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چکیده
سیاست در اروپا در حال حاضر روز به روز شاهد ظهور فزاینده احزاب سیاسی است که بهعنوان
راست افراطی،یا راست رادیکال درنظر گرفته میشوند.مسائل اجتماعی و اقتصادی همراه با افزایش
نارضایتی های اجتماعی منجر به افزایش محبوبیت جنبشهای راست افراطی شده است .اخیرا ظهور
راست افراطی در اروپا در زمینه های مختلف آشکار شده است که چالش های اساسی برای حفظ
صلح و ثبات در اروپا ایجاد میکند .در اینجا در قلب اروپای غربی یعنی فرانسه جبهه ملی سابق را
نشان میدهد .فرانسه به دلیل داشتن بحران بدهی اروپا و همچنین داشتن تعداد زیادی پناهجو و
روبهرو شدن با پدیده یورو اسپکتیسیم ،گفتمان راست افراطی از جذابیت زیادی در این کشور
برخوردار است.هدف از انجام این پژوهش بررسی شناخت ویژگیهای راست افراطی و این که
چرا این ایدئولوژی های افراطی به طور فزایندهای صلح و ثبات در فرانسه را با چالشی جدی مواجه
کرده است.بر این اساس سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که تأثیر خیزش راست افراطی بر
فضای سیاسی فرانسه چه است؟ روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی-توصیفی و گردآوری
اطالعات آن کتابخانهای و بر اساس بررسی اسناد و مدارک ،آراء و نظرات مشورتی و تفسیری،
کتب ،مقاالت ،دکترینهای موجود و بررسی مقررات است .یافتههای پژوهش نشان میدهدکه
تقویت نقش و جایگاه راست افراطی در نظام آتی سیاسی و تصمیمگیری فرانسه میتواند به معنای
فاصله گرفتن فرانسه از اتحادیه اروپا ،استقالل از دیگر سازمانهای بینالمللی و تضعیف روند
همگرایی در این اتحادیه باشد.

