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  چکیده
 بیشـتر سیاسـی موسـوم بـه راسـت افراطـی در      ن جریـا  2000هاي بعد از دهـه   طی سال

این جریان سیاسی در دو سـطح کلـی    داشته است.کشورهاي اروپایی روند رو به رشدي 
در هر کشور تا  شهای کند و ویژگی هاي زیرزمینی نمود پیدا می ها و سازمان احزاب یا گروه

ین حال برخـی خصوصـیات از جملـه مهاجرسـتیزي،     وع است. با افاوت و متنحدودي مت
این جریان سیاسی  بیشترگرایی در  هراسی و ملی پوپولیسم، مخالفت با اتحادیه اروپا، بیگانه

فرانسه  درترین و قدرتمندترین احزاب راست افراطی اروپا  خورد. یکی از مهم به چشم می
طی  ،تغییر داد »اجتماع ملی«ه نام خود را ب 2018حزب جبهه ملی که در سال  وجود دارد.

اي کوچک به یک جریان سیاسی بزرگ  از یک حزب حاشیه کرده وچهار دهه گذشته رشد 
ها و نواحی  و در انتخابات مختلف از مقیاس محلی مانند شهرداري هشدتبدیل ثیرگذار أو ت

بـه  ه گیري در فرانسـ  جمهوري و حتی پارلمان اروپایی نتایج چشم گرفته تا مجلس، ریاست
این جریان سیاسـی چـالش اصـلی نظـام      در حال حاضرکه  طوريه بدست آورده است؛ 

شود. ایـن مقالـه بـه     قدرتمندي در این کشور محسوب می نسبتاًسیون یو اپوزاست حاکم 
هاي حزب جبهـه ملـی    بررسی علل و آثار رشد جریان راست افراطی در فرانسه و سیاست

از منظـر طبقـه   را ران آن ادازد و پایگاه اجتماعی هوادپر (اجتماع ملی) به رهبري لوپن می
  .کند میاجتماعی، تحصیالت، سن و جنسیت تحلیل 

  
  کلیدي واژگان

  راست افراطی، پوپولیسم، لوپن، انتخابات فرانسه، مهاجرستیزي 
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  مقدمه
تـوان اوج رشـد جریـان     و فاصله زمانی بین دو جنـگ جهـانی را مـی    1930دهه 

پایان جنگ جهانی دوم با شکست  . دررایی افراطی دانستگ راست افراطی و ملی
احزاب راست افراطی براي چند دهه به طور کامـل از صـحنه    ،فاشیسم و نازیسم

و  1980سیاسی اروپا حذف شدند. با این حال به موازات نزدیک شـدن بـه دهـه    
زمـان بـا    تحوالت در عرصه جهانی مانند رشد مهاجرت و سقوط کمونیسم و هم

نوع جدیدي از احزاب راست افراطی به شکل تدریجی  مجدداًهانی شدن رشد ج
نژادپرسـتی علنـی را کنـار     ،رشد پیدا کردند که بر خالف اسالف فاشیست خـود 

هاي فرهنگی و هویتی را با رویکردي پوپولیسـتی جـایگزین آن    و دغدغه  هگذاشت
تـوان   سـت. مـی  حزب جبهه ملی فرانسـه ا  ،اند. نمونه بارز این دسته احزاب کرده

گفت جریان راست افراطی در سطح حزبی و قانونی آن در فرانسه موفق بـوده و  
نظام  خصوص به ،رغم اینکه به دلیل ساختار نظام انتخاباتی و حزبی این کشور به

بـا   امـا  ،کنون به دولت و جایگاه اجرایی راه پیدا کنـد  نتوانسته تا ،ریاستی فرانسه
 يآرااسـت  هاي اخیر توانسته  این کشور در دههحضور پیوسته در عرصه سیاسی 

  .سازدرو  هد و ساختار سیاسی این کشور را با تحول روبنک بزیادي کس
واژه راست افراطـی را یـک برچسـب از سـوي      فرانسه حزب جبهه ملی

   کنــد مــی صــیفوتگــرا  پرســت و ملــی مــیهن و خــود را دانــد مخالفــان مــی
)Nowak & Branford,2017;Poirier, 2011(  لی مانند هویـت ملـی   ئبا مطرح کردن مساو

مخالفت با مهـاجرت در عرصـه سیاسـی ایـن      بارههاي پوپولیستی در و اتخاذ رویکرد
ثیرگذار بوده است. در چنین شرایطی احزاب جریان اصلی مانند راست میانـه  أکشور ت

انـد بـراي جلـب نظـر و آراي بـالقوه هـواداران راسـت افراطـی برخـی           مجبور شده
ند تـا  سـاز ات مانند مخالفت با مهاجرت را در مبارزات انتخاباتی خود مطرح موضوع

ذکـر اسـت در فرانسـه احـزاب      شـایان از رشد بیشتر راست افراطی جلوگیري کنند. 
د و ایـن کـار آنهـا را    ننـ ک مـی ي دادن به احزاب دیگر منع أجریان اصلی مردم را از ر
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توانـایی   واقعـاً ي دهند کـه  أه احزابی رخواهند ب دهندگان می يأدانند و از ر بیهوده می
با این حال این خواسته آنها مورد توجه قرار نگرفتـه   .رسیدن به قدرت را داشته باشند

 15تا  10جبهه ملی به طور متوسط در هر انتخابات بین  1984در واقع از سال  .است
از این مسئله براي احزاب چـپ کـه بسـیاري     .درصد را به خود اختصاص داده است

کاران کـه   دهندگان طبقه کارگر را از این طریق از دست دادند و هم براي محافظه يأر
، بسـیار نـاگوار بـود    هاي پارلمان را به نفع این حزب از دست دادند تعدادي از کرسی

)Langenbacher& Schellenberg, 2011: 84.(    براي مثال جبهه ملی فرانسـه در انتخابـات
ایـن نتـایج در دور بعـدي    آرا را به خود اختصاص داد. درصد  18حدود  2012سال 

داشت و لوپن توانست بـا راهیـابی بـه دور دوم     زیاديرشد  2017انتخابات در سال 
 .)Clarke and Holder, 2017( درصد آرا را به خود اختصاص دهد 34حدود 

  هاي زیر پاسخ داده شود: است به پرسششده در این پژوهش سعی 
  یري جریان سیاسی لوپن در فرانسه چه روندي را طی کرده است؟گ تاریخچه شکل ـ
  راست افراطی فرانسه چه خصوصیاتی دارد و سیاست خارجی آن چیست؟ ـ
  علل اصلی رشد راست افراطی فرانسه چه بوده است؟ ـ
  پایگاه اجتماعی هواداران جبهه ملی فرانسه چگونه است؟ ـ

  
  پیشینه پژوهش

بـه جبهـه ملـی     اند راست افراطی انجام شده بارهدریی که ها پژوهشطور کلی ه ب
در  1کاس مود .ندا هاي این جریان پرداخته ترین نمونه فرانسه به عنوان یکی از مهم

روي ایدئولوژي احزاب راسـت   The Ideology of the Extreme Right کتابی با عنوان
جبهـه ملـی   افراطی مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده اسـت کـه احزابـی ماننـد     

رغـم وجـود برخـی       بـه بلژیـک   2والمـز بالنـگ  و فرانسه، حـزب آزادي اتـریش   
تـوان آنهـا را در یـک     ی مشـترك هسـتند و مـی   یها همگی تابع ویژگی ،ها تفاوت

                                                                                                                                         
1. Cas Mudde 
2. Vlaams Belang 
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  خانواده حزبی قرار داد.
با بررسی چهار نمونه موفق احزاب راست افراطی در اروپا یعنی  1پل هینورس

تالیا به چگونگی گسترش این احزاب و دلیل موفقیـت  فرانسه، بلژیک، اتریش و ای
پردازد. وي معتقد است پیروزي و موفقیت این احـزاب بنـا بـه شـرایط و      آنها می

زمان و موقعیت متفاوت آنها در کشور خود با هم فـرق دارد. بـراي مثـال در دو    
ر کـه د  در حـالی  ؛کشور اتریش و ایتالیا این احزاب حتی به دولت هم راه یافتنـد 

این حزب به دلیل ساختار  ،دهندگان به جبهه ملی يأرغم درصد باالي ر  بهفرانسه 
  نظام سیاسی و انتخاباتی فرانسه نتوانست به جایگاه اجرایی دست پیدا کند.

