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 پیش گفتار مترجم

 سLال1۵0طی  ایLران، دسLت کم اقتصLادی در جغرافیLای سیاسی-حیات سیاسیبرکسی پوشیده نیست که 

می توان نشان داد بLLا اینکLLه کشLLور ایLLران در متLLون. اخیر، به شدت متأثر از معادالت جهانی قدرت بوده است

 سرنوشت مردمLLان این سLLرزمین، بLLا وجLLودْار کشورهای مستعمره ثبت نشده، در عملتاریخی رسما در شم

همه ی مقاومت ها و مجاهدت های سترگ، از خالل سیاست های شبه استعماری قLLدرت های امپریالیسLLتی رقم

این مناسبات نه تنها تا امروز کاستی نگرفته، بلکه تراژدی فاجعه باری کLLه در دهه هLLایسیطره ی . خورده است

اخیر بر حیات عمومی جامعه ی ما چیرگی یافته، خود از دل این وضعیت و در زنجیره ای از واکنش ها نسLLبت

 و برنشستن بنیادگرایی اسالمی بر مسند سیاسLLت و رؤیLLای سLLاختن۵7از مصادره ی انقالب : به آن زاده شد

بLLه این. بLLا قLLدرت محافظت کننLLده ی اتمی« سرمایه داری اسLLالمی»ام القرای مقتدر شیعی، تا رهیافت تلفیق 

اعتبار، اکثر تحوالت و روندهای تباهی آوری که نسل های متوالی از فرودستان جامعه هزینه های سنگین آنهLLا

رد می شLLوند، بLر بسLتری تLاریخی تکLوین یافتنLد کLLه Lُا خLLرا پرداخته اند و هنوز هم زیر فشار فزآینده ی آنه

 هم خLLود بLLر۵7و اساسLLاً انقالب . هم پوشانی قوای استبدادی و مناسبات امپریالیستی سرشLLت نمای آن بLLود

همین بستر تاریخی شکل گرفت؛ گو این که آرمLLان اساسLLِی اولیه  اْش گسسLLتن از آن به منظLLور خلLLق امکLLان

.  مردم در تعییِن سرنوشت جمعی شان بودمشارکِت

این واقعیت که در فضای سیاسی گذشته ی ایران، نظیر بسیاری از کشورهای پیرامونی، گفتار ضدامپریالیستی

درون مایه ی غالب بر گفتمان چپ بود، صLLرفاً ماحصLLل فشLLارهای سیاسLLی و ایLLدئولوژیک حLLزب کمونیسLLت

بلکه سیر تراژیک. شوروی یا ضعف های سیاسی و نظری سازمان های چپ در فضای دوقطبی جنگ سرد نبود

خفقLLانو نمودهای عیLLنی اش در بازتولیLLد  مناسبات امپریالیستی - تأثیر تحت  ایران -معاصرتحوالت تاریخ 

همینمتLLأثر از . ، زمینه ی پذیرش ذهنی و رواج چLLنین گفتLLاری را مهیLLا می کLLرداقتصادیفالکت سیاسی و 

  گفتLLار۵7در مقطع منتهی به انقالب ( حاکمان بعدی)تاریخی و فضای ذهنی، اسالم گرایان -بافتار انضمامی

شان برای ادغLLام در اقتصLLاد جهLLانی سLLرمایه داری، عجالتLLاً، که به رغم اشتیاق 1استکبارستیزی را خلق کردند

در سال های بعد، رشته ی درهم تنیLLده ایاما . داعیه ی استقالل از قدرت  های شرقی و غربی را برجسته می کرد

از تحوالت داخلی، و تنازعات و بازآرایی  های قدرت در عرصه ی جهانی، حاکمان اسالمی را بدین سLLمت سLLوق

خصوصا ؛ سنگین تر سازند«استکبار شرقی»داد تا کفه ی ضدیت با استکبار غربی را به نفع گشودگی نسبت به 

ی کمونیسم، عماًل مغایرت کمLLتری«جرثومه »با روگردانی و اعالم برائت از « استکبار شرقی»که در این بین، 

،2از سوی دیگر، پس از فروکش کردن امواج ایدئولوژیک سال های پسLLا-انقالبی. با داعیه  های اسالمی یافته بود

بLLه« تLLداوم بقا» بLLا تشLLدید تضLLادها و تنش هLLای داخلی، به ویLLژهو شکست تحقیرآمیز در جنگ با عLLراق، و 

. مهم ترین اصل راهنمای دولت اسالمِی ایران بدل شد

«استکبارس�تیزی»، بن�ا ب�ه مقتض�یات جن�گ س�رد، تق�ابلی ب�ا داعیه ی «اس�تکبار غ�ربی»در آن مقطع، قدرت های به اصطالح  1
، ب��ارا ت��امین می ک��ردای��ران که هژمونی نیروهای اسالمی بر فرآیند انقالب راهکاری هر ون اسالم گرایان پیرو خمینی نداشتند. چ

در س�وی دیگ�ر، ب�رای حاکم�ان جدی�د، گفت�ار. هم خ�وان ب�وداسالمی س�ازی خاورمیان�ه آن�ان درجهت راهبرد ژئواس�تراتژیک 
نه فقط امکان بس��یج ای��دئولوژیک ب��رای ح��ذف نیروه��ای چپ از«( نعمت جنگ»در کنار کاریزمای خمینی و « )استکبارستیزی»

ب��ااقتصاد ایران پوششی موثر برای پنهان کردن تعمیق پیوندهای ساختاری ، بلکه در مقاطع بعدی کردعرصه ی سیاسی را تسهیل 
ب�ا هم�اناس�المی «  حاکم�ان پراگماتیس�تیو » پنه�انتع�امالت ان�دکی بع�د  فراهم ساخت؛ همچنان  کهبازار جهانی کاپیتالیستی 

را ممکن ساخت.  « استکباری»قدرت های 

عواملی مثل مرگ خمینی به سان چهره ی کاریزماتیک انقالب، و مهم تر از آن پیامدهای عم��ومی جن��گ هشت س��اله و بح��ران 2
.تسریع گردد« انقالب اسالمی»اقتصادی، موجب شدند تا روند تضعیف ناگزیر ایدئولوژی رسمی 

۳



به مLLوازات حادشLLدن تنش هLLای بین دولت هLLای ایLLران و ،1380در همین راستا، دست کم از میLLانه ی دهه ی 

آمریکا و نیز تشدید تضادهای داخلی، حاکمیت ایران استراتژی معطوف به بقای خLLویش را درجهت نLLزدیکی

این بLLازآرایی اسLLتراتژیک همچLLنین نیازمنLLدامLLا . راهبردی به سیاست های منطقه ای روسLLیه بLLازآرایی کLLرد

 بود تا هم در ساختار درونی قدرْت اجماع سیاسLی الزم فLراهم گLردد و هم بLرمحمل های جدید ایدئولوژیک

در امتLLداد . هواداران و هدایت و مهار افکار عمومی برساخته شودپایه ی آن، روایتی کالن برای بسیج سیاسِی

چنین مسیری، به تدریج زمینه ی مناسبی فراهم شد تا استکبارستیزی سابق، جLLامه ی امپریالیسم سLLتیزی بLLر

ترجمه شده  مصالحی مقدماتی در اختیار مLLا قLLرار می دهLLد تLLا محمل هLLای ایLLدئولوژیِک اینمقاله ی . تن کند

معنا که برای فهم مضLLمونن بدی.  کنیموسیع تری وارسی و بازخوانیرا از منظر چرخش راهبردی دولت ایران 

دولت اسالمی و الزامLLاتایدئولوژی رسمی به خودویژگی های  ایران حاکمانایدئولوژیک مانورهای و چگونگی 

 نLLیزبر مساله ی یادشLLده را معاصر و تاثیرات شان  تحوالت تاریخی-جهانِیبسنده نکنیم، بلکه بافتاردرونی آن 

مد نظر قرار دهیم. 

