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 چکیده

های اخیر از طریق احزاب و جریانات راست افراطی، پس از پوپولیسم در دهه
یک دوره فترت )در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ(، به صحنه سیاسی 

اروپایی بازگشته است. بازگشت پوپولیسم به صحنه سیاسی  هایدموکراسی
کشورهای اروپای غربی در قالب جریانات راست افراطی، ریشه در شکست 

شدن اقتصاد و به مسائلی چون جهانی مناسباحزاب سنتی در پاسخ کافی و 
مهاجرت و مهاجران،  فرهنگ، سرعت و مسیر ادغام در اتحادیه اروپا، مسئله

ها و سیاست طبقاتی، کاهش عالقه مردم به مشارکت ایدئولوژی افول اهمیت
مداران دارد. احزاب راست سیاسی و بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیاست

اند با شعارهای پوپولیستی، نه تنها حضور اخیر توانسته یافراطی، در چند دهه
 ایهملموسی در حیات سیاسی این جوامع داشته باشند، بلکه موفقیت

. پوپولیسم راست افراطی اندکردهکسب  توجهی نیز در فرآیندهای انتخاباتیقابل
باشد که در های اخیر میدر این جوامع، تنها مدلی از پوپولیسم در دهه
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سیاسی امروز از آن تحت عنوان نئوپوپولیسم یادشده و مباحث  شناسیجامعه
طرح شده است. مقاله قابل اعتنایی در محافل آکادمیک غربی پیرامون آن م

تحلیلی، ضمن بازخوانی مباحث نظری  ـ گیری از روش توصیفیحاضر با بهره
فرانسه و تبعات  ملیِ یدرخصوص پوپولیسم، به بحث از پوپولیسم جبهه

ترین نماینده راست افراطی در صحنه عنوان برجستهگیری این حزب، بهقدرت
 .پردازدمی سیاسی فرانسه

های اجتماعی، راست افراطی، دموکراسی، جبهه پوپولیسم، جنبش ها:کلیدواژه
 ملی فرانسه
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 مقدمه

فرهنگی است، برای ـ راست در پیوند با مفهوم راست افراطی، مفهومی اجتماعی 
ای در خصوص برخی موضوعات اشاره به احزابی است که مواضع اقتدارگرایانه

 نمونه آن کنند، کهاتخاذ میهای مهاجرت نظیر قانون، نظم، شهروندی وسیاست
موضوعات . (Rydgren, 2004, 9) باشنداحزاب راست افراطی در اروپا می

ستیزی برای این احزاب، ترکیبی از ناسیونالیسم و بیگانه اجتماعیـ اقتصادی 
مثابه نوعی سیاست ارجحیت ملی یا شوونیسم رفاهی را بهتوان آناست که می

های اقتصادی این احزاب، تا حدودی تابع یاستتوصیف کرد. از این منظر، س
گرایی ملی و اقتصادی ها در چارچوب حمایتاجتماعی آنـ های فرهنگی برنامه

یا ترکیبی از آناست. از لحاظ سیاسی نیز، ویژگی اصلی این احزاب، گرایشات 
افراطی  های مونیستی راستِباشد. گرایشمونیستی و ضدیت با پلورالیسم می

های رد ارزش (2رد نظام سیاسی دموکراتیک؛  (1شود: دو شیوه بیان می نیز، به
 های دموکراتیک شهرت دارندشمول که به ارزشبرابری خواهانه و جهان

(Rydgren, 2004, 10.) 
های برجسته احزاب راست افراطی در اروپای امروزاست. پوپولیسم، از ویژگی

روپای غربی در قالب جریانات بازگشت پوپولیسم به صحنه سیاسی کشورهای ا
به  مناسبراست افراطی، ریشه در شکست احزاب سنتی در پاسخ کافی و 

شدن اقتصاد و فرهنگ، سرعت و مسیر ادغام در اتحادیه مسائلی چون جهانی
ها و سیاست طبقاتی، فساد اروپا، مهاجرت و مهاجران، افول اهمیت ایدئولوژی

در چند  (.Albertazzi& Mcdonnell, 2008, 1) نخبگان سیاسی حاکم دارد
های فراوانی انتشاریافته است که حکایت از کاهش اخیر، پژوهش یدهه

مردم به مشارکت سیاسی و بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به  یعالقه
اند که بر کاهش آمارها و ارقامی ارائه داده، هامداران دارد. این پژوهشسیاست

مشارکت سیاسی شهروندان در عرصه سیاست دموکراتیک داللت دارد. درنتیجه، 
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برداری کارگزاران هوشیار و های ساختاری مناسب و بهرهترکیبی از فرصت
اند در های اخیر، جریانات  راست پوپولیست توانستهزیرک سیاسی در دهه

چون فرانسه، سوئیس و دانمارک نتایج اروپای غربی هم برخی از کشورهای
دست آوردند و در برخی از کشورها مانند ایتالیا، استرالیا و هلند توجهی بهقابل

 &Albertazzi) دولت حضور داشته باشند یهبار در کابینبرای اولین

McDonnell,2008, 2.) 
اند با شهروندان ناامید از این احزاب از طریق اشکال جدیدتر ارتباطات توانسته

سیاست  یسیاست سنتی و نمایندگانشان ارتباط برقرار کنند و با عرضه
پراگماتیستی، توجه بخشی از شهروندان  شدهآزادسازی در مقابل سیاست نهادینه

 ها و شعارهاییخود جلب کنند. ترکیبی از وعدهو افکار عمومی را به
مردم، نجات مردم و  حقیقی، حاکمیت فریبانه نظیر دموکراسی کامل وعوام

دموکراسی از تهدیدهای ساختگی، گفتار شدیداً خصمانه در قبال احزاب حاکم و 
ها و محدود کردن مهاجرت وورود مهاجران، تبلیغات انتخاباتی آن هایسیاست

دهد. فرانسه ازجمله کشورهایی است که جریانات ها را شکل داده و میآن
اند و این سیاست پیداکرده اطی نفوذ چشمگیری در حوزهافر پوپولیست راستِ

های وسیعی در محافل آکادمیک و سیاسی این مجادالت و نگرانی احضور، منش
تحلیلی، ابتدا به  ـ گیری از روش توصیفیشده است. مقاله حاضربا بهرهکشور

آن با دموکراسی از  یبحث ازنظریات مطرح در خصوص پوپولیسم و رابطه
 هایسپس به بحث ازگرایش ؛شناسی سیاسی پرداخته استامعهمنظر ج

راست افراطی  یترین نمایندهعنوان برجستهملی فرانسه، به یجبهه پوپولیستی
سیاسی این کشور، در دوران رهبری ژان ماری لوپن و مارینه لوپن  یدر صحنه

 اکنون رهبری این حزب را بر عهده دارد، پرداخته است.که هم
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 چارچوب نظری

توان به یک منطقه جغرافیایی، یک دوره تاریخی خاص یا پوپولیسم را نمی
چارچوب تاریخی و ، ای محدود نمود. فرهنگشکاف ایدئولوژیکی ویژه

های اشکال این کند، بر ویژگیاجتماعی که سیاست پوپولیستی در آن ظهور می
های ی اشکال و مدلهمین خاطر، پوپولیسم داراگذارد. بهپدیده تأثیر می

ست. پژوهشگران علوم امختلفی در کشورها و مناطق مختلف جهان بوده و 
را در آفریقا، آمریکای التین، آمریکای شمالی، های متنوع آنسیاسی، مدل