کلیدواژگان :راست افراطی ،پوپولیسم ،فرانسه ،بحران ،احزاب.
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مقدمه
در حالی فرانسه شاهد شکلگیری احزاب سیاسی در قرن بیستم بود که پیش از آن ،جامعه مدنی
در این کشور به وجود آمده بود .لذا سابقه نهادهای مدنی مانند انجمنها ،سازمانهای مردمنهاد،
روزنامه و سندیکاها بسیار بیشتر از احزاب سیاسی است؛ اما با فراهم شدن بسترهای قانونی و
زمینههای اجتماعی و فرهنگی ،همین نهادهای مدنی بهعنوان هستههای اولیه به احزاب سیاسی تغییر
شکل دادند .همانطور که نظام سیاسی فرانسه تحت تأثیر پنج جمهوری قرار گرفته است ،احزاب
سیاسی نیز از این وضعیت بینصیب نماندهاند .احزاب سیاسی فرانسه بسیار متأثر از نظام انتخاباتی
این کشور هستند .رژیم انتخاباتی دومرحلهای تا حدود زیادی موجب شده تا از تعدد احزاب
ریزودرشت در پارلمان فرانسه کاسته شود .احزاب کوچکتر در دوره اول انتخابات از گردونه
رقابت خارج میشوند و به دور دوم نمیرسند .باوجود این ،تبوتاب و هیجانات سیاسی در فرانسه
به حدی است که هر یک از احزاب حتی احزاب کوچک برای خود فضاهایی برای فعالیت مییابند.
احزاب فرانسه بهطور سنتی به سه طیف راست ،چپ و میانه تقسیم میشوند .این تقسیمبندی
مشابه سایر کشورهای غربی است .ازجمله احزاب مطرح در فرانسه میتوان به حزب سوسیالیست،
حزب جمهوریخواهان (اتحاد برای جنبش مردمی) ،حزب جبهه ملی ،حزب کمونیست و حزب
اُن مارش اشاره کرد .در فرانسه ( )2019حزب اجتماع ملی به رهبری لوپن با حدود  2۳درصد آراء
مقام نخست را به خود اختصاص داده و حزب مکرون با  22درصد دوم شد .نکته دیگر قابلتوجه
در فرانسه رشد سبزها بوده که موفق شدند  1۳درصد از آراء را به خود اختصاص دهند و این امر
نشان از تحول جدی در ساختار سیاسی این کشور دارد ،چراکه دو حزب عمده و سنتی فرانسه یعنی
سوسیالیستها و جمهوریخواهان (راست میانه) با کاهش شدید آرا روبرو شدند .برخی
نظرسنجیها حضور شخص مکرون در کمپینهای پارلمان اروپا را به ضرر جریان سیاسی وی
ارزیابی کردند .باید توجه داشت انتخابات پارلمان اروپا نزد افکار عمومی شهروندان دارای اولویت
مسائل اروپا مانند بیکاری ،تغییرات اقلیمی و ورود مهاجران است و اصوالا موضوعات سیاست
خارجی و یا امور منطقهای در صدر توجه شهروندان در مورد رأیدهی به احزاب و کمپینهایشان
قرار ندارد؛ برخالف انتخابات مختلف دیگر مانند انتخابات ریاست جمهوری امریکا که موضوعاتی
مانند ایران و برجام در صدر توجه قرار دارد در انتخابات پارلمان اروپا اینگونه نیست .لذا با توجه
به موارد یاد شده شاهد ظهور جریانهای سیاسی مختلف از جمله پوپولیستها ،ملیگرایان و
راستگرایان افراطی در فرانسه و دیگر نقاط اروپا هستیم.
حال سؤال این است که خیزش احزاب راست افراطی چه تأثیری بر فضای سیاسی فرانسه خواهد
گذاشت؟فرضیه پاسخدهنده به این پرسش آن است که تقویت نقش و جایگاه راست افراطی در
نظام آتی سیاسی و تصمیمگیری فرانسه میتواند به معنای فاصله گرفتن فرانسه از اتحادیه اروپا،
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استقالل از دیگر سازمانهای بینالمللی و تضعیف روند همگرایی در این اتحادیه باشد؛که این مسئله
میتواند به گسترش هر چه بیشتر اسالمگرایی تندرو در فرانسه منتهی شود و موانع جدی را برای
پروسه ادغام مهاجران مسلمان در فرهنگ و جامعه فرانسوی ایجاد نماید .از طرف دیگر ،تقویت
اسالمگرایی افراطی نیز ،میتواند به گسترش فعالیتهای تروریستی منتهی گردد.این تحقیق با
بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی ویژگیها و خصوصیات جریان راست افراطی
در فرانسه با تأکید بر مکتب کپنهاگ فضای سیاسی فرانسه را تبیین مینماید .فرانسه از جمله
کشورهایی است که جریانات پوپولیست راست افراطی نفوذ چشمگیری در حوزه سیاست پیدا
کردهاند و این حضور ،منشأ مجادالت و نگرانیهای وسیعی در محافل آکادمیک و سیاسی این
کشور شده است.اگر بخواهیم فضای سیاسی داخلی فرانسه را توصیف کنیم؛نخستین چیزی که
جلب توجه میکند،وجود بحران و بیثباتی است.بی شک ریشه این وضعیت را باید در تاریخ پر
فراز و نشیب فرانسه جستجو کرد.از زمان انقالب کبیر فرانسه در سال  ،1789بیثباتی سیاسی بیشتر
قاعده بوده است تا استثنا .نظر به اهمیت چنین تحولی و تأثیری که گفتمان مذکور میتواند بر روی
پروژه همگرایی اروپایی بگذارد و باعث پررنگ شدن خطوط شکاف اقتصادی و فرهنگی بین دول
اروپایی گردد ،این مقاله به بررسی احزاب راست افراطی در اروپا و مشخصا فرانسه میپردازد.
 -1پیشینه پژوهش
رضا اختیاری امیری و همکاران( )1۳95در مقالهای با عنوان «مهاجران خاورمیانهای و امنیت
اروپا» درصدد بررسی تقابلهای ژئوپلیتیکی و تقابل هویتی در منطقه خاورمیانه بیان میدارد که
موج سونامی آوارگان و پناهندگان به اروپا شاخصهای امنیتی و هویتی در ابعاد مختلف فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار داده است.به عبارتی،هجوم مهاجران خاورمیانهای به اروپا،
منجر به افزایش تهدیدات تروریستی،ذبرهم خوردن ترکیب قومی و متعاقباا یکپارچگی ملی ،قدرت
گرفتن احزاب راست افراطی و تضعیف ثبات سیاسی اروپا شده است.در باب سابقه این تحقیق نیز
با توجه به مطالعات و بررسی نگارنده تا کنون منابعی کموبیش در باب جریان راست افراطی موجود
است ،اما به طور مشخص در زمینه فرانسه و تهدید این کشور از منظر امنیت مباحثی مطرح نشده و
امید است که بتوان با بهرهگیری از مباحثات مطرح شده و نظریههای موجود در این زمینه ابعاد جدید
و متفاوتی از موضوع به دست داد.
محمدرضا مجیدی( )1۳94در مقاله «قدرتیابی گروههای راست افراطی در اروپا؛علل و
پیامدها» به مهمترین علل و پیامدهای این گروهها اشاره دارد و در زمینه علل قدرتیابی راستهای
افراطی به نظر میرسد که موضوعاتی مانند مهاجرت و بحران اقتصادی نقش مهمی را ایفا کردهاند.
فرانسیس فوکویاما( )1۳98در کتاب «هویت» مشکل سیاست هویت در غرب را تمرکز بر
گروههای حاشیهنشین جدید و محدود ،به قیمت بیتوجهی به گروههای قدیمی و بزرگ ،تهدیدش
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برای گفتمان تأملی و عقالنی با بها دادن به تجربیات عاطفی و البته تبدیل شدن آن به کاتالیزور بسیج
سیاسی در جناح راست در قالب پوپولیسم رادیکال میداند .سیاست هویت از تالش برای احراز
موقعیت برابر نشأت میگیرد اما میتواند بهآسانی به مطالبهای برای شناسایی موقعیت برتر منحرف
شود .پیدایش ناسیونالیسم راستگرا (انتخاب ترامپ و برگزیت) و اسالمگرایی (داعش و اقداماتش
در اروپا) ،از مصادیق انحراف اساسی از خواسته درست به رسمیتشناسی مندرج در سیاست هویت
است؛ زیرا این دو جریان ضعف اقتصادی را به از دست رفتن هویت و منزلت ترجمه میکنند و
انگشت اشاره را به سمت کسانی نشانه میگیرند که قرار است سیاست نفرت علیه آنها به کار گرفته
شود.
پیروز ایزدی( )1۳92در مقاله خود «نگاهی به جریانهای اصلی سیاسی در فرانسه :نوسان بین دو
قطب» ضمن بررسی نظام حزبی فرانسه و نحوه شکلگیری و ویژگیهای آنها به این نتیجه میرسد
که این نظام متأثر از فرهنگ سیاسی این کشور عمل میکند؛سیاست در فرانسه از ویژگیهای خاص
خود برخوردار است و متأثر از فرهنگ سیاسی این کشور است؛فرهنگی که خود تحت تأثیر انقالب
کبیر فرانسه میراث آن قرار داشته است.
محمدرضا دهشیری و روح اهلل قاسمی( )1۳95در مقاله «بحرانهای چهارگانه و خیزش راست
افراطی در اروپا» بحرانهای چهارگانه توزیع ،منابع ،نمایندگان سیاسی ،هویت و مهاجرت را از
دالیل رشد این احزاب میداند.
1