دولت روسLLیهرسLLمی در ایLLدئولوژی « اورآسLLیاگرایینLو-»ترجمه شده بLLه جایگLLاه رو به رشLLد از آنجا که متن 

با نظر به فضای متالطم جدیدی که پس از تهاجم اخیر روسیه  به اوکLLراین گشLLوده شLLد، ممکنو می پردازد، 

 ازهممؤلLLف هدف از قضا . این مقاله صرفاً تحلیلی ناظر بر رانه های سیاست خارجی روسیه به نظر برسداست 

، روشLنگری دربLاره ی اهLداف (201۴)در سLال در فضای پس از تهاجم روسیه بLه کریمLه  متننگارش این 

از منظLری کLLهاین نوشLLتار را امLا اگLر . بLود کالن تر سیاست  های تهاجمی روسیه و ماهیت امپریالیسLLتی آن

یعناصرچLLون «. این همان قصه ی ماسLLت کLLه بLLازگو می شLLود»پیش تر اشاره شد بخوانیم، خواهیم دید که 

رانه ی ایدئولوژیک حاکم بر سیاست خارجی روسیه، به طLور بLارزی در سLپهر ایLدئولوژی رسLمی واز کلیدی 

درواقع، هم پیوندی و هم سویی فاجعه بار سیاست خارجی ایران بLLا. سیاست خارجی دولت ایران هم مشهودند

، بLLدون حLLدی از اشLLتراک در(خصوصLLا در سLLطح خاورمیانه)سیاست های ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک روسیه 

روسِیرهیافت و کاربست اقتباس پیش از هر چیز - امکان مصالح ایدئولوژیک ناممکن می شد؛ مصالحی که - 

دولت« امپریالیسم ستیزی»اما نکته اینجاست که . فراهم ساختندرا برای حاکمان ایران « امپریالیسم ستیزِی»

جای می گیرد که در دو دهه ی اخیر به دکترین راهبردی« اورآسیاگرایینو-»روسیه خود ذیل نظریه ی عام تر 

.  دولت روسیه بدل شده است

اورآسLLیاگرایی در پروپاگانLLدای دولت ایLLران و نLLیز درنLLو-تکرار همزمLLان عناصLLری از نظLLریه ی  مشاهده یبا 

چگونLLه قLLادر شLLده اند« چپ آنLLتی امپ» نیروهای درمی یابیم که« چپ آنتی امپ»طیف  تهاجمیگفتارسازی 

پلی حماسLLیدولت ایLLران « محور مقLLاومت»دولت روسیه و گفتار کذایی « امپریالیسم ستیزی» داعیه ی بین

ْچون دفاع پرخروش آنان از سیاست های ضدآمریکایی دولت های روسLLیه و ایLLران، از منظLLر چپ. برقرار کنند

ًرا  اگLLر این سیاسLLت ها و اسLLتدالل ها ،ناتمام و سطحی جلوه می کرد بLLا کمLLک داربسLLت ایLLدئولوژیک ظLLاهرا

«اورآسLLیاگرایینLLو-»این داربست شبه نظری، همان دکترین . زدندمحکم تری با امپریالیسم ستیزی پیوند نمی 

دولت های روسیه، ایران« ضدامپریالیستِی» بوده که حماسه سرایی آندکترین تا اینجا م این کارکرد مه. است

 بLLُرد اجتمLLاعی و گفتمLLانِیْ تا از این طریق،را با درون مایه های ناسیونالیستی درآمیزد« آنتی امپ»و نیروهای 

۴



همLLدلی انبLLوهی از« نLLتی امپچپ آ»گفتLLار - بLLرای مثLLال - به همین دلیل است کLLه . نمایدآن ها را تقویت 

، جذابیِت اتهامات و تهاجمات آن ها علیLLه چپ انقالبیفارغ از را برمی انگیزد؛ نیروهای ضدچپ و ناسیونالیست

.  نیروهای ضدچپنزد

 ست بLLرای ردیLLابی مسLLیر تحLLوالت، جدا از اهمیت مستقل مضمون آن، تکانه ایهمقاله ی ترجمه شدبنابراین، 

و شاید در همین راستا به سهم خود بتواند توجLLه مخاطبLLان را. درونی در سپهر ایدئولوژی رسمِی دولت ایران

با نظر. 3دولت های روسیه و ایران جلب کندبین  به سازوکارهای ایدئولوژیک میانجی گر مناسبات نواستعماری 

د،نLLمدهای مستقیمی بر حیLLات سیاسLLی و اقتصLLادی جLLامعه ی ایLLران دارتحمیلْی پیاِ مناسباتاین به اینکه 

ین دولت هLLا،اِ  نLLزدیکییانجی ایLLدئولوژیِک مبه سان(Neo-Eurasianism LLاورآسیاگرایی )نو- دکترین کارکرد

 از پیLLدایش ونویسLLنده ی مقالهخاطرنشان می کنم که بررسLLی . ۴ستجدی تری   هایبی گمان درخور پژوهش

 روسLLیه ، در محLLدوده ی سLLاختارهایو سیاسی ایLLدئولوژیِک هایاورآسLLیاگرایی در سLLپهرنو- دکترین کارکرد

حال آن که بازسازی و احیLLای این نظریLLه.  باقی می ماندامروزی ی اجتماعی و تحوالت درونی روسیه-سیاسی

)جنبش سیاسی اورآسیاگرایی گفتمان و  برپایی در کاربست بعدی آن  برای،(عمدتا توسط الکساندر دوگین)

Eurasian  Movement)رور(۱پیوست پیوست اصلی این دفترچه )لذا در . ، تبار تاریخی وسیع تری داردLLم ،

در. اورآسیاگرایی در روسیه ی امLLروزنو- ایدئولوژیفشرده ای خواهیم داشت بر خاستگاه های وسیع تر پیدایش 

نشLLانی روسLLیه، امLLپراتور تبارهای تاریخی نو-اورآسیاگرایی در قلمLLرو ضمن برشمردناین پیوست تکمیلی 

داده می شود که نو-اورآسیاگرایی بخشی از ایLدئولوژی های راسLت گرایی نLوین اسLت کLه به واقLع از طلیعه ی

فاشیسم در عصر زوال سرمایه داری خبر می دهند.  

یک( فرازهLLLایی از ۲پیوست «، در پیوست فرعی )مساله ی ایران»بحث حاضر با مقدماتی مفصل بندِی برای 

 در تحلیLLل،۵بLLود 96خیزش  اعتراضی دی   موضوع محوری اش  کهمقاله  ،آن  در . ارائه می شودنوشتار قدیمی 

چشم اندازهای اسLLتراتژیک حLLاکمیت ایLLران بLLرای عبLLور از فضLLای بحران هLLای خودسLLاخته اش، ازجملLLه بLLه

 چرخش راهبردی دولت ایLLرانِنزدیکی  های ژئوپلتیکی فزآینده ی دولت های ایران و روسیه و گزینه ی محتمل

الکسLاندر دوگین می توانLد محمLل «6نظLریه ی سیاسLی چهLارم»به  جبهه ی روسیه اشLاره کLردم؛ و این کLه 

شLLاید اینLLک در پرتLLو. باشدچرخش راهLLبردی این مصالح فکری و تامین کننده ی ایدئولوژیک این نزدیکی ها 

 روسیه را مورداز سیاست های کالن دولت دولت ایران فزآینده ی دنباله رویبحث نو-اورآسیاگرایی بهتر بتوان 

واکاوی انتقادی قرار داد.