رونـدها و   2در مورد رشد راست افراطـی در فرانسـه برخـی همچـون نونـا مـایر      
 3برخی همچـون هولـت   )؛Mayer, 2015( دانند ثر میؤتحوالت در نظام انتخاباتی را م

برخی دیگر ماننـد   و )Hewlett, 2012( کنند اقتصادي را عامل مهمی ارزیابی می بحران
 ).Della Posta, 2013( داننـد  دالپستا مسائل اجتماعی مانند مهاجرت را عامل اصلی می

براي مثال پژوهشگر اخیر در مقاله خود با مطالعه روي کشـورهاي مختلـف اروپـایی    
هـاي ضـد    ه این نتیجه رسیده است که بین میزان جمعیت مهاجران و اتخاذ سیاستب

  مهاجرتی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد.
در پژوهش خود موفقیت جبهه ملـی فرانسـه در انتخابـات پارلمـان      4گودلیف

دانـد. در   به عنوان مقام اول در فرانسه را بسیار با اهمیت مـی  2014اروپا در سال 
درصد آرا را به خـود اختصـاص    25نتخابات راست افراطی توانست حدود این ا

دهد و از همه احزاب فرانسه پیشی گیرد. علت اصلی ایـن امـر نارضـایتی مـردم     
حزب جبهـه ملـی تنهـا     ،فرانسه از ادامه گسترش اتحادیه اروپا بود. به عقیده وي

نسـبت بـه   گزینه موجود در صحنه سیاسی فرانسه بـراي شـهروندانی اسـت کـه     
 .)Goodliffe, 2015( اتحادیه اروپا و ساختار آن منتقد هستند

                                                                                                                                         
1. Paul Hainsworth 
2. Nonna Mayer 
3. Hewlett 
4. Goodliffe 
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  (جبهه ملی) فرانسه یملتاریخچه حزب اجتماع 
سیس أگراي افراطی ت از ائتالف چند گروه ملی 1972اکتبر  5حزب جبهه ملی در 

فرانسـه و بـر پایـه     بـه دسـت  شد. پایه حزب توسط هواداران اسـتعمار الجزایـر   
هـا در فرانسـه طـی     به رژیم ویشی (رژیم سیاسی همکـار نـازي   نوستالژي نسبت

  .)Ivaldi & Gombin, 2015( جنگ جهانی دوم) بنا شده بود
آنها ژان ماري لوپن را به رهبري خود انتخاب کردنـد کـه اعتقـاداتش از نظـر     

بـا ایـن حـال     ؛نمـود  کارانه می هاي تندرو تا حدودي محافظه بسیاري از فاشیست
اي در آورد تا اینکـه   و نتوانست جبهه ملی را به صورت حزبی تودهاعتدال نسبی ا

را  1درصـد از آرا در شـهر درو   17ها  حزب در انتخابات شهرداري 1983در سال 
از آن خود کرد. جبهه ملـی تنهـا حـزب راسـت افراطـی اسـت کـه توانسـته در         

البته این  دست آورد.ه هایی ب هاي مختلف در بازه زمانی طوالنی موفقیت انتخابات
هاي آغازین به دلیل اختالفات با متحدانش توفیقی کسـب نکـرد و    حزب در سال
مانـد و در انتخابـات    امضـا هـم بـاز    پانصـد  آوري از جمـع  1981حتی در سـال  
. بـا ایـن حـال در سـال     )Betz, 1994: 15( دست آورده آرا را ب 2/0پارلمانی تنها 

هایی دسـت   ه ائتالف و به موفقیتراست میان هاي توانست با برخی جریان 1983
در پـی ایـن پیـروزي در شـوراي شـهر درو صـاحب        .)Smith, 2003: 16( پیدا کند

 1984د. در سـال  رکرسی شد و خود را نزد افکار عمومی و احزاب اصلی مطـرح کـ  
کرسی  10درصد آرا را در انتخابات پارلمان از آن خود کرد و توانست  11این حزب 

ـ   81از  حـزب جبهـه ملـی     ).Fysh& Wolfreys, 1992: 312( دسـت آورد ه کرسـی را ب
هراسـی توجـه بخشـی از     بیگانـه  توانست براي نخستین بار بر پایـه یهودسـتیزي و  

بـه طـور    1983ند. این حزب راسـت افراطـی از   کدهندگان را به خود جلب  يأر
ثابت در عرصه سیاسی فرانسه وجـود داشـته اسـت. بـا اینکـه پـس از نخسـتین        

احزاب جریان اصلی تصمیم گرفتنـد از   ،1984بزرگ جبهه ملی در سال  پیروزي

                                                                                                                                         
1. Dreux 



ت
ناخ
ش

 
اس
شن

 ی
یجر

 ان
سه
ران
ر ف
ن د
لوپ

  
 

 

 167  

تـا  زمـان  از آن  امـا  ،هرگونه توافق و همکاري با ژان ماري لوپن خودداري کننـد 
دهندگان فرانسـوي را   يأاین حزب موفق شده است آراي تعداد زیادي از رکنون 

فرهنگی و هـاي چنـد   ی مانند مهاجرت، سیاسـت ئلبه خود جلب کند و روي مسا
 ).Langenbacher & Schellenberg, 2011: 83( ثیرگذار بـوده اسـت  أتعریف هویت ت

درصـد آرا   14جبهه ملی موفق شد  ،جمهوري چهار سال بعد در انتخابات ریاست
هاي بیشـتري در پارلمـان    نیز به کرسی 1990را به خود اختصاص دهد و در دهه 

  ).Smith, 2003: 16( یافت دست
درصـد آرا را   15از  بیشهاي سراسري  در انتخابات 1990میانه این حزب در 

دست گرفت. پس از  بههاي مهم را هم  از آن خود کرد و تعداد کمی از شهرداري
در حزب میان لـوپن و جانشـین مسـلمش برنـو      1999انشعابی که در اوایل سال 

امـا لـوپن    ؛بینـی کردنـد   بسیاري از ناظران پایان جبهه ملی را پیش ،رخ داد 1مگره
 2001هـا در سـال    موفق شد نام جبهه ملی را حفظ کند و در انتخابات شهرداري

  .)144: 1391پاسمور، ( نشان داد که از مگره خیلی جلوتر است
ر  انتخابــات د 2002هــاي جبهــه ملــی در ســال  تــرین پیــروزي یکـی از مهــم 

شکسـت   با ،رهبر این حزب ،جمهوري رخ داد که طی آن ژان ماري لوپن ریاست
ها توانست همراه ژاك شـیراك بـه دور دوم راه پیـدا     دادن کاندیداي سوسیالیست

 16,86ي و معادل أمیلیون ر 4,8کند. تعداد آراي ژان ماري لوپن در این انتخابات 
درصـد   17,79ي و معـادل  أمیلیـون ر  5,52درصد کل آرا بود که در دور دوم به 

شیراك توجه جهان را بـه خـود جلـب    ارتقا پیدا کرد و با وجود شکست از ژاك 
ها به خصوص در طیـف   کرد. یکی از دالیل راهیابی لوپن به دور دوم تعدد نامزد

بـا ایـن    ؛که تعداد آراي آنها میان هشت نامزد تقسیم شده بود به طوري ،چپ بود
سابقه بـه حمایـت    هاي طیف چپ در دور دوم انتخابات در اقدامی بی حال نامزد

پرداختند تا مانع کسب آراي بیشتر توسط ژان ماري لوپن شوند و قاطع از شیراك 

                                                                                                                                         
1. Bruno Mégret 
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. ژان ماري لوپن دهندکاهش  تشدرا به جمهوري  احتمال راهیابی وي به ریاست
لی مانند مهاجرت و افزایش آمار جـرم و جنایـت   ئدر این انتخابات با اتکا به مسا

وفقیـت  در جامعه فرانسـه و مخالفـت بـا احـزاب جریـان اصـلی توانسـت بـه م        
گیري دست پیدا کند و این مسئله زنگ خطر را براي احزاب جریان اصـلی   چشم

ژان ماري لوپن که سابقه جنگ در الجزایـر    ).Smith, 2003: 16( به صدا در آورد
همـین سـال در سـطح     توانست براي نخستین بار در ،را دارد 1و منطقه هندوچین

  اي شناخته تبدیل شود. جهان به چهره
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،کار کاندیداي محافظه ،نیکال سارکوزي ،جمهوري ریاست 2007در انتخابات سال 
هـاي   با اتکا به شعارهاي راست افراطی و مطرح کردن مباحثی مانند مهاجرت، ارزش

گرایی توانست نظر تعدادي از حامیـان ایـن جریـان را     اخالقی و مبارزه با چندفرهنگ
درصد آرا را بـه   10له در این انتخابات تنها سا 79به خود جلب کند و در نتیجه لوپن 

  .)Langenbacher & Schellenberg, 2011( خود اختصاص داد
کند که در انتخابات سال  در پژوهش خود به این نکته مهم اشاره می 2گلدهامر

کـرد و   زیـادي ژان ماري لوپن در نتایج نسبت به انتخابـات پیشـین افـت     2007

                                                                                                                                         
1. Indochina 
2. Goldhammer 
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با این حال وي دو عامل مهم در چند سال  .نداشتحزب در شرایط مناسبی قرار 
بحران اقتصـادي   :اند از کند که عبارت بعد را به نفع رشد دوباره حزب ارزیابی می

 2011و تغییر رهبري حزب از ژان ماري لوپن بـه دختـرش در سـال     2008سال 
)Goldhammer, 2015(. نباید فراموش کرد بخشی از افول موقعیت حـزب در   البته
هاي کمپین انتخابـاتی سـارکوزي بـود کـه بـا اتخـاذ        به علت سیاست 2007ل سا

نظـر بخشـی از    توانسـت شعارهایی مشابه راست افراطـی و انتقـاد از مهـاجرت    
  ران آنها را به طور موقت به راست میانه جلب کند.اهواد

جانشین پدرش در حزب شد و  2011از سال  ،دختر ژان ماري لوپن ،مارین لوپن
رهبـر   ،مـارین لـوپن   2012محبوبیت آن را افزایش دهد. در انتخابات سـال  توانست 