 -2مبانی نظری :مکتب کپنهاگ
نگاهی به مبانی هستیشناسی مکتب کپنهاگ اهمیت مطالعه دولت و فرد در مسائل امنیت هستی
شناسانه را روشن میسازد.از سویی دولت بهعنوان یک ویژگی جمعی میتواند یک سطح تحلیل
برای مطالعه امنیتی باشد از سوی دیگر امنیت فردی نیز خود میتواند در نگرش فوق مطالعه شود،
چرا که دیگر دولت تنها موضوع و میدان دار امنیت نیست و بر همین اساس است که بوزان در
کتاب «مردم ،دولتها و هراس» به کار برده است« .امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ
ویژگیهایی اشاره دارد که بر اساس آن ،افراد خود را بهعنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد
میکنند یا به عبارتی با جنبه هایی از زندگی فرد ارتباط پیدا میکند که هویت گروهی او را شکل
میدهد»(مقدم)1۳7 :1۳89 ،؛).(Moghaddam, 2010: 137
بوزان با مقدماتی که در خصوص مفهوم امنیت بیان میکند و بررسی هایی که در خصوص
دیگر تعاریف ارائه شده انجام میدهد ،امنیت را برابر با رهایی از تهدید میداند و میگوید امنیت
1
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در نبود مسئله دیگری به نام «تهدید» درک میشود .دانشنامه ماریام وبستر ،امنیت را «اقدامات برای
محافظت در برابر حمله،جاسوسی،خرابکاری و جرم و جنایت تعریف میکند»(سهیلی نجفآبادی
و دیگران)17۳ :1۳99 ،؛« (Soheili Najafabadi et.al., 2020: 173).همچنین میتوان امنیت را به
صورت سلبی ،عدم تهدید ،بهویژه تهدید خارجی در حوزههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و ...دانست»(آدکانیان و خسروی)140 :1۳97 ،؛).(Adkanian and Khosravi, 2018; 140
بوزان نقطه آغازین مسئله امنیتی یا موضوع امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران میداند،
اما بالفاصله تأکید میکند که عنوان ذهنی بودن برای امنیت معنای دقیقی نیست و بیان میکند که
مسئله امنیت در اجتماع شناخته میشود؛ زیرا بازیگران میتوانند به آن ارجاع دهند و به برخی
پدیدهها بهعنوان تهدید نگاه کنند و دیگران را وادار نمایند که از وضعیت امنیتی تعریف شده و
استلزامات آن پیروی نمایند .بنابراین ،به نظر نمیرسد که این مسائل صرفا در ذهنها وجود داشته
باشد ،بلکه یک ویژگی اجتماعی است (عبداهللخانی)122 :1۳89 ،؛).(Abdollah Khani, 2010: 122
فرانسه بهعنوان موضوع امنیت به سه صورت اصلی نمایان میشود -1:بهعنوان فرانسه اروپا؛ -2
بهعنوان دولت فرانسه؛ و  -۳بهعنوان ملت فرانسه.
 -1فرانسه اروپا :تمامی بازیگران امنیتی کننده اصلی و بهویژه گروه نخبه دولتی به شیوهای مسئله
دفاع از فرانسه را مطرح میسازند که گویی سرنوشت فرانسه با سرنوشت اروپا به هم گره خورده
است .اروپا همچون فرانسه ای بزرگ جلوه داده میشود و بر این اساس ،دفاع از فرانسه در گرو
دفاع از این اروپا قرار میگیرد .به همین دلیل تقویت نقش و جایگاه راست افراطی در نظام آتی
سیاسی و تصمیم گیری فرانسه میتواند به معنای فاصله گرفتن فرانسه از اتحادیه اروپا ،استقالل از
دیگر سازمانهای بینالمللی و تضعیف روند همگرایی در این اتحادیه باشد .با تقویت جایگاه احزاب
راست افراطی در اروپا سمت و سوی سیاست های اتحادیه تغییر خواهد یافت .از سویی پیروزی
جریان راست افراطی در فرانسه پتانسیل و انگیزه سرایت به دیگر کشورها را دارد.
 -2دولت فرانسه :دومین موضوع امنیت،دولت فرانسه جدای از دیگر دولتهای اروپایی است.
در این زمینه نخست حکومت فرانسه با اشارات محتاطانه به امکان بروز معضل آلمان،دولت فرانسه
را موضوع امنیت قرار میدهد و مبنایی برای سیاست فرانسه در جهت مهار این معضل از طریق
همگرایی اروپا و برقراری موازنههای چندگانه با انگلستان ،اسپانیا ،ایتالیا یا حتی روسیه فراهم
سازد.در فرانسه گروههای مختلفی حتی به شکل شدیدتری به استدالل باال متوسل میشوند .از این
گذشته ،آنها همگرایی اروپا را تهدیدی برای حاکمیت فرانسه جلوه میدهند.
 -۳ملت فرانسه :خود ملت فرانسه ،در معرض تهدید جلوه داده میشود.آشکارترین نمود این
موضوع امنیت ،در مبارزه گروهی مشاهده میشود که در کنار تهدید اتحادیه اروپا برای حاکمیت
فرانسه به این سناریو متوسل میشوند.غالبا به همراه اینها مهاجران نیز چون تهدیدی برای ملت و