1۴01 مرداد. - ح. ا 

 مفص�ل و مس�تقلیبحث بررسی و تحلیل روند تکوین مناسبات متاخر دولت های ایران و روسیه و نشان دادن ماهیت نواستعماری  آن 3
      می طلبد.   

 گفت�ار ای�دئولوژیک دولت ای�ران و تالش ه�ایبه ورود دک�ترین اورآس�یاگرایی مسیر اگر مجالی باشد، در متن دیگری می کوشم به 4
م.  بپردازانجام شده برای صدور/اقتباس این دکترین و تاثیرات عینی آن 

. 13۹۶ دی 13، کارگاه دیالکتیک«، بازگشت به خیابان - درباره ی خیزش های اعتراضی فراگیر در ایران امین حصوری: »5

( است. دوگین در این2۰۰۹ الکساندر دوگین )مشهور( نام دومین کتاب The Fourth Political Theory نظریه ی سیاسی چهارم )۶
 به »نو-اورآسیاگرایی« را شرح می دهد و از این طریق می کوشد مانیفستی ب��رای »جنبشخویش رویکرد نظریمایه ی فلسفی-بن کتاب 

اورآسیاگرایی« عرضه کند.   

۵

https://kaargaah.net/?p=400
http://pdf.kaargaah.net/039_on_street_protests_in_Iran_HAmin.pdf


:دیالکتیک کارگاه

  نسخه ی ورد

سیاگرایی در روسیه آاورنو-

درباره ی مبانی فکری پوپولیسم آنتی امپریالیستی

      

7پیتر بومن

1۴01 اردیبهشت  -8ترجمه: امین حصوری

مقدمه. ۱

از میان طیف نظامیان، سرویس های مخفی، پلیس و حLLزب) روسیه ی کنونی نخبگان دولتی سابقا کمونیسِت

دولLLتِی-چه چLLیزی را جLLایگزین خالء فکLLری ایLLدئولوژی رسLLمی( کمونیسLLت در اتحLLاد جمLLاهیر شLLوروی

لنینیسم کرده اند؟ چه بینشLی در پس پشLت خط مشLی تهLاجمی اتخاذشLده از ابتLدای سLومین-مارکسیسم

دوره ی ریاست جمهوری پوتین وجود دارد که رویدادهای الحاق کریمه، جنLLگ علیLLه اوکLLراین و مداخلLLه در

سوریه را هدایت کرده است؟

دارای از این  رواین مساله نه تنها برای ارزیابی سیاست خارجی و داخلی روسیه اهمیت دارد، بلکLLه همچLLنین 

اهمیت است که بخش های معینی از نخبگان کرملین یک نفوذ ایدئولوژیک، حتی اگLLر نگLLوییم هژمLLونی، بLLر

. خصوصا با توجLLه بLه این واقعیت کLLه این راسLLت گرایاِن9 کرده اندپیداجریانات راست افراطی در سراسر اروپا 

 تالشآنهاافراطِی اروپایی برنامه هایی »انقالبی« در سر دارند که با عزمی جLLدی درجهت تحمیLLل و پیشLLبرد 

 سیاسLLت پنLLاهجویی و سیاسLLتنژادپرسLLتانه ی: از جداساختن اروپا از سیطره ی آمریکا، و بازسLLازی می کنند

گردید،  چنین است:  به زبان آلمانی منتشر2۰1۶ عنوان اصلی این مقاله، که در ژوئیه ی سال 7

Peter Bomann (2016):  Eurasismus in Russland – Ein Beitrag zur Populismus-Diskussion, Materialien für einen
neuen Anti-Imperialismus. 

که ترجمه ی فارسی آن ب�دین قرار اس�ت: »اورآس�یاگرایی در روس�یه: جس�تاری ب�رای مش�ارکت در بحث پوپولیس�م«. ام�ا اص�طالح
»اورآسیاگرایی« واژه ی دقیقی برای مضمون محوری این مقاله نیست؛ چرا که هدف مولف پیونددادن تهاجم نظامی روس��یه ب�ه کریم�ه

(، و به طور کلی سیاست خارجی تهاجمی روسیه ی متاخر، به دکترین »نو-اورآسیاگرایی« در روسیه ی پوتین بوده اس��ت.2۰14)در سال
این نارسایی شاید ناشی از آن بوده که جنبش سیاسِی برآمده از این دکترین، که مس��تقیما توس��ط الکس��اندر دوگین ه��دایت می ش��ود، 
»جنبش اورآسیاگرایی« نام گرفته است. بنابراین، پس از گفتگو با نویسنده بنا شد در ترجمه ی فارسِی این مقال��ه، در عن��وان و سراس��ر
متن، از واژه ی »نو-اورآسیاگرایی« به جای »اورآسیاگرایی« استفاده شود. همچنین، خواه بنا به مضمون مقال�ه، و خ�واه به دلی�ل وام گ�یری

( از آموزه های ای��دئولوژی ن��و-اورآس��یاگرایی، ب��ه این تواف��ق رس��یدیم ک��ه درچپ آنتی امپمشهود طیف چپ شبه آنتی امپریالیسم )
ترجمه ی فارسی، واژه ی »پوپولیسم« در انتهای عنوان اصلی مقاله، با ترکیب »پوپولیسم آنتی امپریالیستی« جایگزین گردد. 

ترجمه ی یادداشت های جانبی مولف، در درون } { در پانویس صفحات آمده اند. سایر پانویس ها، اصطالحات التین ی��ا افزوده ه��ای 8
توضیحی از سوی مترجم اند.

{ برای بحثی مشروح تر درباره ی راست افراطی در روسیه نگاه کنید به پایان نامه ی زیر: 1 }۹

(: »پسا شوروی -جامعه ی غیرمدنی و عروج الکس��اندر دوگین: مط��العه ای م��وردی درب��اره ی راس��ت اف��راطِی2۰۰7آندریاس اوملند )
برون پارلمانی در روسیه ی معاصر«. 

Andreas Umland (2007): Post-Soviet „Uncivil Society and the Rise of Aleksandr Dugin. A Case Study of the 
Extraparliamentary Radical Right in Contemporary Russia. Kyiv.       
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 موفق شLLده اندآن ها همچنینمرزی اروپا، تا محدودسازی برخی از آزادی های حقوقی-قانونی در سراسر اروپا. 

در برخی کشورهای اروپایی تغییرات حکومتی مطلوب خویش را ایجاد کنند، حتی اگر برگزیت را هم درنظLLر

نگیریم. 

 و جاهLای دیگLر اروپLاآلمLانتاثیرات این قطبی سازی های جدید بر فضای سیاسی و بر مبارزات اجتماعی در 

( و انشLLعابAfDچشم گیر است. در آلمان، برای مثال، پدیده هایی چون عروج حزب »آلترناتیو برای آلمان« )

(؛ هراس آفریLLنی در خیابان هLLا و در فضLLایCompact )10کامپکتبعدی آن؛ رویکرد پروپاگاندیستی نشریه ی 

 هستند کLLه خطLLوطزااینترنتی به سختی بدون معاونت مسکو قابل توضیح اند. همه ی این ها پدیده هایی بحران 

 کلی در پس خط مشی ای کLLه روسLLیه دربینشی جهانِی حاضر آشکار می سازند. بنابراین، آیا نظامگسل را در 

 پی می گیرد وجود دارد؟ بله، بخش هایی از نخبگان دولتی روسیه - به طور اثبات شده ای -خارجی اشسیاست 

یک دیدگاه ژئوپلتیکی را دنبال می کنند که به آن ها انسجام و اعتماد به نفِس الزم بLLرای پیشLLبرد جنگ هLLای

داخلی و خارجی را اعطا می کند.

