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چکیده
بروز بحران امنیتی در غرب آسیا و سرریز شدن آوارگان و پناه جویان به اروپاا موجاب باروز متا

ت

مختلفی برای کتورهای اروپایی شاده اساتا احازاب راسات افرا ای معتقدناد کاه حراور پنااهجویاان در
کتورهای اروپایی چالشها و خطرات امنیتی ،هویتی و اقتصادی برای جوامع آنها ایجاد میکنادا مخالفات
آنها منجر به سردادن شعارهای ضد مهاجرتی و تحریاک احساساات ملای گرایاناه و امنیتای شادن حراور
مهاجران شده استا ازاینرو ،احزاب راست افرا ی به هر فرد خارجی که بخواهد در کتورشان مقایم شاود
یا به کتورشان مهاجرت کند ،بهعنوان یک تهدید مینگرند و ت ش میکنند با بزرگنماایی و انتسااب هار
مت ل کتور به شهروندان خارجی ترس ،دلهره و تنفر را در مردم کتورشان بوجود آورنادا اگرچاه ساابقه
ش لگیری احزاب راست با ی دیگر متفاوت است ،ولی جریان راست افرا ی در اروپا توانساته اسات تاا از
یک روش متابه و از ریق امنیتی سازی مهاجران ،در انتخابات ملی و انتخابات پارلمانی آرا قابلتاوجهی را
کسب کندا پرسش اصلی مقاله ،روش تحلیلی– توصیفی ،این است کاه بحاران امنیتای در غارب آسایا چاه
تأثیری بر قدرت گیری احزاب راست افرا ی در اروپا داشته استا در پاسخ به پرسش مطرحشده این فرضیه
مطرحشده است که با بحران امنیتی در خاورمیانه و سرریز شدن مهاجران باه کتاورهای اروپاایی متا

ت

امنیتی ،هویتی و اقتصادی باعث شده است که باامنیتی کردن مهاجران بهعنوان تهدید امنیتی ،در انتخابات باه
موفقیتهای قابلتوجهی برسندا
واژهگان کلیدی :احزاب دست راستی ،مهاجرت ،م تب کپنهاگ ،بحران امنیتی ،پوپولیسما

 -9دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانتگاه مفید ،قم ،ایرانا(نویسنده مسئول)
 -2دانتیار مطالعات منطقه ای دانتگاه تهران ،تهران ،ایرانا
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مقدمه
از اواخر دهه  9119بهویژه بعد از  99سپتامبر موضوع مهاجرت بهتدریج وارد حوزههای
امنیتی شده استا ازنظر احزاب راست اروپایی مسئله مهاجرت و پناهندگی بهعنوان ی ی از
موضوعهای امنیت داخلی با پدیده تروریسم و افرا یگری و ختونتهای بینالمللی پیوند
خورده استا پیوند زدن افراط گرایی اس می به مهاجرت مسلمانان و ت ش برای بسیج
اجتماعی منجر به بروز حساسیتها و واکنشهایی در جوامع اروپایی شده استا راست
افرا ی همچنین ت ش دارد تا ابعاد اجتماعی مهاجرت را به حوزههایی چون بحران هویت
و اقتصاد پیوند بزندا پذیرش مهاجران و پناهندگان بهعنوان اعرای یک اجتماع ،به سبب
این ه شهروندان جدیدی که از اعرای آن کتور نیستند و دارای آداب ،فرهنگ ،زبان و
مذهب دیگری هستند ،با مت

تی همراه میشودا درصورتیکه اقلیتها و مهاجران در

جوامع جدید ادغام نتوند و متفاوت از سایر بخشهای جامعه ،آدابورسوم و روش
زندگی خود در کتورهای میزبان را ادامه دهند و تمایل به حفظ آنها داشته باشند پدیده
چند فرهنگی شدن جامعه امری اجتنابناپذیر خواهد بودا سرریز شدن مهاجران و
درخواست پناهندگی مسئلها ی است که از دید احزاب افرا ی عالی برای چند پاره شدن
فرهنگی کتورهای اروپایی استا
به لحاظ اقتصادی راست افرا ی معتقد است که پذیرش مهاجران جدید به معنای
افزایش بزه اری ،مت

ت اقتصادی و به خطر افتادن امنیت شغلی شهروندان کتور

میزبان استا به باور این احزاب ،پذیرش مهاجران به این معناست که هزینهای را که باید
صرف آموزش ،خدمات رفاهی و ام انات زندگی برای شهروندان اروپایی شود در اختیار
مهاجران قرار میگیرد واین امر نمیتواند موردپذیرش باشدا مهاجران میزان فرصتهای
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شغلی در جامعه را کاهش میدهند و درنتیجه کتور با مت

ت عدیدهای ازلحاظ

اقتصادی روبرو خواهد شدا احزاب راست افرا ی با تأکید بر اقتصاد و بزرگ نمایی
بحرانها یه دنبال آن هستند تا نتان دهند که در وهله نخست دولتهای آنها در مهار
بحران ناتوان است و سیاستهای در پیشگرفته شده ،بحرانهای جدیدی را ایجاد خواهد
کرد و در وهله دوم راهحل مت

ت اخراج مهاجران استا از همین رو ،احزاب راست با

استفاده از احساسات ملی گرایانه و ت یهبر بحرانهای مختلف ،به شعارهای ضد مهاجر و
بیگانهستیزی روی آوردهاند و موفقیتهایی را در انتخابات به دست آوردهاندا این احزاب
با گفتمان و تبلیغ جهتداری که بر ضد مهاجران ایجاد کردهاند ،توانستهاند تا با امنیتی
کردن موضوع مهاجران نظر رأیدهندگان را با بهسوی خود جلب کندا در این خصوص
این پژوهش به دنبال انست تا تأثیر بحران امنیتی غرب آسیا را بر قدرتیابی احزاب راست
افرا ی بررسی کندا ازنظر این مقاله با بحرانهای غرب آسیا و سرریز شدن مهاجران به
کتورهای اروپایی احزاب راست افرا ی اروپا با مطرح کردن مهاجران بهعنوان عامل
اصلی بحرانهای امنیتی ،هویتی و اقتصادی و امنیتی ساختن موضوع توانستهاند در انتخابات
پارلمانی موفقیتهای قابلتوجهی به دست آورندا

مرور ادبیات
موضوع احزاب راست افرا ی اروپا در سالهای اخیر موردتوجه نویسندگان و
پژوهتگران حوزه امنیت قرارگرفته استا هرچند به نظر میرسد حجم مطالب و تعداد
کتب و مقاالت منتترشده با توجه به اهمیت و وسعت موضوع بهقدر کافی نبوده استا از
میان پژوهشهای انجامشده میتوان مقاالت را نخست در دسته معرفی کلی احزاب راست

 / 4فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی ،سال اول ،شماره سوم ،پاییز 7931