اند. روسیه، خاورمیانه و اخیراً اروپای غربی شناسایی و موردبحث قرار داده
موج اول )نیمه دوم  (1اند از: ا عبارتهگانه پوپولیسم از دید آنهای سهموج

؛ (1498 یموج دوم )آمریکای التین دهه (2؛قرن نوزدهم در آمریکا و روسیه(
به بعد در اروپای غربی با گسترش پوپولیسم  1408 یموج سوم )از دهه (0

 یپوپولیسم به آمریکای التین در یک دهه یراست افراطی و بازگشت دوباره
 باشد.اخیر( می

معنی التینی به 1شناختی، اصطالح پوپولیسم ریشه در واژه پوپولوسز حیث واژها
بار برای توصیف مردم دارد. مفهوم پوپولیسم در اواخر قرن نوزدهم، برای اولین

های دهقانی کار رفت. جنبشبه ها در روسیهحزب مردم در آمریکا و ناردونیک
جنگ جهانی اول و دوم نیز، که  های بیناروپای شرقی و مناطق بالکان در سال

را های اصالحات و تقسیم مساوی اراضی بین مردم بودند و آنطرفدار برنامه
های پوپولیستی جنبش یدانستند، در زمرههای بنیادی جامعه و اقتصاد میستون

 قرار داشتند.
شناسی سیاسی، تعاریف متعددی از پوپولیسم ارائه و نظران مختلف جامعهصاحب

گیری و تبعات آن مطرح های شکلیات مختلفی را در خصوص اشکال، زمینهنظر

                                                                                                    
1. Populus 
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احزاب مختلف جهت پیشبرد منافع سیاسی از را، یک تاکتیک اند. برخی آنساخته
کند. برخی کنند که تهدیدی برای دموکراسی ایجاد نمیدر انتخابات ارزیابی می

اسی دیگر مانند لیبرالیسم، های سیرا، یک ایدئولوژی به مانند ایدئولوژینیز آن
، پوپولیسم یک ایدئولوژی است 1دانند. از دید مودکاری میمارکسیسم، محافظه

هم داند؛ آنکه جامعه رامتشکل از دو گروه همگون و واحد و در حال تخاصم می
ها، بایستی وغش در برابر نخبگان فاسد؛ سیاست از دید آنغلمردم پاک و بی

 .(Mudde& Kaltwasser, 2012, 8)عمومی مردم باشد  اراده یکنندهبیان
داند که مدیریت مبارزات انتخاباتی می یو رویه شکلپوپولیسم را یک 2کونیف
ها ها در سیاست و جلب حمایت آنمداران، موفق به درگیر کردن تودهسیاست

این  شوند.شان و حفظ این وفاداری میاز جنبش یا جریان سیاسی
مداران، اغلب حس ناسیونالیستی یا غرور فرهنگی را به هوادارانشان سیاست

ها، دهند. پوپولیستها مییک زندگی بهتر را به آن یهتزریق و وعد
ها میلیون دهند، جایی که دهشان را در شهرهای بزرگ عمدتاً انجام میمبارزات

گیری رأیهای را از طریق صندوقنفر با برخورداری از حق رأی عمومی، آن
های (. کونیف پایگاه اجتماعی جنبشConniff, 2012, 4کنند )اعمال می

پوپولیستی را طبقه کارگر جویای زندگی بهتر و طبقه متوسط شهری 
 داند.های اقتصادی و کار میکننده برنامهتحسین

: 0را به پوپولیسم ملکیشناسی خود از پوپولیسم، آنمارگارت کانوان در گونه
رادیکالیسم کشاورزان  (1اصالحات ارضی و تقسیم مساوی اراضی طرفدار 

 ؛های دهقانی )در اروپای شرقی(جنبش (2؛ متحده آمریکا()حزب مردم ایاالت

                                                                                                    
1. Mudde 

2. Conniff 

0. Agrarian Populism 
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، پوپولیسم سیاسی که دارای 1سوسیالیسم روستایی روشنفکران )نارودنیکی( (0
 ؛دیکتاتوری پوپولیست )پرون در آرژانتین( (1باشد: اشکال زیر می

 (0 ؛دموکراسی پوپولیستی )فراخوان برای رفراندوم و مشارکت( (2
هپوپولیسم س 2های واپسگرایان پوپولیسم  (9 ؛و هوادارانش(0)جرج واال

مثابه یک کلیت سازی غیر ایدئولوژیک و ترسیم مردم بهمداران )ائتالفسیاست
 (. Laclau, 2005, 6همگون و یکپارچه( )

نی را در پیوند با پوپولیسم مطرح ساخته است. او رهیافت گفتما 9ارنستو الکالو
پوپولیسم را بسط  یباشد و نظریهمنتقد تفسیر جبرگرایی اقتصادی از مارکس می

پیمانی نه نتیجه هم ؛داده است. از دید او، پوپولیسم یک منطق سیاسی خاص است
 با هژمونی موجود از طریق ابزار هطبقاتی خاص. این منطق سیاسی به مواجه

ساخت گفتمانی منسجم که جامعه را به دو بلوک قدرت و نخبگان در برابر بلوک 
شوند، بلکه ها به شکلی تصادفی ایجاد نمیپردازد. گفتمانکند، میمردم تقسیم می

پیوند دادن  (1ای در سیاست رادیکال هستند: نتیجه یک فرآیند سه مرحله
ویت جمعی از طریق تعیین و گیری یک هشکل (2ها و مطالبات مختلف؛ خواسته

گذاری مؤثر در یک عنصر که نهایتاً سرمایه (0شناسی یک دشمن؛ رسمیت به
را در خصوص 9 باشد. الکالو، فهرستی از تعاریف کانواننمایندگی مردم می

سوسیالیسمی که معموالً در کشورهای  (1پوپولیسم بدین شکل آورده است: 
 (2مانده دهقانی که مواجه با مشکالت مدرنیزاسیون هستند، ایجادشده است؛ عقب

اندازی سرمایه صنعتی و مالی مورد ایدئولوژی مردم روستایی که از سوی دست
های یک جنبش روستایی که در جستجوی تحقق ارزش (0اند؛ تهدید قرارگرفته
هرگونه کیش و جنبشی که مبتنی بر این فرض  (9در حال تغییر؛ سنتی در جوامع 

                                                                                                    
1. Narodniki 
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4. Ernesto Laclau 
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پوپولیسم  (9اند؛ عمده باشد که فضیلت از آن مردم ساده است که در اکثریت
یک  (9مردم برتر از هر مالک و معیار دیگری است؛  یاعالم این است که اراده

ر شهری و های مردم اعم از طبقات کارگجنبش سیاسی برخوردار از حمایت توده
اعتقاد به اینکه افکار اکثریت مردم ملهم یا از سوی اقلیت نخبگان  ـ7دهقان؛ 

 (.Mudde& Kaltwasser, 2012, 5-6) شودبررسی و چک می
اشکال پوپولیسم در ستایش و اعتالی مردم و  یکانوان معتقد است که همه
ی، ضد ها به مفهومها مشترک هستند و همه آنجذابیت داشتن در میان آن

فریبی یا یک گرایانه هستند. از دید او، پوپولیسم یک روش سیاسی، عوامنخبه
استراتژی انتخاباتی است تا یک ایدئولوژی سیاسی خاص یا یک دکترین 

(Mammone, Godin&Jenkins, 2013, 40.) 
های مختلف به پوپولیسم را در آثار آکادمیک به سه دسته نیز رهیافت 1پانیزا