، از جمله در آلمان، این دست اقدامات تهاجمِی روسیه واکنشی تدافعی سLLت بLLه مLLواردبیرونیاز دید ناظران 

 برژینسLLکی بLLرای خلLLق یLLکدکLLترین ؛زیر: پیشروی بی وقفه ی ناتو و گسترش اتحادیه ی اروپا به سمت شرق

آمریکLLایی؛ وتهLLاجم فنLLاورانه ی سLLرمایه ی ؛ 11 درهم شکسLLتن قLLدرت متقابLLل روسLLیهباقدرت واحد جهانی 

 اقدامات تهLLاجمِی این منظر،ازسیطره ی قدرت مالی وال استریت و بانک فدرال رزرو ایاالت متحده. بنابراین، 

 پاسخ ژئوپلتیکی ولی انفعالِی روسیه به از دست رفتن قدرت اتحLLاد جمLLاهیر شLLوروی وهمچونبیشتر روسیه 

، در طیLLف چپ آلمLLان هم اغلبرابطه. درهمین تلقی می شLLود بزرگ ناشی از فروپاشی شوروی سابق تحقیر

تصویری از تلفات میلیونِی مردم شوروی در جنگ جهLLانی دوم ارائه  می شLLود تLLا تLLداوم درگLLیری ژئوپلتیLLک

ضLLمن اینکLLه در این دیLLدگاه؛ گLLرددبه عنLLوان توضLLیحی بLLرای وضLLعیت حاضLLر مطLLرح قدیمِی جنگ سرد 

آنکهبی امپریالیسم آمریکا به عنوان مقصر اصلی جنگ سرد و تLLداوم ژئوپلLLتیکی بعLLدی آن قلمLLداد می شLLود، 

. بخش های مهمی از نخبگان روسیه12در میان باشداز امپریالیسم شوروی و امپریالیسم کنونِی روسیه  سخنی

. اینکنند می معرفی»بزرگ ترین فاجعه ی ژئوپلتیکی قرن بیستم« فروپاشی شوروری را به سان همانند پوتین 

چLLنین. از سوی دیگر، گروه هLLایی از چپ رادیکLLال هست همهمان طرز تفکر کالسیک چپ سنتی در آلمان 

، وجود بحLLران مLLداوم در سLLطحمقابلتوصیفی از علل سیاست های تهاجمی روسیه را زیر سوال می برند و در

ند. آنهLLا نادیLLده گرفتن تجLLاوزاتساز( در کل جامعه ی روسیه را برجسته می Produktivitätبارآوری تولیدی )

1۰{ Jürgen)این نش��ریه توس��ط ی��ورگن السس��ر { 2   Elsässer)متن زی��ر ب��ه نقش السس��ر به عن��وان یکی از. ، ه��دایت می ش��ود
:  پروپاگاندیست های کرملین می پردازد

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-07/juergen-elsaesser-russland-propaganda

(: »تنها قدرت جهانی - استراتژی برتری آمریکا«:2۰15{ زبیگنیو برژینسکی )3 }11

Zbigniew Brzeziński (2015):  Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. US-Ausgabe: Basic-
Books 1997; Deutsche Ausgabe: Rottenburg: Kopp Verlag.

{ سارا واگن کنشت: »آلمان باید از ناتو خارج شود«: 4 }12

Sahra Wagenknecht: Deutschland raus aus der Nato. 
http://de.sputniknews.com/politik/20160705/311165950/raus-aus-nato-deutschland.html  
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 مسLلط غLربی باشLند. چLونسLرمایه یروسیه را یک اشتباه سیاسی می دانند، حتی اگر ]این تجاوزات[ علیه 

همان طور که تاریخ استالینیسم نشان داده، »دشمِن دشمن ما دوست ما نیست«. 

که ارزیابی اساسی چپ سنتی، مبنی بر اینکه سیاست خارجی روسیه پاسLLخی مسLLتقیم بLLهمن بر این باورم 

 است. درعوض، معتقدم که ابتدا باید به وضعیت داخلی روسیه توجهنادرستشرایط نظامی و ژئوپلتیکی ست، 

 اجتماعی وجود دارد که برخی از مولفه های آن عبارتند از:انسدادکرد. در درون جامعه ی روسیه یک وضعیت 

 قLانونی، وامLنیت ایجLاد ناکارآمLدی در طبقLاتی؛ مقLاومتترس از ناآرامی اجتماعی؛ ناتوانی در کنارآمدن با 

 نسل جوان. به جLLای این هLLا، شLLاهدقابلیت های بر با تکیهناکامی در ایجاد نوآوری ساختاری و رشد اقتصادی 

فروش مواد خام هستیم. برپایه ی  تهاجمِی انقیاد اجتماعی بازآرایِی

«، به تفصLLیل یLLکتیامپریالیسLLضد برای یLLک رویکLLرد جدیLLد مصالحی سال پیش، در مجله ی »20بیش از 

ش های اجتماعی در جLLامعه یخیز ضمن توجه به مبارزات داخلی و آن متنرویکرد اساسی تحلیلی ارائه شد. 

 تحوالت بحران های داخلی، پیامدهای آنها در سیاست خارجی روسیه را تبیین کردهاز مسیر بررسیشوروی، 

. مدل اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود ندارد، اما برخی نگرش های اساسِی سابق همچنان در13بود

 شLLیوه ی مLLدیریت کارخانه هLLا وتا. از اَشکال مقاومت و الگوهLLای رفتLLارِی مربوطLLه، مانده اند باقیمیان مردم 

 تفاوت های منطقه ای آشکار در جامعه ی امروز روسیه، پژوهشدرکبوروکراسی در بخش هایی از جامعه. برای 

ید باشد.منظرجغرافیای اجتماعی می تواند مف از 1۴ناتالیا زوبارویچ

.کرده است دیگر با عنوان »تز چهار روسیه« خالصه مقاله ای را در  پژوهشآن( Jens Siegertینس سیگرت )

» این بخش های چهارگانه ی روسیه که اشتراکات کمی با هم دارنLLد: مضمون فشرده ی این تز بدین قرار است

 وکالن شLLهرهای مLLدرن مسLLکو و سLLنت پترزبورگ رو به افزایش است، عبارتند از: همچنان تفاوت های شانو 

مراکLLز علیه پوتین رای دادند(؛ عمدتا 2012 و 2011 و 2011دیگر کالن شهرهای میلیونی )که در انتخابات 

آورده اسLLت؛اصطالح شهرهای تک افتاده )که پوتین بیشتر در آنهLLا رای یا به ، صنعتی از رونق افتاده و منسوخ

شهرها و روستاهای کوچکی که جوانان آنجا را تLLرک را تأمین کرده است(؛ ساکنینچون دولت، رفاه حداقلی 

 می میرند )در این نLLواحی سLLطح امیLLد اجتمLLاعی نLLازل بLLود و هسLLت(؛ وبه مرگی زودرس و پیران می کنند

آنهاعقب مانده ی  قدیمی و اغلب، که ساختارهای اجتماعی-فرهنگی جمهوری ها و سرزمین های ملیسرانجام، 

ا سایر نقاط کشور متفاوت است )و اکثریت جمعیت عمدتاً به عنوان نمLLایش وفLLاداری بLLهچشم گیری ببه طرز 

