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 ؛یجمهوراستیر انتخابات در مکرون یروزیپ

 اروپا و فرانسه یاسیس اندازچشم در شکاف

 

  

 

 

 چکیده 

انتخابات دور  امانوئلجمهوری  ریاست  یازدهمین  مجدد  پیروزی  با  رهبر  مکرون    فرانسه 

به احزاب رادیکال   افزایش تمایل شهروندان  پایان رسید.  به  به پیش«  حزب »جمهوری 

درباره آینده سیاسی جمهوری فرانسه و حتی  هایی  راست منجر به نگرانیویژه  به  چپ و

فرانسه با رشد  ازجمله  اروپا شده است. در چند سال اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و  

و این احزاب در انتخابات مختلف موفق به کسب  اند  قابل توجه احزاب راستگرا مواجه بوده

آرا از  احزاب  اند.  سیاسی شدههای  و کسب سمتشهروندان    ی بخشی  بستر،  همین  در 

حزب »مجمع ملی« به رهبری خانم ژان مارین لوپن در دور  ویژه  به  راستگرای فرانسه و 

به کسب مجموعاً   موفق  انتخابات  بار دوم    57اول  برای  لوپن  مارین  و  آرا شدند  درصد 

جمهوری  ریاست  انتخاباتدر دور دوم  مکرون    به رقیب اصلی  2017همچون انتخابات سال  

این دوره تعداد آرا این تفاوت که در  با  به پنج سال گذشته    یتبدیل شد؛  لوپن نسبت 

در دور دوم انتخابات، نگرانی مکرون    رغم پیروزیدنبال این نتایج و به  افزایش یافته بود. به

رانسه  منتخب ف جمهور  رئیساز رشد راست افراطی در فرانسه به حدی افزایش یافته که  

طی سخنرانی خود پس از پیروزی و حتی وزرای کابینه او به ایجاد شکاف و نارضایتی در  

 کردند.تأکید تر به آن جامعه سیاسی فرانسه اعتراف و بر ضرورت رسیدگی سریع
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 مقدمه 

به دور دوم کشیده شد.    2022فرانسه در سال  جمهوری  ریاست  یازدهمین دور انتخابات

  50جمهوری فرانسه هریک از نامزدها برای پیروزی در انتخابات به بیش از  طبق قانون  

منتخب دوره  جمهور  رئیسمکرون    درصد آرا نیاز دارند. در دور نخست انتخابات، امانوئل

درصد و ژان مارین لوپن رهبر    8/27( و رهبر حزب »جمهوری به پیش«  2017گذشته )

ملی«   »مجمع  افراطی  راست  ا  2/23حزب  انتخابات درصد  لذا  کردند.  کسب  را  آرا    ز 

و لوپن در دور دوم  مکرون    همچون دوره گذشته، به عرصه رقابت میان جمهوری  ریاست

درصد در برابر مارین لوپن با    5/58موفق شد با کسب  مکرون    بار هم  اما این   ،تبدیل شد

جمهور  ئیسساله اولین ر44مکرون    ، پیروزی خود را تکرار کند. اکنونادرصد از آر  5/41

د.  الیزه شو  کاخ   سال گذشته است که توانسته دو دوره پیاپی ساکن   بیستفرانسه طی  

بار در    سال پیش توانسته بود برای دومین  بیستژاک شیراک در انتخابات    پیش از او، 

های گذشته، اقبال  اما نقطه تمایز اصلی این دور از انتخابات نسبت به دوره  ،دالیزه بمان

احزاب راستگراست. موضوعی که منجر به  ویژه  به  بیشتر مردم فرانسه از احزاب رادیکال و 

 نگرانی از روند رو به رشد راست افراطی در فرانسه و حتی اروپا شده است.

 

 نسهانداز سیاسی جمهوری فراشکاف در چشم

کشور    این  له مهم در فضای سیاسی ئفرانسه دو مس  2022جمهوری  ریاست  انتخاباتدر  

 : گرفت  مورد توجه قرار

فرانسه  جمهوری  ریاست  کاهش نرخ مشارکت شهروندان: پیش از برگزاری انتخابات  .1
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منطقههایی  نگرانی  انتخابات  در  مشارکت  پایین  نرخ  تکرار  سال  درباره  وجود   2021ای 

سال  نرخ مشارکت به اندازه انتخابات    2022جمهوری  ریاست  داشت. اگرچه در انتخابات

اما گذشته   نبود،  به  در مجموع  پایین  با کاهش مواجه شد؛  این دوره هم  ای که  گونهدر 

درصد در دور دوم    28درصد از شهروندان واجد شرایط در دور اول و حدود    25حدود  

میلیون    7/48میلیون نفر جمعیت فرانسه، حدود    68از حدود    1  انتخابات شرکت نکردند.