 254

فصلنامه مطالعات بینالمللی ،سال  ،18شماره  ،)71( 3زمستان 1400

هویت فرانسه ترسیم میشوند .اما در محافل رسمیتر ،دفاع فرهنگی از فرانسه نیز به شکل
مشخصتری مطرح میشود ).(Buzan, 2015: 271
در خطابههای امنیتی فرانسه ،استداللهای اقتصادی نیز نقش قابل مالحظهای دارد.این استداللها
عمدتا در چارچوب رقابت جهانی با ایاالت متحده و ژاپن مطرح میشود .مطابق این تعبیر جهانی،
فرانسه و اروپا دو روی یک سکه هستند .نگرانیهای امنیت اجتماعی حتی به شکلی آشکارتر مطابق
الگوی فراگیری از تعاریف برخاسته از شرایط سیاسی ساختاربندی میشود.عمال یک استدالل واحد
بسته به منطق سیاسی بازگویی آن میتواند به نتایج متضادی منجر شود .از نظر سیاسی،دو برنامه
اصلی سعی در تعریف امنیت فرانسه دارند.یکی از این برنامهها اساسا از تلقی دوران میتران الهام
میگیرد که فرانسه واروپا را دو روی یک سکه میدید و اساسا امنیت فرانسه را در سطح سیستمی
یعنی رقابت جهانی و هم چون راهبردی کلی برای اروپا تعریف میکند .گرایش جدیدتر تالش
برای تلفیق این برنامه با دفاع از فرهنگ فرانسه احتماال بهعنوان حرکتی جبرانی است که به شکل
آشکارتری به فرانسه بهعنوان چیزی جدای از اروپا توسل جوید.
در کنار تأکید بر مفهوم هویت و چگونگی برسازی آن در نظریههای معناگرای روابط بینالملل ،تأکید
بر مفهوم امنیت هویتی نیز در کنار مفهوم امنیت فیزیکی و 1مادی وجود دارد که خود نشان از تحول مفهومی
مهمی در این زمینه است .در همین زمینه جریانهای معناگرای رشته روابط بینالملل در حوزه امنیت ،مفهوم
تهدید عینی را باطل میشمارند و تهدیدها را هویتی و ارزشی قلمداد میکنند.
مفهوم سازماندهنده بخش اجتماعی ،هویت است .ناامنی اجتماعی زمانی وجود دارد که پیوستگی
هایی از هر نوع ،تحول یا احتمالی را بهعنوان تهدیدی برای بقای خودشان بهعنوان یک همبود تعریف کنند.
با وجودی که ممکن است توصیف حاضر و بهویژه توصیفهای پیشین چنین برداشتی ایجاد کند ولی
تعریف یاد شده بر حسب ملت صورت نمیگیرد.طبق تعریف« ،امنیت اجتماعی ناظر بر گروههای هویتی
بزرگ و بینیاز از خود است :اینکه این گروهها در عمل چه هستند بسته به زمان و مکان تفاوت میکند .در
اروپای معاصر این گروهها عمدتا ملی هستند ولی در دیگر مناطق ،گروههای مذهبی یا نژادی موضوعیت
بیشتری دارند .این مفهوم را میتوان به منزله «امنیت هویت» در نظر گرفت»).(Buzan, 2015: 192
در برداشت تقلیلگرایانه نظریهپردازان جریان اصلی ،امنیت به معنای مصونیت از خطر و تهدید متوجه
حیات فیزیکی دولتهاست ،اما سازهانگاران مفهوم تهدید عینی و گاه نیز محدود ساختن مفهوم امنیت به
دولتها و به تبع آن برداشتی عینی و دولت محور را از امنیت نادرست میدانند .در2سطح دولت محور،
وقتی بحث به برداشت ذهنی از تهدید و برساختگی میرسد ،الجرم هویت خود و 3دیگری بر تعریف
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«خود» از امنیت یا ناامنی اثر میگذارد.توماس ریس-کاپن میگوید «برداشت ما از تهدید ،برساخته از
ساختار عینی قدرت در نظام بینالمللی نیست،بلکه بازیگران از روی ارزشها و هنجارهای حاکم بر
فرایندهای داخلی که به هویت شرکایشان در نظام بینالمللی شکل میبخشند رفتار خارجی آنها را استنباط
میکنند»(مشیرزاده و مسعودی)259 :1۳88 ،؛).(Moshirzadeh and Masoudi, 2009: 259
بهزعم فوکویاما ،سیاست هویت ریشه بسیاری از مبارزات و جنبشهای سیاسی است؛ از انقالب فرانسه
تا قیامهای عربی و از ناسیونالیسم و اسالمگرایی تا جنبشهای نوین اجتماعی .به زبان ساده ،در سیاست
هویت فرد میگوید من به یک گروه تعلق دارم ،گروهی که قربانی شده و دیگرانی هستند که فهمیاز
تجربه زیسته من ندارند و اصوال کل ساختار شامل نیروها و نهادها مقصرند و باید در برابر قواعد و
هنجارهایشان مقاومت فعال کرد .فوکویاما مشکل سیاست هویت در غرب را تمرکز بر گروههای
حاشیهنشین جدید و محدود ،به قیمت بیتوجهی به گروههای قدیمی و بزرگ ،تهدیدش برای گفتمان
تأملی و عقالنی با بها دادن به تجربیات عاطفی و البته تبدیل شدنش به کاتالیزور بسیج سیاسی در جناح راست
در قالب پوپولیسم رادیکال میداند« .سیاست هویت از تالش برای احراز موقعیت برابر نشأت میگیرد اما
میتواند بهآسانی به مطالبهای برای شناسایی موقعیت برتر منحرف شود .پیدایش ناسیونالیسم راستگرا
(انتخاب ترامپ و برگزیت) و اسالمگرایی (داعش و اقداماتش در اروپا) ،از مصادیق انحراف اساسی از
خواسته درست به رسمیتشناسی مندرج در سیاست هویت است؛ زیرا این دو جریان ضعف اقتصادی را به
از دست رفتن هویت و منزلت ترجمه میکنند و انگشت اشاره را به سمت کسانی نشانه میگیرند که قرار
است سیاست نفرت علیه آنها به کار گرفته شود»).(Fukuyama, 2019: 175
 -3تاریخچه احزاب در فرانسه
ژنرال دوگل ،پس از جنگ جهانی دوم به فرانسه بازگشت و جمهوری چهارم را بر پایه احزاب سیاسی
تشکیل داد؛ اما پس از تحوالت داخلی ،نگرش وی در مورد احزاب تغییر کرد .وی به این نتیجه رسید که
جمهوری چهارم به دلیل قدرت بیش از اندازه احزاب سیاسی ناکارآمد بوده و به همین دلیل به امید از بین
بردن حکومت حزبی ،جمهوری پنجم را تشکیل داد؛ اما این جمهوری نه تنها نتوانست احزاب سیاسی را از
بین ببرد ،بلکه در قانون اساسی ،مادهای به احزاب سیاسی اختصاص یافت و برای اولین بار پس از  50سال
فعالیت حزبی ،احزاب سیاسی جایگاه قانونی یافتند و مورد تأیید قانون اساسی قرار گرفتند .احزاب فرانسه
بهطور سنتی به سه طیف راست ،چپ و میانه تقسیم میشوند .این تقسیمبندی مشابه سایر کشورهای غربی
است .ازجمله احزاب مطرح در فرانسه میتوان به حزب سوسیالیست ،حزب جمهوریخواهان (اتحاد برای
جنبش مردمی) ،حزب جبهه ملی ،حزب کمونیست و حزب اُن مارش اشاره کرد.
 -1-3حزب سوسیالیست

1

حزب سوسیالیست فرانسه در  19۶9تأسیس شد .در حالی این حزب خود را دموکراتیک سوسیالیست
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تعریف میکند که بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده هستند که در حال حاضر حزب ،بیشتر حزبی
سوسیالیستی است .این حزب از سال  1880با نامهای مختلفی وجود داشته است .بااینحال تا حدود یک
قرن ،هرگز محبوبیت پایداری نداشت .در  1981فرانسوا میتران به رهبری حزب درآمد و این حزب ،موفق
شد تا هم ریاستجمهوری و هم بخش قابلتوجهی از مجلس ملی را برای اولین بار در دست بگیرد .میتران
 14سال رئیسجمهور فرانسه بود .نخستوزیران سوسیالیست در زمان ریاستجمهوری میتران شامل افراد
زیر میشدند :پیر مائروی ،لوران فابیوس ،میشل روکار ،ادیث کرسون و پیر برگووی.
در سال  2012میالدی فرانسوا اوالند نامزد حزب سوسیالیست توانست در رقابتی نزدیک ،نیکوال
سارکوزی را شکست دهد و دومین رئیسجمهور سوسیالیست جمهوری پنجم فرانسه شود .این حزب تا
سال  2017میالدی ،یکی از دو حزب اصلی فرانسه به شمار میرفت ولی در آوریل  2017میالدی نامزد این
حزب در انتخابات ریاست جمهوری شکست سنگینی خورد .چند ماه بعد ،در ژوئن  2017میالدی نیز ،این
حزب در انتخابات مجلس شکست سنگینی خورد و اکثر کرسیهای خود در مجلس فرانسه را به احزاب
رقیب واگذار کرد .این شکستهای پیاپی سبب شد که از سال  2017میالدی این حزب جایگاه خود را
بهعنوان یکی از دو حزب اصلی فرانسه از دست بدهد .از نظر سیاسی حزب سوسیالیست از سال  2002به
بعد دچار مشکالت داخلی بسیاری بوده است و نتوانسته جایگزین مناسبی در مقابل حزب جمهوریخواهان
معرفی کند .در اواخر سال  2004میالدی ،اختالفات بر سر قانون اساسی ،این حزب را با تنشهای
درونحزبیگوناگونی مواجه ساخت.
1