جمهـوري در مقابـل نـیکال سـارکوزي و فرانسـوا       در انتخابات ریاست ،جدید حزب
درصد آرا معـادل شـش میلیـون     18اوالند به رقابت پرداخت و توانست در دور اول 

بود و براي حزبی مانند جبهه  اي سابقه رقم بی ،ي را از آن خود کند که از نظر تعدادأر
 نیشـد. مـار   خـوبی محسـوب مـی    نسبتاًملی به عنوان یک حزب ضد ساختار نتیجه 

در رشته حقـوق اسـت.    سیدانشگاه پار لیالتحص فارغ ،1968 آگوست  5لوپن متولد 
 ریـ کـرد و بـه جنـاح غ    دایـ به پارلمان اروپـا راه پ  ندهیبه عنوان نما 2004در سال  يو

در حـزب   یـی اجرا يها تیاز مسئول یبرخ نیهمچن ي. ووستیلمان پمتعهدها در پار
  .)Atabong, 2018: 25( داشت اریها در اخت سال نیدر ارا 

بـر ایـن اسـاس     .دهـد  را نشان می 2012تصویر زیر جغرافیاي انتخابات سال 
میزان آراي مارین لوپن در نواحی شمال شرق و جنوب فرانسه به مراتب بیشتر از 

  است.دیگر ی رقباي سیاس
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در ساختار  شود. مینمحدود هاي جبهه ملی تنها به انتخابات سراسري  موفقیت
ها) و نواحی و  ها (کمون اي به شهرداري نیمه متمرکز فرانسه که اختیارات جداگانه

توانند در سطح محلی نیز بـا یکـدیگر بـه     احزاب می ،ها داده شده است دپارتمان
دازند تا مسئولیت اجرایی در موضوعاتی نظیر مسائل آموزشی، حمـل و  رقابت بپر

  نقل، خدمات شهري و امثالهم را هم در اختیار گیرند.
هاي فرانسه حزب جبهه ملی  در شهرداري 2014در انتخابات محلی در مارس 

تـرین موفقیـت ایـن حـزب در      با این حال بزرگ ؛دکراي کسب  سابقه موفقیت کم
بود که توانست به عنوان مقام نخسـت در   2014ان اروپایی در می انتخابات پارلم

 ).Ray, 2018کند (هاي این کشور در پارلمان را از آن خود  فرانسه بیشترین کرسی
فرانسـه، حـزب جبهـه ملـی توانسـت بـا        2014هاي سال  در انتخابات شهرداري
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 ورد. بـدین دسـت آ ه کرسی شوراهاي شهر را ب 1200سابقه،  دستیابی به نتایج بی
 11 بـین آنهـا  حوزه انتخاباتی به دست راست افراطی افتـاد کـه    15ترتیب کنترل  

وزیر این  حالی که نخست داشت. در جمعیت نیز وجود 9000شهر داراي بیش از 
توانند انجام دهنـد تـا حـزب راسـت      کاري که می کشور از مردم خواسته بود هر

هـاي ایـن کشـور را در اختیـار      دارينتواند حتی یکی از شهر» جبهه ملی«افراطی 
درصـد   38آمـد کـه بـیش از      ملـی در شـرایطی بـه دسـت      پیروزي جبهه د.بگیر

ند کـه رقمـی   بود  ي خودداري کردهأهاي ر ها از حضور در پاي صندوق فرانسوي
جبهـه ملـی در زمـان برگـزاري انتخابـات ایـن سـال         .شود سابقه محسوب می بی
ایـن حـزب همچنـین       ت.اختیـار نداشـ  در را  هـاي فرانسـه   یک از شهرداري هیچ

دومین شهر بزرگ فرانسه را از آن خـود کنـد. ایـن    » مارسی«توانست ناحیه هفتم 
رهبر حزب جبهـه   ،نفر است. مارین لوپن 150٫000ناحیه داراي جمعیتی بالغ بر 

انحصار چـپ   .ایم ما هم اکنون وارد مرحله جدیدي شده«گفت:  بارهدر این  ،ملی
در صحنه سیاسی فرانسه شکسته شده و نیـروي سـوم بـه میـدان آمـده      و راست 

ي دادند، مخالفت خود را بـا مهـاجرت،   أهایی که به جبهه ملی ر فرانسوي   »است.
هاي اتحادیه اروپا به نمایش گذاشتند. در  ها و سیاست درآمد کاهشتجارت آزاد، 

ه است که جمعیـت  کل، بیشتر موفقیت این حزب در مناطقی بود این انتخابات در
  .)1393 ،اند (نوربخش الف باالیی داشته نسبتاًمهاجر 

هایی که حزب جبهـه ملـی توانسـته از آن بـه      ذکر است یکی از عرصهشایان 
نمایی استفاده کند انتخابات پارلمان اروپایی اسـت کـه    عنوان فرصتی براي قدرت

در  2014ایی در سال شود. در انتخابات پارلمان اروپ سال یک بار برگزار می 5هر 
رقبـا   سـایر از  زیـادي درصد آرا و با فاصله  26فرانسه حزب جبهه ملی با کسب 

کرسـی   74پیروز انتخابات پارلمان اروپایی در این کشور اعالم شد و از مجمـوع  
در حـالی کـه ایـن حـزب      ؛کرسی را از آن خود کرد 25فرانسه در پارلمان اروپا، 

اختیـار داشـت.   در کرسی در پارلمـان اروپـایی    3 راست افراطی پیش از این تنها
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این حزب موفـق شـد در یـک     ،نخستین بار در طول عمر جبهه ملی فرانسه براي
انتخابات سراسري مقام نخست را به خود اختصاص دهد. در همان حـال حـزب   

و آرا را کسـب کـرد   درصـد   20حـدود  » اتحاد براي جنبش مردمـی «کار  محافظه
کـه   بـه دسـت آورد  آرا را  درصـد  14در فرانسـه تنهـا    حزب سوسیالیست حاکم

شـد. در پـی ایـن موفقیـت      ترین میزان در طول حیات این حزب تلقـی مـی   پایین
درخواسـت انحـالل پارلمـان و برگـزاري      ،رهبر جبهه ملـی فرانسـه   ،مارین لوپن

  .)1393 ب،انتخابات زودهنگام را کرد (نوربخش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فرانسه حزب جبهه ملـی بـه    2017جمهوري سال  در جریان انتخابات ریاست
رهبري مارین لوپن توانست با شکست دادن همه احزاب سنتی جریـان اصـلی و   

آفـرین نـه    در ایـن میـان نکتـه شـگفتی     .همراه مکرون به دور بعدي راه پیدا کند
بلکـه   ،رخ داده بـود)  2002بار در سال  راهیابی جبهه ملی به دور بعدي (که یک

یک از احزاب سنتی فرانسه به دور دوم بود کـه در طـول عمـر     ی هیچعدم راهیاب
میزان آراي لوپن  .شد سابقه محسوب می قرنی جمهوري پنجم امري بی بیش از نیم

دو  تقریبـاً  2002رغم شکست از مکرون نسبت بـه سـال    بهدر دور دوم انتخابات 
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از آن هنگام تا  ).AISCH et all, 2017( درصد رسید 34برابر افزایش پیدا کرد و به 
سـیون دولـت در   یبه حال حزب لوپن به طور غیر رسـمی بـه جایگـاه مهـم اپوز    

 شده است.تبدیل فرانسه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثیرگـذار از سـوي   أترین فرد ت به عنوان مهم 2015و  2011هاي  لوپن طی سال
 سایت پولیتیکو نیز وي را پرنفوذترین شخصـیت در  مجله تایم انتخاب شد و وب

 .)Ray, 2018( پارلمان اروپا پس از مارتین شولتز نامیده است

  
  هاي جریان راست افراطی فرانسه سیاست

آمیزي  کاس مود از جبهه ملی فرانسه به عنوان حزبی که توانسته به شکل موفقیت
ایـن عناصـر    .بـرد  د نام میگیراز سه عنصر حیاتی ایدئولوژي راست افراطی بهره 
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  . )Mudde, 2007: 41( گرایی، اقتدارگرایی و پوپولیسم بومی :اند از عبارت
گـی ایـن   ژتـرین وی  جویان خـارجی مهـم   مهاجرستیزي و مخالفت با ورود پناه

گیرانـه بـراي نظـم و     شود. این حزب از هواداران قـوانین سـخت   حزب تلقی می
هاي احزاب راسـت   امنیت جامعه و بازگشت مجازات اعدام است. در مورد برنامه

آنهاسـت.  مسئله هویت ملی و اخالق مـدنی سـرلوحه اهـداف    باید گفت افراطی 
هاي انتخاباتی خود را  درصد برنامه 66جبهه ملی فرانسه  1997براي مثال در سال 

هاي  درصد برنامه 12روي هویت ملی و اخالقیات و مهاجرت متمرکز کرد و تنها 
ه تجدیـدنظرطلبی  شد. جبهه ملی با مسئل ل اقتصادي مربوط میئاین حزب به مسا
لوکاست و انکارکنندگان آن همسو اسـت. سیاسـت اجتمـاعی    ودر مورد مسئله ه