درصد در انتخابات    63حدود    و دور دوم   65در دور اول حدود    کهد  ی بودنأدارای حق ر  نفر

. یعنی در دور دوم انتخابات هم میزان مشارکت نسبت به دوره اول کاهش  شرکت کردند

 . یابدر دور دوم انتخابات کاهش میمشارکت د میزان طور سنتیهیافت؛ البته در فرانسه ب

 

 2(1965- 2022)  فرانسه   یجمهوراستیر  انتخابات  در  شهروندان  مشارکت نرخ

 

 

 

 

 

 

 
1   . Marie Jourdain (2022). " Experts react: It’s Macron vs. Le Pen, with Europe’s future 

on the line". Atlanticcouncil: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-

atlanticist/macron-le-pen-experts-react-france-president-election/ 

2   . Statista (2022). "Voter turnout in the presidential elections in France between 1965 

and 2022, by round". https://www.statista.com/statistics/1068866/participation-rate-

voter-turnout-presidential-elections-france/ 
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درصد رسید که این میزان    28میزان آرای سفید در دور دوم انتخابات به  همچنین  

است. بدین ترتیب   2017از سال   تردرصد بیش 5/2و    سابقه بودهتاکنون بی  1۹6۹از سال  

جمهوری  ی ممتنع بین دو دوره ریاستأر  2017و    1۹6۹های  پس از سال  برای سومین بار

باعث شد تا »ژان لوک مالنشِن« نامزد جناح چپ  مسئله    یافت. همین در فرانسه افزایش  

ممانعت  منظور  بهرادیکال که در دور اول انتخابات در جایگاه سوم قرار گرفت و در دور دوم  

ناچار از رهبر حزب جمهوری به پیش حمایت کرد، پس از پیروزی  رشد راست افراطی به  از

خواند که »در اقیانوسی از آرای ممتنع،  بجمهوری پنجم  جمهور  رئیسبدترین  ، او را  ماکرون

 1ت«.سفید و باطل شناور شده اس

  ی ط  ی جمهوراستیعدم مشارکت در انتخابات ر  زانی م  ن یشتریفرانسه ببدین ترتیب  

پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین ازجمله  عواملی همچون    2سال گذشته را تجربه کرد.  20

  گواهی واکسیناسیون، ورود دیرهنگام ارائه  گیری کرونا، لزوم  همهافزایش قیمت سوخت،  

انتخاباتی و  مکرون   رقابت  نامبه عرصه  با دیگر  دالیل  ازجمله    زدهاعدم پذیرش مناظره 

 شود.می دهندگان برشمردهیأکاهش میزان مشارکت ر

  کارشناسان   توجه   ی جمهور است ی ر   انتخابات   اول   دور   ج ی نتا :  فرانسه   ی اس ی س   ی فضا   در   شکاف   . 2

  حزب   دو   انتخابات،   ن ی ا   ی ط .  کرد   جلب   فرانسه   پنجم   ی جمهور   ی اس ی س   ی فضا   در   ی رات یی تغ   به   را 

  چپ   حزب   و   3خواهان« ی »جمهور   کار محافظه   حزب   شامل   فرانسه   ی اس ی س   خ ی تار   ی سنت 

 
 https://b2n.ir/q48417ایرنا:  1.

2   . Thomas Saunders (2022). "French election results 2022: Five things we learned 

from round one and what it means for Le Pen and Macron". Inews: 

https://inews.co.uk/news/world/french-election-results-2022-round-one-what-mean-

le-pen-macron-1570165 

3. Les Républicains  
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  1. کردند   کسب   را   آرا   درصد   پنج   از   کمتر   بلکه   افتند، ی ن   راه   دوم   دور   به   تنها   نه   ها« ست ی ال ی سوس » 

  از   متشکل   ی اصل   ان ی جر   و   مرکز   جناح   درمجموع 

  حزب   ، ماکرون   به   متعلق   ش ی پ   به   ی جمهور :  احزاب 

  سبز   حزب   و   خواهان ی جمهور   ها، ست ی ال ی سوس 

  ن ی ا   از   که   کردند،   کسب   را   آرا   درصد   42  حدود 

مکرون   حزب  به  متعلق  تنها  درصد  27 هم  تعداد 

  درصد   57  مجموعًا  چپ   و   راست   ی افراط   جناح   به   متعلق   ی نامزدها   که   است   ی درحال   ج ی نتا   ن ی ا   2. بود 