افرا ی در حوزههای جغرافیایی اروپا و دوم بررسی موردی عوامل قدرت یابی احزب
راست گرا تقسیم بندی کردا مقالههای زیر در دسته اول قرار میگیرند:
مجید بزرگمهری در مقالهای با عنوان «احزاب راست در اروپای امروز و روند همگرایی»
در سه بخش مفاهیم ،وضعیت احزاب راست و مواضع آنها را در کنار تعداد کرسیهای
این احزاب در مجالس قانونگذاری ملی (شاخص میزان تأثیرگذاری) و تعداد کرسی آنها
در مجلس اروپا (شاخص میزان تأثیرگذاری در سیاستهای اروپایی در چهار حوزه
جغرافیایی اروپای غربی ،اروپای مرکزی ،اروپای شرقی و بال ان و حوزه اس اندیناوی
تقسیم کرده است (بزرگمهری)493-444 :9314،ا بهزاد احمدی لفورکی در مقالهای با
عنوان «گردشبهراست :احزاب و گفتمان راست افرا ی در اتحادیه اروپا» ،به بررسی
گفتمان و دالیل ظهور و موفقیت احزاب راست افرا ی پرداخته است و با بررسی پایگاه
اجتماعی آنها و بقهبندی احزاب راست افرا ی درنهایت به بررسی فهرست اسامی و آمار
موفقیت آنها در سیزده کتور و ی سالهای مختلف بهصورت کلی پرداخته است
(لفورکی)34-54 :9312،ا دانیل استاکمر 9در مقالهای با عنوان «موفقیت راست افرا ی در
غرب اروپا» به عوامل مختلف موفقیت احزاب راست در حوزههایی چون قومیت و اقتصاد
پرداخته استا وی با بررسی قدرت یابی این احزاب در منطقه غرب اروپا عوامل موفقیت
آنها را مورد بررسی قرار میدهد ()Stockemer,2017:41-56ا در مقاله خیزش
راست افرا ی دراروپا وآمری ا نوشته توماس گریوین ،2نویسنده به بررسی کلی قدرت
یابی احزاب راست افرا ی در اروپا و آمری ا پرداخته و به تأثیر آنها اشاره داشته استا
)(Greven,2016:4
Daniel Stockemer
Thomas Greven
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در دسته دوم میتوان مقالههای زیر را مورد توجه قرار داد:
پیروز ایزدی در مقالهای با عنوان «نگاهی به جریانهای سیاسی اصلی در فرانسه :نوسان
بین دو قطب» با بررسی نظامهای حزبی فرانسه و جریان و نیروهای چپ ،مسئله جریانها و
نیروهای سیاسی افرا ی را موردبررسی قرارگرفته استا (ایزدی)323-375 :9312 ،ا مهدی
محمد نیا نیز در مقالهای با عنوان «مهاجرت و رادی الیسم در اتحادیه اروپا» بهمرور مفاهیم
مهاجرت و رادی الیسم به بحث مهاجرت و ابعاد امنیتی آن پرداخته است
(محمدنیا)47-56:9314،ا مجید مجیدی و عزیز حاتم زاده در مقالهای با عنوان قدرتیابی
گروههای راست افرا ی در اروپا؛ علل و پیامدها با مرور ریتههای احزاب راست افرا ی
به شاخصهای قدرتیابی و پیامدهای به قدرت رسیدن احزاب راست پرداخته است
(مجیدی)449-444 :9314،ا نان مایر 9با عنوان از «جین مایر تا مارین لوپن تغییرات به نفع
راست افرا ی» به بررسی موردی موفقیت جبهه ملی فرانسه در دورههای مختلف پرداخته
است و با ارائه آمارهایی ،موفقیت حزب جبهه ملی را مورد توجه قرار داده است
( .)Mayer,2013:160-178نی

س بولین 2به همراه جاستیو لیدن 3وجان نهلین 4در

مقالهای با عنوان احزاب ضد مهاجرت به به بررسی عوامل مختلف در قدت یابی راست
افرا ی در سوئد پرداخته است و بخش عمدهای از مقاله را به مهاجرت بعنوان زمینه قدرت
یابی راست افرا ی اختصاص داده استا)(Bolin etal, 2014:323
با توجه به پیتینه پژوهش میتوان به کاستیها و ناکافی بودن پژوهشهای انجامشده پی
برد که بی تردید ابعاد پرداختهشده در هر پژوهش قابلیت بسط و بررسی بیتتر را خواهد
1

Nonna Mayer
Niklasl Bolin
3
Gustav Lidén
4
Jon Nyhlén
2
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داشتا ازاینرو ،این پژوهش در این مقاله ت ش شده است بررسی دقیقتری از قدرتیابی
احزاب راست افرا ی با شاخص بحرانها ی امنیتی غرب آسیا پرداخته شودا اهمیت
پرداختن به این بعد به لحاظ تأثیر بحرانهای امنیتی غرب آسیا برافزایش مهاجرت به اروپا و
قدرتیابی احزاب راست افرا ی اروپا استا

چارچوب نظری
مکتب کپنهاگ

7

م تب کپنهاگ بعد از فروپاشی جماهیر شوروی ش ل گرفت ،نظریهپردازان این م تب
با گذر از نظامی محوری در مطالعات امنیتی ،امنیت تکبعدی را به پنج بخش نظامی،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی گسترش میدهندا عامل تعیینکننده امنیت در
این م تب میزان رهایی از تهدید است و کتورها امنیت خود را بر آن اساس موردسنجش
قرار میدهندا مفهوم امنیتی ساختن ی ی از کانونیترین مفاهیم در م تب کپنهاگ است؛ و
تعریف امنیت بهعنوان کنش ک می مرکز ثقل این بحث است (ابراهیمی )446:9356،باری
بوزان 2و آل ویور ،3نظریهپردازان م تب کپنهاگ برخ ف روی ردهای دیگر که امنیت را
امری عینی و واقعی تصور میکنند ،بیان میدارند که امنیت مسئلهای است بین ذهنی 4و
مبتنی بر تصمیم بازیگرانا بدین ترتیب مم ن است برداشت و ادراکات امنیتی مختلف و
متفاوتی از سوی بازیگران مختلف ،حتی در مورد موضوعی خاص ،روی دهدا از سوی
دیگر برداشت و ارزیابی دیگران نیز در مورد امنیتی ساختن یک موضوع توسط یک
1

Copenhagen School
Barry Buzan
3
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بازیگر ،اهمیت مییابد زیرا این برداشت و ارزیابی آنها درنهایت بر نحوه تصمیمگیری و
پاسخهای آنها تأثیرگذار خواهد بود (عبداله خانی .)936:9351 ،از اصل بین ذهنی بودن
مسئله امنیت دو نتیجه میتوان گرفت :نخست آن ه ،آستانه امنیتی دولت-ملت ها با
ی دیگر متفاوت خواهد بود و این مهم ،به دیگر بازیگران متذکر میشود که وقتی دولتها
موضوعی را امنیتی میسازند ،این یک واقعیت سیاسی است که نتایجی را نیز در پی خواهد
داشتا در این چارچوب ،درک و شناخت آستانه امنیتی دیگر بازیگران و بهبیاندیگر،
خطوط قرمز امنیتی آنها و آنجا که احساس تهدید میکنند ،برای رحریزی سیاستها و
راهبرد امنیتی امری ضروری استا برای مثال ،فن ندیها با میانگین سه درصد مهاجر
خارجی همواره نگران مسئله مهاجرت هستند ،اما سوئدیها با  94/7درصد نرخ مهاجرت،
هیچگاه احساس ناامنی و نگرانی نمیکنند (بوزان. )99:9312،در تحلیل امنیت از نگاه
بوزان ،زاویهها و عناصری از خرد به ک ن تبدیل میشود و مسائلی در جنبههای اجتماعی
امنیت و چگونگی ایجاد و یا تأمین امنیت ،تهدیدهای مردم و جوامع وارد بحث میشودا
میتوان گفت بوزان تا حدودی یک متف ر مستقل و یک اص حکنندهای است که در
تحلیل امنیت از دید گستردهای بهره میگیرد و مخا بانش را در درک کامل
پیچیدگیهای امنیتی با مفاهیم خود و مرتبط ساختن آنها با مسائل جاری آشنا میسازدا
وجوه پنجگانه امنیت
در م تب کپنهاگ ،میتوان وجوه امنیت را در پنج قسم بقهبندی کرد که عبارتاند از:
 -9امنیت نظامی که به اثر متقابل دوسطحی تواناییهای تهاجمی و تدافعی کتورها و
برداشتهای آنان از نیات همدیگر مربوط میشودا ازنقطهنظر ملی ،دولتهای ضعیف
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تهدید نظامی را جدیتر میگیرندا بدون تردید ،نخبگان حاکم در معرض تهدید واقع
میشوند و برحسب اهداف مهاجمان ،چهبسا بخشهای بزرگی از جامعه نسبت به تغییرات
بیتفاوت باشند و یا از آن استقبال کنندا صرفنظر از ضعیف یا قوی بودن دولت ،همواره
هزینههای سنگین انسانی و اقتصادی اقدامهای نظامی به قوت خود باقی هستند ،زیرا استفاده
از زور می تواند تحوالت نامطلوب ناگهانی در سطح گسترده را سبب شود ،معموالً
تهدیدهای نظامی در برنامههای امنیت ملی ،از باالترین اولویت برخوردارندا استفاده از زور
باعث نقض روابط مسالمتآمیز عادی میشودا شناسایی دیپلماتیک را مختل میسازد؛
بنابرا ین ،حتی تهدید به استفاده از زور ،به مفهوم تمایل به عبور از مرز مهمی است که
روابط رقابتی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی عادی را از رقابت کامل جنگی جدا میسازد
(بوزان)949- 9357:943 :ا
 -2امنیت سیاسی درباره ثبات سازمانی دولتها ،نظامهای ح ومتی و ایدئولوژیهایی است
که به آنها متروعیت میدهدا تهدید سیاسی میتواند ساختاری باشد ،یعنی بیش از آن ه
از مقاصد خاص بازیگری ،نسبت به بازیگر دیگر ناشی شود ،از ماهیت دولت نتات
میگیردا تهدید سیاسی ساختاری زمانی رخ میدهد که اصول سازمان دهنده دو دولت در
شرایطی ،با ی دیگر تعارض پیدا کند و هیچکدام نتواند دیگری را نادیده بگیردا در این
حالت ،نظامهای سیاسی آنان -خواهناخواه -درگیر بازی بدون انتهایی با ی دیگر میشوند
(همان)944-947:ا
 -3امنیت اقتصادی پیرامون دسترسی به منابع ،سرمایه و پول و بازارهای الزم و ضروری
برای حفظ سطوح قابلقبول رفاه و قدرت دولت استا تأثیرات اقتصاد بینالملل جهانی
باعث وابستگی متقابل میشود که از جهات مختلفی مثبت است ،اما این تأثیرات آش ارا

