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 عنوانبهسیاست در اروپا در حال حاضر روز به روز شاهد ظهور فزاینده احزاب سیاسی است که 
شوند.مسائل اجتماعی و اقتصادی همراه با افزایش راست افراطی،یا راست رادیکال درنظر گرفته می
اخیرا ظهور  ی راست افراطی شده است.هاجنبشنارضایتی های اجتماعی منجر به افزایش محبوبیت 

راست افراطی در اروپا در زمینه های مختلف آشکار شده است که چالش های اساسی برای حفظ 
در اینجا در قلب اروپای غربی یعنی فرانسه جبهه ملی سابق را  کند.صلح و ثبات در اروپا ایجاد می

و پا و همچنین داشتن تعداد زیادی پناهجو فرانسه به دلیل داشتن بحران بدهی ارو دهد.نشان می
گفتمان راست افراطی از جذابیت زیادی در این کشور  رو شدن با پدیده یورو اسپکتیسیم،روبه

ی راست افراطی و این که هاویژگیبرخوردار است.هدف از انجام این پژوهش بررسی شناخت 
بات در فرانسه را با چالشی جدی مواجه ای صلح و ثولوژی های افراطی به طور فزایندهچرا این ایدئ

کرده است.بر این اساس سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که تأثیر خیزش راست افراطی بر 
ی و گردآوری توصیف-روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی ؟استفضای سیاسی فرانسه چه 

 مشورتی و تفسیری،آراء و نظرات  ای و بر اساس بررسی اسناد و مدارک،اطالعات آن کتابخانه
دهدکه های پژوهش نشان مییافته .استهای موجود و بررسی مقررات دکترین مقاالت، کتب،
 یمعنا به تواندیم فرانسه یریگمیتصم و یاسیس یآت نظام در یافراط راست گاهیجا و نقش تیتقو

 روند فیتضع و یلالملنیب یهاسازمان گرید از استقالل اروپا، هیاتحاد از فرانسه گرفتن فاصله
 .باشد هیاتحاد نیا در ییهمگرا
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 مقدمه
 یمدن جامعه آن، از شیپ که بود ستمیب قرن در یاسیس احزاب یریگشکل شاهد فرانسه یحال در

 نهاد،مردم یهاسازمان ها،منانج مانند یمدن ینهادها سابقه لذا. بود آمده وجود به کشور نیا در
 و یقانون یبسترها شدن فراهم با اما است؛ یاسیس احزاب از شتریب اریبس کاهایسند و روزنامه

 رییتغ یاسیس احزاب به هیاول یهاهسته عنوانبه یمدن ینهادها نیهم ،یفرهنگ و یاجتماع یهانهیزم
 احزاب است، گرفته قرار یجمهور پنج ریتأث تحت فرانسه یاسیس نظام که طورهمان. دادند شکل

 یانتخابات نظام از متأثر اریبس فرانسه یاسیس احزاب .اندنمانده بینصیب تیوضع نیا از زین یاسیس
 احزاب تعدد از تا شده موجب یادیز حدود تا یادومرحله یانتخابات میرژ. هستند کشور نیا
 گردونه از انتخابات اول دوره در ترکوچک احزاب. شود کاسته فرانسه پارلمان در زودرشتیر

 فرانسه در یاسیس جاناتیه و وتابتب ن،یا باوجود. رسندینم دوم دور به و شوندیم خارج رقابت
 .ابندییم تیفعال یبرا ییفضاها خود یبرا کوچک احزاب یحت احزاب از کی هر که است یحد به

 یبندمیتقس نیا. شوندیم میتقس هانیم و چپ راست، فیط سه به یسنت طوربه فرانسه احزاب 
 ست،یالیسوس حزب به توانیم فرانسه در مطرح احزاب ازجمله. است یغرب یکشورها ریسا مشابه
 حزب و ستیکمون حزب ،یمل جبهه حزب ،(یمردم جنبش یبرا اتحاد) خواهانیجمهور حزب

 ءآرا درصد 2۳ حدود با لوپن یرهبر به یمل اجتماع حزب (2019) فرانسه در .کرد اشاره مارش اُن
 توجهقابل گرید نکته. شد دوم درصد 22 با مکرون حزب و داده اختصاص خود به را نخست مقام
 امر نیا و دهند اختصاص خود به را ءآرا از درصد 1۳ شدند موفق که بوده سبزها رشد فرانسه در

 یعنی فرانسه یسنت و عمده حزب دو چراکه ،دارد کشور نیا یاسیس ساختار در یجد تحول از نشان
 یبرخ. شدند روبرو آرا دیشد کاهش با (انهیم راست) خواهانیجمهور و هاستیالیسوس

 یو یاسیس انیجر ضرر به را اروپا پارلمان یهانیکمپ در مکرون شخص حضور هاینظرسنج
 تیاولو یدارا شهروندان عمومی افکار نزد اروپا پارلمان انتخابات داشت توجه دیبا .کردند یابیارز

 استیس موضوعات اصوالا  و است مهاجران ورود و مییاقل راتییتغ ،یکاریب مانند اروپا مسائل
 شانیهانیکمپ و احزاب به یدهیرأ مورد در شهروندان توجه صدر در یامنطقه امور ای و یخارج
 یموضوعات که کایامر یجمهور استیر انتخابات مانند گرید مختلف انتخابات برخالف ؛ندارد قرار
لذا با توجه  .ستین گونهنیا اروپا پارلمان انتخابات در دارد قرار توجه صدر در برجام و رانیا مانند

ایان و گرملی ها،سیاسی مختلف از جمله پوپولیست هایجریانبه موارد یاد شده شاهد ظهور 
 گرایان افراطی در فرانسه و دیگر نقاط اروپا هستیم.راست

د أثیری بر فضای سیاسی فرانسه خواهست که خیزش احزاب راست افراطی چه تاین ا سؤالحال 
 در یافراط راست گاهیجا و نقش تیتقوبه این پرسش آن است که  دهندهپاسخگذاشت؟فرضیه 

 اروپا، هیاتحاد از فرانسه گرفتن فاصله یمعنا به تواندیم فرانسه یریگمیتصم و یاسیس یآت نظام
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 مسئله نیا که؛باشد هیاتحاد نیا در ییهمگرا روند فیتضع و یالمللنیب یهانسازما گرید از استقالل
 یبرا را یجد موانع و شود یمنته فرانسه در تندرو گراییاسالم شتریب چه هر گسترش به تواندمی

