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 اسپریگنز بحران نظریه اساس بر اروپایی گرای راست پوپولیسم تحلیل
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 چکیده

. تا ًظز تِ گزفتِ است لزار هَرداستفادُ کزات تِای کطَرّای جْاى، ٍاصُ پَپَلیسن  در سالیاى اخیز در ادتیات سیاسی ٍ رساًِ

دگاى . افشایص تعداد ًوایٌیافتِ استیاتین کِ پَپَلیسن راست افزاطی در ارٍپا گستزش  ٍضعیت سیاسی اتحادیِ ارٍپا ًیش درهی

ّای فزاًسِ، اتزیص، آلواى ٍ ّوچٌیي خزٍج تزیتاًیا اس اتحادیِ ارٍپا تحت تأثیز راست  در پارلواى گزا راستاحشاب پَپَلیست 

 گزا راستافزاطی در آى کطَر، ضاّدی تز ایي هدعاست. در تزخی کطَرّای ارٍپایی ًظیز فزاًسِ ٍ اتزیص، احشاب پَپَلیست 

اصلی همالِ ها ایي  سؤالاًد.  ضدًد، ضثاّت یافتِ تِ آًچِ در گذضتِ، احشاب فزاگیز خَاًدُ هی اًد کِ اساساً چٌاى تشرگ ضدُ آى

، ًظزیِ تحزاى هَرداستفادُاًد؟ چارچَب ًظزی  ارٍپایی ضدُ گزای راستّایی هَجة رضد پَپَلیسن  است کِ چِ تحزاى

در ارٍپا  گزا راستگیزی احشاب پَپَلیست  ثییي لدرتاسپزیگٌش است سیزا ایي ًظزیِ، دارای تَاًایی تاالیی تزای تفسیز ٍ ت

تاضد. فزضیِ ها، ایي است کِ تحزاى التصادی در لالة تیکاری ٍ رکَد ٍ تحزاى اجتواعی در لالة هْاجزت غیزلاًًَی دٍ  هی

ایی کِ احشاب ّ حل ّاست. ًتیجِ آى کِ راُ ّا ٍ کسة رأی آى در هیاى ارٍپایی گزا راستعلت اصلی افشایص هحثَتیت پَپَلیسن 

ّای تَدُ هزدم است ٍ  حل دٌّد، هٌطثك تا راُ ّای التصادی ٍ اجتواعی، ارائِ هی تزای هماتلِ تا تحزاى گزا راستپَپَلیست 

 -ضدُ است. رٍش تحمیك ها در ایي همالِ، رٍش تَصیفی  گزا راستّویي هسالِ هَجة لدرت گزفتي احشاب پَپَلیست 

 تحلیلی است.
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