بحران امنیتی در غرب آسیا و قدرت یابی احزاب راست افراطی اروپایی 3 /

تهدیدکننده رژیم هایی هستند که درصددند تا از ریق خودات ایی اقتصادی خود را حفظ
کندا از این رو ،واکنش این رژیمها به این وضعیت ،مم ن است عواقب و عوارض منفی
امنیتی داشته باشدا
 -4امنیت زیستمحیطی به آن دسته از تهدیدات نسبت به بتریت میپردازد که ن اشی از
تأثیر گذاری بتر بر محیط « بیعی» می باشندا این نوع امنیت پیرامون تأثیر تغییرات جوی و
آب و هوایی ،جنگل زدایی ،آلودگی شیمیایی ،فرسایش خاک و مانند آن استا اینها
مسائل و مت

تی هستند که اصالتاً ناشی از فعالیت انسان میباشدا آها مم ن است نتیجه

اقدام عمدی انسان یا معلول عوارض جانبی غیر ارادی و ناخواسته پیگیری اهداف دیگر
باشندا این بعد از امنیت معطوف به برخورد با ب یای بیعی چون زلزله و وفان نیستا
امنیت زیست محیطی نتیجه مبارزه و مقابله بتر با عوارض غیر قابل پیش بینی بیعت نیست
بل ه حاصل کتم ش بتر با خودش میباشدا این موضوع امر مهمی است؛ زیرا بعری بیان
داشتهاند که تهدیدات زیست محیطی بر خ ف تهدیدات نظامی» تهدیدات بدون دشمن»
هستندا (شیهان)939 :9355،ا
 -4پنجم امنیت اجتماعی است که احتماالً جذابتر از پنج بعد دیگر استا این در حالی
است که به سختی میتوان آن را از بخش سیاسی جدا ساخت ،تهدیدات اجتماعی مربوط
به هویت است و تعادل (فقدان وجود آن) میتواند در دولتها یافت شودا دولتهای
ضعیف اغلب عاجزند تا با تفاوتهای موجود در هویت و فرهنگ برخورد صحیح کنندا
به عنوان مثال ،در افغانستان میبینیم که تفاوتها در فرهنگ ،ایدئولوژی و قومیت ،منجر به
تت یل مرزهای قبیلهای در داخل کتور شده است به نحوی که با دولت خود سازگار
نیستندا این مسائل در کتور همسایه یعنی پاکستان وجود دارد و امنیت اجتماعی به ور
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عمیق مرتبط با امنیت سیاسی و حتی نظامی استا بیتتر درگیریهایی که اینک شایع هستند
در خود عنصر اجتماعی دارندا ( )STONE,2009:5-6بوزان سه تهدید اصلی برای
امنیت اجتماعی را معرفی میکند :مهاجرت ،نفوذ فوق العاده از یک جامعه همسایه یا یک
گروه همسایه (رقابت افقی) و همچنین ادغام و همچنین پروژههای جدایی ناپذیر (رقابت
عمودی)ا از این رو انتقاد اصلی مفهوم امنیت اجتماعی به نظریه واقع گرای اینست که با
هویت یک گروه سروکار دارد نه دولتا ()Schmid,2007:18-19
در نقد م تب کپنهاگ برجستهترین نقد از جامعه شناس بیل مک سویی استا از آنجا
که در م تب کپنهاگ مفهوم سازی هویت در قبال دیگری است ،او معتقد است که هویت
واقعیت جامعه نیست بل ه پروسهی مذاکره میان مردم و منافع گروهها است "ا در ول
مذاکرات میان افراد هویت اجتماعی دچار تغییرات مداوم است
در هم تنیدگی روابط مذهبی یا قومی میتواند بیتتر به ناسازگاری تبدیل شودا جامعه
مم ن است با توجه به ظرفیتش از راههای مختلفی ساخته شود این در حالی است که برای
ویور ،هویتها ثابت در نظر گفته میشوندا انتقاد دیگر اینست که نباید مت

ت را به

خا ر این ه هویت مردم با ی دیگر تفاوت دارند در نظر گرفت بل ه مم ن است آنها
هویتهای متفاوت به خا ر مت

ت امنیتی دارند(Bilgic,2006:6).

در کاربست چارچوب نظری با موضوع پژوهش میتوان گفت که با بوجود آمدن گروه
تروریستی داعش ،مسئله اس م هراسی بهصورت گستردهای در آمری ا و اروپا تبلیغ شدا
مسئله زمانی بهصورت کام ً امنیتی در جوامع غربی و توسط احزاب راست تبدیل شد که
هزاران آوارهی مسلمان به خا ر حوادث تروریستی و حم ت داعش بهسوی کتورهای
اروپایی سرازیر شدند و درخواست پناهندگی داشتندا همچنین مهاجرت و مقیم شدن
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مهاجران نیز به عنوان یک تهدید هویتی در شعارهای تبلیغات احزاب راست بیتتر دیده
میشودا این احزاب معتقدند که مهاجرت سبب میشود که ی دستی جامعه از هم فروبپاشد
و با افزایش مهاجران ،دولتها باید قوانین و امتیازاتی به نفع آنها وضع کند ،درنتیجه
جامعه چند قومیتی و چند فرهنگی ش ل خواهد گرفتا عامل اقتصاد ازاینجهت که
مهاجران و پناهندگان بهعنوان شهروندانی که از اعرای کتور نیستند و نباید از منافع بازار
داخلی چون نقلوانتقال آزاد و وضعیت رفاهی ،بهرهمند شوند امنیتی میشودا همچنین
بحران اقتصادی سال  2995این فرصت را به احزاب راست افرا ی داد که از نارضایتی
عمومی بهره برداری سیاسی کنند و با ناکارآمد نتان دادن دولت در مهار بحران ،اعتماد
عمومی به دولت را ب اهندا بحران اقتصادی سبب شد احزاب راست افرا ی بتوانند
جایگاهی در میان شهرواندان داشته باشند و بدین ترتیب از موج نارضایتی اقتصادی در
سالها ی مختلف بهره برداری کنندا پذیرش مهاجران جدید از سوی دولتهای اروپایی
موجب شده است این احزاب با استفاده از مت