 تیتقو گر،ید طرف از .دینما جادیا یفرانسو جامعه و فرهنگ در مسلمان مهاجران ادغام پروسه
این تحقیق با .گردد یمنته یستیترور هایفعالیت گسترش به تواندمی ز،ین یفراطا گراییاسالم
و خصوصیات جریان راست افراطی  هاویژگیتحلیلی ضمن بررسی -از روش توصیفی گیریبهره

نماید.  فرانسه از جمله در فرانسه با تأکید بر مکتب کپنهاگ فضای سیاسی فرانسه را تبیین می
یانات پوپولیست راست افراطی نفوذ چشمگیری در حوزه سیاست پیدا کشورهایی است که جر

های وسیعی در محافل آکادمیک و سیاسی این منشأ مجادالت و نگرانی و این حضور، انددهکر
کشور شده است.اگر بخواهیم فضای سیاسی داخلی فرانسه را توصیف کنیم؛نخستین چیزی که 

است.بی شک ریشه این وضعیت را باید در تاریخ پر  ثباتیکند،وجود بحران و بیجلب توجه می
ثباتی سیاسی بیشتر بی ،1789فراز و نشیب فرانسه جستجو کرد.از زمان انقالب کبیر فرانسه در سال 

تواند بر روی چنین تحولی و تأثیری که گفتمان مذکور می نظر به اهمیت قاعده بوده است تا استثنا.
رنگ شدن خطوط شکاف اقتصادی و فرهنگی بین دول و باعث پرگرایی اروپایی بگذارد پروژه هم

 پردازد.این مقاله به بررسی احزاب راست افراطی در اروپا و مشخصا فرانسه می اروپایی گردد،
 

 پیشینه پژوهش -1
و امنیت  ایخاورمیانهمهاجران »با عنوان  ایمقاله( در 1۳95رضا اختیاری امیری و همکاران)

دارد که تیکی و تقابل هویتی در منطقه خاورمیانه بیان مییژئوپل هایتقابلسی درصدد برر« اروپا
 امنیتی و هویتی در ابعاد مختلف فرهنگی، هایشاخصو پناهندگان به اروپا  سونامی آوارگانموج 

 به اروپا، ایخاورمیانهاجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار داده است.به عبارتی،هجوم مهاجران 
قدرت  یکپارچگی ملی، متعاقبااو  برهم خوردن ترکیب قومیذافزایش تهدیدات تروریستی، منجر به

 زین قیتحق نیا سابقه باب درگرفتن احزاب راست افراطی و تضعیف ثبات سیاسی اروپا شده است.
 موجود یافراط راست انیجر باب در وبیشکم یمنابع کنون تا نگارنده یبررس و مطالعات به توجه با

 و نشده مطرح یمباحث تیامن منظر از کشور نیا دیتهد و فرانسه نهیزم در مشخص طور به اما ،است
 دیجد ابعاد نهیزم نیا در موجود هاینظریه و شده مطرح مباحثات از گیریبهره با بتوان که است دیام
 .داد دست به موضوع از یمتفاوت و

راست افراطی در اروپا؛علل و  هایگروه یابیقدرت»( در مقاله 1۳94مجیدی) محمدرضا
 هایراست یابیقدرتاشاره دارد و در زمینه علل  هاگروهعلل و پیامدهای این  ترینمهمبه « پیامدها

 .انددهایفا کر مهمی رارسد که موضوعاتی مانند مهاجرت و بحران اقتصادی نقش افراطی به نظر می
 بر تمرکز را غرب در تیهو استیس مشکل «هویت»در کتاب  (1۳98فرانسیس فوکویاما)

 دشیتهد بزرگ، و مییقد یهاگروه به یتوجهیب متیق به محدود، و دیجد نینشهیحاش یهاگروه
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 جیبس زوریکاتال به آن شدن لیتبد البته و یعاطف اتیتجرب به دادن بها با یعقالن و یملأت گفتمان یبرا
 احراز یبرا تالش از تیهو استیس. داندیم کالیراد سمیپوپول قالب در راست جناح در یاسیس

 منحرف برتر تیموقع ییشناسا یبرا یامطالبه به آسانیبه تواندیم اما ردیگیم نشأت برابر تیموقع
 اقداماتش و داعش) ییگرااسالم و( تیبرگز و ترامپ انتخاب) گراراست سمیونالیناس شیدایپ. شود
 تیهو استیس در مندرج یشناستیرسم به درست واستهخ از یاساس انحراف قیمصاد از ،(اروپا در

 و کنندیم ترجمه منزلت و تیهو رفتن دست از به را یاقتصاد ضعف انیجر دو نیا رایز است؛
 گرفته کار به آنها هیعل نفرت استیس است قرار که رندیگیم نشانه یکسان سمت به را اشاره انگشت
 .شود
 دو نیب نوسان :فرانسه در یاسیس یاصل هایجریان به یاهنگ» خود مقاله در( 1۳92)یزدیا روزیپ
 رسدمی جهینت نیا به آنها یهاویژگی و گیریشکل نحوه و فرانسه یحزب نظام یبررس ضمن «قطب
 خاص یهاویژگی از فرانسه در استیکند؛سمی عمل کشور نیا یاسیس فرهنگ از متأثر نظام نیا که

 انقالب ریتأث تحت خود که ی؛فرهنگاست کشور نیا یاسیس فرهنگ از متأثر و است برخوردار خود
 .است داشته قرار آن راثیم فرانسه ریکب

 استر زشیخ و چهارگانه یهابحران» مقاله در( 1۳95)یقاسم اهلل روح و یریدهش محمدرضا
 از را هاجرتم و تیهو ،یاسیس ندگانینما منابع، ع،یتوز رگانهاچه یهابحران «اروپا در یافراط
 .داندمی احزاب نیا رشد لیدال

 
1مکتب کپنهاگ مبانی نظری: -2  

مکتب کپنهاگ اهمیت مطالعه دولت و فرد در مسائل امنیت هستی  شناسیهستینگاهی به مبانی 
تواند یک سطح تحلیل یک ویژگی جمعی می عنوانبهسازد.از سویی دولت شناسانه را روشن می

 تواند در نگرش فوق مطالعه شود،امنیت فردی نیز خود میاز سوی دیگر  برای مطالعه امنیتی باشد
چرا که دیگر دولت تنها موضوع و میدان دار امنیت نیست و بر همین اساس است که بوزان در 

2امنیت اجتماعی» به کار برده است.« و هراس هادولت مردم،»کتاب  از نظر بوزان به حفظ  
عضو یک گروه اجتماعی قلمداد  عنوانبهد خود را افرا یی اشاره دارد که بر اساس آن،هاویژگی