 -2-3اتحاد برای جنبش مردمی

اتحاد برای جنبش مردمی ،یکی از دو حزب عمده در فرانسه با گرایش راست میانه است .این حزب با
ادغام احزاب گوناگون راستگرا تحت رهبری رئیسجمهور ژاک شیراک در نوامبر  2002میالدی
تأسیس شد .این حزب از نوامبر  2002تا ماه مه  2015میالدی بزرگترین و اصلیترین حزب در جناح
راست فرانسه بود .در  ۳0ماه مه سال  2015میالدی ،نام این حزب به حزب جمهوریخواهان تبدیل شد .در
سال  2007میالدی ،نیکوال سارکوزی نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود که در
مقابل سگولن رویال در مرحله دوم انتخابات به پیروزی دستیافت .در نتیجه نیکوال سارکوزی برای مدت
پنج سال رئیسجمهور فرانسه شد .برای انتخابات ریاست جمهوری سال  2022نیز گفته میشود که فرانسوا
فیون از شانس بیشتری نسبت به رقبای خود برای نامزد نهایی این حزب دارا است.
 -3-3حزب اُون مارش

2

اُون مارش با مفهوم مترقی ،پیشرو یا بهپیش به معنی «ائتالف برای بازسازی سیاست» ،بهعنوان یک حزب
سیاسی سوسیال لیبرال در فرانسه است که در  ۶آوریل  201۶توسط امانوئل مکرون وزیر سابق اقتصاد و
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صنعت و رئیسجمهور منتخب کنونی فرانسه تأسیس شد .از نظر ماکرون اُن مارش یک جنبش مترقی است.
هرچند ماکرون از  200۶تا  2009عضو حزب سوسیالیست و از  2009تا  201۶یک نمایندهی مستقل بود
ولی حزب اُن مارش در تالش برای رسیدن به فراتر از مرزهای سیاسی سنتی موجود و ایجاد یک سازمان
فراگیر میان حزبی است ،که مکرون آن را بهعنوان یک سازمان مترقی واقعگرا از هر دو جناح راست و
چپ توصیف کرده است.
 -4-3حزب کمونیست

1

حزب کمونیست فرانسه بزرگترین حزب کمونیستی فرانسه و ازنظر تعداد اعضا یکی از بزرگترین
احزاب سیاسی این کشور به شمار میآید .بااینحال نسبت به احزاب فوقالذکر اهمیت کمتری دارد .گرچه
محبوبیت انتخاباتی این حزب از دهه  80به بعد بسیار افت کرده ،اما همچنان این حزب ازنظر تعداد اعضا
دومین حزب بزرگ فرانسه است (تنها «اتحاد برای جنبش مردمی» است که اعضای بیشتری دارد) .این
حزب عضوی از «حزب چپ اروپا» است .فروپاشی اتحاد شوروی در  1991به بحران درون حزبی
کمونیست فرانسه انجامید اما برخالف سایر احزاب کمونیست اروپا این حزب نه خود را منحل کرد و نه
اسم عوض کرد .در  1994مارشه بازنشسته شد و روبر اوی سرکار آمد .روبر اوی سیاست «ال موتاسیون»
(جهش) را در حزب در پیش گرفت .این سیاست شامل سازماندهی دوباره ساختار حزب و دوری از اصول
لنینیستی بود و قرار بود حزب را از انزوا درآورد و چپگراهای مختلفی را به حزب جذب کند اما عمالا به
بحران بیشتر درون حزبی انجامید .با سرکار آمدن لیونل ژوسپن این حزب مجدد اا از  1997تا  2002بعضی
مقامات دولتی را بر عهده گرفت .حزب در این دوره نیز با اختالفات داخلی بسیاری مواجه بود و بسیاری از
جناحهای درونی آن با «ال موتاسیون» و سیاست همکاری با حزب سوسیالیست مخالف بودند (دیدهبان،
)1 :1۳98؛(.)Dideban, 2019: 1
 -4خیزش راست افراطی
راست افراطی معاصر در راستای نزدیک کردن خود به توده مردم و رد وضعیت موجود،خود
را جنبشی فراملی معرفی میکند که از سطح احزاب سیاسی سنتی و حاکم فراتر رفته است.درواقع
راست افرا طی هرچند خود را مخالف فرآیندهای جهانی شدن مطرح ساخته،اما از ابزارهای مدرن
و پیشرفت های تکنولوژیک عصر جهانی شدن برای بهبود تصویر و پیشبرد اهداف خود بهره
میگیرد .با وجود این ،احزاب راست افراطی در ضمن شباهت،تفاوت های متعددی از یکدیگر
دارند.این تفاوت ها باعث شده آنها ذیل انواع مختلفی دسته بندی شوند«.برخی آنها را بر اساس
قرابتشان با فاشیسم دسته بندی میکنند.برخی دیگر مخالفت آنها با مهاجرت،سیاست های اقتصادی
و دموکراسی لیبرال را مبنای دسته بندی قرار میدهند»(لفورکی)41 :1۳92 ،؛).(Lafuraki, 2013: 41
راست افراطی در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال رشد است و خطر رشد ناسیونالیسم
1
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افراطی احساس میشود .احزاب راست افراطی در دهههای اخیر توانستهاند با مخالفت با حضور
مهاجران و هشدار در مورد چندفرهنگ گرایی ،توجه بسیاری از رأی دهندگان خصوصاا جوانان و
کارگران را به خود جلب کنند .این احزاب با رویکرد ضد ساختاری از نارضایتی عمومی و بی
اعتمادی به احزاب جریان اصلی بهره برده و خود را بهعنوان تنها آلترناتیو برای وضع موجود و
صدای واقعی مردم معرفی کنند .هم اکنون جریان راست افراطی و احزاب ملی گرا با تمام توان
خود برای حضور در رأس معادالت سیاسی و اجرایی کشورهای مختلف اروپایی خیز برداشتهاند.
مجموعه عواملی همچون بحران مهاجرت ،افزایش حمالت تروریستی ،ناکارآمدی احزاب سنتی،
بحرانهای اقتصادی اروپا و تالش برای بازیابی هویت ملی در برابر هویت جمعی و اشتراکی ،موجب
شده گرایشات عمومی به جریانها و احزاب راستگرا تشدید شود و تا حدودی بسترهای واگرایی
در اتحادیه اروپا را تقویت کرده است.
عمدهترین ویژگیهای جریان راست افراطی در اروپا عبارتند از :ضدیت با ساختار حاکم و
رویکرد پوپولیستی ،ضدیت با مهاجرت ،بومیگرایی و تأکید بر ارزشهای ملی(که البته نباید آن
را با فاشیسم سنتی اشتباه گرفت ،زیرا اینجا تأکید بیشتر بر روی فرهنگ ،نمادهای ملی و زبان است
و نه آن نژادپرستی بیولوژیکی که در زمان جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم) ،مخالفت با اتحادیه
اروپا(تا جایی که به اینها احزاب اروپا ستیز و ضداروپایی هم گفته میشود) و نهایتا رویکرد اسالم
ستیزی،کولی هراسی و یهود ستیزی که البته همان گونه که اشاره شد در کشورها متفاوت است.این
احزاب جایگاه خود را خارج از ساختار حاکم در کشور متبوعشان میدانند ،لذا خصلت ضد ساختار
بودن موجب می شود اگر کسی در جوامع اروپایی از نظام حاکم نارضایتی داشته باشد،ناخودآگاه
به سمت این احزاب متمایل گردد .پدیده رأی اعتراضی هم از همین ویژگی ضدساختاری این
احزاب ناشی میشود«.تأکید بر رفراندوم،تأکید بر دموکراسی غیر نمایندگی ،توده گرا بودن،
رویکرد پوپولیستی و نیز واژگانی که این احزاب در بیانه هایشان در کمپین های انتخاباتی به کار
میبرند و اینکه خود را صدای اکثریت خاموش میدانند که توسط نخبگان نادیده گرفته شدهاند،
امری است که برای ناراضیان در جامعه خصوصا قشر کارگر و کسانی که بازندگان روند جهانی
شدن هستند ،پسندیده است و از سوی آنها مورد استقبال قرار میگیرد»(نوربخش)40 :1۳98 ،؛