ت اقتصادی که به واسطه پذیرش پناه

جویان بوجود خواهد آمد جایگاه مطلوبی در میان شهرواندان بدست آورندا
بحران امنیتی خاورمیانه
سه موج تاریخی در سیر مهاجرت به اروپا حائز اهمیت بوده استا موج نخست در سه
دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم برای بازسازی اقتصادی کتورهای اروپایی در قالب
پذیرش کارگران میهمان و مهاجرانی از مدیترانه و آسیا صورت پذیرفت ،موج دوم حاصل
از پیوستن خانوادهها و وابستگان مهاجران مقیم اروپا در دهه  79بوده و موج سوم نیز به ور
عمده به پناهندگان و آوارگان دهه  19و نیز مهاجرت ناشی از گسترش جغرافیایی اتحادیه
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اروپایی به شرق قاره کهن اختصاص داشت (موالیی)42 :9357 ،ا با وقوع حمله  99سپتامبر
و حمله آمری ا به افغانستان و به دنبال آن بحرانهای زنجیرهای که در غرب آسیا ازجمله
حمله به عراق ،رشد تروریسم و بوجود آمدن گروه ت فیری داعش ،بحران سوریه ،جنگ
یمن ،انق بهای عربی بسیاری از شهروندان این کتورها برای حفظ جان خود به
کتورهای دیگر مهاجرت کردندا در این میان میتوان از سه کتور بهعنوان مهمترین
کانونهای بحرانهای غرب آسیا نام برد که عبارتاند از :سوریه ،عراق و افغانستانا به
گزارش سازمان دیده بان حقوق بتر جنگ داخلی سوریه ،که در سال  2999آغاز شد76 ،
هزار نفر کتته در سال  2994داشته استا در مجموع بیش از  299هزار نفر از زمان آغاز
جنگ کتته شدهاندا در پایان سال  7.6 ،2994میلیون نفر آواره شدهاند و تقریباً  3.5میلیون
به کتورهای دیگر پناهنده شدهاند ،بیش از  9.4میلیون نفر از آنها در سال  2994ثبت نام
شدهاندا وضعیت امنیتی و حقوق بتر در عراق و سوریه در سال  2994به علت افزایش
جنگهای فرقهای ،بهشدت کاهش یافتا گروه افرا ی داعش بخشهایی از عراق (و
سوریه) را فتح کرد و با وقوع حملههای انتحاری ،انفجار خودروها و قتلهای هدفمند ،بیش
از  92هزار نفر کتته و بیش از  22999نفر در سال  2994زخمی شدندا تعداد آواره در
داخلی عراق از ژانویه  2994بیش از  2میلیون نفر و تعداد کسانی که جهت ثبتنام
پناهندگان سوریه در عراق به  624 233رسیدا در سال  ،2994با افزایش مبارزه بین نیروهای
امنیت ملی و شورشیان ،منجر به مرگبارترین سال برای غیرنظامیان در جنگ اخیر شدا
یوناما 9یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان  3،611غیرنظامی و  6،541مصدوم را ثبت
کرد؛ که نسبت به سال قبل  ،٪22تلفات زنان  29درصد و تلفات کودکان  ٪49افزایش
)United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA
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داشته است ()EASO,2014:35ا بدین ترتیب اوضاع بحرانی منطقه غرب آسیا موجب
شد سیل مهاجرتهای قانونی و غیرقانونی و افزایش پناهندگی به خا ر شرایط نابسامان و
ناامنی روانه کتورهای اروپایی شودا پناهجویان به سمت کتورهای اروپایی که باثبات و
دارای وضعیت اقتصادی بهتر بودند ،گسیل شدندا بق آمار کمیسریای عالی پناهندگان
سازمان ملل سال  ،2994آلمان ازنظر شمار پناهجو در دنیا اول بوده است و حدود 973999
نفر از این کتور درخواست پناهندگی کردهاندا این رقم در بریتانیا  39399نفر بوده که
بیشترینتان (به ترتیب) از اریتره ،پاکستان و سوریه بودهاند ).(BBC,2015
موج مهاجرت به اروپا در سال  2994با شدت گرفتن جنگ در سوریه و عراق آغاز شد
و با اع م آمادگی آنگ مرکل ،نخستوزیر آلمان ،برای پذیرش صدها هزار پناهجو ،ابعاد
تازهای گرفتا افغانها بعد از سوریها ،در این موج دومین گروه بزرگ پناهجویان را
تت یل دادندا بر اساس آمار رسمی سازمان بینالمللی مهاجرت یاآیاوام ،9نزدیک به 919
هزار افغان در سال  2994در کتورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده و بر اساس آمار
غیررسمی این سازمان ،این رقم به  249هزار نفر میرسد) .(BBC,2016بدین ترتیب
میتوان ایجاد موج جدید از مهاجران به سوی کتورهای اروپایی را وقوع بحرانهای
متعدد در خاورمیانه دانستا با پذیرش تعداد زیادی از مهاجران از سوی دولتهای اروپایی
و سیل مهاجران غیر قانونی که از راهها ی مختلف زمینی و دریایی خود را به کتورهای
اروپایی رساندهاند موج مخالفت برعلیه دولتهای اروپایی نیز ایجاد شدا در این میان
احزاب ملی گرا در کتورهای اروپایی با مخالفت پذیرش و پناه دادن به آوارگان سعی
کردند تا از بحران مهاجرت بهره برداری سیاسی و انتخاباتی به نفع خود کنند و با سردادن
International Organization for Migration
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شعارهای ضدمهاجرتی به تحریک احساسات ملی گرایانه مردم و در نتیجه موفقیت در
انتخابات پارلمانی دست یابندا

قدرت یابی راست افراطی
اندیتمندان درباره تعریف راست افرا ی دیدگاههای متفاوتی دارند و تقریباً هیچ
پژوشگری نیست که درباره تعریف این جریان ،دیدگاه کام ً متترک با همتایانش داشته
باشدا کاس مود 9در بیستوشش تعریف که از راست افرا ی بررسی کرده استا دست
کم پنجاهوهتت مؤلفه متفاوت را یافته استا با این حال ،فقط پنج جنبه در دستکم نیمی
از تعاریف اشارهشده است :ملیگرایی ،نژادپرستی ،بیگانه هراسی ،ضد دموکراسی بودن و
درخواست دولت قوی (دهتیری)43-42 :9314 ،ا بعد از جنگ جهانی دوم ،حمایت یا
عرویت در احزاب راست افرا ی در بسیاری از کتورهای اروپایی یک تابو محسوب
میشد؛ اما با گذر زمان و کمرنگ شدن خا رات این جنگ ،این احزاب با استفاده از
شعارهای ایجاد رفاه اقتصادی و تلفیق آنها با ملیگرایی توانستند جایگاه قابلتوجهی را در
ساختار سیاسی کتورهای اروپایی به دست آورندا در ادامه گونه شناسی احزاب راست
افرا ی آمده است:

Cas Mudde

1
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منبع( :مجیدی و حاتم زاده)446 :9314 ،

قدرتیابی احزاب راست افرا ی اروپا در سالهای اخیر در نتیجه بحران غرب آسیا و
افزایش تعداد مهاجران مسلمان از این سرزمینها بهسوی کتورهای اروپایی بوده استا این
احزاب با بزرگنمایی آثار و پیامدهای این مهاجرت بر کتور خود سعی داشتهاند تا نتان
بدهند که مت