کند که هویت گروهی او را شکل کنند یا به عبارتی با جنبه هایی از زندگی فرد ارتباط پیدا میمی
      (Moghaddam, 2010: 137).؛(1۳7: 1۳89مقدم، )«دهدمی

در خصوص  کند و بررسی هایی کهبوزان با مقدماتی که در خصوص مفهوم امنیت بیان می
نیت گوید امداند و میامنیت را برابر با رهایی از تهدید می دهد،دیگر تعاریف ارائه شده انجام می

                                                           
1. Copenhagen School 
2. Societal Security  
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اقدامات برای »امنیت را  دانشنامه ماریام وبستر، شود.درک می «تهدید»دیگری به نام  مسئلهدر نبود 
 آبادیسهیلی نجف)«کندخرابکاری و جرم و جنایت تعریف میمحافظت در برابر حمله،جاسوسی،

امنیت را به  توانمیهمچنین » .(Soheili Najafabadi et.al., 2020: 173)(؛17۳: 1۳99، یگراندو 
 اقتصادی، اجتماعی، های سیاسی،ویژه تهدید خارجی در حوزهدید، بهعدم ته صورت سلبی،

 .(Adkanian and Khosravi, 2018; 140)؛(140: 1۳97آدکانیان و خسروی، )«فرهنگی و... دانست

 داند،امنیتی یا موضوع امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران می مسئلهبوزان نقطه آغازین 
کند که کند که عنوان ذهنی بودن برای امنیت معنای دقیقی نیست و بیان میاما بالفاصله تأکید می

توانند به آن ارجاع دهند و به برخی میزیرا بازیگران  شود؛امنیت در اجتماع شناخته می مسئله
تهدید نگاه کنند و دیگران را وادار نمایند که از وضعیت امنیتی تعریف شده و  عنوانبه هاپدیده

وجود داشته  هارسد که این مسائل صرفا در ذهنمیبه نظر ن بنابراین، استلزامات آن پیروی نمایند.
  (Abdollah Khani, 2010: 122).؛(122: 1۳89خانی، )عبداهلل بلکه یک ویژگی اجتماعی است باشد،

 -2فرانسه اروپا؛  عنوانبه -1شود:موضوع امنیت به سه صورت اصلی نمایان می عنوانبهفرانسه 
 ملت فرانسه. عنوانبه -۳دولت فرانسه؛ و  عنوانبه

 مسئلهای نخبه دولتی به شیوه گروه ویژهبهبازیگران امنیتی کننده اصلی و  تمامی فرانسه اروپا: -1
 خورده گره هم بهسازند که گویی سرنوشت فرانسه با سرنوشت اروپا دفاع از فرانسه را مطرح می

 گرو در فرانسه از دفاع اساس، نیا بر و شودمی داده جلوه بزرگ یا فرانسه همچون اروپا .است
 یآت نظام در یافراط راست گاهیجا و نقش تیتقوبه همین دلیل  گیرد.اروپا قرار می نیا از دفاع
 از استقالل ،اروپا هیاتحاد از فرانسه گرفتن فاصله یمعنا به تواندمی فرانسه یریگ میتصم و یاسیس
 احزاب گاهیجا تیتقو با. باشد هیاتحاد نیا در ییهمگرا روند فیتضع و یالمللبین یهاسازمان گرید

 یروزیپ ییسو از. افتی خواهد رییتغ هیاتحاد یها استیس یسو و سمت اروپا در یافراط راست
 .دارد را کشورها گرید به تیسرا زهیانگ و لیپتانس فرانسه در یافراط راست انیجر

 ی اروپایی است.هادولتدومین موضوع امنیت،دولت فرانسه جدای از دیگر  دولت فرانسه: -2
بروز معضل آلمان،دولت فرانسه  در این زمینه نخست حکومت فرانسه با اشارات محتاطانه به امکان

 دهد و مبنایی برای سیاست فرانسه در جهت مهار این معضل از طریقرا موضوع امنیت قرار می
ایتالیا یا حتی روسیه فراهم  اسپانیا، های چندگانه با انگلستان،همگرایی اروپا و برقراری موازنه

از این  شوند.استدالل باال متوسل می مختلفی حتی به شکل شدیدتری به هایگروهسازد.در فرانسه 
 دهند.ها همگرایی اروپا را تهدیدی برای حاکمیت فرانسه جلوه میآن گذشته،
شود.آشکارترین نمود این در معرض تهدید جلوه داده می خود ملت فرانسه، ملت فرانسه: -۳

روپا برای حاکمیت شود که در کنار تهدید اتحادیه ادر مبارزه گروهی مشاهده می موضوع امنیت،
ها مهاجران نیز چون تهدیدی برای ملت و شوند.غالبا به همراه اینتوسل میفرانسه به این سناریو م
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رهنگی از فرانسه نیز به شکل دفاع ف تر،اما در محافل رسمی شوند.هویت فرانسه ترسیم می
 (Buzan, 2015: 271). شودتری مطرح میمشخص

ها ای دارد.این استداللقابل مالحظههای اقتصادی نیز نقش استدالل های امنیتی فرانسه،در خطابه
 ن تعبیر جهانی،مطابق ای شود.عمدتا در چارچوب رقابت جهانی با ایاالت متحده و ژاپن مطرح می

ارتر مطابق های امنیت اجتماعی حتی به شکلی آشکنگرانی فرانسه و اروپا دو روی یک سکه هستند.
شود.عمال یک استدالل واحد اریف برخاسته از شرایط سیاسی ساختاربندی میالگوی فراگیری از تع

از نظر سیاسی،دو برنامه  تواند به نتایج متضادی منجر شود.بسته به منطق سیاسی بازگویی آن می
وران میتران الهام اساسا از تلقی د هابرنامهاصلی سعی در تعریف امنیت فرانسه دارند.یکی از این 

 دید و اساسا امنیت فرانسه را در سطح سیستمیدو روی یک سکه می را فرانسه واروپاگیرد که می
دتر تالش گرایش جدی کند.یعنی رقابت جهانی و هم چون راهبردی کلی برای اروپا تعریف می

ه شکل رانی است که بحرکتی جب عنوانبه برای تلفیق این برنامه با دفاع از فرهنگ فرانسه احتماال
 وپا توسل جوید.چیزی جدای از ار عنوانبهفرانسه  به آشکارتری

تأکید  ،المللبینمعناگرای روابط  هاینظریهدر کنار تأکید بر مفهوم هویت و چگونگی برسازی آن در 
1بر مفهوم امنیت هویتی  نیز در کنار مفهوم امنیت فیزیکی و مادی وجود دارد که خود نشان از تحول مفهومی 