).(Noorbakhsh, 2019: 40

در حال حاضر وجود مسائلی مانند بحث مهاجرت و تبعات فرهنگی  -هویتی آن ،نارضایتی از
عملکرد احزاب سنتی و همچنین احساس هراس که در میان بسیاری از بازندگان روند جهانی شدن
از جمله کارگران و جوانان در اروپا شکل گرفته ،از عمده مسائلی است که موجبات خیزش
جریانهای راست افراطی در اروپا را فراهم آورده است .از این منظر عدم وجود یک آلترناتیو
مناسب از سوی جناح چپ ،فرصت بینظیری را برای این جریان رقم زده است .رهبران احزاب
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راست افراطی (که واژه افراطی را برچسبی از سوی مخالفان میدانند) معموالا ماهیتی کاریزماتیک
داشته و با اتخاذ شیوههای پوپولیستی و تاکید بر شنیدن صدای طبقات ضعیف و ناراضی جامعه نظر
تودهها را به خود جلب میکنند .در این راستا باید توجه داشت که ابراز حس نوستالژی نسبت به
تاریخ درخشان و تکیه بر نمادهای ملی همزمان با استفاده گسترده از شبکههای اجتماعی در اینترنت
بر محبوبیت این رهبران افزوده است .با این حال نباید فراموش کرد که عمده عوامل اقبال این احزاب
را باید در عملکرد ضعیف و ناامیدکننده احزاب جریان اصلی دانست که سالهاست حکومت را در
دست دارند و در برخورد با مشکالت روز افزون اروپا ناتوان بودهاند.
 -1-4اجتماع ملی (جبهه ملی فرانسه)

اوایل ماه مارس پیشنهاد تغییر نام 1
حزبش را در کنگره اعضای جبهه ملی مطرح کرد تا به این شیوه

لوپن
اعتبار این حزب راست گرا را افزایش دهند .از اوایل ماه مه ،اعضای حزب درباره این تغییر نام مشغول
گمانهزنی و تصمیم گیری بودند.لوپن در لیون در این باره گفت«:حدود  5۳درصد از اعضای حزب در
رأیگیری شرکت کردند 80.و  81صدم درصد از شرکت کنندگان به تغییر نام پاسخ مثبت دادند .بنابراین
در تاریخ اول ژوئن  ،2018حزب «جبهه ملی» نام خود را به «اجتماع ملی» تغییر داد« .ژان ماری لوپن»،
بنیانگذار جبهه ملی و پدر مارین لوپن ،که عضویتش در حزب تعلیق شده بود ،این تصمیم را محکوم کرد
و آن را «خیانت» خواند.
دال مرکزی گفتمان سیاسی جبهه ،همان مردم یا ملت فرانسه است؛ جبهه ملی همیشه چپها و مهاجرین
را عامل اصلی مشکالت اقتصادی و اجتماعی معرفی کرده است .مرکزیت مردم یا ملت فرانسه ،بدبینی به
احزاب سیاسی و نهادها ،تئوری توطئه ،انتقاد تندروانه از نخبگان سیاسی حاکم و دروغ گو فاسد خطاب
کردن آن ها یا همان شکل دادن دوگانه ما در برابر دیگران از جمله نخبگان فاسد حاکم ،زبان ساده و عوامانه
با لفاظی سیاسی،القای بحران و فاجعه جلوه دادن وضع موجود که وضعیتی طبیعی است با لیستی از
بحرانهای ساختگی و فقدان برنامه دقیق،همه از عناصر پوپولیسم است،که در گفتار سیاسی ژان ماری لوپن
نمایان است.این رگه های پوپولیستی آشکار،در ادبیات حزب و گفتار مارین لوپن که از سال  2011به
رهبری جبهه برگزیده شد ،نیز عیان است (سلیمی و نظری)17۳ :1۳94 ،؛).(Nazari, Salimi, 2015: 173
 -2-4پیوند امنیت با احزاب راست افراطی (چالش مهاجرت)