که به معناي اولویت قائل شدن  شود جبهه ملی در عبارت اولویت ملی خالصه می
ها و در زمینه مسکن، مزایاي رفاهی و آموزش اسـت. ایـن حـزب     براي فرانسوي

در  .)145: 1391ن اسـت (پاسـمور،   خواستار بازگرداندن مهاجران به کشورهایشا
طرفدار لیبرالیسم بازار  1980جبهه ملی در طول دهه  ،هاي اقتصادي مورد سیاست

گرایانـه را پـیش گرفـت.     هـاي صـنف   سیاست 1990اما در دهه  ،آزاد افراطی بود
توانـد ارکـان اصـلی     تصور جبهه ملی این است که همین که به قدرت برسد مـی 

  پرسی محقق کند. همه اش را از طریق برنامه
میان طبقـه کـارگر و بیکـاران بـه خصـوص در       ازي خود را أجبهه ملی اساس ر

هراسـی و   اصول جبهه ملی بر پایه پوپولیسم، بیگانـه  .آورد دست میه مناطق صنعتی ب
ن دیگـر آ هـاي   از ویژگـی  اسـت.  بنـا شـده   »هـا  لویت با فرانسويوا«شعارهایی مانند 

بـه طـور کلـی     .ادیه اروپا و پول واحد آن (یورو) اشاره کردتوان به مخالفت با اتح می
کوشـی، امتیـازات اجتمـاعی     تبلیغات جبهه ملی به مسئله مخالفت با مهاجرت، سخت

هاي اصیل، ضدیت با نخبگان، ضدیت با فساد و اعالم خود به عنـوان   نسويابراي فر
 .)Langenbacher & Schellenberg, 2011: 86- 98گردد ( باز میتنها آلترناتیو موجود 

رسد یکی از دالیل موفقیت جبهه ملی را باید در شخصیت کاریزماتیک  به نظر می
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هـاي مختلـف راسـت افراطـی فرانسـه       بنـدي  لوپن و توانایی وي در اتحاد میان دسته
رهبـر   ،ژان مـاري لـوپن   ).Langenbacher & Schellenberg, 2011: 83( جو کـرد و جست

و  بیـان اهمیت تـاریخ   لوکاست را یکی از جزئیات بیوه ،حزب گذار این سابق و بنیان
مـارین لـوپن   . )Smith, 2003: 17( ه اسـت کردهایی را متوجه خود  بدین ترتیب انتقاد

از  ؛تـر کنـد   هـاي حـزب را معتـدل    د برخی سیاستکربعد از به قدرت رسیدن سعی 
بسـترهاي  یکی از  هاي ضد یهودي پدرش فاصله گرفت. جمله وي از برخی سیاست

مهم دستاویز لوپن استفاده وي از نمادهاي ملی و ایجاد حـس نوسـتالژي نسـبت بـه     
  .تاریخ فرانسه است

خورده  گرایی در فرانسه ناکارآمد و امري شکست لوپن معتقد است چندفرهنگ
اسـت.   فرانسـه وي همچنین خواهان خروج مهاجران غیرقـانونی از خـاك    است.

هراسـانه راسـت    نیز باعث رشد رویکرد اسـالم هاي اخیر  حوادث تروریستی سال
. موضـوع مهـاجرت بـه عنـوان     )Atabong, 2018( افراطی در فرانسه شـده اسـت  

اي است که جبهه ملی فرانسه با کمک آن توانسته توجه بسیاري  ترین مسئله اصلی
 .را به خود جلب کند

فرانسـه را   جبهه ملیهاي حزب  ترین سیاست مهم سیاست خارجیدر عرصه 
ان بیـ حـوزه شـنگن    و توان مخالفت با عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا، ناتو می

 اروپـا پرسـی خـروج بریتانیـا از اتحادیـه      قاطع از نتـایج همـه   طورکرد. لوپن به 
وي همچنــین از پیــروزي ترامــپ در  .حمایــت کــرد 2016(برگزیــت) در ســال 

حزب تجمـع ملـی   د. کرجمهوري ایاالت متحده ابراز خرسندي  انتخابات ریاست
 مریکاسـت آخواهان خروج فرانسه از ناتو و خارج شدن این کشور از حوزه نفوذ 

)Sputnik, 2011(  . 

است. لوپن همـواره   روسیهسیاست خارجی راست افراطی فرانسه نزدیکی با 
هاي گسترده با مسکو حمایت و از عملکرد کشورهاي غربی بـر سـر    از همکاري

کـه   2014ده اسـت. در سـال   کـر به شدت انتقـاد   قضیه اوکراین و تحریم روسیه
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میلیـون   9وي موفق شـد   ،هاي فرانسه از دادن وام به لوپن خودداري کردند بانک
 1991یورو از بانک روسی وام بگیرد. لوپن در هر دو جنگ خلیج فارس در سال 

  ).Shields, 2007: 315( مریکا را مورد انتقاد قرار دادآحمله  2003و 
سـازي اروپـا را تهدیـد اصـلی      جهانی شدن، مهاجرت و اسالمی یجبهه ملحزب 

جویان در اروپا خواسـتار آن   کند. لوپن پس از آغاز بحران پناه علیه فرانسه ارزیابی می
برقرار شود. حزب تجمع ملی  مجدداًشنگن لغو و مرزها در اتحادیه اروپا  نظامشد تا 

و خواهـان جـایگزین شـدن     دانـد  جهانی شدن را عامل مشکالت کنونی جامعـه مـی  
این حزب همچنین خواهان خروج فرانسـه   .گراست اتحادیه اروپا با یک اتحادیه ملی

پرسی مشـابه آنچـه    از حوزه پول واحد اروپایی (یورو) و خواستار برگزاري یک همه
  در بریتانیا انجام شد براي خروج فرانسه از اتحادیه اروپاست.

نظرات متفاوتی وجـود   ري اسالمی ایرانجبهه ملی فرانسه و جمهودر مورد 
 انهیبا نظرات م یلوپن شخص نیمعتقد است مار Eldar Mamedov دارد؛ با این حال

بوده  رانیکه خواهان گسترش روابط اروپا با ا است یاسالم يرو در قبال جمهور
ـ لـوپن در پارلمـان اروپـا اتحاد    نی. همچنکند یم تیحما یاز توافق اتم قویاًو   هی

 اسـتمداران یاز س یمتهم و به طـور رسـم   رانیا یرا به دخالت در امور داخل اروپا
و از روابـط   نـد ریگبموضـع   کایمرآ يها میتحر هیعلکرده است اروپا درخواست 

مـوارد در پارلمـان    نیاز ا کی چیذکر است ه . شایانکنند تیحما رانیا با يتجار
از  تیاز هرگونه حما انهیو چپ م انهیرا جناح راست مزی دینرس بیبه تصو پاارو

  ).  ,2017Mamedov( کنند یم يلوپن خوددار نیمار يها طرح
بـه   1يا در مقالـه  ،ضد انقالب هاي کاز مخالفان وابسته به گروه ی،حسن داع
دانسـته و   یاسـالم  يرا متحـد جمهـور   يلوپن حمله کـرده و و  نیشدت به مار

مـتهم   زانهیسـت هودیو  یسـت یونیضـد صه  يها استیحزب متبوعش را به اتخاذ س
در مراسـم   بارهـا  ،حزب نیا ارذگ انیبن ،لوپن يژان مار گوید می يو کرده است.

                                                                                                                                         
1. France’s National Front and Iranian Regime: United on Anti-Semitism 
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ـ ا یاسـالم  يدر سفارت جمهور یسالگرد انقالب اسالم شـرکت   سیدر پـار  رانی
دو کشـور   انیاز اتحاد م علناً يکنفرانس خبر کیدر  2014در سال  یده و حتکر

و  کـا یمرآرا متحـد   يپن عربستان سـعود لو يارآورده است. ژان م انیسخن به م
مقابله بـا   يو برا شود یاداره م ها یکه توسط افراطاست  دهیخطرناك نام يکشور
ـ از بشار اسـد حما  آشکارا نیلوپن همچن نیکرد. مار تیحما رانیاز ا دیآن با  تی
 .)Dai, 2017( داند یم یقانون زیکشور را ن نیدر ا هید و حضور روسنک می

  
  ت افراطی در فرانسهعلل رشد راس

تعـدد احـزاب وجـود     معمـوالً د که در نظام سیاسی فرانسه کرنخست باید توجه 
اي بــراي احــزاب سیاســی ســنتی (چــپ میانــه:  دارد و ایــن امــر چــالش عمــده

شـود. بـراي مثـال در     خواهان) تلقی می ها) و راست میانه (جمهوري سوسیالیست
امزدهاي متعدد در جناح چـپ  جمهوري وجود ن انتخابات ریاست طی 2002سال 

  ود.بیکی از دالیل مهم راهیابی ژان ماري لوپن به دور دوم انتخابات 
در سه عرصه موفقیـت کلـی    شحزب ،از هنگام به قدرت رسیدن مارین لوپن 

داشته است: افزایش اعضا و هـواداران، رشـد میـزان آرا در انتخابـات مختلـف و      
ي مثال در عرض کمتر از سه سـال ایـن   برا .بهبود چهره حزب نزد افکار عمومی

