا جهری لزرگ و لی

 دست یافت.  
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  (1986-2017) ای ملی در دور اول و دوم انتخابات شوراهای منطقهدرصد آرای جبهه 

 

   لش زراج ر ب ک رارین ه ین روفاقت حزب در این انتخالات لاز  لهت ین و لزرگ
درصسد آرا لسش دور دوم راه    27.7در دور اوب لسا   ،2015گ دد  در ساب  ریاوپن لاز

درصسد آرا را لسش    27.1ررسالش دور اوب   اک ها یبسا  یافت و در دور دوم نقز لا نتقجسش 
   دست آورد و لش سورقن حزب این انتخالات هبدیا شد.

  (1986-2017نتخابات پارلمان اروپا )درصد آرای جبهه ملی در ا

 

در اواقن انتخالات لسش ر بس ک رسارین اسوپن در سساب       و در انتخالات پاراماج اروپا
اج اروپسا شس ا گ فست  لسا جهرسی      لهت ین نتقجش حزب در انتخالات پارام ،2014

 24.9 اک پقرقن، لسا ر بس ک رسارین اسوپن حسزب هوانسست        لزرگ نسبت لش دوره
 24سسالاش   ش خسود اختصساص د سد و در اهفسا ی لسی     د ندگاج را ل رأک کدرصد آرا
اوب ایسن دوره   ی سسی پارامساج اروپسا را از آج خسود ینسد و در رهبسش       74ی سی از 
     ارگق د.
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  گیری نتیجه

 روفسق لسش ا نسات    ،جبهش ریی ف انسش از ط یق ارنقتی یس دج رسسئیش رهساج ت   حزب 
و از این ط یق در حاب افزای   درت خسود و   عموری لخری از جارعش ف انسش شد

شود   اک انتخالاهی است. زرانی ار ک لش یس رسئیش ارنقتی هبدیا ری یس  روفاقت
ههدیدک اساسی ل اک یسس روجسود لسش     یش این رسئیش ر لو  لش لاا لاشد و  مچوج

 یننده لا اهخاذ یس دیدگاه نسسبتا  . جبهش ریی لش عنواج یس لازیگ  ارنقتیحساب آید
لستش در رورد نگونگی هر قا و حفر  ویت ف انسسوک، رهساج اج را لسش عنسواج     

لسش روضسوعی ارنقتسی هبسدیا یس ده اسست         ، اک ر قس   ویست ف انسسوک     ویت
 انسوک روج  شده است یش  مواره در رع ض نساا   یار لودج  ویت ف رحافظش

طبسق نظ یسش ارنقست     ."را دیگ  را نخوا ق  لسود "صورت  و ههدید لاشد زی ا در این
یسدام از راسوالت، ل اسساس نظ یسش ارنقتسی      تماعی ر ت  یپنهاگ )در انتهساک    اج

و سوت رهساج ت ی سی از عسواریی      هاگ رورد هحیقا   ار گ فتش اسست(، ر ت  یپن
دارد، در  هایقسد لش رحض و وت آج رسئیش ارنقت اجتماعی یسش لس   ویست     است یش

گقس د. رهساج ت لسش عنسواج یسس ارس  سقاسسی )یسش لخرسی از           رسی ریار   اردستو
گقس ک و هخصسقم رنسالع از سسوک      سقاستگذارک  مگانی است و رستیزم هصسمق  

ت( دوات و یا لش ش یی نادره  نقازرند گونش دیگ ک از نظارت و هدلق  جمعسی اسس  
یند یسش   هوسط جبهش ریی لش یس ار  ارنقتی )یش  مچوج ههدیدک وجودک جیوه ری

نقازرند آغاز همهقدات اضط ارک است و انجام ا سداراهی در وراک ر ز ساک عسادک    
هبدیا شده است. ارنقتسی شسدج رسسئیش رهساج ت      ،سازد( رویش سقاسی را روجش ری

)گفتمسانی( ر بس اج ایسن    هوسط جبهش ریی از ط یق ین  گفتارک یا یسن  یالرسی   
حزب صورت گ فتش و در اذ اج ر دم ف انسش لسش صسورت ننساج ههدیسد وجسودک      

اند یش اث ات سقاسی اساسی خوا د داشت. ساختار سخنورانش  اک جیوه داده ل جستش
 آنهسا  ساک   هوانق  در سخن انی خاص ارنقتی یننده ر ب اج جبهش ریی را لش خولی ری

لش این داقسا یسش اگس   مسقن     "ره از لاا، اواویت ا دام ررا ده ینق   جایی یش  موا
حاال رر ا را ل ط ف نسازی  دیگ  دی  خوا د شد، یعنی دیگس  وجسود نخسوا ق     

لسش خسولی  السا ررسا ده       گوینسد  سخن رسی  "راج را جب اج ینق  داشت ها ش ست
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است. جبهش ریی ف انسش از ط یق ایجاد پقوند رقساج ارنقست و رهساج ت لسش عنسواج      
اک یش ف انسش را در العساد ا تصسادک، ف  نگسی و اجتمساعی و حتسی زیسست        دهپدی

رحقطی رورد ههدید   ار داده است، هوانستش رخاطبان  را جذب و ا نسات ینسد یسش    
را در انتخالات رختیسف در   آنهادر حاب خط  است و پرتقبانی  آنها ویت ررت   

لا گسست ش لحس اج  ویست و    اختقار داشتش لاشد. این رالطش رقاج رهاج ت و ارنقت 
گ ایی اف اطی )رادی ااقس ( در رقاج رهساج اج ایسن یرسور افسزای        مچنقن اسالم

ثباهی احزاب راست رادی اب  مچنساج ادارسش    تش است. داستاج ف از و نرق  و لییاف
لش لعد و لا اوج گ فتن لح اج رهاج ت در اهحادیش اروپسا در   2007ارا از ساب  ،دارد
و لش خصوص جبهسش ریسی در    گق ک دولاره احزاب راست د  درتشا  ،2015ساب 

 ،2017. لش خصوص انتخالسات ریاسست جمهسورک ف انسسش در سساب      ف انسش  ستق 
 اک حزب نش هنها اهفسا ی نقسست لی سش نرساج از       ا و روفاقت نراج داد یش پق وزک

نش هنها سق  نزواسی    اک لیندردت دارد. حزلی یش از زراج ر ب ک رارین اوپن ل نارش
 اک لزرگی لش دسست   نداشتش است لی ش در انتخالات رختیف هوانستش است پق وزک

آورد  روندک یش در آج نش هنها حزب جبهش ریی لش عنواج ی ی از نمایندگاج احزب 
ثباهی در ح یت نقست لی ش لسش سسوک    راست رادی اب در اهحادیش اروپا لش سوک لی

 ساک   رود. لا هوجش لش یافتش ک سقاسی ف انسش لش پق  ریثبات و هثبقت خود در فضا
پژو   و ارائش نتایج انتخالاهی حزب جبهش ریی یش از زراج روک یار آردج رسارین  

نتخالسات رختیسف لسش     ساک زیسادک در ا   ن در رأس حزب هوانستش است پق وزکاوپ
در هواج اذعاج داشت یش لح اج رهساج ت شس ا گ فتسش در اروپسا      دست لقاورد  ری

   گذار است.هاثق  درت گ فتن حزب راستگ اک جبهش ریی 
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