  ن ی ا   ی ط   درواقع .  بود   راستگرا   احزاب   ی نامزدها   به   متعلق   آرا   درصد   ن ی شتر ی ب   که   3کردند   کسب   را   آرا 

  دست به   پنجم   ی جمهور   ل ی تشک   زمان   از   را   جه ی نت   ن ی بهتر   ی افراط   راست   احزاب   انتخابات،   از   دور 

 . است   ه فرانس   جامعه   ی سرخوردگ   و   خشم   زان ی م   از   روشن   ی ا نشانه   احزاب   ن ی ا   ت ی موفق .  ند د آور 

  

 
1   . Marie Jourdain (2022). " Experts react: It’s Macron vs. Le Pen, with Europe’s future 

on the line". Atlanticcouncil: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-

atlanticist/macron-le-pen-experts-react-france-president-election/ 

2   . Roger Cohen (2022). "Macron to Face Le Pen for President as French Gravitate 

Toward Extremes". Nytimes: 

https://www.nytimes.com/2022/04/10/world/europe/french-presidential-election-

macron-le-pen.html 

3   . Marie Jourdain (2022). " Experts react: It’s Macron vs. Le Pen, with Europe’s future 

on the line". Atlanticcouncil: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-

atlanticist/macron-le-pen-experts-react-france-president-election/ 
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 ( 1995- 2022افزایش حمایت از راست افراطی در نقاط مختلف فرانسه )

 

 

 

 

 

 

 

 

این مذکور،  شواهد  بهبراساس  که چشممی  نظرگونه  بهرسد  فرانسه  سیاسی  صورت  انداز 

حرکت کرده  راست  ویژه  به  افراطی و   سوی جریان ها به  در طول سالرادیکال تغییر کرده و  

. به اعتقاد برخی از کارشناسان، با توجه به اینکه در دور اول انتخابات سه نامزد متعلق  است

(، راست افراطی )مارین لوپن( و چپ افراطی )مالنشن( درمجموع حدود  ونماکربه مرکز )

کردند،    73 کسب  را  آرا  با  چشمدرصد  فرانسه  سیاسی  حتی  نوعی  انداز  یا  بازسازی 

نماینده  این سه نامزد  ت.  مواجه اس   «این سه قطب  پیراموندهی مجدد احزاب  سازمان»

ژان  »  1اند.برآمدهزندگی سیاسی فرانسه  نوعی از تعریف  که به  ای هستندجانبهسه  شکاف

از    «اسلبورن فرانسه  انتخابات  اول  نتیجه دور  به  اشاره  با  لوکزامبورگ  امور خارجه  وزیر 

 
1   . Lara BULLENS (2022). " With traditional parties on the wane, French political 

landscape has become a ‘three-way split’". france24: 

https://www.france24.com/en/europe/20220411-with-traditional-parties-on-the-

wane-french-political-landscape-has-become-a-three-way-split 
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کلمان  حتی » . یاد کرد  «جنگ داخلی سیاسی»عنوان نوعی  به  فرانسه،وضعیت موجود در  

در دور دوم انتخابات را یک »نبرد  مکرون    پاریس هم پیروزیوزیر امور اروپایی دولت    «بون

 سیاسی علیه راست افراطی« برشمرد.  

به به روند مذکور،  امانوئلرسد حتی بهمی  نظربا توجه  مکرون    رغم پیروزی مجدد 

  فرانسه  سیاسی انداز  چشماطمینانی برای  جمهوری، به دو دلیل  برای پنج سال آتی ریاست

 وجود ندارد: در آینده

خواهد  جمهوری  ریاست  دار سمتعهده  2027تنها تا سال  مکرون    با پیروزی مجدد، ـ  

که جانشین مشخصی از احزاب جریان  درحالی    بود و امکان انتخاب مجدد وی وجود ندارد. 

دیگر شود و بدین ترتیب بار  در فضای سیاسی فرانسه دیده نمیمکرون    اصلی یا مرکز برای

برای جناح انتخابات  های  فضا  احزاب در  اینکه    1گردد. کشور مهیا میاین  افراطی  ضمن 

کرد که رقابت هنوز تمام نشده و  تأکید  مارین لوپن پس از شکست در دور دوم انتخابات  

شود. انتخابات مجلس فرانسه  می  حزب او برای نبرد در انتخابات مجلس آماده رویارویی

 در ماه ژوئن برگزار خواهد شد.  