مفهوم  در حوزه امنیت، المللبینمعناگرای رشته روابط  هایجریاندر همین زمینه  نه است.در این زمی مهمی
 کنند.شمارند و تهدیدها را هویتی و ارزشی قلمداد میتهدید عینی را باطل می

یوستگی پناامنی اجتماعی زمانی وجود دارد که  هویت است. دهنده بخش اجتماعی،مفهوم سازمان
 یک همبود تعریف کنند. عنوانبهتهدیدی برای بقای خودشان  عنوانبهحول یا احتمالی را ت ی از هر نوع،یها

اد کند ولی های پیشین چنین برداشتی ایجتوصیف ویژهبهبا وجودی که ممکن است توصیف حاضر و 
هویتی  هایگروهی ناظر بر امنیت اجتماع» گیرد.طبق تعریف،تعریف یاد شده بر حسب ملت صورت نمی

در  کند.کان تفاوت میدر عمل چه هستند بسته به زمان و م هاگروهکه این این نیاز از خود است:گ و بیبزر
مذهبی یا نژادی موضوعیت  هایگروه عمدتا ملی هستند ولی در دیگر مناطق، هاگروهاروپای معاصر این 

 (Buzan, 2015: 192).«نظر گرفت در« ت هویتامنی»توان به منزله این مفهوم را می بیشتری دارند.
امنیت به معنای مصونیت از خطر و تهدید متوجه  پردازان جریان اصلی،نظریهگرایانه در برداشت تقلیل

انگاران مفهوم تهدید عینی و گاه نیز محدود ساختن مفهوم امنیت به اما سازه ست،هادولتحیات فیزیکی 
2و به تبع آن برداشتی عینی و دولت محور هادولت  در سطح دولت محور، دانند.از امنیت نادرست میرا  

3و برساختگی وقتی بحث به برداشت ذهنی از تهدید الجرم هویت خود و دیگری بر تعریف  رسد،می 

                                                           
1.  Identity Security 
2. Statist 
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برساخته از  برداشت ما از تهدید،»گوید کاپن می-گذارد.توماس ریساز امنیت یا ناامنی اثر می« خود»
و هنجارهای حاکم بر  هاارزشنیست،بلکه بازیگران از روی  یالمللبینساختار عینی قدرت در نظام 

بخشند رفتار خارجی آنها را استنباط میی شکل المللبیننظام  فرایندهای داخلی که به هویت شرکایشان در
 (Moshirzadeh and Masoudi, 2009: 259).؛(259 : 1۳88مشیرزاده و مسعودی، )«کنندمی

 فرانسه انقالب از است؛ یاسیس یهاجنبش و مبارزات از یاریبس شهیر تیهو استیس ،فوکویاما زعمبه
 استیس در ساده، زبان به. یاجتماع نینو یهاجنبش تا ییگرااسالم و سمیونالیناس از و یعرب یهاامیق تا
 ازفهمی هک ندهست یگرانید و شده یقربان که یگروه دارم، تعلق گروه کی به من دیگویم فرد تیهو

 و قواعد رابرب در دیبا و مقصرند نهادها و روهاین شامل ساختار کل اصوال و ندارند من ستهیز تجربه
 یهاگروه بر تمرکز را غرب در تیهو استیس مشکل امایفوکو .کرد فعال مقاومت شانیهنجارها

 گفتمان یراب دشیتهد بزرگ، و مییقد یهاگروه به یتوجهیب متیق به محدود، و دیجد نینشهیحاش
 راست جناح در یاسیس جیبس زوریکاتال به شدنش لیتبد البته و یعاطف اتیتجرب به دادن بها با یعقالن و یملأت

 اما ردیگیم شأتن برابر تیموقع احراز یبرا تالش از تیهو استیس» .داندیم کالیراد سمیپوپول قالب در
 گراراست سمیونالیناس شیدایپ. شود منحرف برتر تیموقع ییشناسا یبرا یامطالبه به آسانیبه تواندیم
 از یاساس نحرافا قیمصاد از ،(اروپا در اقداماتش و داعش) ییگرااسالم و( تیبرگز و ترامپ انتخاب)

 به را یقتصادا ضعف انیجر دو نیا رایز است؛ تیهو استیس در مندرج یشناستیرسم به درست خواسته
 قرار که رندیگیم نشانه یکسان سمت به را اشاره انگشت و کنندیم ترجمه منزلت و تیهو رفتن دست از

 (Fukuyama, 2019: 175).«شود گرفته کار به آنها هیعل نفرت استیس است
 

 تاریخچه احزاب در فرانسه -3
 یاسیس زاباح هیپا بر را چهارم یجمهور و بازگشت فرانسه به دوم یجهان جنگ از پس دوگل، ژنرال

 که دیرس جهیتن نیا به یو. کرد رییتغ احزاب مورد در یو نگرش ،یداخل تحوالت از پس اما د؛دا لیتشک
 نیب از دیام به لیدل نیهم به و بوده ناکارآمد یاسیس احزاب اندازه از شیب قدرت لیدل به چهارم یجمهور
 از را یاسیس احزاب نتوانست تنها نه یجمهور نیا اما داد؛ لیتشک را پنجم یجمهور ،یحزب حکومت بردن

 سال 50 از پس بار نیاول یبرا و افتی اختصاص یاسیس احزاب به یاماده ،یاساس قانون در بلکه ببرد، نیب
 فرانسه احزاب. تندگرف قرار یاساس قانون دأییت مورد و افتندی یقانون گاهیجا یاسیس احزاب ،یحزب تیفعال
 یغرب یکشورها ریسا مشابه یبندمیتقس نیا. شوندیم میتقس انهیم و چپ راست، فیط سه به یسنت طوربه

 یبرا اتحاد) خواهانیجمهور حزب ست،یالیسوس حزب به توانیم فرانسه در مطرح احزاب ازجمله. است
 .کرد اشاره مارش اُن حزب و ستیکمون حزب ،یمل جبهه حزب ،(یمردم جنبش

1ستیالیسوس حزب -3-1  
 ستیالیسوس کیدموکرات را خود حزب نیا یحال در. شد سیتأس 19۶9 در فرانسه ستیالیسوس حزب