 ند: کتقسیم می
 رهیافت  تجربی؛ (1
 گرایانه؛های تاریخها و ارزیابیتحلیل (2

 . 2شناسانههای نشانهنوشته (0

های مختلف پوپولیسم، در پی بیرون رهیافت تجربی با نگاه به اشکال و نمونه
شناسی گونه باشد یا بهمیاین پدیده  یهای متمایزکنندهکشیدن و تعیین ویژگی

از نویسندگانی است که در چارچوب رهیافت  0یلزپردازد. پیتر وپوپولیسم می
ویژگی مختلف این پدیده را وچهار بیستاول، در بحث تعریف پوپولیسم، 

شمارد. رهیافت دوم متعلق به نویسندگانی است که پوپولیسم را در پیوند برمی
اند. مثالً با دوران تاریخی، ساختار اجتماعی، پروسه یا شرایط تاریخی قرار داده

العات پوپولیسم در آمریکای التین، کاربرد این مفهوم را به دوره طالیی مط

                                                                                                    
1. Panizza 
2. Symptomatic Redings 

3. Peter Weles 
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های تا شکست سیاست 1408سیاست پوپولیستی )از بحران اقتصادی 
( 1498عنوان مدل توسعه تا اواخر دهه جایگزینی واردات و صنعتی شدن، به

ست کند. از دید این نویسندگان، رابطه و ارتباط نزدیکی بین سیامحدود می
چون پرون و پیمانی طبقاتی، از سوی رهبران کاریزماتیکی همپوپولیستی با هم

آمریکای التین وجود  1498و 1498های سایرین و استراتژی توسعه در دهه
عنوان دارد. رهیافت سوم، هسته تحلیلی پوپولیسم را مبتنی بر تعیین مردم، به

افت، پوپولیسم را یک گفتمان کند. این رهیترین بازیگر سیاسی ارزیابی میمهم
ای سازی فضا و حیات سیاسی و به شیوهداند که با سادهمخالف وضع موجود می

خور( و دیگران تقسیم مثابه توسرینمادین جامعه را به دو گروه مردم )به
ها عمدتاً یک رابطه تخاصمی بین این دو گروه از طریق کند. پوپولیستمی

 (.Panizza, 2005, 2-3کنند )ها ایجاد میشکل دادن دوگانه ما و آن
نظری در خصوص پوپولیسم، عناصر  یهای گستردهبا توجه به تعاریف و بحث

ترتیب خالصه کرد: کاربرد مداوم و توان بدینهای پوپولیسم را میو ویژگی
از سوی یک  ،رمانتیک مفهوم مردم و ستایش از آن یا درکی همگون از آن

رهبر کاریزماتیک )ملت یا مردم دال مرکزی گفتمان سیاسی(، بدبینی به 
نهادهای دموکراسی مانند احزاب سیاسی و پارلمان )ناتوانی این نهادها در تحقق 

سازی مسائل با نوعی لفاظی اراده و حاکمیت مردم(، زبان ساده رهبر و ساده
مثابه یک کلیت ها بهو دیدن آن سیاسی و شعارگونه، انتقاد از نخبگان حاکم

ما در برابر  یها )شکل دادن دوگانهیکپارچه و فاسد خواندن آن ،همگون
سازی در گفتار و ادبیات فاسد و غیر مردمی(، تئوری توطئه و دشمن دیگرانِ

 سیاسی، فقدان برنامه منسجم در ابعاد مختلف.

 نسبت پوپولیسم و دموکراسی

مدرن بوده  یهای فراروی دموکراسی در دورهچالشپوپولیسم از معضالت و 
ای در برخی از است. با گسترش حق رأی عمومی و وجود جامعه توده
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 1408و  1428ی های سیاسی اقتدارگرا در دههکشورهای غربی، گفتمان
در آلمان و ایتالیا  های توتالیترای به تأسیس نظامتوانستند با پایگاه توده

خوزه ارتگایی »و 1«گوستاو لوبون»چون کاری همان محافظهبپردازند. متفکر
ها به عرصه سیاست بدگمان بودند. بعدها نسبت به ورود توده2«گاست
ساز به قدرت ای را زمینهپردازان سیاسی، فرآیند نوسازی و جامعه تودهنظریه

گیری توتالیتاریسم رسیدن نخبگان و جریانات پوپولیست اقتدارگرا و شکل
پوپولیسم ی( از کسانی است که به بحث از رابطه1494)0ردند. پیتر ورسلیبرشم

پوپولیسم را که از ادوارد  یهای دوگانهاو نشانه ؛و دموکراسی پرداخته است
مستقیم مردم و  یمردم و رابطه یگرفته است، شامل برتری اراده 9شیلز

داند تا نوعی ای از فرهنگ سیاسی میداند و پوپولیسم را جنبهحکومت می
 (.Arditi, 2007, 42خاص از نظام ایدئولوژی)

ریشه در درک رادیکال از دموکراسی و بدبینی  پوپولیسم در اروپا 9،از دید وداک
که از حکومت مستقیم مردم جلوگیری  داردنسبت به نهادهای حکومت نمایندگی 

ی است که آورند. از این منظر، پوپولیسم یک درک مبهم از دموکراسبه عمل می
 مستقیم مانند رفراندوم تأکید دارد تا ساختارهای دموکراسیِ بر عناصر دموکراسیِ

نمایندگی. مردم باید حاکم بر سرنوشت خودشان باشند و نهادهای میانجی مانند 
احزاب سیاسی و پارلمان ابزارهای ثانوی بوده و موانع تحقق دموکراسی حقیقی 

 (.Wodak& Khosravinik& Mral, 2013, 5باشند )می
های دموکراسی نیز، پوپولیسم را واکنشی به درک نواقص یا ضعف9جک هی وارد

گویند درکشورهای اتحادیه اروپا، نخبگان دیگر داند. منتقدان میگرایانه مینخبه
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اعتمادی دلیل سطح باالی فساد، بیکنند و بهمتناسب با منافع عمومی عمل نمی
های ای و ناتوانی سازمانتداوم افول احزاب توده ها وجود دارد.زیادی به آن

های محور در بسیج عمومی، یک فضایی را برای سیاست جدید جنبشنخبه
(. Arditi, 2007, 43اجتماعی و مخالفان احزاب حاکم ایجاد کرده است )

ای جز تحمل همزیستی معتقد است که دموکراسی نمایندگی، چاره چنینویهم
 گرا و پوپولیسم ندارد.ه نخبهکنندنیروهای خنثی

جمهور ، عبارت مشهور رئیس«حکومت مردم، از طریق مردم، برای مردم»
است که از سوی  م1090متحده آمریکا، آبراهام لینکلن در سال ایاالت

شیوه مختلفی مورد تفسیر شده و بهها پذیرفتهها و پوپولیستدموکرات
قرارگرفته است. برخی از نویسندگان، بر ارتباط نزدیک دموکراسی و پوپولیسم 

کنند و هر های خود را در مردم جستجو میاند، چراکه هر دو ریشهتأکید داشته
. (Albertazzi& McDonnell, 2008, 15)دو بر برتری مردم تأکید دارند 

تر مورد تحلیل قرارگرفته است. وجود دارد که کمها اما یک تنش ذاتی میان آن
تر و دموکراسی را فقط به این عبارت گنگ مشروط ها، غنیتعریف دموکرات