راست افراطی یک    یرغم پیروزی دوباره رهبر حزب جمهوری به پیش، رشد آرا بهـ  

رونو  تواند آینده آن را نیز تهدید کند. »می  شود کهمی  زلزله سیاسی برای فرانسه محسوب

درصد آرا توسط رهبر حزب مجمع ملی در    42پس از کسب    وزیر دارایی فرانسه  «لو مر

انتخابات،   فرانسهأضمن تدور دوم  ایجاد دوپارگی در جامعه  راه  یید  حلی سریع  خواهان 

 
1   . Lara BULLENS (2022). " With traditional parties on the wane, French political 

landscape has become a ‘three-way split’". france24: 

https://www.france24.com/en/europe/20220411-with-traditional-parties-on-the-

wane-french-political-landscape-has-become-a-three-way-split 
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عنوان یک نیروی  شد. درواقع احزاب جریان اصلی هنوز راست افراطی را بهمسئله    برای این

و به همین دلیل نیز این    1دانند می  جمهوری فرانسههای  ضدسیستم و ناسازگار با ارزش

به با  رغم اختالفاحزاب  او جهت  ماکروننظر  از  به حمایت  ناچار  انتخابات  ، در دور دوم 

 مقابله با رشد راست افراطی شدند.

 

 جمهوریدر دوره دوم ریاستمکرون  سیاست خارجی و اروپایی امانوئل 

دهد تا بتواند  می به او این امکان راجمهوری ریاست برای دور دوممکرون  پیروزی امانوئل

خارجی فعالیت  در حوزه  عمیق برای ایجاد میراث خود چه در عرصه داخلی و چه    طوربه

برای  پویاتر  یبه دنبال نقش خود ثابت کرده که جمهوری ریاست در دوره اول مکرون  کند.

مکرون    رسد مواضع سیاست خارجینظر نمیاست. با این حال به  در نظام جهانیفرانسه  

در دوره دوم حضور در کاخ الیزه، نسبت به دوره قبل تفاوت چندانی داشته باشد؛ هرچند  

عنوان صدراعظم آلمان و وقوع  پایان دوران آنگال مرکل بهازجمله  که برخی از رویدادها  

المللی  تر پاریس در موضوعات بیننی فعالآفریجنگ میان روسیه و اوکراین منجر به نقش

 آن توجه بیشتر به اتحادیه اروپا خواهد شد: تبع به و یف کی جنگ مسکو وازجمله 

در انتخابات  مکرون    در بحبوحه جنگ اوکراین، پیروزی  جنگ روسیه و اوکراین:ـ  

هسته توان  که  کنند  حاصل  اطمینان  تا  است  متحدان  برای  بزرگ  فرانسه  کمکی  ای 

همچنان کمکی برای ناتو و اتحادیه اروپا در برابر تهدیدات احتمالی از سوی روسیه خواهد  

 
1   . Michele Barbero (2022). " Le Pen’s Late Surge Could Be Another French 

Revolution". Foreignpolicy: https://foreignpolicy.com/2022/04/08/france-election-

far-right-le-pen-macron/ 
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تاکنون درباره حمایت نظامی از اوکراین محتاط  مکرون    ، بود. به اعتقاد برخی از تحلیلگران 

یف  کی   بیشتری از های  پاریس حمایت احتمااًل    و حاال با پشت سر گذاشتن انتخابات، عمل کرده  

دیپلماتیک دوجانبه میان روسیه و  های  ها در چارچوب رایزنی عمل خواهد آورد. این حمایت به 

اوکراین، ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به اوکراین، اعمال تحریم علیه روسیه در اتحادیه  

و نیز پذیرش پناهندگان اوکراینی دنبال خواهد شد.  یف  کی   میانجیگری میان مسکو و اروپا،  

عنوان رئیس  ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد و به فرانسه تا پایان ماه ژوئن ریاست دوره 

که   جایی  غربی،  بالکان  منطقه  به  را  خود  توجه  باید  مدت،  این  در  اروپا  اتحادیه  دوفاکتو 

کند، متمرکز  می   سیاسی و جنگ روسیه و اوکراین صلح شکننده اروپایی را تهدید های  بحران 

آفرینی بیشتری در بحران اوکراین خواهد داشت و  در نبود مرکل قدرت نقش مکرون    کند. لذا 

درصدد ایجاد یک پاسخ مشترک اروپایی به بحران اوکراین و جلوگیری از تهدیدات روسیه  

تواند منجر به  می   پاریس پیرامون حل بحران اوکراین، های  تالش در عین حال    1برخواهد آمد. 