در  .)Stockemer,  2017: 2( هزار عضو رسمی جدیـد پیـدا کـرد    60حزب بیش از 
د درصد افرادي که جبهه ملی را خطرنـاك توصـیف   شپژوهش دیگري مشخص 

درصـد در سـال    70کـه ایـن میـزان از     طوريه ب ؛کردند با کاهش مواجه شد می
).  TNS-Sofres, 2012a; 2012bرسـید (  2012درصـد در سـال    50به حدود  2002

  کنند. اکنون اکثریت مردم فرانسه آن را حزبی معتبر ارزیابی می
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رویکرد نسبت  تغییرتوان  یکی از علل رشد حزب جبهه ملی در فرانسه را می
ادپرستی بیولوژیک دانست. در واقـع بایـد میـان    ژو فاصله گرفتن از ن به فاشیسم

ی مانند جبهه ملی فرانسه که بـه شـکلی هوشـمندانه از نژادپرسـتی فاصـله      احزاب
اي کـه در اروپـا    هاي نئونـازي یـا فاشیسـتی حاشـیه     ها و جنبش اند با گروه گرفته

حضور دارند تمایز قائل شد و قرار دادن آنها تحت یک عنوان نـه تنهـا از میـزان    
 واژهز بـین رفـتن قـبح    کاهد بلکـه باعـث ا   حمایت روزافزون از این احزاب نمی

  فاشیست خواهد شد.
شـود بـا    گرایی فرانسوي مطـرح مـی   عنوان ملی باد آنچه امروزه کرباید توجه 

لی ئهـایی دارد و بـه جـاي مسـا     تفاوت 20و  19 هاي مفهوم کالسیک آن در قرن
 همچون توسعه ارضی و سیاسی بیشتر دربرگیرنده مفاهیم هویتی و فرهنگی است

)Atabong 2018: 10.(    
فته عوامل مختلفی به عنوان دالیل رشد و موفقیـت  گر هاي صورت در پژوهش
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اشـاره   مهـاجرت ن به اتو براي مثال می .ان شده استبیراست افراطی در فرانسه 
جویان و ورود روزافزون مهاجران به فرانسـه   بحران پناه .)(Della Posta, 2013کرد 

ه اسـت کـه حـزب جبهـه ملـی بـا       بستر مناسبی را نزد افکار عمومی ایجاد کـرد 
اسـت  گیري از آن و مقصر دانستن مهاجران خارجی در مشکالت موفق شده  بهره

د. کنـ جویان بـه نفـع خـود اسـتفاده      هراسی و مخالفت با حضور پناه از این بیگانه
است نظام شنگن بسیاري از مرزهاي داخلی اتحادیه اروپـایی را برچیـد و   گفتنی 

کشورهاي عضو مهیا کرد.  بیشترانه و بدون گذرنامه را در امکان عبور و مرور آزاد
هایی ماننـد القاعـده و    هاي اخیر که توسط گروه همچنین حوادث تروریستی سال

هراسـی نقـش بسـیار     فت در راه افتادن موج اسالمگر انجامداعش در خاك اروپا 
ـ   130که بیش از  2015نوامبر  13حمله تروریستی در مهمی داشت.  الغ کشـته و ب

هاي مهـاجرتی   لوپن بالفاصله اوالند و سیاست ،مجروح بر جاي گذاشت 350بر 
  دولت وي را مسئول آن دانست.

هـاي   در فاصـله سـال  را ویی جهاي پناه نمودار زیر افزایش تعداد درخواست 
  دهد. در فرانسه نشان می 2016تا  2008
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  اعتمادي به احزاب اصلی ي اعتراضی و بیأر
ترین دالیل رشد جریان راست افراطی و حزب جبهه ملی در فرانسـه   ی از مهمیک

از احزاب سنتی و سیاستمداران  اعتمادي و نارضایتی بیتوان افزایش میزان  را می
حـدود   2000جریان اصلی در فرانسه دانست. طبق پژوهشی در بازه زمانی دهـه  

درصد نیـز   60دي کردند و اعتما  درصد مردم نسبت به احزاب سیاسی ابراز بی 75
درصد نیـز   60تا  50در عین حال حدود  ؛اند از عملکرد دولت خود ناراضی بوده

نسبت به عملکرد پارلمان کشور خود رضایتی نداشتند. در ایـن شـرایط فرصـت    
د و در زمان انتخابات مـردم بـه   شو هاي افراطی فراهم می مناسبی براي پوپولیست

ها و مطالبـات   ند که احساس کنند بیشتر به خواستهبیا حمایت از حزبی تمایل می
مـردم   يصـدا «لوپن هـواداران خـود را    .)Goodwin, 2011: 21کند ( آنها توجه می

  .)Pedder, 2016( داند یم »شده فراموش
در  یسـنت  یاسـ یافـول احـزاب س   یعمده رشد حزب جبهه ملـ  لیاز دال یکی

از  تیحکا یاروپا همگ ریت اختحوال ،یاسیس یشناس فرانسه است. از بعد جامعه
مصـداق   نیتـر  امروز بـزرگ  یدارد. احزاب راست افراط انهیچپ م سابقه یافول ب

 دیکأو با ت یستیپوپول کردیبا رو یو جبهه مل ندسته در اروپا سمیونالیگسترش ناس
 دورز مـی حاکم مخالفت  انی(مانند رفراندوم) با نخبگان جر میمستق یبر دموکراس
 در واقـع  .اسـت  یاسیو خواهان اصالح ساختار س داند ید و خائن مو آنها را فاس

نـه   يبلکـه صـرفاً بـرا    ،یراست افراط ینه به عنوان حام دهندگان أياز ر يتعداد
  .دهند یم أير انیجر نیبه ا یگفتن به احزاب چپ و راست سنت

اما ایـن   ،به معناي موفقیت راست افراطی نیست روند نارضایتی لزوماًهرچند 
براي مثال با اینکه اعتراضات موسوم  .برداري مناسبی کرده است ان از آن بهرهجری

دهنده  اما نشان ،شود به جلیقه زردها در فرانسه یک جنبش فرا حزبی محسوب می
ایـن   .اعتمادي به احـزاب جریـان اصـلی و افـزایش نارضـایتی اسـت       افزایش بی
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پـس از چنـدي بـه     ،بوداعتراضات که در ابتدا اعتراضی علیه گران شدن سوخت 
دهنده تقابـل   ها نشان شد. این ناآرامی تبدیلهاي مکرون  یک جنبش علیه سیاست

هـا   شهرها و روستا میان مرکز و پیرامون بود که اختالف طبقاتی و تقابل میان کالن
ها نقـش   زمان با افول جهانی شدن و نارضایتی کارگران همگی در این ناآرامی هم

هـاي راسـت افراطـی و پوپولیسـت ارتبـاطی       بش با جریانداشت. اگرچه این جن
اما از یک  ،شد نداشت یا خصوصیات مهاجرستیزانه یا نژادپرستانه در آن دیده نمی

اعتمـادي بـه    نارضایتی از احزاب و نخبگان اصلی جریان حاکم و بـی  منظر یعنی
بـا  مایـه مشـترك آن    ساختار از خود بروز داد کـه درون  نظام سیاسی، ماهیت ضد

بود  2005هاي فرانسه مربوط به سال  هاي پوپولیستی است. آخرین ناآرامی جنبش
هـاي فقیرنشـین حومـه پـاریس باعـث وقـوع         جوان در محلـه  دوکه کشته شدن 

  ).1: 1397، نوربخش(دار در پاریس شد  هاي دنباله ناآرامی
 ز اهمیت دیگر اجماعی است که هنگام راهیابی جبهـه ملـی بـه دور   ینکته حا 

. در این مواقع همه احزاب سیاسی فرانسه اختالفـات  دریگ  میدوم انتخابات شکل 
کننـد تـا از موفقیـت راسـت      و از رقیب لوپن حمایت می رندگذا میخود را کنار 

این امر شاید بتواند خطر به قدرت رسیدن این حـزب را   .افراطی جلوگیري کنند
رساند که  دهندگان می يأرا به ر اما در درازمدت این پیام ،به طور موقت رفع کند

همگی احزاب چپ و راست فرانسه دست در یک کاسه دارند و مرزبنـدي میـان   
مقابل یک جناح سیاسی خارج از ساختار با هـم   آنها واقعی نیست و حاضرند در

به نفع لوپن تمام خواهد شد و نشان خواهد داد  این امر در نهایتمتحد شوند که 
بایـد بـه ایـن حـزب      ،غییر توسط یک جایگزین واقعی هستنداگر مردم به دنبال ت

ي دهند و این همان چیزي است که جبهه ملی فرانسه با قرار گرفتن در جایگاه أر
  ضد ساختاري و ضد سیستمی به آن نیاز دارد.