های عینی دموکراسی را به انتخابات آزاد، پلورالیسم کند، بلکه شاخصنمی
های سیاسی، چرخش نخبگان از مسیر بازی سیاسی و قواعد دموکراتیک، آزادی

ها، نهادهای میانجی مردم و دهند.پوپولیستاعی و سیاسی پیوند میمدنی، اجتم
اند. ها بدگمانکنند یا نسبت به آنها را رد میحکومت را قبول ندارند و آن

کند. های سیاسی و تحلیلی ایجاد میچنین، درک و تعریفشان از مردم، چالشهم
شکل و های بیتودهزنند، افراد و ها در مورد آنحرف میمردمی که پوپولیست

ها و های قومی و انجمنبدون تفاوت و همگون است، نه طبقات، اقشار، گروه
های اجتماعی جامعه. مردم شهروندانی احزاب مختلف برآمده از نیازها و شکاف

ها و تاریخ با حقوق و وظایف نیستند، بلکه یک کل متحدی که دارای سنت
بر استثمار این مردم توسط سیستم و  ها،باشند. پوپولیستمشترک هستند، می

ها و اقلیت نخبگان فاسد انگشت نهادهای رسمی چون احزاب، اتحادیه
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زنند و حتی از نبود دموکراسی واقعی و افول اراده مردمی دم می گذارند؛می
مثابه روش و مکانیسمی جهت پدیداری اراده عمومی گاهی به انتخابات، به

 بدبین هستند.

 در تاریخ فرانسهراست افراطی 

های ایدئولوژیکی مختلف در تاریخ فرانسه، به تاریخچه راست افراطی با سنت
گرایانه، نخستین جریان باگرایشات سنت گردد.دو قرن پیش بازمی

ظهور کرد؛  م1704طلبانه و کاتولیک محورانه، در واکنش به انقالب سلطنت
له ئخر قرن نوزدهم و بعد از مساما در بازگردانی تاج و تخت ناکام ماند. در اوا

ترین دریفوس نیز، راست افراطی در قالب حزب عمل فرانسه و تحت تاثیر مهم
متفکر بانفوذ آن یعنی شارل موراس، دوباره ظهور یافت. حزب عمل دارای 
گرایشات ناسیونالیسم فرانسوی، پوپولیسم و توده محوری بود. برخی از 

انقالبی و پیشرو در گرایشات فاشیستی  پژوهشگران از آن تحت عنوان راست
توان اند. سنت ایدئولوژیکی دیگر راست افراطی در تاریخ فرانسه، مییاد کرده

چون هایی هم( و جریان1004-1009به جنبش ضد پارلمانی ژنرال بولدانگر )
به رهبری دوریوت کمونیست PPF های ناسیونالیست، حزب مردم فرانسهلیگ

های مذهبی، اجتماعی و رغم اینکه ارزش. اشاره کرد. به.و. هاسابق، پوژادیست
شکلی بنیادی از همدیگر متمایزند، اما هر دو اقتصادی دو سنت ایدئولوژیکی به

 (& Mayerاند ناسیونالیست، اقتدارگرا، بیگانه هراس و ضد یهود بوده

(Sineau, 2002, 45. 
سنت فوق برگرفت و در  جبهه ملی عناصری را از دو گفتمان ایدئولوژیک دو

وسیله برخی از فعالین به 1472اکتبر  9گفتمان سیاسی خود ادغام نمود. جبهه در 
راست افراطی که در جنبش ناسیونالیست سابق غرب  تشکیل شد. برخی از 
فعالین آن، افرادی بودند که از رژیم ویشی )دست نشانده آلمان متعاقب اشغال 

های بعد از جنگ دوم جهانی پراکنده در جریانفرانسه( حمایت کرده بودند و 
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جنگ  یچنان ادامه داده بودند. در دورهراست افراطی فعالیت سیاسی خود را هم
ها در مخالفت با استقالل الجزایر فرانسه استقالل الجزایر از فرانسه نیز این جریان

ناح در پاریس، ج 1490چنین در دوره اعتراضات دانشجویی فعال بودند. هم
ها راست افراطی درگیر مبارزه با خطر چپ بودند و به عضوگیری در دانشگاه

پرداختند. اعضای اولیه آن شامل افرادی که حس نوستالیژیکی به رژیم ویشی می
نئو فاشیست ها و فعالین و روشنفکران به  ها،ها، پوژادیستداشتند، ضد گلیست

راد با آلمان ها در گذشته همکاری رهبری ژان ماری لوپن می شد. برخی از این اف
مستقیم کرده بودند. آندره دیوفراس و ویکتور بارتیلمی از همکاران حزب مردم 

ای نیز ژاکوس دوریوت آمده بودند. پل ماالگتی، عضو شورای منطقه PPFفرانسه 
ویال مونت فلیوری در کانیس  1499از همین حزب آمده بود و در کشتار سال 

بوسکوت از یک گروه شبه نظامی متعلق به یک جنبش  دست داشت. پیرری
ها خدمت کرده فرانسه گرای مارسل بوکارد بود و مدتی نیز در جناح نظامی نازی

چون م. گرا و ضد یهود پوژادیست)کسانی همبود. دیگر اعضا از جنبش راست
افراد چون واگنر و ج. ف. چیپپه بودند. این طلبان همبویر و ج. توران( و سلطنت

شدت در دوره جنگ الجزایر به شکلی قانونی و غیر قانونی فعال و جریانات به
 (.Mayer& Sineau, 2002, 43-44بودند )

خود ژان ماری لوپن که بعدها تبدیل به رهبر بالمنازع جبهه ملی شد و در 
ای داشته کنندهپیشرفت این جریان در عرصه سیاست فرانسوی نقش تعیین

های سیاسی راست اش در جریانات و جنبشدوران جوانیاست، از همان 
 1497های است، در سال 1420وئن ژ 28افراطی فعال بوده است. او که متولد 

خاطر درگیری با دانشجوی حقوق در پاریس بود. از همین زمان به 1490تا 
های چپ افراطی اعتباری کسب کرد و یک چشم خود را در جریان این گروه

(. او بعدها به Bell,1994, 230) از دست داد 1497در سال  هادرگیری
 ها پیوست. در دوره جنگ استقالل الجزایر نیز،جنبش نوظهور پوداژیست

عنوان ستوان ارتش فرانسه، شدیدا فعال بود و به مبارزه با شورشیان الجزایری به
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نه ها نیز گشت. این اتهام را روزنامه روزاپرداخت و متهم به شکنجه آن
مطرح ساخت. روزنامه در مطلبی با  1490بار در سال لیبراسیون برای اولین

وسیله لوپن، شواهد مستندی از قربانیان را در این خصوص هعنوان شکنجه ب
دام های بعد مُارائه کرده بود. هر چند لوپن این مسئله را انکار کرد، اما در دهه

 یدر واقع پیشینه (.Nougayrède, 2015) این اتهام علیه او تکرار شد
های ایدئولوژیک گذار جبهه ملی و عناصر فکری که از سنترهبران بنیان

جبهه ملی نیز  اند و بعدها در گفتمان ایدئولوژیک خودِراست افراطی وام گرفته
گنجانده شد و بخشی از هویت این جریان سیاسی گشت، گویای پیوند 

های افراطی با گرایشات فاشیستی در شها و جنبتنگاتنگ این جریان با گفتمان
 باشد. تاریخ فرانسه می

 ها به سیاست فرانسویگوریل و گله بازگشت

تضعیف شکاف چپ و راست و جایگاه سیاست طبقاتی در سیاست فرانسوی از 
های احزاب مختلف از طرف دیگر، به کاهش طرف و نزدیکی برنامهیک 