(. 1۵مرکز، به صاحبان قدرت در مسکو رأی می دهند

 درباره یمتونی توسعه ی نوع شوروی. الگوی(: »پایان 1۹۹2، 4{ »مصالحی برای یک رویکرد جدید ضدامپریالیستی )شماره ی 5 }13
 انباشت سوسیالیستی«:فرمانتاریخچه ی رویارویی های اجتماعی با 

Materialien Für Einen Neuen Anti-Imperialismus, Nr. 4 (1992): Das Ende des sowjetischen Entwicklungsmodells. 
Beiträge zur Geschichte der sozialen Konfrontationen mit dem sozialistischen Akkumulationskommando, Berlin, 99-
131. https://materialien.org/das-ende-des-sowjetischen-entwicklungsmodells             

{ ناتالیا زوبارویچ: »جهان های موازی روسیه - مراکز پویا، حاشیه ی راکد«:۶ }14

Natalia Zubarevič: Russlands Parallelwelten. Dynamische Zentren, stagnierende Peripherie, in: Osteuropa, Nr. 6–
8/2012, 263–278). (http://www.zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2012/6-8/russlands-parallelwelten/)

15 {7} Jens Siegert (2016), 4, nein 1, nein 2 Russland!
http://russland.boellblog.org/2016/03/16/4-nein-1-nein-2-russland/  
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ثLLروت ارزش و تولید فرآینLLد 1980، فرض بر این بود که در شوروی دهه ی مصالحآن شماره ی نشریه ی در 

 امLLااز میLLان بLLردارد.پرسLLترویکا نتوانسLLت این مLLانع را .  با مانعی اساسی مواجه بود،توسط نیروی کار جامعه

 دسLت کم در؛ بحرانی بعLدی هم در این کLار توفیLق نیافتندمواجهاتبه نظر می رسد که مقررات، نوآوری ها و 

 موضLLوع بحث حاضLLرو اگرچهست که بایLLد دوبLLاره بررسLLی شLLود، فرضیه ای سطح کل جامعه ی روسیه. این 

 بازآرایی ایLLدئولوژیک دولت روسLLیهبافتار جهت گیری جدید سیاست خارجی روسیه ومی باید در ، ولی نیست

در مقایسLLه بامورد توجه قرار گیرد. پرسش های مهمی پیشاروی ما قرار دارند: در جLLامعه ی کنLLونی روسLLیه )

 اجتماعی و چه فرصت هایی حفظ شده اند؟ قدرت حLLاکم از طریLLق بLLازتوزیعفضای تحرک شوروی( چه دوران

 الگLوی قLدیمی ایجLادتکLرار کنLونیدرآمدهای نفتی چه نقش و احترامی برای مردم قائل است؟ و اینکه آیا 

 گسترش بخش  صنعت تسلیحاتی و اقتصLLاد تهLLاجمِی جنLLگ سLLرد، )احتمLLاال(ازطریقثبات در داخل کشور 

 قدرت مردمی از پایین و ترس دولت از قیام عمومی ست؟ناشی از

رژیم سیاسی روسیه هنوز هم قادر به ایجاد تغییر قابل توجهی در عادات زندگی و عادات کاری جمعیت خارج

 ]اقتصادی[ و نیز قLLوانینبارآوری معطوف بهاز کالن شهرها نیست. این  بخش بزرگ از جمعیت روسیه اهداف 

اقتصLاد»شان را تا حد زیادی خودشان سازمان دهی می کننLد )اقتصادی  حیات عمدتادولتی را دور می زنند و 

خره می گیرنLد. عالوه بLر این، بLاذهLنیت  بLارآورِی - اغلب - هر منطق آنها(. 16«گاراژی ُLه سLربی را بLمحور غ

 و همچLLنین توسLLطپلیس امنیLLتیشیوه های بازتوزیع مافیایی ]ثروت[ مواجهیم کLLه توسLLط دارودسLLته های 

.انجام می گیرند رژیم حمایتاعضای پلیس یا افراد مورد 

در بخش هLLای اساسLLی[ پات مانند]، و یک تعLLادل اجتمLLاعی خLLاص مستمر اجتماعی انسداددر مجموع، یک 

دهی مجدد سLLرمایه داری، آن گونLLه کLLه در  که پیکار نوآورانه برای سازمانقابل شناسایی ست  ی روسیهجامعه

به صورت افزایشدرآمدهای ناشی از فروش منابع خام، . را با بن بست روبرو می سازدغرب روسیه مرسوم است 

یک تداوم. گردد قدرت و بخش هایی از جمعیت کشور پر ساختار تا شکاف بین ،می شوندها بازتوزیع ستمزدد

 جنبش های مهاجرت در روسLLیه ی قLLدیم علیLLه رونLLدتا طبقاتی وجود دارد که سابقه ی آن قدرتتاریخی در 

تخLLریب امLواج به رغم  که طبقLLاتیقLLدرتی قابل ردیابی ست؛ 17و  16]حکومتی[ رعیت سازی در قرن های 

حفظ یک نوع رفتار خودمختاری زیرزمینی تأثیرات خود را به سانقرن بیستم، همچنان ]تراتیک[  آسیب زای

ارزش هLLا و هنجارهLLای روسLLتایی. از نحوه ی معیشت جامعه ی دهقانی روسیه ی قLLدیم تLLا امLLروز ؛کرده است

حLLتی. ، کماکLLان تأثیرگLLذار بLLاقی مانده اند1930 در جنLLگ اجتمLLاعی دهه ی افLLولی نسLLبیروسLLیه پس از 

Großer)« ارعLLاب عظیمتبعیدهای دسLLته جمعی، قحطی و گرسLLنگی، گوالگ هLLا و دوره ی »  Terror LL)طی

 به طور جLزئی توانسLته اند فرهنگ هLای سLنتِیتنها حمام خون جنگ جهانی دوم، نیز، و 38-1937سال های 

اینمبادله ی مستقیم و خودیاری از پایین را محو سازند. هنوز هم در مقاطع بحران، مردم به طور طLLبیعی بLLه 

. راهکارها بازمی گردند

Andreas Heinemann-Grüder, Regionale Diskrepanzen in Russland: Politisch verursacht, in: Russland analysen Nr. 
275, 11.04.2014. (http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/RusslandAnalysen275.pdf)

 جالب زیر در نشریه ی تاتس: مقاله ی{ درباره ی »اقتصاد گاراژی«، برای مثال، رجوع کنید به 8  }1۶

Die Garagenökonomie: Schattenwirtschaft in Russland, taz, 07.07.2016. (http://www.taz.de/!5318299/)
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وجود دارد به سمت سLLرکوب و پس رانLLدِن خLLاطره ی تLLراژدیدر روسیه در سطح سیاسی، گرایش نیرومندی 

جنگ طبقاتی بی رحمانه ای که نخبگان کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی قبل از جنگ جهانی دوم هدایت

در روسLیه ی]زمان می کوشد این واقعیت را کمرنگ سLLازد کLه تLداوم قLLدرت دولLتی  گرایشی که هم. کردند

.17در امتداد پیروزی های باشکوه در برپLLایی دولت شLLوروی و ظفرمنLLدی های ارتش سLLرخ قLLرار دارد[ کنونی

افزایش بارآوری تولید تLLا سLLطحطرح به دلیل دوام شیوه های خودیاری چهره به چهر ه ی کشاورزان، تا به امروز 

نکته ی اصلی اینجاست که حتی گشایش های بازار. متعارف غربِی آن به لحاظ اجتماعی کامال ناکام مانده است

طی روندهای پرستروئیکا و نئولیبرال هم نتوانسته اند فاصله گیری مردم از دولت را در سپهر زندگی روزمLLره ی