 
 احزاب راست افراطی دیگر در فرانسه

خواهـان   توان به جنبش ملـی جمهـوري   فرانسه میدیگر از احزاب راست افراطی 
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)MNR،(1 حــزب فرانســه )PDF(2  وBloc identitaire   ــی ــبش مل ــرد. جن اشــاره ک
وي پـیش از آن   .سیس شـد أتوسط برونو مگره ت 1999 خواهان در سال جمهوري

در سـال   MNRود و در همین سـال از آن حـزب جـدا شـد.     بنفر دوم جبهه ملی 
حزبـی   عمـالً  د وشـ درصـد آرا   0,39ز یتنها حـا  3رهبري آنیک مارتینبه  2007

احـزاب و   ).Langenbacher & Schellenberg, 2011: 88( دشـو   ناتوان محسـوب مـی  
 ،ثیر چندانی در صحنه سیاسی ندارندأهاي دیگر راست افراطی در فرانسه ت سازمان

 Bloc کنند. براي نمونه ها را به خود جلب می با این حال هر از گاهی توجه رسانه

identitaire  و  دهـد  مـی گرایی اروپایی و علیه اسـالم   مایت از ملیشعارهایی در ح
کنـد. ایـن حـزب در     کید میأهاي فرهنگی و هویتی ت ل و ارزشئبیشتر روي مسا

سـازي   یی را با هدف هشدار به شهروندان درباره اسالمیایک گردهم 2010سال 
پاریس برگزار کرد. با وجود اینکه جبهه ملی تـا حـدودي از یهودسـتیزي فاصـله     

در ناحیـه پـاریس    2009که در انتخابات اروپایی  4ه، حزب ضد صهیونیستگرفت
هـاي افراطـی    گرایان، چپ اي از اسالم مجموعه ،دست آورده درصد آرا را ب 1,23

 م گـرد آورده اسـت  هاي یهودسـتیز را در کنـار هـ    ضد صهیونیزم و نئو فاشیست
)Langenbacher & Schellenberg, 2011: 98(.    

  
  ران راست افراطی در فرانسهای و هوادپایگاه اجتماع
 هسـتند اغلب هواداران حزب تجمع ملی افرادي  ،فتهگر هاي صورت طبق پژوهش

اي از این افراد  شوند. بخش عمده اصطالح بازندگان جهانی شدن نامیده میدر که 
رود کـارگران بـه    اگرچه به طـور سـنتی انتظـار مـی     .دهند را کارگران تشکیل می

اما در عمـل آنهـا    ،ي دهندأها ر ها و کمونیست مله سوسیالیستاحزاب چپ از ج
کنند. ایوالدي در پژوهش خود معتقـد اسـت حـزب     از راست افراطی حمایت می

                                                                                                                                         
1. The National Republican Movement (French: Mouvement National Républicain) 
2. The Party of France (French: Parti de la France) 
3. Annick Martin 
4. Parti Antisioniste 
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و  کـارگر تجمع ملی فرانسه امروزه بـیش از هـر زمـانی بـر پایـه حمایـت طبقـه        
 .)Ivaldi 2015: 12( روستاییان بنا شده است

هـا بـه    ب در نواحی و مناطق روستایی و حومـه عملکرد حز ،از نظر جغرافیایی 
مراتب بهتر از شهرهاي بزرگ و پر جمعیت بـوده اسـت. بایـد توجـه داشـت ایـن       

شوند که بـه   بلکه افرادي را شامل می نیستند،روستاییان سنتی کشاورز  لزوماً هاقشر
  اند. ها پناه آورده شهرها به روستاها و حاشیه هاي سنگین زندگی در کالن علت هزینه

بیکاري در نواحی مختلف فرانسه اسـت کـه در    میزاندهنده  تصویر زیر نشان 
توان ارتبـاط آن بـا حمایـت از     دهی حزب جبهه ملی می يأمقایسه با جغرافیاي ر

  راست افراطی را دریافت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ  بخش عمده ،طبق آمار ه اي از حمایت احزاب راست افراطی از سوي طبقه کارگر ب
  .)Betz, 1994; Kitschelt and McGann, 1995( آید دست میه رگران صنعتی بویژه کا
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د ایـن قشـر داراي بیشـترین تجربـه بیکـاري، کمتـرین میـزان        کـر باید توجه 
تـرین   بـزرگ  ،تحصیالت و کمترین میزان دستمزد هستند و به بـاور پژوهشـگران  

دهنـدگان بـه    يأآمده از ر دسته شوند. اطالعات ب بازندگان جهانی شدن تلقی می
اي  احزاب راست افراطی حاکی از آن است که ایـن افـراد خصوصـیات یکپارچـه    

  .ندارند و در بسیاري موارد داراي تنوع زیادي هستند
دهندگان به احزاب راست افراطـی   يأتوان گفت طرفداران و ر به طور کلی می

توسط بدون اغلب خیلی جوان و خیلی پیر، برآمده از طبقه کارگر یا طبقات زیر م
در  این افراد معمـوالً  .مهارت شغلی و نسبت به آینده اقتصادي خود بدبین هستند

کنند که میزان محرومیت نسبتاً بـاال و سـطح    شهرها و در مناطقی زندگی می کالن
تحقیقـات   .)Goodwin & Ford, 2010; Arzheimer, 2010( تحصـیالت پـایین اسـت   

هاي اجتمـاعی داراي   ت افراطی بین بخشدهد حمایت از راس شده نشان می انجام
وضعیت مالی مطمئن و طبقه متوسط بـاال و افـراد داراي تحصـیالت دانشـگاهی     

به عبارت دیگر این افراد خطري را از جانب مهاجران و تنوع  ؛ضعیف و کم است
هـاي   کنند و جـذب گـروه   شده پسا صنعتی احساس نمی فرهنگی و اقتصاد جهانی

  ).56: 1392 (احمدي، دشون راست افراطی نمی
 .دهندگان به جبهه ملی فرانسه پرداختـه اسـت   يأنونا مایر به مطالعه موردي ر

بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه       1997تا  1986وي در بررسی شش انتخابات از سال 
ده پا و کارگران یقه آبـی وجـود   رداران خ بیشترین حمایت از سوي دو قشر مغازه

فرانسـه   دهنـدگان بـه جبهـه ملـی     يأدر ابتـدا ر  ).Mayer, 1998: 18( داشته است
کاران و مخالفان سوسیالیسم  ها، محافظه کمابیش طبقه بورژوا، نسل قدیم، کاتولیک

دهندگان براي رفـع نظـارت دولتـی بـر      يأبودند و برنامه حزب با خواست این ر
 هاي بعد جبهـه  اما در سال ؛اقتصاد و بازگشت به اقتصاد بازار آزاد مطابقت داشت

تر اینکه  ملی به حزبی تبدیل شد که در همه طبقات طرفدار داشت. از همه جالب
 که امروزه جبهه ملی به حزب محبوب مردان جوان طبقه کارگر تبدیل شده است
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هـاي صـنعتی شـهرهاي     در حومه هستند واغلب بیکار با سطح تحصیالت پایین 
 1995جمهوري سال  تآور اینکه در انتخابات ریاس کنند. حیرت بزرگ زندگی می

بودند یعنی بیش از تعدادي  که ي دادندأدرصد کارگران به جبهه ملی ر 30حدود 
ي دادند. این خصوصـیات جبهـه ملـی را    أها ر ها و کمونیست سوسیالیست بهکه 
  .)137: 1391توان در احزاب دیگر راست افراطی نیز مشاهده کرد (پاسمور،  می

  
  جنسیت

دهندگان مرد نسبت به زنان در حمایـت از   يأباالي ر دهنده نسبت مطالعات نشان
تـوان   . بـه طـور کلـی مـی    )Harrison & Bruter, 2011( احزاب راست افراطی است

دهند و از ایـن نظـر    گفت مردان اکثریت افراد هوادار راست افراطی را تشکیل می
ه درست در مقابل احزاب سبز قرار دارند. براي مثال در مورد جبهـه ملـی فرانسـ   

دهندگان مرد و زن همواره وجود داشته است. در  يأتفاوت میان درصد جنسیتی ر
ي أدرصد زنان به جبهه ملی ر 9درصد مردان و  12میزان  1984انتخابات اروپایی 

درصد زنان به  11درصد مردان و  18جمهوري  ریاست 1988دادند. در انتخابات 
نیز با وجود کمتر شـدن ایـن    2002در انتخابات سال  .ي دادندأژان ماري لوپن ر

ـ   اختالف همچنان تفاوت میان درصد آراي زنان و مردان به چشـم مـی   ه خـورد ب
ي أدرصد از زنان به جبهه ملی ر 15درصد از مردان و  19که در این سال  طوري
. در مـورد دالیـل ایـن    )Hainsworth, 2004; Mayer, 2002; Perrineau, 1997( دادند

کند که اصوالً  یکی از آنها به این نکته اشاره می .ی وجود داردمسئله نظرات متفاوت
آل در واقـع   و معتقدند زن ایـده   احزاب راست افراطی با عقاید فمینیستی مخالف

داري است که مسئولیت به دنیا آوردن فرزندان بیشتر و تربیت آنها را بـر   زن خانه
طور کلـی  ه د را کم کند. بزاد و ول میزانعهده دارد تا بدین ترتیب مشکل کمبود 

دهندگان زن امروزي با عقاید  يأهاي بسیاري از ر توان گفت نظرات و خواسته می
 .  )Hainsworth, 2008: 93( خوانی ندارد راست افراطی هم
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 سن

دهندگان  يأوسیع از ر یمطالعات حاکی از آن است که احزاب راست افراطی طیف
 10میـزان   1986ی در انتخابات پارلمانی ند. جبهه ملنک جوان را به خود جلب می