ن به راست افراطی گشته است. دهندگاجذابیت این احزاب و گرایش رأی
های اقتصادی، مداران، بحرانینده شهروندان به سیاستابراین بدبینی فزعالوه

جهانی شدن،  یه با پدیدههدر مواج های فرانسهمسئله بیکاری و ضعف دولت
مسئله مهاجرت و مهاجرین از دیگر مسائلی بوده و هستند، که در اقبال رای 

 چنان دارند.ملی نقش مهمی داشته و هم یدهندگان به جبهه
در سال  1اش به رهبری ژان ماری لوپنگیری، از زمان شکلFNجبهه ملی فرانسه 

های ملی، در کسب درصدی از آرا درانتخابات 1408 یتا اوایل دهه 1472
اش، به رقابت شدید با احزاب راست افراطی دیگر گیریناکام بود. در آغاز شکل

                                                                                                    
1. Le Pen 
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گردد که بر می 1400اش به سال پرداخت. موفقیت اولیه1لسچون نوویهم
درصد آرا را  1160و 2درصد آرا را در انتخابات محلی در دریکس 1967توانست 
درصد آرا را  1162، 1409بیستم در پاریس و در سال 0آرون دیسمنت در منطقه

  (Rydgren, 2004, 17).در انتخابات پارلمان اروپا کسب نماید
عنوان یک نیروی پیمانی با جریانات راست، به جبهه ملی بهاین، هم بر عالوه

برجسته در سیاست فرانسوی، مشروعیت و اعتبار بخشید. در انتخابات ریاست 
درصد آرا را در مرحله اول کسب کرد که  1969، لوپن 1400جمهوری سال 

ود ب 9ژاک شیراک تر ازدرصد کم 9و 9تر از ریموند باریدرصد کم 2تنها 
(Rydgren, 2004, 20 در سال .)درصد آرا را در انتخابات  19لوپن  1449

، 2888حزب قبل از سال چنین هممرحله اول ریاست جمهوری کسب کرد. 
ای را از آن خود کرد. چند شهردار شهرهای مهم و صدها شورای محلی و منطقه

شدن جبهه  منجر به دو پاره 9منازعات داخلی حزب بین لوپن و معاونش میگرت
گشت. آرا راست افراطی در انتخابات اتحادیه اروپا، بعد از  1444در ژانویه 

 ,Berezinدرصد آرا را کسب نمود ) 9این انشعاب تقسیم شد و لوپن فقط 

بینی کردند که بعید (. برخی از ناظران سیاسی، در این مقطع پیش137 ,2007
در سیاست فرانسه داشته است جبهه دیگر بتواند در آینده حضوری برجسته 

، وارد 2882ها، جبهه رشد کرد و لوپن در آوریل بینیباشد. برخالف این پیش
ای که یک زلزله سیاسی مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری شد؛ حادثه

                                                                                                    
1. Desforces nouvelles 

2. Dreux 

0. Arrondissment 
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 خوانده شد.
ای اخیر تغییرات عمده یگفتمان سیاسی جبهه ملی در خالل چند دهه

های ریشه در گرایش 1472ملی در سال  یهابتدایی جبه یکردهاست. برنامه
های ابتدایی داشت که نطفه 2و الجزایر فرانسه 1های راست افراطی ویشیگروه

های اخالقی و داد و بر نظم، ناسیونالیسم فرانسوی، ارزشحزب را تشکیل می
کاتولیسیسم تأکید داشت. برنامه اقتصادی آن نیز، فراخوانی به در پیش گرفتن 

نشینی دولت از اقتصاد و دفاع از عقب ،داری و کمونیسمبین سرمایهراه سوم 
پدیده مهاجرت در  تری بر محدود کردنتجارت کوچک بود. اشارات کم

های نژادپرستانه در خصوص اما خطابه و لفاظی ؛های عمومی وجود داشتخطابه
ن مثابه اقلیت وحشی، در تبلیغات داخلی آن جریامهاجران شمال آفریقا به

داشت. از طرف دیگر، جبهه ملی از کنفدراسیون اروپا که شامل بریتانیا هم 
تدریج ، به1408 یهای انتخاباتی دههکرد. بعد از موفقیتباشد، حمایت می

تاجری  -عناصری از گفتمانش تغییر یافت. مثالً دفاع ازلیبرالیسم بازار ریگانی
چون با موضوعاتی هماش محوری در برنامه اقتصادیو مخالفت با دولت

 (.Merkl& Weinberg LEONARD, 2003, 160مهاجران، نظم، قانون )
سازمان ملل و مشارکت فرانسه را  یقویاً مداخله 1448 یلوپن در اوایل دهه

فارس محکوم کرد. او به بغداد رفت و صدام حسین را در جنگ دوم خلیج
 &Merklاحزاب جناح راست در اروپا پذیرفت ) یعنوان بخشی از نمایندهبه

Leonard, 2003,161شدن های ضد جهانیاخیر، گرایش ی(. در دو دهه
سازی جهان و اروپا(، آمریکاستیزی، مخالفت با آمریکاییتعبیر جبهه ملی)به

و مسئله  ـ داندوسیله آمریکا میشده بهرا کنترلنهادهای آن ـاتحادیه اروپا 
دادند. برخالف اصلی گفتمان سیاسی جبهه را تشکیل می0هایوقتهمهاجران، 

                                                                                                    
1. Vechy 
2. Aljerie Frencaise 

3. Moment 
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تعهد احزاب دیگر فرانسه به ناسیونالیسم مدنی، جبهه ملی مروج یک نوع 
دهندگان ناراضی و استفاده از ناسیونالیسم قومی بوده است. در بسیج رأی

های پوپولیستی ضد مؤسسات سیاسی، موفق عمل کرده است. مفهوم استراتژی
مک به مردم، فقط محدود به قومیت فرانسوی است. جبهه همیشه در پی نشان ک

عنوان یک حزب رفاهی بوده است؛ اما رفاه نبایستی دادن تصویری از خود به
ای برابر برای همه اشخاص توزیع شود، بلکه تنها محدود به قوم شیوهبه

 (.Rydgren, 2004, 146) باشدمی1فرانسه
ای در پیشرفت جبهه کنندهماری لوپن، عنصر تعیینبدون شک، شخصیت ژان 

ای با عناصر کاریزمای قوی و های اخیر بوده است. شمایل و قیافهملی در دهه
مدار از حزب سوسیالیست و سیاست 2ژان ماری بوکل گفتاری پوپولیستی.