ت و آسیبهای اجتماعی جدی از سوی این آوارگان و پناهجویان متوجه

جامعه آنها استا میتوان مهمترین ابعاد مطرحشده از سوی این احزاب را بحران امنیت،
هویت و اقتصاد میتوان ذکر کرد که در ادامه به آنها میپردازیما
موضوع امنیت واحزاب راست افراطی
از دهه  9159و با کمرنگ شدن خا رات دوران فاشیسم و همزمان با آغاز تحوالت
جدید مانند جهانیشدن و افزایش ورود مهاجران به کتورهای اروپایی ،احزاب نوینی
درصحنه سیاسی کتورهای اروپایی ش ل دهندا این احزاب با روی ردی پوپولیستی ،خود
را صدای اصلی مردم و اکثریت خاموش دانسته و احزاب حاکم اعم از چپ و راست را از
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یک جنس میدانندا ظهور احزاب راست افرا ی در برخی از کتورهای اروپایی ،تأثیر
اساسی بر موضوع مهاجرت و فرآیند محدودسازی آن داشت .درواقع ،این احزاب با تبلیغ
گسترده برای محدود کردن مهاجران ،نظر رأیدهندگان را به خود جلب کردند و وارد
عرصه قدرت رسمی شدندا دامنهی تهدید ناشی از اقدامات تروریست جهادیان در اروپا و
بهویژه اروپاییهایی که بهقصد جهاد به خاورمیانه رفته بودند ،سبب شد تا تونی بلر در
آوریل  ،2994از رهبران غربی بخواهید اخت فات را با چین و روسی کنار بگذارند و بر
تهدید فزاینده افرا ی گری دینی که در قالب گروه افرادی داعش تجلییافته است،
تمرکز کنندا بلر گفت رویارویی با این دیدگاه رادی ال از اس م باید در دستور کار
بینالمللی قرار گیرد ( .)BBC,2014امنیت لبی شهروندان و ت ش احزاب راست برای
بزرگنما یی خطر مهاجران بر روی مسلمانان این کتور ،اثرات اجتماعی مختلفی داشته
استا به ورکلی ،حادثه  99سپتامبر و بحران امنیتی ایجاد شده در اروپا به دلیل حوادث
تروریستی باعث شد تا احزاب راست سعی کنند تا مسلمانان را متهم به تروریست بودن یا
حامی تروریستها کنند و مهاجران مسلمان به خا ر همین تبلیغات تحتفتار قرار گرفتندا
به دنبال تصویب قوانین مختلف در جهت مبارزه با تروریسم ،سختگیری نیروهای امنیتی
در خصوص مسلمانان افزایش یافته استا در برخورد نیروهای امنیتی برای جستجوی افراد
مظنون به اعمال تروریستی ،در بیتتر موارد مسلمانان مورد اتهام قرار میگیرند و این
موجب دستگیریهای گسترده در میان مسلمانان میشود؛ درحالیکه اغلب پس از
بازپرسی ،متخص میشود که بیتتر افراد دستگیرشده ،بیگناه هستند و بهاشتباه در مظان
اتهام قرارگرفتهاند؛ افزون بر تعداد دستگیریها ،مدتزمان دستگیری افراد نیز افزایش
داشته است (درخته ،حسینی فائق)949:9319 ،ا بر اساس برآوردهای صورت گرفت
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توسط اتحادیه اروپا حدود  2999شهروند اروپایی به گروههای جهادی ملحق شدهاند ،اما
بر اساس سایر برآوردها این رقم تا  4999نفر نیز رسیده است (ایزدی .)969:9313،نگرانی
از این مسئله به حدی بود که جیمز بروک شایر ،9وزیر مهاجرت و امنیت انگلیستان ابراز
داشته است که شهروندان درگیر در فعالیتهای تروریستی باید به دادگاه کتانده شوند
(.)Theguardian,2014
راست افراطی و هویت ملی
مطالعه تطبیقی برنامه احزاب دست راستی نتان میدهد که موضوع مهاجرت و هویت
نقتی محوری در تدوین این برنامهها ایفا میکندا اگرچه این احزاب موضوعهای دیگری
همچون سیاست ،اقتصاد و مسائل اجتماعی را نیز در دستور کار خود قرار دادهاند ،اما با این
حال ،موضوع محوری مورد ع قه آنها مهاجرت و امنیت استا در بیتتر مواقع ،مهاجرت
به عنوان تهدید در برنامه احزاب دست راستی مطرح میشودا مارین لوپن رهبر جبهه ملی
فرانسه در ی ی از سخنرانیهای خود در سپتامبر  2994اع م کرد« :مهاجرت یک فرصت
نیست ،بل ه باری بر دوش فرانسه است» و یا در برنامه حزب مردم دانمارک نیز اع م شده
است که دانمارک ،کتور مهاجرت نیست و هیچگاه هم نبوده استا این احزاب دست
راستی در مخالفت با راحی سیاستهای خاص در قبال مهاجرت ،از وضع تدابیر خاص
برای محدود ساختن شدید مهاجرت قانونی و حذف مهاجرت غیرقانونی حمایت میکنندا
به عنوان نمونه ،در برنامه جبهه ملی فرانسه آمده است که در یک بازه زمانی پنج ساله تعداد
مهاجران قانونی باید از  299هزار به  99هزار نفر کاهش یابد (.)Perrineau, 2016
بحث اصلی این احزاب بازگتت به ملیگرایی استا ملیگرایی یک چتمانداز
James brookshier
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ایدئولوژی ی است که معتقد است تنها اعرای گروه بومی یا همان ملت ،اعرای متروع
تت یل دهنده یک واحد سیاسی محسوب میشوند؛ و تنها این ملت به لحاظ قومی و
فرهنگی تعریف شده است که میتواند اساس و مبنای حاکمیت مردمی را تت یل دهد و به
یک واحد سیاسی متروعیت ببختدا در نتیجه ،متارکت و مداخله افراد غیر بومی یا
اندیتههای سیاسی به عنوان تهدیدی برای انسجام ملی محسوب میشودا به همین خا ر نیز
پروژه همگرایی با این مفهوم مریق از حاکمیت مردمی و عمومی منافات داردا همگرایی
فراملی بر این اندیته استوار است که حاکمیت عمومی تنها به ملت-دولت محدود نیست و
فراتر از آن است .بهعنوان مثال ،در سوئیس نیز حزب اتحادیه دم راتیک مرکز 9که در
انتخابات پارلمانی اکتبر  21.4 ،2994درصد کرسیها را به خود اختصاص داد ،خواستار
کاهش تعداد مهاجران و توقف هر گونه حمایت از قانونی شدن ورود مهاجران غیرقانونی
استا حزب اتحادیه دم راتیک مرکز در مرامنامه خود به این موضوع اشاره کرده است
که در صورت متوقف نتدن ورود مهاجران ،در  49سال آینده تعداد مهاجران در سوئیس
از تعداد شهروندان بومی سوئیسی بیتتر خواهد شدا حزب فن ندیهای حقیقی 2نیز
خواستار کنار گذاشته شدن این سیاست است که مهاجرت و چندجانبهگرایی 3اندیتهای
ضروری و مطلوب برای کتورهای اروپایی استا به ور کلی ،احزاب دست راستی
مهاجران را عاملی برای افزایش هزینههای دولتی میدانندا به عنوان نمونه ،جبهه ملی فرانسه
در این مورد میگوید که مهاجران ساالنه  79میلیارد یورو برای فرانسه هزینه دربردارد .این
احزا ب همچنین معتقدند که مهاجرت ،تهدیدی برای هویت ملی کتورهای اروپایی استا
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. Multiculturalism
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(همان)ا از این رو ،نگرانیهای اصلی کسانی که نظریه یورابیا 9را مطرح میکنند این است
که درحالیکه روزبهروز هویت مذهبی و فعالیتهای دینی مسلمانان در اروپا افزایش
مییابد ،هویت مذهبی و حرور در مراسم مذهبی در کلیسا در اروپا بهسرعت در حال
کاهش است و چهار هزار کلیسا ی  94سال اخیر تعطیلشده است (پوراسمعیلی)9319،ا
در این فرا زنگ خطر برای هویت اروپایی
در مقابل هویت اس می برای غربیها به صدا درآمده است .افزون بر افزایش جمعیتی
مسلمانان در اروپا ،رشد اقبال به اس م در میان جمعیت بومی اروپا نیز برای سیاستمداران
اروپایی و کلیساها نگرانکننده استا احزاب راست افرا ی در این خصوص نیز بتدت
فعال هستند و درصدد هستند تا با اع م این خطر که افزایش جمعیت مسلمان هویت ملی
آینده کتورشان را تهدید خواهد کرد سعی میکنند تا نظر رأیدهندگان را به خود جلب
کنندا اگرچه عناصر هویتی اتحادیه اروپا به ارزشهای مدرنی که بر حقوق مدنی ،آزادی
عقیده ،بیان ،اجتماع ،برابری ،حاکمیت قانون ،کثرتگرایی ،دموکراسی و حقوق بتر
تأکید دارد ولی با امنیتی شدن هویت و تبلیغات ناسیونالیستی احزاب راست افرا ی به نظر
می رسد که اروپا بر عناصر هویتی چون دموکراسی و حقوق بتر ،کثرتگرایی و برابری
دیگر نخواهد توانست ت یه کندا نگرانی این احزاب از رشد جمعیت مسلمان و به خطر
افتادن هویت ملی آنها و تبدیلشدن جامعه به چند فرهنگی و هویتی باعث میگردد که
روی رد ستیزهجویانهای نسبت به دم راسی و پذیرش مهاجران در کتورهای خود را اتخاذ
کنندا از مسائل مهمی که احزاب راست افرا ی روی آن تأکید کردهاند ،موضوع هویت
1