بهبود روابط فرانسه با آمریکا و انگلیس گردد؛ روابطی که پس از پیمان »آکوس« میان آمریکا،  

 انگلیس و استرالیا منجر به نارضایتی فرانسه از متحدان شده بود.  

های  بین انتخابات ملی فرانسه و سیاست ای  طور کلی ارتباط فزاینده به   اتحادیه اروپا: ـ  

فرانسه در اغلب تصمیمات  جمهور  رئیس داخلی از یک سو و مسائل اروپایی از سوی دیگر وجود دارد.  

در زمان بروز بحران در  ویژه  به   استراتژیک داخلی و خارجی اتحادیه اروپا نقش دارد. این موضوع 

و عواقب ناشی از آن برای کشورهای عضو اتحادیه  بحران جنگ میان روسیه و اوکراین  ازجمله  اروپا  

 
1   . THOMAS ADAMSON (2022). " Why this week’s French elections matter to the 

wider world". Apnews: https://apnews.com/article/2022-french-elections-global-

impact-cbbe60bf78f1aa1c9c4732a3cd952a95 
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تالش  جمهوری  ریاست   در پنج سال اول مکرون    امانوئل   1اروپا از اهمیتی دوچندان برخوردار است. 

المللی تقویت و دنبال  تیکی اتحادیه اروپا را در یک محیط رقابتی بین ی ژئوپل های طلبی کرد تا جاه 

با قدرتی بیش از گذشته از  مکرون    رود که می   هم انتظار جمهوری  ریاست   کند. لذا در دور دوم 

تشویقِ  های  پروژه  و  توانمند  دفاعی  بازیگر  به  اروپا  اتحادیه  تبدیل  همچون:  اروپا  اتحادیه 

رسد با  می   نظر کلیدی استراتژیک اتحادیه اروپا حمایت کند. به های  گذاری بیشتر در بخش سرمایه 

می  جنگ  وقوع  به  و  توجه  اروپا  اتحادیه  استراتژیک  خودمختاری  تقویت  اوکراین،  و  روسیه  ان 

ویژه  به   تبدیل شود. جمهوری  ریاست   در دوره دوم مکرون    ترین هدف توانمندی دفاعی آن به اصلی 

آنگال مرکل،  برخالف دوران صدراعظمی  اصلی مکرون    اینکه  آلمان  این دوره همراهی  ترین  در 

دارد. از زمان وقوع    همراه به   دفاعی اتحادیه اروپا های  یت توانمندی شریک اروپایی خود را برای تقو 

ف، دولت ائتالفی جدید آلمان به صدراعظمی اوالف شولتس از افزایش  ی جنگ میان مسکو و کی 

تبدیل اتحادیه اروپا به یک قدرت نظامی  مکرون    هدف اصلی   2کند. نظامی حمایت می های  هزینه 

  خودمختاری استراتژیک و تشکیل یک ستون اروپایی ناتو است. در همین راستا، معتبر همراه با  

ثرتر در  ؤ و م تر  سریع   فشار بیشتری بر شرکای اروپایی خود اعمال خواهد کرد تا فرانسه  احتماالً  

  علیه روسیه حرکت کنند. البته همین فشارها ها  تحریم   اعمال ازجمله  راستای اهداف اتحادیه اروپا  

 
1   . Thierry Chopin, Samuel B. H. Faure (2022). "Presidential Election 2022: A 

Euroclash Between a “Liberal” and a “Neo-Nationalist” France Is Coming". 

Intereconomics: 

https://www.intereconomics.eu/contents/year/2021/number/2/article/presidential-

election-2022-a-euroclash-between-a-liberal-and-a-neo-nationalist-france-is-

coming.html 

2   . Susi Dennison and Tara Varma (2022). "A certain idea of Europe: How the next 

French president can lead". European Council on Foreign Relations (ecfr): 

https://ecfr.eu/publication/a-certain-idea-of-europe-how-the-next-french-president-

can-lead/ 
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  1تواند منجر به بروز اختالف در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردد. می 

سیاست خارجی مانند  های  رسد در دیگر حوزه نظر نمی جدا از این دو موضوع کلیدی، به 

ای ایران مواضع فرانسه دچار تغییر قابل توجهی شود هرچند که در صورت  موضوع پرونده هسته 