                                                           
1. Social Ecologie 
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 یحزب شتریب حزب، حاضر حال در که هستند دهیعق نیا بر نظرانصاحب از یاریبس که کندیم فیتعر
 کی حدود تا حالنیباا. است داشته وجود یمختلف یهانام با 1880 سال از حزب نیا. است یستیالیسوس
 موفق حزب، نیا و درآمد حزب یرهبر به ترانیم فرانسوا 1981 در. تنداش یداریپا تیمحبوب هرگز قرن،
 ترانیم. ردیبگ دست در بار نیاول یبرا را یمل مجلس از یتوجهقابل بخش هم و یجمهوراستیر هم تا شد
 افراد شامل ترانیم یجمهوراستیر زمان در ستیالیسوس رانیوزنخست. بود فرانسه جمهورسیرئ سال 14
 .یبرگوو ریپ و کرسون ثیاد روکار، شلیم وس،یفاب لوران ،یمائرو ریپ: شدندیم ریز

 کوالین ک،ینزد یرقابت در توانست ستیالیسوس حزب نامزد اوالند فرانسوا یالدیم 2012 سال در
 تا حزب نیا. شود فرانسه پنجم یجمهور ستیالیسوس جمهورسیرئ نیدوم و دهد شکست را یسارکوز

 نیا نامزد یدالیم 2017 لیآور در یول رفتیم شمار به فرانسه یاصل حزب دو زا یکی ،یالدیم 2017 سال
 نیا ز،ین یالدیم 2017 ژوئن در بعد، ماه چند. خورد ینیسنگ شکست یجمهور استیر انتخابات در حزب
 حزابا به را فرانسه مجلس در خود یهایکرس اکثر و خورد ینیسنگ شکست مجلس انتخابات در حزب

 را خود اهگیجا حزب نیا یالدیم 2017 سال از که شد سبب یاپیپ یهاشکست نیا. کرد واگذار بیرق
 به 2002 سال از ستیالیسوس حزب یاسیس نظر زا .بدهد دست از فرانسه یاصل حزب دو از یکی عنوانبه
 خواهانیهورجم حزب مقابل در یمناسب نیگزیجا نتوانسته و است بوده یاریبس یداخل مشکالت دچار بعد
 یهانشت با را حزب نیا ،یاساس قانون سر بر اختالفات ،یالدیم 2004 سال اواخر در. کند یمعرف
 . ساخت مواجه یگوناگونیحزبدرون

1یمردم جنبش یبرا اتحاد -3-2  
 با حزب نیا. است انهیم راست شیگرا با فرانسه در عمده حزب دو از یکی ،یمردم جنبش یبرا اتحاد

 یالدیم 2002 نوامبر در راکیش ژاک جمهورسیرئ یرهبر تحت گراراست گوناگون احزاب ادغام
 جناح در حزب نیتریاصل و نیتربزرگ یالدیم 2015 مه ماه تا 2002 نوامبر از حزب نیا. شد سیتأس

 در. شد لیتبد خواهانیجمهور حزب به حزب نیا نام ،یالدیم 2015 سال مه ماه ۳0 در. بود فرانسه راست
 در که ودب فرانسه یجمهور استیر انتخابات در حزب نیا نامزد یسارکوز کوالین ،یدالیم 2007 سال
 مدت یبرا یکوزسار کوالین جهینت در. افتیدست یروزیپ به انتخابات دوم مرحله در الیرو سگولن مقابل
 فرانسوا هک شودیم گفته زین 2022 سال یجمهور استیر انتخابات یبرا. شد فرانسه جمهورسیرئ سال پنج
 .است دارا حزب نیا یینها نامزد یبرا خود یرقبا به نسبت یشتریب شانس از ونیف

2مارش اُون حزب -3-3  
 حزب کی عنوانبه ،«استیس یبازساز یبرا ائتالف» یمعن به شیپبه ای شرویپ ،یمترق مفهوم با مارش اُون

 و اقتصاد سابق ریوز مکرون امانوئل توسط 201۶ لیآور ۶ در که است فرانسه در برالیل الیسوس یاسیس

                                                           
1. UMP  
2. Rassembelement  
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. است یمترق جنبش کی مارش اُن ماکرون نظر از. شد سیتأس فرانسه یکنون منتخب جمهورسیرئ و صنعت
 بود مستقل یندهینما کی 201۶ تا 2009 از و ستیالیسوس حزب عضو 2009 تا 200۶ از ماکرون هرچند

 سازمان کی جادیا و موجود یسنت یاسیس یمرزها از فراتر به دنیرس یبرا تالش در مارش اُن حزب یول
 و راست جناح دو هر از گراواقع یمترق سازمان کی عنوانبه را آن مکرون که است، یحزب انیم ریفراگ
 .است کرده فیتوص چپ

1ستیکمون حزب -3-4  
 نیترزرگب از یکی اعضا تعداد ازنظر و فرانسه یستیکمون حزب نیتربزرگ فرانسه ستیکمون حزب
 گرچه. دارد یکمتر تیاهم الذکرفوق احزاب به نسبت حالنیباا. دیآیم شمار به کشور نیا یاسیس احزاب
 اعضا تعداد زنظرا حزب نیا همچنان اما ،کرده افت اریبس بعد به 80 دهه از حزب نیا یانتخابات تیمحبوب
 نیا(. رددا یشتریب یضااع که است «یمردم جنبش یبرا اتحاد» تنها) است فرانسه بزرگ حزب نیدوم

 یحزب درون بحران به 1991 در یشورو اتحاد یفروپاش. است «اروپا چپ حزب» از یعضو حزب
 نه و کرد حلمن را خود نه حزب نیا اروپا ستیکمون احزاب ریسا برخالف اما دیانجام فرانسه ستیکمون
 «ونیموتاس ال» استیس یاو رروب. آمد سرکار یاو روبر و شد بازنشسته مارشه 1994 در. کرد عوض اسم
 اصول از یردو و حزب ساختار دوباره یدهسازمان شامل استیس نیا. گرفت شیپ در حزب در را( جهش)
 به عمالا اما کند جذب بحز به را یمختلف یگراهاچپ و درآورد انزوا از را حزب بود قرار و بود یستینیلن

 یبعض 2002 تا 1997 از مجدداا  حزب نیا ژوسپن ونلیل آمدن سرکار با. دیانجام یحزب درون شتریب بحران
 از یاریبس و بود همواج یاریبس یداخل اختالفات با زین دوره نیا در حزب. گرفت عهده بر را یدولت مقامات
بان، دیده) دبودن مخالف ستیالیسوس حزب با یهمکار استیس و «ونیموتاس ال» با آن یدرون یهاجناح
  .(Dideban, 2019: 1)؛(1: 1۳98

 