پس از حوادث  11سپتامبر و اتخاذ رویکردهای امنیتی ،مهاجرت بهعنوان یک تهدید جدی برای امنیت
ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلقی شده و ساز و کارهای اتحادیه نیز کماکان به سوی کنترل بیشتر و
وادارسازی دولتهای مهاجرفرست و دولتهای ترانزیتی به همراهی با اتحادیه و پذیرش بخشی از مسئولیت
مهاجرت بینالمللی مبتنی بوده است (اختیاری و عصمت)79 :1۳97 ،؛ ).(Ekhtiyari, Esmat, 2018: 79
امروزه در اتحادیه اروپا ،مهاجرت بهعنوان یک موضوع اجتماعی در بستر تحوالت سیاسی-اجتماعی تبدیل
1
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به یک موضوع امنیتی شده است که از آن تعبیر به پیوند «امنیت-مهاجرت» نیز شده است که نشان دهنده
رابطه عمیق بین مهاجرت و امنیت در اروپای معاصر است«.این رابطه با گسترش بحران هویت و رادیکالیسم
در بین مهاجرین ،بیش از پیش تشدید شده است و فراتر از مطالعات آکادمیک ،زندگی واقعی مردم را نیز
تحت تأثیر قرار داده است»(محمد نیا)۶۳ :1۳95 ،؛).(Mohammad Niya, 2016: 63
در تاریخ  7ژانویه  2015در پاریس دو برادر به نام های سعید و شریف کواشی وارد دفتر نشریه فکاهی
شارلی ابدو2در محله یازدهم پاریس شدند و با شلیک گلوله  12نفر را به قتل رساندند و تعدادی دیگر را
مجروح کردند؛که این رویداد خطر جهادیون برای امنیت اروپا را بیش از پیش آشکار نمود( .ایزدی:1۳9۳ ،
)۶۳؛).(Izadi, 2014: 63
از اوایل قرن بیست و یکم دو مؤلفه بنیادین باعث امنیتی شدن مهاجرت و تغییر در شیوههای کنترل آن
شد .نخست ،تأثیر روند جهانی شدن بر تشدید جریان حرکت جمعیت بود و دوم حوادث  11سپتامبر 2001
و تشکیل ائتالف جهانی علیه تروریسم .نقطه عطف توجه به مهاجرت و پیوند آن با ابعاد امنیتی،از حوادث
 11سپتامبر شروع شد.این رویداد،نقشی را که مهاجرت بینالمللی میتواند در روابط بینالملل به طور کلی
و در مسائل امنیتی به طور خاص بازی کند از نو به شکل بارزی مورد تأکید قرار داد«.امروزه امنیتی شدن
مهاجرت ،نگاه امنیتی غرب به اسالم و گسترش اسالم هراسی ،اعمال تبعیضات اجتماعی در مواجهه با
بسیاری از مهاجران مسلمان و احیای ناسیونالیسم پرخاشگرانه و فعالیتهای جنبشهایی نظیر پگیدا از
مهمترین چالش ها و معضالتی میباشند که مهاجران مسلمان با آن مواجه هستند»(رحیملی:1۳9۶ ،
)۳۶؛).(Rahimli, 2017: 36
3
امنیتی شدن مهاجرت در کشورهای اروپایی،نوع برخورد با مهاجران مسلمان را هویت محور کرده و
در راستای آن موضوع مهاجرت به مثابه چالشی علیه هویت ملی کشورهای اروپایی نگریسته میشود .همین
امر فضا را برای خیزش گروهها و احزاب راست افراطی در کشورهای اروپایی و تشدید خشونتهای
سیاسی -اجتماعی علیه مهاجران و برگزاری تظاهرات متعدد توسط جنبش پگیدا فراهم کرد.
میتوان به این موضوع اشاره کرد که در گفتمان احزاب راست افراطی ،مهاجران در سه زمینه بهعنوان
تهدید نگریسته میشوند .در بعد فرهنگی ،آن ها تنوع فرهنگی را نشانه انحطاط ملی میدانند .این احزاب
در مقایسه با دیگر احزاب حامی ایدئولوژی های ملی ،دارای تعصبات شهروندی ،احساسات ملی گرایانه و
میهن پرستانه هستند .این در حالی است که ارزشهایی از قبیل آزادی و عدالت دارای عنصری همگانی
هستند که اساس اتحاد جامعه با فرهنگهای مختلف و پراکنده است .این ارزشهای مشترک باید از طریق
گفتگوی بین فرهنگهای مختلف استخراج شوند؛ در غیر این صورت ،جامعه رو به اضمحالل و تزلزل
1
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خواهد رفت (موسوی زاده)89 :1۳89 ،؛).(Moosavi Zadeh, 2012: 89
در حوزه امنیتی ،باید گفت که تبعات ناامنی در یک منطقه میتواند پیامدهای ملی ،منطقهای و فرا
منطقهای به خود بگیرد که مصداق بارز آن زنجیرهی بحران امنیتی سوریه است که بحران مهاجرتی را رقم
زد و به دنبال آن بحران سیاسی اروپا با قدرتیابی راست افراطی همراه شد و درنهایت مطرحشدن دیگر
بحرانها چون هویت ،اقتصاد و … با مسئله مهاجرت است .در حوزه اقتصادی ،احزاب راستگرای افراطی
معتقدند که مهاجران بار سنگینی بر دوش کشورهای اروپایی هستند و فرصت های شغلی را از چنگ
شهروندان اروپایی خارج می کنند؛ آنها بیکاری را در پیوند مستقیم با مهاجران می دانند.در چنین شرایطی،
بحران اقتصادی پناهجویان در سالهای اخیر که در هر دوی آنها مهاجران نقش کلیدی و پررنگی دارند ،به
خوبی به کمک این احزاب آمده تا به واسطه شرایطی که این دو بحران برای اروپا رقم زده است ،به جذب
آراء اقشار آسیب دیده از این بحرانها بپردازند« .بروز مشکالت گسترده اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران
اقتصادی و بحران مهاجران از یک سو ،باعث افزایش بدبینی ها نسبت به سازوکار اتحادیه اروپا و از سوی
دیگر سبب بی اعتمادی مردم اروپا به نسخههای تجویزی احزاب سنتی و اصلی این کشورها شده است .این
موضوع فضای مناسبی را برای گسترش تبلیغات احزاب راست گرای افراطی برای پیشبرد برنامههای خود
فراهم کرده است»(نورعلیوند)55 :1۳95 ،؛).(Noor Ali Vand, 2016: 55
نتیجهگیری
هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه بر اساس شناخت این
احزاب و رویکرد امنیتی فرانسه به این گروهها بوده است .حمالت تروریستی  1۳نوامبر  2015در پاریس
فرصتی را برای جریان راست افراطی در اروپا فراهم آورده تا با ناامن جلوه دادن جامعه ،سوار بر موج اسالم
هراسی و بیگانه ستیزی شده و در سودای دستیابی به قدرت باشند .با ظهور و بروز این نوع نگرش و در واقع
با بازگشت به عصر نزاع هویتی و نژادی در اروپای مدرن ،احتمال افزایش فشار و ایجاد محدودیت بر
مسلمانان دور از ذهن نیست .اسالم هراسی راه حل آسان و در دسترسی است که رادیکال ها به آن متوسل
شدهاند .تقویت نقش و جایگاه راست افراطی در نظام آتی سیاسی و تصمیم گیری فرانسه میتواند به معنای
فاصله گرفتن فرانسه از اتحادیه اروپا ،استقالل از دیگر سازمانهای بینالمللی و تضعیف روند همگرایی در
این اتحادیه باشد .با تقویت جایگاه احزاب راست افراطی در اروپا سمت و سوی سیاست های اتحادیه تغییر
خواهد یافت .از سویی پیروزی جریان راست افراطی در فرانسه ظرفیت سرایت به دیگر کشورها را دارد.
در بررسی علل و عوامل تاثیر گذار در ظهور راست افراطی میتوان گفت عوامل متعددی بر
این مسئله تأثیر گذارند از جمله :تغییر در ایدئولوژی و استراتژی کنار گذاشتن فاشیسم سنتی و
ضدیت آشکار با دموکراسی ،شرایط اجتماعی و مشکالت اقتصادی ،مسئله مهاجرت و جهانی شدن
در اقتصاد و فرهنگ که باعث افزایش بیکاری و از دست رفتن هویت شد و این مسئله خصوصا
حمایت از راست افراطی را در طبقات متوسط و کارگر افزایش داد ،کمرنگ شدن وفاداریهای
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حزبی ،نارضایتی از احزاب و جریان اصلی حاکم و بی اعتمادی به نهادهای رسمی کشورهای
اروپایی و آرای اعتراضی نیز در این زمینه تاثیر گذار بودهاند .به طور کلی میتوان گفت ،در گفتمان
احزاب راست افراطی ،مهاجران در سه زمینه بهعنوان تهدید نگریسته میشوند .در بعد فرهنگی ،مهاجرت
بهعنوان تهدیدی برای همگونی و انسجام فرهنگی کشورهای مهاجرپذیر مطرح است .در حوزه اقتصادی،
احزاب راستگرای افراطی معتقدند که مهاجران بار سنگینی بر دوش کشورهای اروپایی هستند و فرصت
های شغلی را از چنگ شهروندان اروپایی خارج می کنند؛ آنها بیکاری را در پیوند مستقیم با مهاجران می
دانند؛و در حوزه امنیتی ،مهاجرت و جرائم همواره به یکدیگر پیوند داده می شوند .استدالل احزاب راست
گرای افراطی این است که مهاجران غالبا به اقدام های مجرمانه روی می آورند؛در نتیجه تقویت نقش و
جایگاه راست افراطی در نظام آتی سیاسی و تصمیمگیری فرانسه میتواند به معنای فاصله گرفتن
فرانسه از اتحادیه اروپا ،استقالل از دیگر سازمانهای بینالمللی و تضعیف روند همگرایی در این
اتحادیه باشد.؛که این مسئله میتواند به گسترش هر چه بیشتر اسالمگرایی تندرو در فرانسه منتهی
شود و موانع جدی را برای پروسه ی ادغام مهاجران مسلمان در فرهنگ و جامعه ی فرانسوی ایجاد
نماید.از طرف دیگر،تقویت اسالمگرایی افراطی نیز،میتواند به گسترش فعالیتهای تروریستی
منتهی گردد.
منابع فارسی
 .1ابراهیمی ،نبیاهلل .)1۳8۶( .تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ .فصلنامه سیاست خارجی،
.4۳9-458 ،82
 .2احمدی لفورکی ،بهزاد .)1۳92(.کتاب اروپا 12؛ ویژه احزاب و جریانهای اروپایی .تهران،
انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.
 .۳اشرفنظری ،علی ،سلیمی ،برهان .)1۳94( .پوپولیسم راست افراطی در دموکراسی های اروپایی:
مطالعه موردی فرانسه .فصلنامه دولت پژوهی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی157- ،)4(1 ،
.187
 .4ایوبی ،حجتاهلل .)1۳89( .احزاب سیاسی در فرانسه .تهران ،انتشارات سمت.
 .5ایوبی ،حجتاهلل ،نوربخش ،سیدنادر .)1۳92(.گسترش جریان راست افراطی در اروپا .پژوهشنامه
روابط بینالملل.)25(7 ،
 .۶آدکانیان ،علیرضا ،خسروی ،میثم .)1۳97( .جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی.
فصلنامه مطالعات بینالمللی.1۳9-155 ،)2(15 ،
 .7بزرگمهری ،مجید .)1۳91( .احزاب راست در اروپای امروز و روند همگرایی .کتاب اروپا(،)11
تهران ،ابرار معاصر.
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.8
.9
.10
.11