ناچار به هماهنگی مواضع خود با اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد بود. در  ای، پاریس  توافق هسته 

  از دوره اول مکرون   حوزه غرب آسیا هم با توجه به کاهش حضور نظامی آمریکا در این منطقه، 

با تبعیت از سنت گلیستی در عرصه سیاست خارجی، درصدد احیای نفوذ و  جمهوری  ریاست 

آسیا برآمد. اکنون نیز با توجه به درگیری روسیه در جنگ    آفرینی فرانسه در غرب تشدید نقش 

برای نفوذ در منطقه  جمهوری  ریاست   در دوره دوم مکرون    های اوکراین، احتمال تشدید تالش 

 ثر در غرب آسیا تبدیل گردد. ؤ وجود دارد تا بدین ترتیب فرانسه به بازیگری م 

 

 اتحادیه اروپاروند رو به رشد راست افراطی در کشورهای عضو 

زیادی در سطح داخلی و خارجی مواجه بوده و به  های  های اخیر، اروپا با چالشدر سال

شود.  می  همین سبب اصالحات در ساختارهای سیاسی و سیاستگذاری ضروری احساس

درنتیجه همین احساس نیاز، یک واکنش غریزی در میان عموم مردم اتحادیه اروپا ظاهر  

اق بازسازی و شفافیت هویت خود برای کسب احساس امنیت کرده  شده که آنها را مشت

مارین لوپن هم گواهی بر این  ویژه  به  است. استقبال مردم فرانسه از نامزدهای راستگرا و

تعداد آرای بیشتری را نسبت به رقیب راست افراطی خود کسب  مکرون  مدعاست. اگرچه

 
1   . THOMAS ADAMSON (2022). " Why this week’s French elections matter to the 

wider world". Apnews: https://apnews.com/article/2022-french-elections-global-

impact-cbbe60bf78f1aa1c9c4732a3cd952a95 
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آرا مجموع  که  است  این  واقعیت  اما  از    کسب شده   ی کرد،  دور  این  در  راستگرا  احزاب 

ریاست دورهانتخابات  هر  از  بیش  بوده  جمهوری،  فرانسه  پنجم  انتخابات جمهوری  از  ای 

ترین نیروی سیاسی در  توان گفت که راست افراطی به بزرگمی  است. بر همین اساس هم 

رود  نمیفرانسه تبدیل شده است. اما رشد احزاب راستگرا تنها در فرانسه با سرعت پیش  

گیری آنها در  و حضور این احزاب در پارلمان دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا قدرت

   1بیشتر کشورهای اروپایی عادی شده است.

در   افراطی  راست  فرصت   کل احزاب  تنها  نه  و  هستند  افزایش  حال  در  های  اروپا 

بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا  ای برای ورود به دولت و هدایت آنها در  گرایانه واقع 

به  دارد.  ادامه  اروپا  قاره  سراسر  در  همچنان  آنها  موفقیت  بلکه  نیروهای  گونه دارند،  که  ای 

ناسیونالیست راستگرای افراطی دیگر در حاشیه زندگی سیاسی اروپا قرار ندارند. بلکه در اکثر  

در روند انتخابات بخشی از آرا را  اند کشورهای اروپایی، احزاب سیاسی راست رادیکال توانسته 

خود اختصاص دهند. در حال حاضر مجارستان و لهستان تحت حاکمیت نیروهای راستگرا  به 

های  هستند. احزاب جناح راست در کشورهای ایتالیا، بلژیک، فنالند و اتریش با ورود به دولت 

های طوالنی  غال که برای مدت حتی اسپانیا و پرت اند.  دولتی دست یافته های  ائتالفی به رده 

شاهد ظهور احزاب راستگرا    دلیل عدم وجود نیروهای راست رادیکال مورد توجه بودند، اخیراً به 

اکنون حزب راستگرای »ُوکس«   2هستند  به   3و  پارلمانی  اسپانیا  عنوان سومین حزب بزرگ 

 
1    . Cui Hongjian (2022). " Far right potentially the Achilles’ heel of European political 

development". Globaltimes: https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259206.shtml 

2   . Werner Krause (2022). " Copying the far-right doesn’t help mainstream parties. But 

it can boost the far-right". Irishexaminer: 

https://www.irishexaminer.com/opinion/commentanalysis/arid-40850651.html 

3  . Vox 
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سومین    2017ال  در انتخابات س   1شود. حتی حزب راستگرای »بدیل برای آلمان« می   محسوب 