بر اسLLاسروسیه  همچنین نتوانسته اند این رویه را در چارچوب جامعه ی مدنی ی فوقروندها. روسیه بشکنند

.(هم بدین سمت نداشته استجدی گو اینکه دولت روسیه تمایلی )الگوی غربِی آن تغییر دهند 

این ساختارهای واپس گرا ولی بازسازی شده  و تداوم یافته ی منظومه ی قدرت در روسیه، متأثر از جریان کنونی

رهمین بسLتر، به شLیوه  ای کالسLیک، از بیLداری و جهشد. ، تقLویت خواهنLد شد[201۴]جنگ در کریمLه 

درعLوض،. جامعه ی مدنی به سمت انواع نوآوری ها بLر اسLاس الگLوی غLربی جلوگLLیری می شLLود« خطرناک»

تسلیحاتی همچنLان به عنLوان موتLور رشLد اقتصLادی به طLور وسLیعی تبلیLغ و تقLویت-مجتمع های صنعتی

درصLد کمLتر از 30با این حال، بارآوری کار در روسLیه کمLترین نLرخ را در سLطح اروپLا دارد و . 18می شوند

مشLLکل»لذا از دیدگاه سرمایه دارانه، روسیه با معضل عظیمی روبروست که با نLLام . میانگین اروپای غربی ست

شناخته می شود؛ یعنی استفاده و توزیع منابع به شLLیوه هایی منسLLوخ و(Griechenland-Problem LL« )یونان

به همین دلیل است که توضیح چپ سنتی از وضعیت ژئوپلتیکی حاضر، با. غیرمولد، به اضافه ی مساله ی فساد

. قانع کننده نیست[ توسط ناتو]تأکید بر محاصره ی نظامی روسیه 

تهدیLLدی کLLه از برتLLری غیرقابLLل: درعین حال، بی گمان یک محاصره وجود دارد، که البته از نوع دیگری ست

ناشی می شودغرب نفوذ فناوری اجتماعی غربی، نوآوری های سرمایه دارانه و بازسازی های تهاجمِی در اقتصاد 

توسل به سLLناریوهای نظLLامی و. 19 کانون قدرت روسیه را با جنگ سرد اقتصادی جدیدی مواجه کرده استو

که جایگزین جنLLگ)تنش های غیرقابل درک در ژئوپلتیک، با انواع مصالح جدید مانند جنگ اطالعاتی مدرن 

از نظر ساختاری، معضل جهانی عقب مانLLدگی روسLLیه،. ، تلفیق شده اند(ایدئولوژیک قدیمی کمونیست ها شده  

انسLLداد»آن زمLLان هم پدیLLده ی روسLLیه ی در . است از جنگ جهانی اول، در حال تکرار پیشهمانند دوره ی 

بLود و بایLLد میLLدان راناتوان درک جامعی از هرگونه  حاکم بود که« 20رژیمی کهن» ؛وجود داشت« اصالحات

امLLروزه هم ماننLLد آن. رژیم ترازی در آن مقطع، فرار رو به جلو به سمت جنگ را انتخاب کLLرد. خالی می کرد

17{ { سوتالنا الکسیویچ در کتاب ستایش شده ی »زمان دست دوم: زندگی بر روی ویرانه های سوسیالیس�م«، ت�اریخ اتح�اد جم�اهیر۹ 
:  کرده استواکاویاز خالل تاثیرات و روایت های فردی شوروی را به روش نامتعارف تاریخ شفاهی و 

Swetlana  Alexijewitsch  (2015):  Secondhand-Zeit:  Leben  auf  den  Trümmern  des  Sozialismus,  suhrkamp
taschenbuch 4572. 

: نگاه کنید به{ برای مطالعه ی اثرات نظامی-استراتژیِک »انقالب نظامی آرام روسیه«1۰}18

Gustav Gressel: Russia's Quiet Military Revolution and What it Means for Europe.

از شماره ی چهارم نشریه ی »مصالح«:« { در این باره نگاه کنید به فصل »اقتصاد شوروی در جنگ  سرد11 }1۹

„Die sowjetische Ökonomie des Kalten Kriegs“, in: MATERIALIEN, Nr. 4, 132-150 (Anm .5)

20 ancien regime           

۱۰



حکLLومتدوراْن آزادی انتقاد، آزادی اطالعات و مطبوعLLات، و آزادی سLLازمان های سیاسLLِی، پایه هLLای قLLدرت 

 و تLLاریخچه یمLLاهیت نLLیز بLLازتوزیع ثLLروت و فاسد سLLازوکارهای؛ همچنان که  را متزلزل خواهند کردروسیه

هLراس جعبه ی پانLدورا ایننخبگLان روسLیه از بازشLدن . ساختتاریک کل نخبگان قدرت را آشکار خواهند 

و بر این باروند که اگر به رویکردهای نوآورانه بر اساس مدل های غربی به طور جدی مجال بروز بدهنLLد،. دارند

میLLدان» در این صLLورت یLLک  اینکهو؛ فروپاشی قدرت و جنگ داخلی اجتماعی مواجLLه خواهنLLد شدبا خطر 

.22پا خواهد گرفت، که حتی بدتر از نمونه ی اوکراینِی آن خواهد بود[  اعتراضات عمومی سیاسیاز« ]21روسی

 سطح سیاسِی مشهود، طبقه ی حاکم در روسیه با مقLLاومت اجتمLLاعی، انسLLداد و سLLنت هایینزیرالیه ی در 

و. دسLت وپنجه نLرم می کند( نظیر نمونه هLای مکLرر آن در تLاریخ روسLیه« )در میان مردم»خودیاری بدیل 

Russische« )ایده ی روسی» که  ستدر شرایطیهمه ی این ها   Idee LL) رْبمیاندرباره ی وضعیتLLشرق و غ 

هیچ بLLدیل انقالبی ریشLLه داری، نظLLیرحال آن کLLه  دارد، 23طبقه ی حاکم در میان متفکران زیادیبازتاب های 

، چهLLره ای مثLLل چنین بستریبنابراین، بر. ، وجود ندارد1918در سال «  چپسوسیال رولوسیونرهایحزب »

گردآوری کرده و درجهت منافع طبقه ی حاکمالکساندر دوگین می تواند عناصر سنتی را بدون هیچ دردسری 

. پرورش و بسط دهد، بی آنکه بی درنگ با اتهام گرایش فاشیستی روبرو شود

           سیاگراییآاور. نو-۲

در پی  ایLLدئولوژیک جLLایگزین یLLک ایجLLاددر حال حاضر، توجه به این موضوع اهمیت دارد که چگونه بLLرای 

( جدید در ستاد کLLل نخبگLLان روسLLیه و کLLرملینWeltphilosophieنابودی لنینیسم، یک فلسفه ی جهانِی )

. متLLون دوگین2۴شLLناخته می شLLود الکسLLاندر دوگین با نام چپ آلمان( نزد فلسفه ای که )؛شکل گرفته است

بلکه کمابیش بLLه مبنLLای ایLLدئولوژیک اصLLلیقرار گرفته اند،  وسیعی اقبالاکنون نه تنها در رژیم روسیه مورد 

realeتهاجمات کنونی جبهه ی راست گرایان در سطح جهانی تبدیل شده اند. این ایدئولوژی و سیاست واقعی )

Politik وذحاضر، رویکرد شرایط  ( با هم هم خوانی کامل ندارند، و نباید هم چنین ادعایی کرد. درLLو-پرنفLLن 

برای سیاست واقعِی دولت روسLیه نقش عمLده ایه است که - در پس زمینه - این امکان را یافتاورآسیاگرایی 

ایفا کند و رهنمودهای اساسی ارائه دهد. یک اتاق فکر غیررسمی کلیدی در این خصوْص باشگاه ایزبورسک )

Isborsker  Klub ت وزیراین اتاق فکر،. گردید تأسیس 2012( است که در سپتامبرLLاون نخسLLبه میانجی مع 

 صنایع، نخبگان ارتش ومدیران(، که مسئول صنایع تسلیحاتی ست، Dmitrij Rogosinدیمیتریج روگوزین )

21 russischer Maidan       

22 {12} Robert Horvath (2013): Putin's Preventive Counterrevolution. Post-Soviet authoritarianism and the spectre 
of velvet revolution. Abingdon/Oxfordshire etc.: Routledge; 

Mischa Gabowitsch (2013): Putin kaputt!? Russlands neue Protestkultur. Frankfurt/M.: edition suhrkamp.