درصـد از آراي جوانـان    14درصد از کل آرا را به خود اختصاص داد که معـادل  
هاي دیگر نیز بـه چشـم    ساله فرانسوي بود. این نسبت تقریباً در انتخابات 18-24
خورد. سیاست ضد مهاجرتی این حزب میـان جوانـانی کـه از بیکـاري رنـج       می
. همچنـین بـر   )Declair, 1999داشـته اسـت (  می در جذب آنهـا  برند نقش مه می

ي از میـان  أباالترین میـزان ر  2002لوپن در انتخابات سال  ،اساس پژوهشی دیگر
ایـن  . )Guiraudon & Schain, 2002( ساله را به خود اختصـاص داد  24تا  18افراد 

ر کاندیداي دیگر بـود.  تقریباً به میزان دو برابر تعداد ه ،درصد بود 20میزان که حدود 
سوي دیگـر مطالعـات حـاکی از آن     از) .درصد را به خود اختصاص داد 12(ژوسپن 

دهنــدگان خیلــی جــوان در درجــه اول و پــس از آن  يأطــور کلــی ره اســت کــه بــ
دهند. براي نمونه ژان  دهندگان خیلی پیر عمده آراي راست افراطی را تشکیل می يأر

ساله نیز موفـق بـود و در انتخابـات سـال      64تا  45 ماري لوپن در جذب آراي افراد
 ,Harrison & Bruter( درصد در این مـورد پـس از شـیراك قـرار گرفـت      19با  2002

2011: 159(. 
  

 تحصیالت

دهندگان و حامیان جریان راست افراطی میزان تحصیالت  يأیکی از مشخصات ر
دگان به احزاب دیگر دهن يأدر مقایسه با ر خصوصبه این مسئله  .پایین آنهاست

اي  سواد و بیکار حامیان بـالقوه  توان گفت افراد کم کامالً مشهود است. در واقع می
براي احزاب راست افراطی هستند که با شعارهایی مانند ارجحیت ملـی و کنتـرل   

در فرانسـه نیـز بـراي نمونـه      ).Hainsworth, 2008: 94( شوند مهاجرت جذب می
درصـد   7اشاره کرد که طی آن  2002جمهوري سال  ستتوان به انتخابات ریا می
 24دهندگان به حزب جبهه ملی افرادي با تحصیالت دانشـگاهی بودنـد و    يأاز ر
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 بیشتر ).Ivaldi, 2004: 57( دادند سواد تشکیل می دهندگان را افراد بی يأدرصد از ر
سـت  ي به راأتحصیالت با ر افزایشحاکی از آن است که  گرفته صورتمطالعات 

افراطی رابطه معکوس دارد. در مطالعه دیگري پژوهشگران دریافتند کـه افـراد بـا    
ایـن   .دهنـد  هراسـانه از خـود بـروز مـی     بیگانه هاي تحصیالت باالتر کمتر گرایش

پژوهش همچنین حاکی از آن است که افـزایش تحصـیالت باعـث تعلـق خـاطر      
نیـز در مطالعـه    مایر. )DiGusto & Jolly, 2008د (شو هاي لیبرال می بیشتر به ارزش

دهندگان به این حزب  يأخود در مورد جبهه ملی فرانسه به این نتیجه رسید که ر
 .)Mayer, 2005( تحصیالت کمتري دارند ،در مقایسه با احزاب دیگر فرانسه

  
  طبقه اجتماعی

دهندگان راست افراطی طبقه اجتماعی آنان است که  يأمشخصه دیگر حامیان و ر
کـه برخـی از    طوريه ب هستند؛ا متعلق به طبقه کارگر هلی بسیاري از آنبه طور ک

کننـد. در   زمـان معاصـر خطـاب مـی     »يکـارگر احـزاب  «ناظران این احـزاب را  
کشورهایی مانند فرانسـه، بلژیـک و اتـریش احـزاب راسـت افراطـی در جـذب        

ز در انـد. در فرانسـه نیـ    تر از احزاب جریان اصـلی بـوده   کارگران به مراتب موفق
 26این کشور ژان مـاري لـوپن میـزان     2002جمهوري  انتخابات تاریخی ریاست

این میزان با توجه به تعداد زیاد  .درصد آراي کارگران را به تنهایی از آن خود کرد
شده طبقه کارگر توسـط   گیري و معادل دوبرابر آراي کسب چشم یها رقم کاندیدا

. راسـت افراطـی   )Bell & Criddle, 2002( رقباي اصلی یعنی شیراك و ژوسپن بود
به طور کلی در جذب کارگران یقه آبی موفق عمل کرده است، با ایـن حـال ایـن    

  ).Hainsworth, 2008: 98( شود حمایت در میان طبقه متوسط و کارمندان کمتر می
 بیشـتر با توجه به خصوصیات طبقه کارگر غیر منتظره نیست که متوجه شویم 

بـراي   .آید دست میه ها و مناطق شهري ب شهر فراطی از کالنآراي احزاب راست ا
هایی مانند پاریس، مارسی، تولون و استراسـبورگ   مثال جبهه ملی فرانسه در شهر

دار ماننـد   توان به یک رابطه معنـا  دست آورد. در مورد درآمد نمیه ب زیاديآراي 
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اي مختلـف  آنچه در مورد تحصیالت وجود دارد دست یافت و نتایج در کشـوره 
متفاوت است. این مسئله در مورد مشاغل نیز صادق اسـت و هـر کشـور نتیجـه     

. پرسـش اینجاسـت چـرا    )Harrison & Bruter, 2011( دهـد  متفاوتی را نشـان مـی  
حـامی احـزاب چـپ باشـند از      دبای  کارگران یقه آبی و با درآمد پایین که قاعدتاً

طـور کلـی   ه ب راست افراطی بکه احزا کنند؟ در حالی راست افراطی حمایت می
اند و این خواسته آنهـا   هاي رفاه اجتماعی طرفدار کاهش مالیات و کم کردن هزینه

مشخصاً در تضاد با مطالبات کارگران یقه آبی است. پاسخ اینجاست که براي این 
اشخاص اقتصاد در اولویت دوم قرار دارد و علل راي دادن آنها به راست افراطی 

جو کرد که ایدئولوژي راسـت افراطـی بـر پایـه     و این مسئله جست توان در را می
  .)Rovn, 2009( نه اقتصاداست ها بنا شده  ل هویتی و ارزشئمسا

جبهه ملی فرانسه در جذب افراد خرده بورژوا و کارگران صنعتی موفـق بـوده   
کـه  را در واقع ژان ماري لوپن توانست نظر مسـاعد بسـیاري از کـارگرانی     .است

به خـود جلـب کنـد و بـه      ،شد طرفدار احزاب چپ باشند این تصور می پیش از
. این مسئله )Goodwin, 2011: 6( ترین حزب میان طبقه کارگر تبدیل شود محبوب

حاکی از آن است که احزاب راست افراطـی از تحـوالت در فضـاي اقتصـادي و     
اند کـه   زابی بودهترین آنها اح اند و در این میان موفق سیاسی بیشترین بهره را برده

طور کلی ه اند طرفدارانی از چندین طبقه اجتماعی را به خود جلب کنند. ب توانسته
طبقات حامی راست افراطی شامل طبقه متوسـط رو بـه پـایین و طبقـه کـارگران      
صنعتی و یقه آبی است که از گسترش تنوع فرهنگی ناشی از مهـاجرت احسـاس   

  .)Evans, 2005( کنند خطر می
ي دادن کارگران به احـزاب راسـت افراطـی بـا سـه نکتـه       أسی علت ردر برر

  رو هستیم: هروب
نخست اینکه کارگران به دلیل احساس تهدید اقتصادي و کاهش دستمزدها و 

  د.شون اشغال مشاغل توسط مهاجران به این احزاب جذب می
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کنند حضور مهاجران باعـث بـه خطـر افتـادن      دوم اینکه کارگران احساس می
  هاي جامعه و اخالقیات است. شزملی و تهدید فرهنگ و ارهویت 

سوم آنکه کارگران تنها راه ابراز مخالفت و نارضایتی خود نسبت بـه احـزاب   
  دانند. ي دادن به احزاب راست افراطی میأجریان اصلی را ر

ترین دلیل گـرایش   مسئله فرهنگی و هویتی از میان عوامل باال مهم حالبا این 
  .)Oesch, 2008است (حزاب راست افراطی کارگران به ا

جــاي احــزاب  در واقــع در برخــی کشــورها احــزاب راســت افراطــی عمــالً
). Wilson & Hainsworth, 2012: 13انـد (  گرفتـه کمونیست را در جلب طبقه کارگر 

برخی پژوهشگران معتقدند بیشتر آراي راست افراطی از دو طیف کامالً متفـاوت  
 شـود  بینی ائتالف از آنهـا تصـور نمـی    ورژواها) که پیشاست (کارگران و خرده ب

)Harrison & Bruter, 2011: 156(. 