 خیزش راست افراطی -4

خود راست افراطی معاصر در راستای نزدیک کردن خود به توده مردم و رد وضعیت موجود،
کند که از سطح احزاب سیاسی سنتی و حاکم فراتر رفته است.درواقع را جنبشی فراملی معرفی می

ای مدرن طی هرچند خود را مخالف فرآیندهای جهانی شدن مطرح ساخته،اما از ابزارهراست افرا
ره و پیشرفت های تکنولوژیک عصر جهانی شدن برای بهبود تصویر و پیشبرد اهداف خود به

ز یکدیگر ااحزاب راست افراطی در ضمن شباهت،تفاوت های متعددی  با وجود این، گیرد.می
را بر اساس  برخی آنها»ه آنها ذیل انواع مختلفی دسته بندی شوند.دارند.این تفاوت ها باعث شد

کنند.برخی دیگر مخالفت آنها با مهاجرت،سیاست های اقتصادی قرابتشان با فاشیسم دسته بندی می
 .(Lafuraki, 2013: 41)؛(41: 1۳92لفورکی، )«دهندو دموکراسی لیبرال را مبنای دسته بندی قرار می

یاری از کشورهای اروپایی در حال رشد است و خطر رشد ناسیونالیسم راست افراطی در بس
                                                           

1. La Republique En Marche  
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اند با مخالفت با حضور های اخیر توانستهشود. احزاب راست افراطی در دههافراطی احساس می
مهاجران و هشدار در مورد چندفرهنگ گرایی، توجه بسیاری از رأی دهندگان خصوصاا جوانان و 

این احزاب با رویکرد ضد ساختاری از نارضایتی عمومی و بی  کارگران را به خود جلب کنند.
تنها آلترناتیو برای وضع موجود و  عنوانبهاعتمادی به احزاب جریان اصلی بهره برده و خود را 

هم اکنون جریان راست افراطی و احزاب ملی گرا با تمام توان  .صدای واقعی مردم معرفی کنند
اند. سیاسی و اجرایی کشورهای مختلف اروپایی خیز برداشتهخود برای حضور در رأس معادالت 

مجموعه عواملی همچون بحران مهاجرت، افزایش حمالت تروریستی، ناکارآمدی احزاب سنتی، 
های اقتصادی اروپا و تالش برای بازیابی هویت ملی در برابر هویت جمعی و اشتراکی، موجب بحران

گرا تشدید شود و تا حدودی بسترهای واگرایی اب راستها و احزشده گرایشات عمومی به جریان
 .در اتحادیه اروپا را تقویت کرده است

ضدیت با ساختار حاکم و  ی جریان راست افراطی در اروپا عبارتند از:هاویژگیترین عمده
ی ملی)که البته نباید آن هاارزشگرایی و تأکید بر بومی ضدیت با مهاجرت، رویکرد پوپولیستی،

های ملی و زبان است نماد زیرا اینجا تأکید بیشتر بر روی فرهنگ، ،تفاشیسم سنتی اشتباه گرفرا با 
اتحادیه مخالفت با  پرستی بیولوژیکی که در زمان جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم(،و نه آن نژاد

و نهایتا رویکرد اسالم  شود(اروپایی هم گفته میها احزاب اروپا ستیز و ضداروپا)تا جایی که به این
و یهود ستیزی که البته همان گونه که اشاره شد در کشورها متفاوت است.این  ستیزی،کولی هراسی

لذا خصلت ضد ساختار  ،داننداحزاب جایگاه خود را خارج از ساختار حاکم در کشور متبوعشان می
شود اگر کسی در جوامع اروپایی از نظام حاکم نارضایتی داشته باشد،ناخودآگاه بودن موجب می

پدیده رأی اعتراضی هم از همین ویژگی ضدساختاری این  متمایل گردد. به سمت این احزاب
 توده گرا بودن، تأکید بر رفراندوم،تأکید بر دموکراسی غیر نمایندگی،»شود.احزاب ناشی می

رویکرد پوپولیستی و نیز واژگانی که این احزاب در بیانه هایشان در کمپین های انتخاباتی به کار 
 ،انددهدانند که توسط نخبگان نادیده گرفته شصدای اکثریت خاموش می برند و اینکه خود رامی

امری است که برای ناراضیان در جامعه خصوصا قشر کارگر و کسانی که بازندگان روند جهانی 
 ؛(40: 1۳98نوربخش، )«گیرداست و از سوی آنها مورد استقبال قرار میپسندیده  شدن هستند،

.(Noorbakhsh, 2019: 40)    
از  یتیآن، نارضا یتیهو - یمانند بحث مهاجرت و تبعات فرهنگ یدر حال حاضر وجود مسائل

شدن  یاز بازندگان روند جهان یاریبس انیاحساس هراس که در م نیو همچن یعملکرد احزاب سنت
 زشیاست که موجبات خ یاز جمله کارگران و جوانان در اروپا شکل گرفته، از عمده مسائل

 ویآلترنات کیمنظر عدم وجود  نیدر اروپا را فراهم آورده است. از ا یراست افراط یهاانیجر
رقم زده است. رهبران احزاب  انیجر نیا یرا برا یرینظیجناح چپ، فرصت ب یمناسب از سو
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 کیزماتیکار یتی( معموالا ماهدانندیمخالفان م یاز سو یرا برچسب ی)که واژه افراط یراست افراط
جامعه نظر  یو ناراض فیطبقات ضع یصدا دنیبر شن دیو تاک یستیپوپول یهاشیوهاتخاذ  داشته و با

نسبت به  یتوجه داشت که ابراز حس نوستالژ دیراستا با نی. در اکنندیها را به خود جلب متوده
 نترنتیدر ا یاجتماع یهاهمزمان با استفاده گسترده از شبکه یمل یبر نمادها هیدرخشان و تک خیتار

احزاب  نیفراموش کرد که عمده عوامل اقبال ا دیحال نبا نیرهبران افزوده است. با ا نیا تیبوببر مح
هاست حکومت را در دانست که سال یاصل انیاحزاب جر دکنندهیامو نا فیدر عملکرد ضع دیرا با

 اند.دست دارند و در برخورد با مشکالت روز افزون اروپا ناتوان بوده
 )جبهه ملی فرانسه( لیاجتماع م -1-4

1لوپن اوایل ماه مارس پیشنهاد تغییر نام حزبش را در کنگره اعضای جبهه ملی مطرح کرد تا به این شیوه  
رباره این تغییر نام مشغول اعضای حزب د از اوایل ماه مه، اعتبار این حزب راست گرا را افزایش دهند.