اصط حی که توسط روزنامهنگار ایتالیایی ،اوریانا فاالچی ،برای نتان دادن افزایش اس مگرایی در اروپا مطرح کرد؛

که از دو واژه «یروپ» و «عربیا» در زبان انگلیسی تت یلشده استا
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استا وجود جمعیت مهاجر بهانه مناسبی را برای جریان راست افرا ی فراهم ساخته است
تا وجود اقلیتها و مهاجران را تهدید هویتی برای جامعه خود بهحساب آورد ،به ویژه
مسلمانان که دارای جمعیت قابلتوجهی هستندا راست افرا ی میکوشد موضوع جرم و
جنایت را در چارچوبها ی قومی مانند مهاجران و مسلمانان و به عنوان تهدیدی امنیتی به
تصویر ب تدا بسیج علیه ساخت مساجد نیز ی ی از موضوعات کلیدی در میان گروههای
مختلف از پوپولیست های جناح راست تا نئونازی است (نویدنیا)946:9352،ا مسئله پیوند
مهاجرت -تروریسم در دهههای اخیر از گرایشهای به رادی الیسم سرچتمه میگیرد،
درواقع گرایش به رادی الیسم اس می از سوی برخی مسلمانان افرا ی در اروپا (متولدین
اروپا یا مهاجرین جدید) و پیوستن به گروههای تروریستی که اروپا را بیشازپیش در
معرض خطرات و آسیبهای امنیتی جدی قرار داده است سبب شده تا امروزه وحتت از
شمار افرادی که از اروپا به هدف پیوستن به گروه تروریستی داعش به سوریه و عراق
مهاجرت کردهاند بسیار بیتتر از امری ا باشدا این مسئله به معنی این است که اروپا
تهدیدات جدی را در رابطه با تروریسم و نی ،بهویژه از زمانی که آنها به کتورهایتان
در اروپا بازمی گردند را متحمل خواهد شدا نمونه بارز آن حم ت تروریستی  39نوامبر
 2994پاریس (با  219کتته) است که توسط کسانی انجام شد که برخی از آنها با تابعیت
فرانسوی به داعش در سوریه پیوستند و همراه با آوارگان سوریه از مسیر یونان به اروپا
بازگتتند و مرت ب این جنایت خونین شدند و یا عام ن بمبگذاری مارس  2996که
دهها کتته و زخمی برجای گذاشتا این تروریستها دو برادر از شهروندان بلژی ی به
نامهای خالد و ابراهیم الب راوی 9بودندا مهمترین رویداد ازایندست که خطر جهادیان
khalid & ibrahim al bikravi
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برای امنیت اروپا را بیشازپیش آش ار نمود ،در تاریخ  7ژانویه  2994در پاریس روی داد
که در جریان آن دو برادر به نامهای سعید و شریف کواشی 9وارد دفتر نتریه ف اهی
شارلی ابدو 2در محل یازدهم پاریس شدند و با شلیک گلوله  92نفر را به قتل رسانده و
تعدادی دیگر را مجروح کردندا مسئولیت این واقعه را سازمان القاعده در شبهجزیره عربی
دو روز بعد در تاریخ  1ژانویه بر عهده گرفت ) .(Independent,2015بدین ترتیب با
اقدامات دولت و مسئله جرم و جنایت بهعنوان یک عامل اجتماعی در گسترش یف
راست افرا ی که به دنبال بهره برداری سیاسی از مسائل امنیتی و مهاجرت بودند نیز مؤثر
افتادا این مسئله خصوصاً در افزایش میزان حمایت از راست افرا ی در فرانسه به چتم
میخوردا با افزایش آمار جرم و جنایت در اروپا احزاب راست افرا ی نتانه اتهام را
بهسوی اقلیتها و مهاجران برده شد و احزاب اصلی را به ناتوانی در فراهم کردن امنیت
شهروندان متهم کرده است) . (O’Neill, McCrery,2006:260مارین لوپن برخ ف
ترامپ که شعارش تأکید بر اتحاد و بازگرداندن قدرت به آمری ا بود ،مارین لوپن
وعده اش به مردم فرانسه این بود که او دوباره فرانسه را به کتوری امن تبدیل میکند ،با
تأکید بر این مهم که فرانسه و فرانسویها دیگر امن نیستندااااو ابراز میکند که اس م
بنیادگرا باید از بین برود؛ فرانسه باید سازمانهای اس مگرا را غدغن و مساجد رادی ال را
ببندد و خارجیهایی که ترویج نفرت روی خاک و سرزمینمان میکنند ،بیرون انداخته
شوند؛ بهویژه مهاجران غیرقانونی) . (Nytimes, 2015بطور کلی مسئله هویت از دو بعد
از رف احزاب راست افرا ی امنیتی شده استا هویت به معنای برهم زننده توازن هویت
اجتماعی و دوم هویت به عنوان عامل ناامنی اجتماعیا راست افرا ی میکوشد از یک سو
saeed& sharif kobashi terrorism
charlie hebdo
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نتان بدهد که مهاجرت عامل اصلی افول هویت ملی است و از رف دیگر با نسبت دادن
جرم و جنایات یا بزرگنمایی جرائم مرتبط با مهاجران به امنیتی سازی مهاجرت میپردازدا
بنابراین حتی ارزشهایی مانند حمایت از قانون اساسی یا حقوق اقلیتها در بیان اراده
عمومی یا تودهای توسط پوپولیست ها رد میشود یا در بهترین حالت جزء نگرانیهای
ثانویه قرار میگیردا ازاینرو ،راست افرا ی با دامن زدن به تهدید مهاجرت و اس مستیزی
سعی می کند نتان بدهد کتور آنها در معرض تهدید هویتی قرار دارد و با جلب نظر مردم
به این مسئله ،برای پیروزی در انتخابات از آن بهرهبرداری سیاسی میکنندا گسترده شدن و
مقبولیت یافتن فعالیت احزاب راستِ افرا ی در هلند ،ایتالیا ،آلمان ،یونان ،مجارستان،
لهستان و سوئیس نتان میدهد که ارزشهای سنتی اروپا همچون حقوق بتر ،ت ثرگرایی،
مدارا و امنیت فردی ،ش ننده شده است و در مقابل شعارهای هویتی و ناسیونالیستی
جایگزین آن شده استا

اقتصاد و راست افراطی
اگرچه رابطه جدی میان گسترش راست افرا ی و بروز بحران اقتصادی وجود ندارد
چراکه این احزاب در دهههای  9159و  9119ظهور پیدا کردند که در دوران قبل از
بحران اقتصادی بود؛ اما احزاب و جنبشهای راست افرا ی ،معموالً از مت

ت و

معر ت اقتصادی برای پیتبرد اهداف و موفقیتهای خود بهره میگیرند و سعی در تثبیت
و نهادینه کردن ایدههایتان دارندا راست افرا ی میکوشد از رکود اقتصادی و بحران
توزیع منابع در راستای تثبیت گفتمان خودکام بردارد و برنامهها احزاب حاکم در قدرت را
ناکارآمد و عامل تتدید وخامت اوضاع کنونی توصیف کند و از توزیع نابرابر منابع به نفع
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مردم بومی انتقاد کرده و حرور پرتعداد مهاجران را عامل مهمی در این راهبرد میداند و
از سیاستهای اتحاد یه اروپا ب خص به سبب مهاجرت آسان نیز انتقاد میکندا در مواجهه
با مت