شد. اگرچه این حزب در انتخابات مجلس  می   حزب در مجلس فدرال )بوندستاگ( محسوب 

در سطح ملی با شکست مواجه شد، اما همچنان در ایاالت شرقی زاکسن    2021فدرال سال 

   2  ترین نیروی انتخاباتی واحد عمل کرد. عنوان بزرگ و تورینگن به 

شود و به پارلمان اروپا  کشورهای اروپایی محدود نمیاما رشد راست افراطی تنها به  

سوم نمایندگان نیروهای راست  یک   هم کشیده شده است. در پارلمان کنونی اروپا، تقریباً

آنان در پارلمان طی یک دهه دو برابر شده است.  های افراطی هستند؛ یعنی تعداد کرسی

عمومی اروپایی به همگرایی اروپاست. هرچند که  این افزایش، بازتابی از رشد بدبینی افکار  

تاکنون اختالفات ایدئولوژیکی میان نمایندگان راستگرای پارلمان اروپا مانع از ایجاد یک  

 3گروه حزبی واحد راستگرا درون پارلمان شده است. 

  در   ی ستیترور  حمالت  از  ی ناش  ت یامن  بحران  و  مهاجرت  بحران  ،ی مال  یهابحران   بروز

 نظربه.  شوندیم  برشمرده  اروپا   در   ی افراط  راست   رشد  ی اصل   لیدال  ییاروپا  یکشورها

  داشته   ییاروپا  ییراستگرا  رشد  در   ی کمتر  ریثأت  ی اقتصاد  عوامل   ان، یم   نیا  از   رسد یم

  ازجمله   ، یافراط  راست   رشد  با  ر یدرگ  ی کشورها  از  یبرخ  در   ی کاری ب  نییپا  نرخ  را یز  باشد؛

  یهاگروه  نیا  تیمحبوب  از   مانع  نتوانسته(  درصد  2/3)   هلند  و(  درصد  7/3)  آلمان 

 
1  . AFD 

2   . Hafeez ullah Khan (2022). " An overview of the rise of right-wing nationalism in 

Europe". Globalvillagespace: https://www.globalvillagespace.com/an-overview-of-

the-rise-of-right-wing-nationalism-in-europe/ 

3   . Marie-Eve Bélanger and Natasha Wunsch (2022). "The populist radical right in the 

European Parliament: A new force?". European Politics and Policy (EUROPP): 

https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2022/02/08/the-populist-radical-right-in-the-

european-parliament-a-new-force/ 
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  راست   رشد  یبرا  فاکتور  ن یتریقو  مهاجرت  موضوع  اما  1. شود  نژادپرست  و  ضدمهاجرت

  ین یبشیپ   لگرانیتحل   از  ی برخ  هم  سبب  نیهم  به.  شودیم   محسوب   اروپا   در  یافراط

  یی اروپا   ی اصل   ان یجر  احزاب  ی سو  از   مهاجرت   نه یزم   در   سخت  یی ها استیس  اتخاذ   کنند یم

  ین یآفرنقش  قدرت  بیترت  نی بد  و   برگرداند  مرکز   جناح   سمت  به   را  دهندگان یأر  بتواند

  به  پاسخ   در   و   ریاخ   یهادهه  ی ط  لذا .  ابدی   کاهش   کال یراد  راست   ی هاجناح  ی اسیس

  و  مهاجرت  نهیزم   در  یغرب  یاروپا   ی اصل  انیجر  احزاب  کال،ی راد  راست  ی هاتیموفق 

  عنوانبه.  اندکرده  حرکت  انهیراستگرا  یهااستی س  سمت  به  یاندهیفزا  طوربه  اروپا  ییهمگرا

  برخالف  ها«دموکرات  الی»سوس  حزب  دانمارک،  201۹  سال  یسراسر  انتخابات  در  نمونه

  ی افراط  راست  حزب   شکست  به  موفق   ضدمهاجرت   ی دستورکار  اتخاذ   با   خود،   سابق  هیرو

  ی گواه  را   ی افراط  راست  ی اس یس   احزاب  نفوذ   توان یم  درمجموع  3.شد  2دانمارک«   »مردم

  قابل  یسخت به  که  دانست  انییاروپا  انی م  در  انهیگرایمل  احساسات  مجدد  تیمحبوب  بر

  خواهد   ل یتبد  ل یآش  پاشنه   به  یی اروپا  یها استیس  نده یآ  تحوالت  یبرا  و   است   ی پوشچشم