درصد از اعضای حزب در  5۳دود ح»باره گفت:زنی و تصمیم گیری بودند.لوپن در لیون در این گمانه
بنابراین  صدم درصد از شرکت کنندگان به تغییر نام پاسخ مثبت دادند. 81و  80گیری شرکت کردند.رأی

 ،«ژان ماری لوپن» تغییر داد.« اجتماع ملی»نام خود را به « جبهه ملی»حزب  ،2018در تاریخ اول ژوئن 
این تصمیم را محکوم کرد  که عضویتش در حزب تعلیق شده بود، ،بنیانگذار جبهه ملی و پدر مارین لوپن

 خواند.  « خیانت»و آن را 
ها و مهاجرین جبهه ملی همیشه چپ ؛استهمان مردم یا ملت فرانسه  دال مرکزی گفتمان سیاسی جبهه،

بدبینی به  ه،مرکزیت مردم یا ملت فرانس را عامل اصلی مشکالت اقتصادی و اجتماعی معرفی کرده است.
گو فاسد خطاب  انتقاد تندروانه از نخبگان سیاسی حاکم و دروغ تئوری توطئه، احزاب سیاسی و نهادها،

زبان ساده و عوامانه  ،کردن آن ها یا همان شکل دادن دوگانه ما در برابر دیگران از جمله نخبگان فاسد حاکم
یستی از یعی است با لبا لفاظی سیاسی،القای بحران و فاجعه جلوه دادن وضع موجود که وضعیتی طب

یاسی ژان ماری لوپن ی ساختگی و فقدان برنامه دقیق،همه از عناصر پوپولیسم است،که در گفتار سهابحران
به  2011ال سنمایان است.این رگه های پوپولیستی آشکار،در ادبیات حزب و گفتار مارین لوپن که از 

 (Nazari, Salimi, 2015: 173).(؛17۳: 1۳94)سلیمی و نظری،  نیز عیان است رهبری جبهه برگزیده شد،
 )چالش مهاجرت( با احزاب راست افراطی پیوند امنیت -2-4

یک تهدید جدی برای امنیت  عنوانبهمهاجرت  سپتامبر و اتخاذ رویکردهای امنیتی، 11پس از حوادث 
سوی کنترل بیشتر و  ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلقی شده و ساز و کارهای اتحادیه نیز کماکان به

مسئولیت  ی ترانزیتی به همراهی با اتحادیه و پذیرش بخشی ازهادولتی مهاجرفرست و هادولتوادارسازی 
  (Ekhtiyari, Esmat, 2018: 79).(؛79: 1۳97)اختیاری و عصمت،  ی مبتنی بوده استالمللبینمهاجرت 

اجتماعی تبدیل -تماعی در بستر تحوالت سیاسییک موضوع اج عنوانبهمهاجرت  امروزه در اتحادیه اروپا،

                                                           
1. Marion Anne Perrine Le Pen 
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1«مهاجرت-امنیت»به یک موضوع امنیتی شده است که از آن تعبیر به پیوند  نیز شده است که نشان دهنده  
این رابطه با گسترش بحران هویت و رادیکالیسم »رابطه عمیق بین مهاجرت و امنیت در اروپای معاصر است.

زندگی واقعی مردم را نیز  دید شده است و فراتر از مطالعات آکادمیک،بیش از پیش تش در بین مهاجرین،
 .(Mohammad Niya, 2016: 63)(؛۶۳: 1۳95محمد نیا، )«تحت تأثیر قرار داده است

در پاریس دو برادر به نام های سعید و شریف کواشی وارد دفتر نشریه فکاهی  2015ژانویه  7در تاریخ 
نفر را به قتل رساندند و تعدادی دیگر را  12ریس شدند و با شلیک گلوله در محله یازدهم پا 2شارلی ابدو

: 1۳9۳)ایزدی،  مجروح کردند؛که این رویداد خطر جهادیون برای امنیت اروپا را بیش از پیش آشکار نمود.
 (Izadi, 2014: 63).(؛۶۳

ی کنترل آن هاوهشیدر از اوایل قرن بیست و یکم دو مؤلفه بنیادین باعث امنیتی شدن مهاجرت و تغییر 
 2001تامبر سپ 11تأثیر روند جهانی شدن بر تشدید جریان حرکت جمعیت بود و دوم حوادث  نخست، شد.

امنیتی،از حوادث  نقطه عطف توجه به مهاجرت و پیوند آن با ابعاد و تشکیل ائتالف جهانی علیه تروریسم.
به طور کلی  المللبیند در روابط توانمیی مللالبینسپتامبر شروع شد.این رویداد،نقشی را که مهاجرت  11

مروزه امنیتی شدن ا»و در مسائل امنیتی به طور خاص بازی کند از نو به شکل بارزی مورد تأکید قرار داد.
مواجهه با  اعمال تبعیضات اجتماعی در نگاه امنیتی غرب به اسالم و گسترش اسالم هراسی، مهاجرت،

یی نظیر پگیدا از هاجنبش هایفعالیتیای ناسیونالیسم پرخاشگرانه و بسیاری از مهاجران مسلمان و اح
: 1۳9۶لی، رحیم)«باشند که مهاجران مسلمان با آن مواجه هستندچالش ها و معضالتی می ترینمهم
 (Rahimli, 2017: 36).(؛۳۶

3امنیتی شدن مهاجرت ر کرده و در کشورهای اروپایی،نوع برخورد با مهاجران مسلمان را هویت محو 
همین  شود.در راستای آن موضوع مهاجرت به مثابه چالشی علیه هویت ملی کشورهای اروپایی نگریسته می

های ر کشورهای اروپایی و تشدید خشونتو احزاب راست افراطی د هاگروهامر فضا را برای خیزش 
 .هم کرداجتماعی علیه مهاجران و برگزاری تظاهرات متعدد توسط جنبش پگیدا فرا -سیاسی
 عنوانبه نهیزم سه در مهاجران افراطی، راست احزاب گفتمان درتوان به این موضوع اشاره کرد که می

ند. این احزاب دانمیآن ها تنوع فرهنگی را نشانه انحطاط ملی  فرهنگی، بعد در. شوندمی ستهینگر دیتهد
شهروندی، احساسات ملی گرایانه و  در مقایسه با دیگر احزاب حامی ایدئولوژی های ملی، دارای تعصبات

یی از قبیل آزادی و عدالت دارای عنصری همگانی هاارزشمیهن پرستانه هستند. این در حالی است که 
ی مشترک باید از طریق هاارزشی مختلف و پراکنده است. این هافرهنگهستند که اساس اتحاد جامعه با 