23 {13} Vgl. Höllwerth, 123 ff.

–(: »کشاکش های آینده  بازگشت ژئوپلتیک«2۰15{ الکساندر دوگین )14 }24
Alexander Dugin (2015): Konflikte der Zukunft. Die Rückkehr der Geopolitik, Selent: Bonus-Verlag.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Geljewitsch_Dugin  

http://www.theeuropean.de/leonid-luks/8421-neoimperiale-revanche-in-der-ukraine  

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-03-31/putins-brain  
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در پیوند مسLتقیم بLا یکLدیگر قLرار دادهبسیاری از سیاست مداران و ایدئولوگ هایی مانند الکساندر دوگین را 

نظراینکه رژیم روسیه هر از چندگاهی فن آوران سیاسی خود را تغییر می دهد و در مواقعی که الزم به . 2۵است

زرادخLLا نه ی جدیLLد قLLوانین سLLرکوبگر، مجازات هLLای. می رسد عمل گرایانه عمل می کند، موضوع دیگری است

، انحراف از عدالت قضLایی، و سLرکوب مظLاهر آزادی عقیLLده و آزادی مطبوعLLات،(Lagerstrafen)اردوگاهی 

تیگر انطباق یابِی سریع حکومت روسیه با اشکال قبلی دیکتLLاتوری حLLزبی تحت نظLLام کمونیسLL همگی نشان

. 26هستند

 نشLLان داده اسLLت، گفتمLLان ایLLدئولوژیک دربLLاره ی توجیLLه27چارلز کالور در بررسی اخیر خودهمان طور که 

(1998-99 و بحLLران 1990دشمنی قدیم-جدیLLد )پس از فجLLایِع ناشLLی از شLLوک درمانِی در اوایLLل دهه ی 

 جدیLLد دولت در روسLLیه وایLLده یبه ُطرق مختلف بازسازی شده است. نقش محLLوری »نLLو-اورآسLLیاگرایی« در 

 پیشینیان در دهه هایخاستگاه آن نزد همچنان که ؛جهت گیری استراتژیک سیاست خارجِی آن کاماًل مشهود است

 در1990 دکترین جدید غیررسمی دولت روسیه برای اولین بار در دهه ی .نیز قابل ردیابی ست 1930 و 1920

.بLاالیی منتشLر گردید شLمارگان ژئوپلتیLک« مLدون شLد و در بازگشت عنLوان »باکتابی از الکساندر دوگین 

بLLرایمحLLوری  تلقی می شد، نقش نظLLریه ای  گراامروزه این دکترین که در ابتدا نامانوس و کمابیش باطنی

نظریه ای که از هسته ی سخت دولت روسیه و نخبگان ؛انقالب راست گرایانه ی جهانی را برعهده گرفته است

، سLرویس های مخفی و ارگان هLای مرتبLط بLا آنهLا، بLر روی آن(tiefer Staat« )28دولت ژرف»محافظه کارش، تا 

( Informationskrieg)و جنLLگ اطالعLLاتی « دولت ژرف»بسLLیاری از مLLوارد زیLLر بLLا این . توافLLق کرده اند

قتل هLLای سیاسLLی شخصLLیت های کلیLLدی در اپوزیسLLیون؛ دوپینگ هLLای: هدایت شده از سوی آن پیوند دارد

موتورسیکلت سLLوار در کشLLورهای[ راسLLت افLLراطی]اجباری در عرصه ی ورزش بین المللی، تشکیل بانLLدهای 

در کریمه، که 29«مردان کوچک سبز»هدایت هولیگان ها، ارتش ترول ها در اینترنت؛ تا و خارجی، حمایت 

که پوتین ناگهان اعالم کرد که آنهLLا بخشLLی ازدر ابتدا انکار می شد، تا زمانی  وابستگی آنان به کرملین

ر این هLLا،افLLرون  بLL. کریمLLه بLLه روسLLیه بوده اند« بازگردانLLدن»ابتکارعمل وی برای تحقLLق طLLرح دیLLرین 

گمانه زنی هایی درباره ی احتمال حمایت مالی الیگارش های کرملین از طرح برگLزیت وجLود دارد، کLه هنLوز بLا

.مدارک موثقی مستند نشده  اند

(: »جنگ سرد پوتین. روسیه چگونه غرب را از پیش خود می راند؟«. 2۰1۶{ مارکوس ونر )15}25

Markus Wehner (2016): Putins kalter Krieg. Wie Russland den Westen vor sich hertreibt. München: Knaur.
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خLLواه مLLورد اسLLتفاده قLLرار اورآسیاگرایی از چندین مولفه ی اصلِی سازنده تشکیل شده است که به طور دلنو-

ی بریتانیاامLLپراتوره ی ی دان انگلیسLLی در دورجغLLراف، 30 هالفورد مکینLLدرهسته ی ژئوپلتیک آن به . می گیرند

ست در سیاست خارجیبرای کارب( Karl Haushofer)س هوفر این نظریه، سپس توسط کارل هاو. برمی گردد

 و همراه با سایر مفاهیم امپریالیستی، بLه تLدوین مکتLبی بLرای31اقتباس شد آلمان پس از جنگ جهانی اول

بنا بر آموزه های این مکتب،. توسط نازی ها یاری رساند(Großraums Europa L« )فضای بزرگ اروپا»ساخت 

بLLاتقابل به این ترتیب، در . جهان به سه قلمرو بزرگ تقسیم بندی می شد ،(19۴0در سال )در تصور نازی ها و 

) بLه رهLبری ایLاالت متحLده، یLک نظLریه ی فضLایِی  داریجهانی شدن و نظریه ی رشد جهانی سLرمایهروند 

Raumtheorie LL) ربی درتوصیف می را این نظریه، فضایی . تکوین یافتجداکننده قرارLLکند که بازار جهانی غ

در«. تمLLدنی»ایی نمی کند؛ نه از نظر سیاسی، نه اقتصادی، و مهم تر از آن ها نLLه از نظLLر ور آن مداخله و حکم

سوسیالیسLLم در یLLک»مشLLابه بLLا ایLLده ی اسLLتالینی )این نظریه همچنین بر یک جداسازی تأکیLLد می شLLود 

، که بناست جایگزینی برای انحطاط غرب، با همه ی شبه آزادی های ادعایی اش، و خصوصا جLLایگزینی«(کشور

. و سلطه ی خودگرایی فردی فراهم آورد( Seelenlosigkeit)برای روح ُزدایی از جهان 

در آموزه هLLای. الکساندر دوگین خواستار یک انسان نوین است؛ یک انقالبی عجول همانند بلشویک ها یا نیچه

به. ، به عنوان یک سیماسازی فکری، نقش ویژه ای ایفا می کند(Passionarität/Passiarnost« )شورگرایی»وی