 4.شد
 

 
1   . Hafeez ullah Khan (2022). " An overview of the rise of right-wing nationalism in 

Europe". Globalvillagespace: https://www.globalvillagespace.com/an-overview-of-

the-rise-of-right-wing-nationalism-in-europe/ 

2  . Danish People 

3   . Werner Krause (2022). " Copying the far-right doesn’t help mainstream parties. But 

it can boost the far-right". Irishexaminer: 

https://www.irishexaminer.com/opinion/commentanalysis/arid-40850651.html 

4   . Cui Hongjian (2022). " Far right potentially the Achilles’ heel of European political 

development". Globaltimes: 

https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259206.shtml 
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 بندیجمع

افراطی در میان کشورهای اروپایی و حتی ساختارهای  راست  های  رشد احزاب و گرایش

شود. تا جایی که امروزه حضور راست افراطی در برخی  می  روز تشدید اتحادیه اروپا روزبه

قدرت و حتی مجالس کشورهای عضو اتحادیه اروپا به امری عادی تبدیل  های  از عرصه

بر روند رو به رشد راست  ییدی  أفرانسه مهر ت  2022جمهوری  ریاست  شده است. انتخابات 

سبب کاهش نرخ مشارکت شهروندان از  افراطی در کشورهای اروپایی بود. انتخاباتی که به

راست از سوی دیگر  ویژه  به  احزاب رادیکال چپ و   ییک سو و افزایش قابل توجه تعداد آرا 

امانوئل مجدد  پیروزی  اگرچه  گرفت.  قرار  توجه  انتخاباتمکرون    مورد  دوم  دور    در 

س قدرت سیاسی فرانسه شد، اما این  أمانع از حضور راست افراطی در رجمهوری  یاستر

تواند حقایق نهفته در فضای سیاسی فرانسه را پنهان کند. واقعیت این است  پیروزی نمی

منجر به کاهش  مکرون    لحاظ سیاسی تقسیم شده و پیروزی متزلزلکه جامعه فرانسوی به

تواند منجر  می  گردد؛ امری کهمی  همه مردم فرانسههور  جم رئیسعنوان  مشروعیت او به

هم در سخنرانی  مکرون    های بیشتر در جمهوری فرانسه گردد.به بروز اعتراضات و ناآرامی

خود پس از پیروزی در انتخابات، بارها به خشم راست افراطی و ناامیدی چپگرایانی که  

راست    یکرد. عالوه بر این، تعداد آراند، اشاره  دی داأفقط برای مخالفت با لوپن به او ر

این جناح ومی  افراطی نشان به مارین  ویژه  به  دهد که احزاب  حزب مجمع ملی متعلق 

از قدرت های حزبی درون  لوپن توانایی کسب کرسی در مجلس و حتی تبدیل به یکی 

را با  مکرون    جمهوری ریاست  تواند دوره دوم می  همامر  مجلس فرانسه را دارند و همین  

 در زمینه انتخاب نخست وزیر و کابینه مواجه سازد.   هایی چالش
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اولویت سو،  دیگر  اروپایی در  و  خارجی  سیاست  اصلی  دوم مکرون    های  دوره    در 

جنگ روسیه و اوکراین و نیز تقویت توانمندی دفاعی اتحادیه اروپا خواهد  جمهوری  ریاست

فرانسه و اتحادیه اروپا را به  های  با تمرکز و توان بیشتری کمک مکرون    بود. در این دوره 

دیپلماتیک خود را برای پایان  های  سمت اوکراین روانه خواهد کرد و در عین حال تالش

  ثر از وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین،أدهد. ضمن اینکه متمی  دادن به جنگ افزایش 

ژیک اتحادیه اروپا و تشکیل یک ستون  عنوان حامی اصلی خودمختاری استراتبهمکرون  

اتحادیه اروپا در راستای    ی اروپایی ناتو با همراهی آلمان فشار بیشتری را بر دیگر اعضا 

بحث اگرچه  لذا  کرد.  خواهد  اعمال  هدف  این  با  های  تحقق  اروپا  اتحادیه  در  دفاعی 

للی و همراهی  المزیادی از سوی اعضا مواجه است، اما با توجه به شرایط بینهای  چالش

آتی اتحادیه اروپا  های  توان انتظار داشت که در سالمی  آلمان و فرانسه برای این هدف، 

چه و  دهد  افزایش  را  خود  دفاعی  و  نظامی  نقشبودجه  در  بسا  بیشتری  نظامی  آفرینی 

 المللی داشته باشد. بینهای بحران
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