توانند از ها نمیگوید: رسانهای میفرانسوی در خصوص لوپن، در مصاحبه
خاطر اینکه او خیلی گیرا و شتن لوپن در صفحه اول رهایی یابند، بهگذا وسوسه

، 2811. رهبر جدید جبهه بعد از سال (Williams, 2011, 684) جذاب است
کند و به نسل اکنون جبهه ملی را رهبری میکه دختر اوست، هم 0مارین لوپن

ما، های پدرش ازجمله کاریزویژگی ؛جدید فعالین سیاسی حزب تعلق دارد
دار که با اصطالحات عوامانه بیان رهیافت پوپولیستی و یک ایدئولوژی نقاب

(. بعد از آمدن مارین، Williame, 2011, 690شودرا به ارث برده است )می
های جبهه ملی صورت های زیادی در خصوص تعدیل مواضع و سیاستبحث

آید، این است برمیچه از رفتار و گفتار سیاسی پوپولیستی مارینه گرفت. اما آن
ها و گفتاری تا حدودی دهنده راه پدرشاما از طریق روشکه او هم ادامه

                                                                                                    
1. Ethnic French 

2. jean Marie Bockle 

0. Marion Anne Perrine Le Pen (Marine Le Pen) 
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گونه توصیف او را بدین 1باشد. نویسنده فرانسوی برنارد هنری لویتر میمعتدل
گری با یک چهره انسانی. لوی هشدار داد که مارین از پدرش کند: افراطیمی

دهندگان معتدل را نیز با تواند رأیارین میخاطر اینکه متر است؛ بهخطرناک
 (.Tholl, 2014خود همراه سازد )

باشد. در مبارزه دال مرکزی گفتمان سیاسی جبهه، همان مردم یا ملت فرانسه می
، شعار انتخاباتی لوپن، تماس و ارتباط 1449انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 

کلیدی دیگر شعارهای انتخاباتی جبهه، با فرانسه و مردم فرانسه بود. سه مفهوم 
مراد از اولویت و حفاظت، فقط مردم  بود. 9و وحدت کشور0حفاظت2اولویت،

های مهاجرتی برهمین اساس سیاست ؛فرانسه )نه مهاجران( بود با وحدت ملت
(. خود Davies, 1999, 5اش بود )دارای اهمیت زیادی در تبلیغات انتخاباتی

آید، جبهه، ملت رایک چنان که از نام جبهه ملی بر میمدارد هلوپن ابراز می
. در مصاحبه (Davies, 1999, 18)داند واقعیتی مفید و غیرقابل جایگزین می

معنی دفاع از ابراز داشت که اگر پوپولیسم به 2لوپن به فرانسه  2818دسامبر  18
اند و از سوی جای نخبگان؛ دفاع کردن از مردمی که به حال خود رهاشدهمردم به

 .(Genga, 2013, 74)اند، من پوپولیست هستم شدهنخبگان خفه
مردم »لوپن اعالم کرد:  1400در جریان نامزدی ریاست جمهوری در سال 

اند. او از شکست نهادها و فرانسه در خطر نابودی، غارت و بردگی قرارگرفته
ن گفت و این ها سخاحزاب سیاسی فرانسه برای مقاومت در برابر الیگارشی

های داخلی و خارجی، ها و البیاعالم کرد که جناح و مسئله را محکوم ساخت
اند. او به بحران جمعیتی، مهاجرت، بیکاری، عدم کشور را در بحران فروبرده

                                                                                                    
1. Bernard Henri Levy 
2. Prefernce 

0. Protection 

9. Unity Of The Country 
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 (.Shields, 2007, 249امنیت، زوال اخالقی اشاره کرد )
تماعی و ها و مهاجرین را عامل اصلی مشکالت اججبهه ملی، همیشه چپ

به  1449اقتصادی فرانسه معرفی کرده است. لوپن در مبارزات انتخاباتی 
سخنرانی یادآوری حکومت ویشی از سوی ژاک شیراک واکنش نشان داد و 
هدف او را کسب آرا اجتماع یهودی برشمرد. پیش از این نیز لوپن جهت 

ی کنترل های یهوداعتبار کردن او، مطرح ساخت که حزبش از سوی سازمانبی
ای جدید وعده آینده 2887(. او در انتخابات Carrier, 2005, 84شود )می

سال  08ها، تحت عنوان برای مردم فرانسه داد و با حمله به سوسیالیست
هایی که برای سه دهه به مردم فرانسه دروغ مصیبت، نوید کنار زدن همه آن

 (.Berezin, 2007, 141اندرا داد )اند و خیانت کردهاند، فریب دادهگفته
مرکزیت مردم یا ملت فرانسه، بدبینی به احزاب سیاسی و نهادها، تئوری توطئه، 

ها گو و فاسد خطاب کردن آنانتقاد تندروانه از نخبگان سیاسی حاکم و دروغ
حاکم، زبان  فاسدِ یا همان شکل دادن دوگانه ما در برابر دیگران ازجمله نخبگانِ

لفاظی سیاسی، القای بحران و فاجعه جلوه دادن وضع ساده و عوامانه با 
های ساختگی و فقدان برنامه موجودکه وضعیتی طبیعی است با لیستی از بحران

دقیق، همه از عناصر پوپولیسم است، که در گفتار سیاسی ژان ماری لوپن 
های پوپولیستی آشکار، در ادبیات حزب وگفتار مارین نمایان است. این رگه

به رهبری جبهه برگزیده شد، نیز عیان است. مارین نیز  2811از سال  لوپن که
زنی مو طالیی دارای  ؛های کاریزماتیک نیستمانند پدرش خالی از جذابیت

العاده و خطیبی برجسته، زبان ساده و یک گفتمان پوپولیستی قدرت بیان فوق
یک دهه های اقتصادی گرا، که برای عوام و طبقات ناراضی از سیاستملی

 اخیر، جذابیت دارد.
داند و شکاف موجود در صحنه مارین حزبش را یک نیروی ناسیونالیست می

سال پیش که چپ و راست بوده است، شکاف  08سیاسی فرانسه را، برخالف 
اش های اروپاییداند. سیاستها میطرفداران جهانی شدن و ناسیونالیست
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از دید او، فرانسه نه تنها باید با یورو وداع  ؛چنان افراطی باقی مانده استهم
او اتحادیه اروپا را اتحاد شوروی  ؛کند، بلکه باید اتحادیه اروپا را هم ترک کند

اش متمایل به چپ و از های اقتصادیچنین سیاستاروپایی نامیده است. هم
 خودبسندگی اقتصادی ملی و حفاظت از فرانسه در برابر جهانی شدن با گذاشتن

اش به یک وزیر کند. برنامه اقتصادیای باال دفاع میموانع گمرگی و تعرفه
نزدیک است که دارای گرایشات 1سوسیالیست پیشین به نام ژان پری چونمنت

لوپن از او درخواست همکاری نمود، اما از سوی او رد  ؛ضد اروپایی نیز بود
 (.Grant, 2011شد)

در پاریس و کشته شدن برخی  2نشریه شارلی ابدوگرایان بنیادگرا به حمله اسالم
مناسبی برای تبلیغات پوپولیستی جبهه فراهم  یهمتصدیان این نشریه، زمین

هجوم قرار گرفتن فرانسه از سوی یک مورد آورد. مارین لوپن بحث از 
را سرطان اسالم خواند که )بنیادگرایی اسالمی( نمود و آن ایدئولوژی توتالیتر

های معمول خود را در حلبایستی خودشان با آن مبارزه کنند. او راهمسلمانان 
اش بیکاری و عدم ادغام کنترل مرزها، جلوگیری از مهاجرت گسترده که ثمره

درست، دوباره تکرارو تغییرات عمده در  دلیل نبود یک سیاستِمهاجرین به
یبی از سوی سیاست خارجی فرانسه را پیشنهاد کرد. لوپن، سیاست مداخله در ل

پیمانی سارکوزی و حمایت فرانسوا اوالند از بنیادگرایان اسالمی در سوریه و هم
چون عربستان و قطر را اشتباه هم تندروهاکننده به های رانتیر کمکبا دولت

مارین، در اظهارنظر مشهوری،  (.New York Times, 2015, 18خواند)
ها یکی دانست. سخنانی که زیمهاجرت مسلمانان به فرانسه را با اشغال نا