ت اقتصادی سریعترین و کاراترین اقدام سنتی ،با هدف بازیابی رقابتپذیری

خارجی ،کاستن از ارزش پول ملی خود در برابر ارزهای خارجی است و درحالیکه
داخل یک اتحادیه پولی کتورهای عرو قادر به کاستن از ارزش پول خود در برابر
شرکای تجاریشان نباشند ،ضرورت انجام اص حات در بازار نیروی کار بوجود میآیدا
بهاینترتیب این کتورها مجبور به مقابله با اتحادیههای کارگری بوده و میبایست سطوح
دستمزد اسمی در سطح بنگاهها با بهرهوری کارگران متناسب باشد که در اغلب موارد
موجب کاستن از دستمزدهای اسمی خواهد شد که به همراه خود آشوبهای کارگران و
اتحادیهها را به دنبال دارد (ابراهیمی)953:9319،ا بحران مالی و اقتصادی اروپا در  2995با
عوارض و پیامدهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی به هم پیوستهای همراه بوده استا در
اولین و شاید مهمترین پیامد ب فصل این بحران باید به وجود «ش اف» در داخل و میان
اعرای اتحادیه اروپا اشاره کردا در داخل اعرای بحرانزده مسئله این است که کدام
بقات اجتماعی و بر اساس چه سنجۀ مالیاتی باید بار بدهی دولتها را به دوش ب تند و
مالیات بیتتری را از محل درآمدهای خود به خزانۀ دولت واریز کنند؟ آیا افزایشهای
مالیاتی باید شامل تمامی بقات اجتماعی شود یا تنها بخش کوچ ی از شهروندان که
همان قتر ثروتمند جامعه هستند ،باید پذیرای این بار اضافی باشند؟ تتدید این فتارها و
مطالبات در قالب اعمال انواع رژیمهای ریاضت اقتصادی خود با اعتراضات گستردهای از
سوی شهروندان اروپایی مواجه گردیده استا از سوی دیگر ،منتقدین سیاستهای
ریاضتی بر این باورند اعمال اینگونه رژیمها که مورد تأکید نو لیبرالها است ،الزاماً رشد
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اقتصادی را در پی نخواهد داشتا بر اساس گزارش اخیری که از سوی صندوق بینالمللی
پول منتترشده است 9 ،درصد کاهش هزینههای عمومی 9/4 ،درصد آهنگ رشد اقتصادی
را کندتر خواهد کرد ،اما ش افی که میان اعرای اتحادیه اروپا است به نظر عمیقتر و
مهمتر از ش اف داخلی استا در یکسو ،کتورهای بحرانزده و بده ار هستند که
معتقدند از همان ابتدای راه اندازی یورو ،این پول در خدمت اقتصادهای پیترفته اروپایی از
حمله آلمان جهت توسعه صادرات خود به ضرر کتورهای جنوب بوده است و لذا این
کتورها بهجای اعمال فتارهای یک رفه بر اعرای مقروض جهت اجرای رژیمهای
ریاضتی ،بهتر است خود با اعطای وام و کمکهای مالی بیتتر به این دسته از کتورها در
رفع بحران مالی و اقتصادی کنونی ب وشند (میرفخرایی)294:9314 ،ا پیامد دیگر بحران
ظهور و تقویت جریانهای راست افرا ی و تا حدودی چپ افرا ی که جملگی روی رد
انتقادی به همگرایی اروپا دارند ،در عرصۀ سیاست داخلی اعرای اتحادیه اروپا استا
رأیدهندگان با ن وهش دولتهای خود بهواسطه انفعال در مقابل بحران به وجود آمده
گرایش تدریجی بهسوی احزاب افرا ی میآورندا اگرچه این روند فراگیر و عام نیست،
لی ن آهنگ رشد آن در برخی از اعرای اتحادیه به صدا درآمده استا ازاینرو،
هماکنون ما شاهد پیدایش گفتمانهای بیگانه هراسی ،مهاجر ستیزی ،اتحادیه گریزی،
ملی گرایی افرا ی در سپهر جوامع اروپایی هستیما در حقیقت احزاب ملیگرا در
کتورهای اروپای شمالی چون سوئد ،دانمارک ،فن ند و نروژ ت ش دارند تا از ریق نقد
بیپایان سیاستهای مهاجرتی دولتهای خود به جلب آراء و حمایتهای عمومی
بپردازندا چنانچه آراء شهروندان به این احزاب بهمرور افزایش یابد در آن صورت آنان
خواهند توانست بر سیاستهای اروپایی دولتهای خود خصوصاً ملیگرا اساساً روی رد
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منفی و بدبینانه به اتحادیه اروپا دارندا آنها اغلب دولتهای خود را تحتفتار قرار دادهاند
که یا از اتحادیه خارج شوند و یا هم اری خود را در درون اتحادیه کاهش دهندا در
اروپای جنوبی اوجگیری احزاب افرا ی بهمراتب چتمگیرتر بوده استا با افزایش آراء
انتخاباتی جریان های راست و چپ افرا ی در کتورهای یونان ،فرانسه و ایتالیا که جملگی
نگرشی انتقادی به روندهای کلی همگرایی اروپایی دارند ،این ام ان قوت گرفته است که
در صورت تداوم بحران اقتصادی کنونی اقبال شهروندان اروپایی به این احزاب فراگیرتر
شود (همان)296،ا بنابراین ،اقتصاد از مهمترین فاکتورهایی است که احزاب راست افرا ی
سعی دارند تا با تاکید بر آن برای موفقیت در انتخابات خود از آن بهره بجویندا انتقاد از
سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت و عدم پاسخگویی باعث گردید تا رأی دهندگان با
تمایل به حزب راست افرا ی مهاجران را تهدید اقتصادی بر علیه خود ببینند و بدین ترتیب
در انتخابات با رأی دادن به احزاب راست افرا ی سختترین ضربه را به دولت بزنندا