پرویزی ،جمشید .)1۳94( .سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا و مسئله حقوق بشر.
تهران،وزارت خارجه
جهانی ،محمد .)1۳92( .چرایی و فرآیند تبدیل شدن اقلیت گرایی مذهبی به تهدید امنیتی.
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج ،سال شانزدهم ،شماره  ،58بهار 1۳92
دهشیری ،محمدرضا ،قاسمی ،روح اهلل .)1۳98( .بحرانهای چهرگانه و خیزش راست افراطی
در اروپا .فصلنامه پژوهشهای روابط بینالملل.45-78 ،)2۳(1 ،
دیدهبان ( .)1۳98معرفی احزاب اصلی فرانسه ،تارنمای تحلیلی دیدهبان 19 ،فروردین،

http://didban.ir/fa/news-details/45395

.12

ربیعی ،محمدرضا .)1۳95( .همبستگی ایدئولوژی احزاب پوپولیست اروپا با روسیه .سیاست
خارجی.105-1۳۶ ،)۳(۳0 ،

.1۳

رحیملی ،شهریار .)1۳9۶( .امنیتی کردن مهاجرت؛ عملکرد اتحادیه اروپا در قبال مهاجرین
سوری .مجله علمی-تخصصی پژوهش ملل.)2(24 ،
سهیلی نجفآبادی ،سهیل ،حسینخانی ،الهام ،عمویی ،حامد .)1۳99( .بررسی آینده پژوهی
حضور ناتو در خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران .فصلنامه مطالعات بینالمللی.1۶9-19۳ ،)1(17 ،
شکوهی ،حسن .)1۳92( .بحران مهاجرت و نقش آن در شکلگیری احزاب ملی گرای افراطی
اروپا .فصلنامه حقوق و علوم سیاسی.
مجیدی ،محمدرضا ،حاتمزاده ،عزیزاهلل .)1۳95( .قدرتیابی گروههای راست افراطی در
اروپا؛علل و پیامدها .سیاست.441-45۶ ،)2(4۶ ،
مشیرزاده ،حمیرا .)1۳79( .درآمدی نظری بر جنبشهای اجتماعی .تهران ،پژوهشکده امام
خمینی(ره)
نصری ،قدیر .)1۳81( .مکتب کپنهاگ :مبانی نظری و موازین علمی .فصلنامه مطالعات دفاعی
و امنیتی.58-۳۳ ،۳۳ ،
نوربخش ،نادر .)1۳9۶( .راست افراطی اروپا ،از فاشیسم تا پوپولیسم .عصر اندیشه ،1۶ ،اسفند.

.14

.15
.1۶
.17
.18
.19
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