مداران برجسته سوسیالیست فرانسه موردانتقاد سارکوزی و واکنش سیاست
خاطر (. او بعدها به دادگاه کشانیدنش را بهTelegraph, 2010همراه شد)

                                                                                                    
1. Jean-Pierre Chevènement 
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نفرت نژادی، در لیون محکوم و تعرض به آزادی بیان ارزیابی کرد و ابراز 
بیان کرده است و گفت من برای گفتن  داشت که او حقیقت شرایط فرانسه را

در  چنین(. او همWaterfield, Telegraph, 2013کنم)حقیقت مبارزه می
در پاریس انجام  2819نوامبر  10اظهاراتی که بعد از حوادث تروریستی 

و این وظیفه من  گرفت، ابراز داشت که فرانسه و فرانسوی دیگر امنیت ندارند
یم. لوپن، ضمن تحسین اقدام اوالند در خصوص اعالم را به شما بگواست که این

و بستن مرزها ابراز داشت که مرزها باید بسته شوند، بدون  1وضعیت اضطراری
فرانسه باید  ؛بستن مرز امنیت ممکن نیست. اسالم بنیادگرا باید از بین برود

 هایی کهگرا را قدغن و مساجد رادیکال را ببندد و خارجیهای اسالمسازمان
ویژه هب ؛ند، بیرون انداخته شوندنکمان میترویج نفرت روی خاک و سرزمین

گرا و افرادی های اسالمچنین گفت که اعضای جنبشمهاجران غیرقانونی. او هم
دارند، جایی در سرزمین را فرانسه و کشورهای دیگر  یدوگانه یکه شهروند

 (.New York Times, 2015, 14) فرانسه ندارند
نوشته است: شارل  2819نوامبر  17در  2در یادداشتی که در مجله تایممارین 

بار گفت یک میثاق تاریخی بین شکوه و عظمت فرانسه و آزادی در دوگل یک
رسمیت بشناسد. هجهان وجود دارد، من نیز معتقدم جهان باید این حقیقت را ب

مله کنند، اگر دشمنان آزادی تصمیم گرفتند با چنین بربریتی به فرانسه ح
 Leها در کشورمان آزادی فراموش شده است)خاطر این است که برای دههبه

Pen, Time,2015ها و گفتار مارین لوپن نیز مانند پدرش، (. تامل در گزاره
برداری سیاسی جبهه از حوادث گویای عناصر پوپولیستی آشکاری است. بهره

های اره یکی از نگرانیتروریستی پاریس، با چنین ادبیات پوپولیستی، همو
گرایی افراطی در اسالم باشد.ناظران سیاسی دموکرات در فرانسه بوده و می
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اروپا و نیروهای سیاسی راست افراطی، اگرچه دو گفتمان سیاسی متفاوت و 
کنند. اما هر دو همدیگر را تقویت کرده و می ؛کنندمتضاد را نمایندگی می

ها و ادعاهای و طرف، جهت اثبات گزارهچه حجم عظیمی از تبلیغات دچنان
 کنند. شان را دو گفتمان از ادبیات همدیگر اخذ میایدئولوژیک

در پاریس، زمینه را برای مانور بیشتر و  2819نوامبر  10حمالت تروریستی 
نفع حزب و گفتمان اقتدارگرایش فراهم ساخت. برداری سیاسی جبهه ملی بهبهره

ر اعضای جبهه ملی فرانسه، بعد از حادثه فوق گوش مواضع مارین لوپن و سای
شنوای بیشتری در میان فرانسویان یافت. جبهه ملی فرانسه توانست به بهترین 
وجه ممکن از ترس و خشم عمومی نشات گرفته از این مسئله در میان مردم 

با 2819دسامبر 9ای برداری کرده و در دور اول انتخابات منطقهفرانسه بهره
منطقه فرانسه، گوی سبقت را از احزاب سوسیالیست  9درصد آرا در  20کسب 

. نتایج این انتخابات، ناظران سیاسی را بربایدو حزب جنبش مردمی سارکوزی 
چه برخی تحلیلگران، این پیروزی جبهه ملی را میوه چنان ؛نگران ساخت شدتبه

ت و جنبش سیاسی ترس خواندند. آنها خواستار ائتالف دو حزب سوسیالیس
د، برای به عقب راندن جبهه ملی در دور نمردمی که گرایشات راست میانه دار

ای شوم برای فرانسه و گیری جبهه را حادثهاند و قدرتدوم این انتخابات شده
(. دور دوم Board,New York Times, 2015) انداروپا قلمداد کرده

 رقبای خود شکست خورد.دسامبر برگزار شد، جبهه ملی از  10انتخابات که 
یابی مارین لوپن را به ، راهیافتدست میاگر جبهه در دور دوم نیز به پیروزی 

، به امری محتمل 2817کاخ الیزه، در صورت کسب آرا راست میانه در سال 
ساخت. اما همین پیروزی در دور اول انتخابات نیز، در تاریخ فعالیت تبدیل می

گرایان جبهه بال عمومی در انتخابات فوق به راستسابقه بود. اقجبهه ملی بی
سیاسی فرانسه  یچنان عرصهملی، گویای این است که شبح راست افراطی هم

های دموکراتیک این کشور را در تر از گذشته ارزشرا فرا گرفته و جسورانه
 کند.آینده تهدید می
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 گیری جبهه ملی تبعات قدرت

گیری سیاسی در فرانسه، همواره از قدرتاحزاب سیاسی دموکرات و ناظران 
که ایجبهه ملی و تبعات منفی این مسئله برای دموکراسی فرانسه و تصویر جهانی

ها ها بارها این نگرانیجریان از این کشور وجود دارد، نگران بوده و هستند. این
در سال  1ژان کریستف کامبادلیس عنوان نمونهبهاند. ابراز داشته آشکارارا 

قبل از برگزاری انتخابات اتحادیه اروپا ابراز داشت که: فرانسه روبرو  ،2819
با یک شگفتی جهانی خواهد بود، اگر جبهه ملی در انتخابات آخر هفته اتحادیه 
اروپا، مقام اول را کسب نماید. سرزمین حقوق بشر، ناگهان به سرزمین حذف 

 (.Euractiv, 2014) تبدیل خواهد شد
ویژه در پیوند با مهاجران ا ریشه در دگرستیزی آشکار این حزب، بههاین نگرانی

دارد. اما جبهه گرایشات ساختارشکنانه هم نسبت به جمهوری پنجم داشته است. 
های ویژگی فوق نیز، یکی دیگر از مسائلی بوده است که منشا نگرانی دموکرات

و موجودیت  بوده است؛ چرا که گاهی رهبران جبهه ملی، مشروعیت فرانسوی
اند و نقطه تمرکز را روی فساد و هایی مواجه ساختهجمهوری پنجم را با پرسش

ماری فرانس  برای نمونهاند. های جاری در فرانسه قرار دادهضعف رژیم
در تصادف رانندگی جان  1400از اعضای تندرو جبهه که در سال  2استربویس

یا  ؛کنیمری موز زندگی میهای اخیر در جمهوباخت، بیان داشت: ما در سال
، آشکارا 1449ژان ماری لوپن، در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 

رقابت  یداشت؛ سراسر دورهاین گرایشات ضد جمهوری پنجم را ابراز می
انتخاباتی، رهبر جبهه ملی از نیاز به یک قانون اساسی جدید سخن گفت که 

(. این Davies,1999, 5) مجسم سازدمفهومی از اولویت و ارجحیت ملی را 
دانند، از را یک ضرورت  دانسته و میجمهوری ششمی که رهبران این حزب آن