ل و تزلزل الر غیر این صورت، جامعه رو به اضمحی مختلف استخراج شوند؛ دهافرهنگگفتگوی بین 
                                                           

1. Migration-security Nexus  
2. Charlie Hebdo 
3. Securitization Migration  
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 .(Moosavi Zadeh, 2012: 89)(؛89: 1۳89، )موسوی زاده خواهد رفت
و فرا  یامنطقه ،یمل یامدهایپ تواندیمنطقه م کیدر  یگفت که تبعات ناامن دیبا تی،یامن حوزه در
را رقم  یاست که بحران مهاجرت هیسور یتیبحران امن یرهیکه مصداق بارز آن زنج ردیبه خود بگ یامنطقه

 گریشدن دمطرح تیهمراه شد و درنها یراست افراط یابیقدرت اروپا با یاسیزد و به دنبال آن بحران س
 افراطی راستگرای احزاب اقتصادی، حوزه در .است مهاجرت مسئله با …اقتصاد و  ت،یها چون هوبحران
 چنگ از را شغلی های فرصت و هستند ییاروپا رهایکشو دوش بر نییسنگ بار مهاجران که معتقدند

 ،یطیشرا نیچن در.دانند می مهاجران با میمستق وندیپ در را کارییب آنها کنند؛ می خارج ییاروپا شهروندان
 به دارند، یپررنگ و یدیکل نقش مهاجران آنها یدو هر در که ریاخ یهاسال در انیپناهجو یاقتصاد بحران
 جذب به است، زده رقم اروپا یبرا بحران دو نیا که یطیشرا واسطه به تا آمده زاباح نیا کمک به یخوب
 بحران از یناش یاجتماع و اقتصادی گسترده مشکالت بروز» .بپردازند هابحران نیا از دهید بیآس اقشار آراء

 یسو از و وپاار هیاتحاد سازوکار به نسبت ها نییبدب شیافزا باعث سو، کی از مهاجران بحران و اقتصادی
 نیا. است شده کشورها نیا یاصل و یسنت احزاب یزیتجو یهانسخه به اروپا مردم یاعتماد یب سبب گرید

 خود یهابرنامه شبردیپ برای افراطی گرای راست احزاب غاتیتبل گسترش برای را مناسبی فضای موضوع
   (Noor Ali Vand, 2016: 55).(؛55: 1۳95، وندنورعلی)«است کرده فراهم

 
 گیرینتیجه

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه بر اساس شناخت این 
 سیپار در 2015 نوامبر 1۳ یستیترور حمالت بوده است. هاگروهاحزاب و رویکرد امنیتی فرانسه به این 

 اسالم موج بر سوار جامعه، دادن جلوه امننا با تا آورده فراهم اروپا در یافراط راست انیجر یبرا را یفرصت
 واقع در و نگرش نوع نیا بروز و ظهور با. باشند قدرت به یابیدست یسودا در و شده یزیست گانهیب و یهراس

 بر تیمحدود جادیا و فشار شیافزا احتمال مدرن، یاروپا در ینژاد و یتیهو نزاع عصر به بازگشت با
 متوسل آن به ها کالیراد که است یدسترس در و آسان حل راه یهراس ماسال. ستین ذهن از دور مسلمانان

 یمعنا به تواندمی فرانسه یریگ میتصم و یاسیس یآت نظام در یافراط راست گاهیجا و نقش تیتقو .انددهش
 در ییهمگرا روند فیتضع و یالمللبین یهاسازمان گرید از استقالل ،اروپا هیاتحاد از فرانسه گرفتن فاصله

 رییتغ هیاتحاد یها استیس یسو و سمت اروپا در یافراط راست احزاب گاهیجا تیتقو با. باشد هیاتحاد نیا
 .دارد را کشورها گرید به تیسرا تیفرظ فرانسه در یافراط راست انیجر یروزیپ ییسو از. افتی خواهد
 بر یمتعدد عوامل گفت نتوایم یافراط راست ظهور در گذار ریتاث عوامل و علل یبررس در

 و یسنت سم یفاش گذاشتن   کنار یاستراتژ و یدئولوژیا در رییتغ: جمله از گذارند ریثأت مسئله نیا
 شدن یجهان و مهاجرت مسئله ،یاقتصاد مشکالت و یاجتماع طیشرا ،یدموکراس با آشکار تیضد
 خصوصا مسئله نیا و شد تیهو رفتن دست از و یکاریب شیافزا باعث که فرهنگ و اقتصاد در
 یهایوفادار شدن کمرنگ داد، شیافزا کارگر و متوسط طبقات در را یافراط راست از تیحما
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 یکشورها یرسم ینهادها به یاعتماد یب و حاکم یاصل انیجر و احزاب از یتینارضا ،یحزب
 گفتمان در گفت، توانمی یکل طور به. انددهبو گذار ریتاث نهیزم نیا در زین یاعتراض یآرا و ییاروپا

 مهاجرت فرهنگی، بعد در. شوندمی ستهینگر دیتهد عنوانبه نهیزم سه در مهاجران افراطی، راست احزاب
 اقتصادی، حوزه در .است مطرح ریمهاجرپذ کشورهای فرهنگی انسجام و همگونی برای دییتهد عنوانبه

 فرصت و هستند ییاروپا کشورهای دوش بر نییسنگ بار مهاجران که معتقدند افراطی راستگرای احزاب
 می مهاجران با میمستق وندیپ در را کارییب آنها کنند؛ می خارج ییاروپا شهروندان چنگ از را شغلی های
 راست احزاب استدالل. شوند می داده وندیپ گریکدی به همواره جرائم و مهاجرت تی،یامن حوزه در؛و دانند
 و نقش تیتقودر نتیجه ورند؛آ می روی مجرمانه یها اقدام به غالبا مهاجران که است نیا افراطی گرای
 گرفتن فاصله یمعنا به تواندیم فرانسه یریگمیتصم و یاسیس یآت نظام در یافراط راست گاهیجا

 نیا در ییهمگرا روند فیتضع و یالمللنیب یهاسازمان گرید از استقالل اروپا، هیاتحاد از فرانسه
 یمنته فرانسه در تندرو گراییاسالم شتریب چه هر گسترش به تواندمی سئلهم نیا که؛.باشد هیاتحاد
 جادیا یفرانسو ی جامعه و فرهنگ در مسلمان مهاجران ادغام ی پروسه یبرا را یجد موانع و شود
 یستیترور هایفعالیت گسترش به تواندز،میین یافراط گراییاسالم تیگر،تقوید طرف از.دینما
 .گردد یمنته
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