موفقیت انتخاباتی احزاب راست افراطی
احزاب دست راستی با استفاده از بحران مهاجرت ،نابرابری اقتصادی ،سرخوردگی از
اتحادیه اروپا و وجود احساس از هویت گم شده ملی توانستهاند در انتخابات ملی به
موفقیتهای قابل توجهی برسندا در واقع ،این احزاب از ریق اش ال جدیدتر ارتبا ات
توانسته اند با شهروندان ناامید از سیاست سنتی و نمایندگانتان ارتباط برقرار کنند و با عرضه
سیاست آزادسازی در مقابل سیاست نهادینه شده پراگماتیسی ،توجه بختی از شهروندان و
اف ار عمومی را به خود جلب کنندا ترکیبی از وعدهها و شعارهایی عوامفریبانه نظیر
دموکراسی کامل و حقیقی ،حاکمیت مردم ،نجات مردم و دموکراسی از تهدیدهای
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ساختگی ،گفتار شدید خصمانه در قبال احزاب حاکم و سیاستهای آنها و محدود کردن
مهاجرت و ورود مهاجران ،تبلیغات انتخاباتی آنها را ش ل میدهد (اشرف نظری و سلیمی،
)969 :9314ا این احزاب در سالهای اخیر موفقیتهای قابل توجهی بهدست آوردهاندا به
عنوان مثال ،حزب آزادی در هلند موفق شد در انتخابات  94مارس  2997رتبه دوم را به
دست بیاوردا این حزب توانست با فتار آوردن بر احزاب دیگر ،این احزاب را نیز به اتخاذ
مواضع تند در قبال موضوع مهاجرت وادار کندا نوربرت هوفر 9از حزب آزادی اتریش نیز
در انتخابات ریاست جمهوری اتریش توانست در آوریل  2997با  34/9درصد به دور دوم
رقابتهای ریاست جمهوری برسدا هر چند در دور دوم انتخابات ش ست خوردا در
مجارستان نیز حزب جوبیک 2که حزبی مهاجر ستیز و پوپولیست است توانست در انتخابات
پارلمانی مجارستان در سال  29 ،2994درصد آراء را به خود اختصاص دهد و رتبه سوم را
برای خود کسب کندا این حزب خواستار برگزاری رفراندوم در مورد عرویت در اتحادیه
اروپا و پایان ممنوعیت در خصوص موضوعهای ممنوعهای همچون ت ش اسرائیل
صهیونیست برای تسلط بر مجارستان و جهان شد ).(New York Times, 2017
جوبیک همچون خواستار افزایش بودجهای کتور برای مجاریهای اصلی است که در
خارج از مجارستان زندگی میکنند و همچنین تت یل یک وزارتخانه برای حمایت از
این گروهها استا در سوئد نیز حزب دموکرات که یک حزب دست راستی است توانست
در انتخابات سپتامبر سال  93 ،2994درصد آراء را به دست بیاوردا این در حالی است که
این حزب در انتخابات سال  2996فقط  2/1درصد آراء یعنی  41کرسی از  341کرسی
پارلمان را به دست آورده بودا این حزب نیز خواستار محدودیت شدید ورود مهاجران،
Norbert Hofer
Jobbik, the Movement for a Better Hungary
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مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و برگزاری همهپرسی در مورد عنایت در اتحادیه
اروپا استا مارین لوپن رهبر جبهه ملی نیز توانست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
در سال  2997در دوره اول به پیروزی برسدا لوپن در فوریه  2997فعالیت انتخابات خود را
با هتدار نسبت به دو مفهوم آغاز کرد :جهانی شدن و اس مگراییا در آلمان نیز حزب
دست راستی جایگزینی برای آلمان 9که چهار سال پیش در جریان جنبش اعتراض بر ضد
پول واحد اروپایی ش ل گرفت ،توانست  24درصد آراء را در انتخابات ایالتی آلمان ودر
سال  2996به دست بیاورد و به نوعی سیاستهای این کتور را به چالش ب تدا البته این
حزب در انتخابات سراسری سال  2993ش ست خورده ،زیرا نتوانست  4درصد معیار برای
ورود به پارلمان را کسب کندا این حزب نیز ضد اتحادیه اروپا و نهادهای اروپایی استا
در برنامه های این حزب آمده است که اس م به آلمان تعلق ندارد و خواستار ممنوعیت
ساخت مسجد است ) .(New York Times, 2017در جدول زیر عمل رد احزاب
دست راستی اروپایی در انتخابات کتورهای اروپایی مورد بررسی قرار گرفته استا

)Alternative for Germany (German: Alternative für Deutschland, AfD

1
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عملکرد احزاب دست راستی در انتخابات کشورهای اروپایی

)(TheConversation.com

همچنین در انتخابات اخیر آلمان حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان ) (Afdبرای
نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم با کسب درصد آرای الزم به پارلمان این کتور راه
مییابدا این حزب در سال  2993به عنوان حزبی ضد یورو ،واحد پول اروپایی ،تأسیس
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شد ،اما بعداً به حزبی تبدیل شد که با مخالفت با مهاجرت و ضدیت با اس م شناخته
میشود  Afdدر حال حاضر در  93پارلمان محلی از  96ایالت آلمان نماینده دارد
) .(BBC, 2017بنابراین ،با بررسی میزان موفقیت احزاب راست افرا ی در سالهای
اخیر میتوان به ارتقا جایگاه آنان در نظر مردم اذعان داشتا تعصب و دشمنی با ارزشهای
سیستم و ترس از وقوع بحرانهای آتی سبب شده است تا این احزاب در نظر مردم مقبولیت
بیتتری کسب کنندا بحران مهاجرت در اروپا نیز فرصتی برای این احزاب فراهم کرد تا
بتوانند با بیان این ه سیاست درهای گتوده به روی بیگانگان عامل اصلی مت

ت کتور

است رشد و موفقیت قابل توجهی در انتخابات بدست آورندا

نتیجهگیری
سالهای  9159تا 9119برای احزاب راست افرا ی با موفقیتهای قابلتوجهی همراه
بودا موفقیت انتخاباتی این احزاب نتان میداد که احزاب راست افرا ی بهعنوان احزاب
جدی در عرصه سیاست واردشدهاندا گرچه کسانی آنها را با م اتب فاشیستی سالهای
دهه  9139مقایسه میکردند ،ولی تفاوت عمده در نتایج انتخابات و حمایت گسترده مردم
در انتخابات استا درحالیکه راستگرائی تندرو دهه  9139مورد بیاعتنایی و حتی منفور
جامعه بود ،اما جریان انتخابات در سالهای پس از  9159از اقبال راست افرا ی و
پیروزیهای گستردهی آن خبر میدهدا در این بین میزان موفقیت این احزاب در
کتورهایی نظیر فرانسه ،بریتانیا ،دانمارک و اتریش شگفتیآفرین استا موفقیت این
احزاب در یک انتخابات سراسری در شرایطی است که شعارهای دم راسی و آزادی
مذهب و اندیته در جوامع اروپایی بخش بزرگی از فرهنگ اروپایی را به خود اختصاص
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داده استا راست افرا ی به دالیل متفاوتی به موفقیت رسیده است که میتوان به بحران
امنیتی ،هویتی و اقتصادی اشاره داشتا در شرایطی که در بعری کتورها نظیر اسپانیا،
پرتغال و ایرلند شرایط اقتصادی وخیمتری نسبت به فرانسه داشتهاند ،ولی راست افرا ی در
این کتورها هیچگونه موفقیتی کسب ن رده استا از این رو ،به نظر میرسد علت اصلی
این پیروزی در فرانسه ،نارضایتی مردم از احزاب اصلی است و میتوان گفت در خأل ناشی
از عدم وجود یک اپوزیسیون واقعی و در شرایطی که چپ و راست سنتی در بسیاری از
سیاستها متابه هم عمل میکنند ،شرایط مناسبی برای احزاب راست افرا ی فراهمشده
استا مسئله مهاجرت از مهمترین دالیل قدرتیابی احزاب راست افرا ی اروپا است که
سبب شد تا نهتنها مت

ت کتورها به مهاجران گره بخورد ،بل ه در کل میبایست

پیروزی احزاب راست افرا ی را ناشی از افزایش گرایشهای ملی گرایانه دانستا
درعینحال احزاب نژادپرست و نونازی مانند « لوع

یی یونان» و حزب

سوسیالدم رات آلمان یا «جوبیک» مجارستان توانستند کسانی را بهسوی خود جلب کنند
که هیچگونه رابطه تت ی تی و وابستگی ایدئولوژی ی به آنها ندارد و رأی آنها فقط
رأی اعتراضی به احزاب جریان اصلی و ابراز مخالفت باسیاستهای حاکم به شمار میرودا
افزایش سردرگمی هویتی ناشی از مهاجرت از غرب آسیا نیز باعث نگرانی در یف
متوسط و کارگران شده است و احزاب راست توانستهاند با مطرح ساختن بحران هویتی
ناشی از افزایش جمعیت بیگانگان و سیل مهاجران بتوانند برای خود موفقیتهای
قابلتوجهی را کسب کنندا در کل ،عمدهترین ویژگیهای جریان راست افرا ی اروپا را
در مسئله مهاجران میتوان در ضدیت با ساختار حاکم و احزاب جریان اصلی برای پذیرش
مهاجران ،مخالفت با چند فرهنگ گرایی و تأکید بر فرهنگ و ارزشهای ملی ،بومیگرایی
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و اس مستیزی ،یهودستیزی و کولی هراسی و از همه مهمتر مخالفت با صرف هزینههای
ملی برای مهاجران و ایجاد فرصتهای اقتصادی برای آنان دانستا با توجه به این ه این
احزاب از حاشیه به متن آمدهاند و توانستهاند در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی
نقش تأثیرگذاری داشته باشند ،میتوان پیشبینی کرد که این احزاب نسبت به گذشته از
اقبال بیتتری برای کسب موفقیتهای انتخاباتی برخوردار خواهند شدا
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