است هاي جدید در غرب موجب شده  بر این نظر است که شکاف مارتین لپسیت
ي أماهر بومی مانند گذشته به احزاب چـپ و سوسیالیسـت ر   کارگران غیرماهر و نیمه

د و در عوض به احـزاب راسـت افراطـی    وشو تمایل آنها به این احزاب کمتر  هندند
 ،بنابراین احزاب سوسـیال دمـوکرات در غـرب ماننـد گذشـته      ؛اند بیشتر متمایل شده

توان گفت در سالیان اخیر بسیاري از افرادي که به طور  یم. ندارندموقعیت هژمونیک 
اي به راسـت افراطـی متمایـل     دادند به شکل غیرمنتظره ي میأسنتی به احزاب چپ ر

 .)Langenbacher & Schellenberg, 2011:13( اند دهش

هـا، جلـوگیري از    ست که افزایش اقدامات رفاهی دولتابر این نظر  تبز واسوانک
رویه، بهبود شرایط زندگی کارگران بومی، ایجاد اشتغال، کاهش تـورم و    مهاجرت بی

بـومی را   تواند رضـایت نسـبی کـارگران    گرایانه می هاي اقتصادي ملی اجراي سیاست
نکتـه   .)195: 1386و از گسترش این احزاب جلوگیري کند (سـردارنیا،   دافزایش ده

احـزاب سوسیالیسـت و کمونیسـت در اروپـاي      1990دیگر اینکه در خالل دهه 
شرقی و غربی سیاست رادیکال پیشین خود را تا حد زیادي کنار گذاشتند. امروز 
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بـه   همـه احـزاب عمومـاً   و اسـت  هاي میان چـپ و راسـت انـدك شـده      تفاوت
انـد و   زننـد کـه از تحـوالت اقتصـادي سـود بـرده       نمایندگی از کسانی حرف می

ستیزي روي  ها اغلب به پوپولیسم مبتنی بر بیگانه اند. چپ نماینده مانده  ها بی بازنده
دهند  دهندگان اطمینان می يأها براي اینکه از قافله عقب نمانند به ر ند. چپا هآورد

هـاي مهاجرسـتیزانه ارج و    گیر نیستند. سیاست م در قبال مهاجران آسانکه آنها ه
و ایدئولوژي راست افراطی موضـوعیت پیـدا کـرده اسـت (پاسـمور،      یافته قرب 
ائتالف بین طبقات مختلف حاکی از آن است که ما  ،به نظر نوریس .)139: 1391

اي  پدیـده  صـرفاً  باید با احتیاط بیشتري به این نظریه که ظهور راسـت افراطـی را  
اقتصادي راست ـ  نگاه کنیم. در واقع پایگاه اجتماعی ،داند میان کارگران شهري می

حامیـان احـزاب   ). Norris, 2005( شـود  تر از آن است که تصور می افراطی پیچیده
از روند جهانی شـدن و ورود نیـروي کـار ارزان احسـاس      راست افراطی قاعدتاً

گرایانه  ثیر شعارهاي ضد جهانی و ملیأراحتی تحت تکنند و در نتیجه به  خطر می
  ).Rovn, 2009( گیرند راست افراطی قرار می

  
  گیري نتیجه

اران اتحادیه اروپـا و از  ذگ رشد حزب جبهه ملی در فرانسه به عنوان یکی از بنیان
کشورهاي مهم عضو ناتو و همچنین داراي کرسی دائمی شوراي امنیـت سـازمان   

اي دارد. همچنین بـا نگـاه بـه     هژکشورهاي اروپایی اهمیت وی یرساملل نسبت به 
ثیرگـذار در  أسابقه روابط میان دولت فرانسه و جمهوري اسالمی ایران و مـوارد ت 

هاي پاریس در قبـال   آن مانند حضور گروهک منافقین در خاك فرانسه و سیاست
هایی از  شتوان ادعا کرد رشد حزب جبهه ملی در بخ مسائل منطقه خاورمیانه می

المللی به دلیل ماهیـت نگـاه بـه شـرق و عـدم       اي و بین هاي منطقه جمله سیاست
هـاي کشـورمان باشـد. بـا      راستا با سیاست تواند هم وابستگی به ایاالت متحده می

ل داخلـی همچـون نـوع برخـورد ایـن حـزب بـا        ئاز منظر برخی مسااین وجود 
ایـن حـزب اختالفـات     ،سـی هرا مسلمانان ساکن فرانسـه و تـرویج نگـاه اسـالم    
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  .دایدئولوژیکی با کشورمان دار
توان دلیل واحدي براي بروز  نمیدر مورد علل رشد راست افراطی در فرانسه 

با این حال عوامل فرهنگی و هویتی و مسئله مهاجرت نسبت  ؛این پدیده ارائه داد
تـرین   اند. ضدیت با مهاجرت یکی از اصـلی  تري داشته رنگ به علل دیگر نقش پر

است. ایـن ویژگـی ناشـی از عـدم پـذیرش اصـل        جبهه ملی فرانسههاي  ویژگی
هراسی،   ستیزانه نظیر اسالم  هاست و به دنبال خود رویکردهاي بیگانه برابري انسان

ها را به دنبـال دارد. از سـوي    هراسی و در کل ضدیت با اقلیت یهودستیزي، کولی
به این ترتیـب کـه ضـمن    است ي ساختار دیگر راست افراطی داراي ماهیت ضد

خواستار تحول جدي در نظام  ،مخالفت با ساختار سیاسی و احزاب جریان اصلی
کراسی مسـتقیم و ابزارهـایی نظیـر رفرانـدوم را     وو دم بودهحاکم در کشور خود 

سـاختاري بـه دنبـال خـود       داند. ویژگی ضـد  کراسی نمایندگی میوجایگزین دم
بـا مخالفـت بـا     ایـن حـزب  کـه   طوريه ب آورده،ن ماهیت پوپولیستی را به ارمغا

نخبگان حاکم خود را برآمده از بطن مـردم و صـداي اکثریـت خـاموش جامعـه      
گرایـی، بـا    هاي ملی و بـومی  کید بر فرهنگ و ارزشأبا ت تینهالوپن در  داند. می

و همچنین اتحادیه اروپا و همگرایـی را  است   گرایی به شدت مخالف چندفرهنگ
دانـد و  علیـه آن    ست رفتن هویت و پاك شدن مرزهاي ملی خـود مـی  مایه از د
  کند. گیري می موضع

اعتمادي به سیاستمداران و  نارضایتی از عملکرد دولت و نهادهاي رسمی و بی
ـ  جبهه ملیاحزاب اصلی یکی از دالیل رشد راست افراطی بوده است.  ماهیـت   اب

بسـیاري از   ؛ بنابراینداند می سیون واقعی نظام حاکمیخود را اپوز ،ساختاري ضد
ـ  افراد بدون داشتن وابستگی ایدئولوژیکی و صرفاً نشـان دادن اعتـراض بـه     رايب

ي أدر چـارچوب بحـث ر  ایـن امـر   دهنـد کـه    ي مـی أر حزبنظام حاکم به این 
  اعتراضی مورد بررسی قرار گرفت.

از سوي دیگر عوامل اقتصـادي و اجتمـاعی و مسـائلی ماننـد جهـانی شـدن،       
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با این  ؛اند ثیرگذار بودهأاري و افزایش جرم و جنایت همگی روي این مسئله تبیک
عوامل اقتصادي در مقایسـه بـا مسـائل فرهنگـی و      ،دشگونه که ثابت  حال همان

ـ   تري داشـته  رنگ هویتی نقش کم کـه بـا بررسـی آمـاري رویکـرد       طـوري ه انـد ب
تبعات آن مشخص  هراسی و موضوع مهاجرت و شهروندان به مسائلی مانند اسالم

ترین عامل گرایش شهروندان به حمایت از احـزاب راسـت افراطـی را     د اصلیش
دهند و بیشترین حمایت  موضوعات وابسته به مسئله هویت و فرهنگ تشکیل می

و  کننـد  میشود که مهاجران را تهدید فرهنگی تلقی  از سوي شهروندانی ابراز می
  دانند. ویت خود میها و ه آنها را باعث از دست رفتن ارزش

د شـ سرانجام با بررسی هواداران و پایگاه اجتماعی راسـت افراطـی مشـخص    
تعداد زیادي از جوانان  جبهه ملیهمچنین  .دهند اکثریت آنها را مردان تشکیل می

 است.و از این نظر در مقایسه با احزاب دیگر پیشتاز است را به خود جلب کرده 
از نظـر طبقـه    .دارنـد  یسـطح تحصـیالت پـایین    از سوي دیگر هواداران معمـوالً 
هاي مختلفی را به خود جلب کننـد کـه     اند طیف اجتماعی نیز این احزاب توانسته

  تر است. حضور طبقه کارگر در حمایت از راست افراطی پر رنگ هادر میان آن
و  نبـوده اي  حاشیه جریان دیگرتوان گفت این  توجه به دورنماي موجود می با

ثیرگذاري داشـته  أهاي مختلف سیاسی و اجتماعی نقش ت در عرصه است  توانسته
کنند براي کسـب نظـر    اکنون سعی می که احزاب راست میانه هم طوريه ب ؛باشد

گرایـی و مهـاجرت    هواداران راست افراطی شعارهایی در مخالفت با چنـدفرهنگ 
در قبـال  ه ککنند  سر دهند و احزاب چپ نیز براي کسب آراي این افراد اعالم می

  گیري خواهند کرد. مهاجران غیرقانونی سخت
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