                                                                                                    
1. Jean-Christophe Cambadelis 

2. Marie-France Stirbois 
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سیاسی فرانسوی  یدیگر مسائلی است که همواره مجادالت عمیقی را در صحنه
رغم عمومی این کشور برانگیخته است. با آمدن مارین لوپن، به یو عرصه

چنان بدون تغییر باقی ان سیاسی افراطی جبهه همی، گفتمیبرخی تغییرات جز
های این حزب در انتخابات اتحادیه اروپا در سال مانده است. با توجه به پیروزی

شود این حزب در آینده بینی می، پیش2819ای و انتخابات منطقه 2819
های ائتالفی شرکت قل در دولتاهای انتخاباتی بیشتری کسب و حدموفقیت

رسد که بتواند دولت تک حزبی تشکیل دهد. اما نظر میهما بعید با ؛نماید
زا تواند برای دموکراسی فرانسوی چالشهای ائتالفی نیزمیشرکت در دولت

فضا  تر شدن بیش از پیشِتوان به احتمال تنگباشد؛ از تبعات این مسئله می
در جامعه و ها ویژه مسلمانان اشاره کرد و روند ادغام آنبرای مهاجران به

از طرف دیگر  فرهنگ فرانسوی بیش از گذشته با چالش مواجه گردد.
تواند به تقویت بنیادگرایی راست افراطی در فرانسه، می گیری بیشترِقدرت

های بیشتری را برای خشونت و فعالیت یافراطی اسالمی نیزمنجر گردد و زمینه
بنیادگرایی اسالمی، همواره جهت تروریستی فراهم کند. گفتمان ایدئولوژیک 

گرایان تغذیه کرده ش از ادبیات راستاهای ایدئولوژیکتوجیه ادعاها و گزاره
 کند.و می

های گیری جبهه ملی، فقط مختص به دموکراتها در خصوص قدرتنگرانی
بلکه  نیست؛مدنی این کشور محدود  یفرانسوی در احزاب سیاسی و جامعه

های مشابهی گیری این جریان در فرانسه نگرانی، از قدرتناظران اروپایی نیز
به  داردتنها تبعات داخلی دارد، بلکه احتمال دارند. چرا که این مسئله نه

گیری بیش از پیش راست افراطی در سراسر اروپا منجر گردد و اعتماد به نضج
دید  همین خاطر ازنفس این نیروها را درکشورهای اروپایی تقویت نماید. به

ها نه فقط فضا را مداران دموکرات اروپایی، قوی شدن این گروهسیاست
ها ایجاد زند و چندپارچگی را میان انسانکند، نفرت را دامن میزهرناک می

 کند، بلکه مانع حل مسائلی نیز خواهند شد که اروپا شدیداً با آن مواجه است.می
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امنیتی و خارجی اتحادیه  هایاز طرف دیگر ممکن است که به تضعیف سیاست
 اروپا نیز بیانجامد. 

کرسی  29پارلمان اتحادیه اروپا در فرانسه، جبهه ملی  2819در انتخابات 
ها بود. جبهه دست آورد، که یازده کرسی بیشتر از حزب حاکم سوسیالیتبه

کرد و که جهانی شدن و اتحادیه اروپا را نکوهش می انتخابات را با منشوری
. نیروهای راست ، پیروز شدبازگشت به یک دولت ملی دارای حاکمیتجانبدار 

افراطی در همین انتخابات، در کشورهای دیگر اروپایی نیز، نتایج قابل توجهی 
نظران، تاثیرات جبهه ملی و راست افراطی در کسب کردند. اما برخی از صاحب

ها، از دید آن کنند.پارلمان اروپا را حداقل در کوتاه مدت جدی ارزیابی نمی
گرای افراطی همکاری نزدیک دارد و از جبهه ملی با دیگر احزاب راست اگرچه

همراه سایر نیروهای حمایت مالی زیاد و امتیازهایی از بودجه پارلمان اروپا به
گذاری محدود ها بر روند قانونراست افراطی برخوردار است، اما نفوذ آن

 باشد. می

 گیرینتیجه

اخیر اروپا، مجادالت  یجریانات سیاسی پوپولیست در چند دهه یدوبارهظهور 
شناسی سیاسی درخصوص جامعه یویژه حوزهوسیعی را در محافل آکادمیک به

راست افراطی که  پوپولیسم و دموکراسی برانگیخته است. پوپولیسمِ یرابطه
وامع برخی از تحت عنوان نئوپوپولیسم نیز یادشده است، در این ج گاهی از آن

امر همین ؛ کشدراحتی به چالش میهای لیبرال دموکراسی را بهارزش
عمومی جوامع اروپایی دامن زده است. جبهه  یای را در حوزههای عمدهنگرانی

ها و ملی فرانسه، یکی از جریانات راست افراطی است که در فرانسه از سازمان
نیروهای سیاسی برجسته درصحنه  تر عمل کرده است و ازجریانات دیگر، موفق
رود. این حزب در انتخابات اتحادیه اروپا در سال شمار میسیاسی این کشور به

ای توانست آرا قابل توجهی را کسب نماید. در و انتخابات اخیر منطقه 2819
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بر بحث از نظریات و رویکردهای مختلف به این مقاله تالش شد تا عالوه
با دموکراسی، به کالبدشکافی گفتمان سیاسی جبهه ملی  آن یپوپولیسم و رابطه

از عناصر پوپولیستی است.  سرشارفرانسه و گفتار رهبرانش پرداخته شود که 
مرکزیت مردم یا ملت فرانسه، بدبینی به احزاب سیاسی و نهادهای نظام سیاسی، 

خطاب گو و فاسد تئوری توطئه، انتقاد تندروانه از نخبگان سیاسی حاکم و دروغ
ما در برابر دیگران ازجمله نخبگان  یها یا همان شکل دادن دوگانهکردن آن

فاسد حاکم، زبان ساده و عوامانه با لفاظی سیاسی، القای بحران و فاجعه جلوه 
های ساختگی و فقدان برنامه دقیق، همه از دادن وضع موجود با لیستی از بحران

ژان ماری لوپن و مارین دخترش  عناصر پوپولیسم است، که در گفتار سیاسی
را بر عهده دارد، نمایان است. بازگشت این مدل از که هم اکنون رهبری آن

تواند تبعات قابل توجهی از لحاظ داخلی و خارجی پوپولیسم دست راستی می
همان داشته باشد. از لحاظ داخلی، هر چقدر این جریان قدرت بیشتری بگیرد، به

تر خواهد شد و از آنجا که این ویژه مسلمانان تنگجران بهاندازه عرصه برای مها
گرا، فضای عمومی را شدیدا با تبلیغات حزب به مانند سایر جریانات راست

تواند به گسترش هر چه کند، این مسئله میعوامانه علیه مهاجران مسموم می
برای گرایی سیاسی تندرو در فرانسه منتهی شود و موانع جدی را بیشتر اسالم

ادغام مهاجران مسلمان در فرهنگ و جامعه فرانسوی ایجاد نماید. از  یپروسه
های تواند به گسترش فعالیتگرایی افراطی نیز، میطرف دیگر، تقویت اسالم

گیری هر چه بیشتر جبهه تروریستی منتهی گردد. از لحاظ خارجی نیز، قدرت
سراسر اروپای غربی و تضعیف نفس راست افراطی در تواند به اعتماد بهملی می

 اتحادیه اروپا در آینده منجر گردد.
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