مشخصه ی چنین. گفته ی او، انسان ها انواع مختلفی دارند که برجسته ترین آنها افراد به اصطالح پرشور هستند

« و اراده ی بی قیدوشLLرط بLLرای تغیLLیر جهLLان،شور زیاد، آرمان گرایی، تمایل به فLLداکاری، قهرمLLانی»افرادی 

به ارمغLLاناقدامات این قبیل افراد می تواند پیشرفت های نوآورانه ای را که روسیه بLLه آن هLLا نیLLاز دارد، . 32است

:یاد می کند« شورمندی»با ستایش آشکاری از این سازه ی فاشیستی  2012پوتین در سخنرانی سال . بیاورد

را بر عهده بگیرد و چه کسی به حاشیه رانده شود و به ناچار استقالل خود[ جهان]اینکه چه کسی رهبری »

اینکه. را از دست بدهد، نه تنها به پتانسیل اقتصادی، بلکه در وهله ی نخست به اراده ی هر ملت بستگی دارد

واضعان مفاهیم جغرافی دان و سیاست مدار بریتانیایی، یکی از ،(Halford John Mackinder: 1861 –1947)  هالفورد جان مکیندر 3۰
 مکین��درش��هرت. داشتآک��ادمی س��پهر  مستقل درکه نقش موثری در تبدیل این مفاهیم به رشته هایی   بودژئوپلتیک و ژئواستراتژی

 در اثری با عنوان »محور جغرافیایی1۹۰4سال به ( است که نخستین بار Heartland»هارتلند« )عمدتا مرهون معرفی مفهوم و نظریه ی 
تاریخ« آن را مطرح ساخت. این نظریه بعدها بر اندیشکده های سیاسی دولت ها و سیاست های خارجی قدرت های جهانی ت��أثیر زی��ادی

،1۹1۹، در اواخر س��ال  بودسرسختگذاشت. مکیندر که حامی سرسخت آرمان وحدت امپراتوری بریتانیا و توامان یک ضدبلشویک 
وی در جریان این ماموریت، ض��من تالش ب��رای.  کمیسر عالی بریتانیا در جنوب روسیه منصوب شدبه مقامطی جنگ داخلی روسیه، 

دومین. را برای دولت متبوع اش برجس��ته س��ازد ادامه ی حمایت بریتانیا از نیروهای سفید ضرورت کوشیدمتحدسازی نیروهای سفید، 
اینگردی��د.  منتشر 1۹1۹ مکیندر، کتاب »آرمان های دموکراتیک و واقعیت: مطالعه ای در سیاست بازسازی« بود که در سال مهماثر 

کنف�رانس ص�لح پ�اریس« برج�ای گذاش�ت. »تاثیرات مشهودی ب�ر توافق�ات نقش عوامل ژئوپلتیک،  به واسطه ی برجسته سازیکتاب
مشهورترین نقل قول کتاب یادشده چنین است: »نیرویی که بر اروپای شرقی حکمرانی کند، بر هارتلند فرمان می راند؛ ن��یرویی ک��ه ب��ر

«جزی��ره ی جه��انیفرمان می راند؛ و نیرویی ک��ه ب��ر »«( جزیره ی جهانی)» سرزمین های احاطه شده در اقیانوس ها هارتلند حکم براند، بر
جهانی در جری��ان کنف��رانس ص��لحنمایندگان قدرت های  آموزه،.«. متاثر از همین کرد خواهد فرمان روایی، بر سراسر جهان حکم براند

پاریس، اروپای شرقی را به عنوان مسیر حیاتی استراتژیک برای دسترسی ب�ه هارتلن�د درنظ�ر گرفت�ه و کوش�یدند ت�ا این منطق�ه را -
.(م/ویکی پدیاتلخیص و ترجمه از . )بازآرایی کنند نواری از کشورهای حائل همچونجداسازی آلمان و روسیه - به منظور 

،1۹23 رودولف هس، منشی هیتلر که در نوشتن کتاب »نبرد من« کمک شایانی کرد، از شاگردان نزدیک هاوس هوفر بود. در سال 31
( زندانی بودند، هاوس هوفرMunich Beer Hall Putschکه هس و هیتلر پس از کودتای موسوم به »سالن آب جوی مونیخ« )زمانی 

( وFriedrich Ratzelنسخه هایی از دو کتاب »جغرافیای سیاسی« فردریش راتزل )در زندان از آنها دیدار کرد و به مدت شش ساعت 
 افکار هیتلرتاثیرگذاری اش بر پس از جنگ جهانی دوم، هاوس هوفر .هدیه داد( را به آنها Clausewitz»درباره ی جنگ« کالوسویتس )

 ک�رده اس�ت. ام�اتحریف رودولف هس در حوزه ی ژئوپلتیک را آموزش هایرا انکار کرد و مدعی شد که حزب ناسیونال سوسیالیست 
( یکی از زندگی نامه نویسان هیتلر می نویسد: »تأثیر هاوس هوفر ]بر هیتلر[ احتماالً بیش از آن چیزی بود کهIan Kershawیان کرشاو )

 /م.[ویکی پدیاپروفسور مونیخ بعدها آمادگی تصدیق آن را داشت«. ]ترجمه از 

32 {18} Höllwerth, 142.
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Lev)هر ملت، بر اساس انرژی درونی اش که لِو گومیلف   Gumilev LL) نامید، تا چه ح��د« یمندشور»آن را
. 33«توانایی حرکت رو به جلو و پذیرش تغییر را داشته باشد

بنابراین، اینکه یک کشور وابسته بشود یا نه، صرفا به پتانسیل اقتصادی آن بستگی ندارد، بلکه همچLLنین بLLه

بسLLتگی دارد؛ بLLه توانLLایی( ن طLLور کLLه گومیلLLف آن را نامیLLده استآ« )انسان نLLوین»به  یعنی ،عامل ذهنی

با این اوصاف، می توان گفت این همان نسخه ی روسی صورت بندی مک کینزی. پیش رفتن و استقبال از تغییر

(McKinsey )است .

عالوه بر این، در اینجا آموزه های فلسفه ی دولت کارل اشمیت نازی هم وارد کLLار می شLLوند؛ یعLLنی توسLLل بLLه

ماننLLد) گرایان و اسالووفیل ها در جریان بLLود دشمنی های فلسفی و سیاسی که قباًل در قرن نوزدهم بین غرب

این پدیLLده ، خصوصLLا وقLLتی(. مخالفت بین سوسیال دموکرات ها و سوسیال رولوسیونرها و بسیاری موارد دیگر

 که به صورت هفتگی در تلویزیون رسمی روسیه اعالم می شود؛ هماننLLد وقLLتی کLLه اینجLLا درمی گرددمشهود 

غربینقد تمدن معاصر . قابل رویت است(Anne Will L)در برنامه ی گفتگوی زنده ی تلویزیونی آن ویل  آلمان

فاشیسLLمنLLوع ست؛ یLLک رژیم روسیه، نوع فاشیستی نقد سرمایه داری توسط دوگین و اکنون الکساندر توسط 

 ایLLوان ایلینتوسط فیلسوفان سفیدپوسِت در تبعید، نظیردر گذشته مدرن با توسل به فلسفه ای ارتجاعی که 

(Ivan  Ilyin)ال . ، دنبال می شدLLیه در سLLه انقالب روسLLرد کLLتدالل می کLLان 1917ایلین اسLLدان بیLLگر فق

آمیزه ی ایدئولوژیک جدیLد دوگین، دو. طبقه ی حاکم بود 3۵ملت روسیه و معنویت نادرست 3۴خویش احترامی

یکی نظLLریه ی :حوزه ی متفاوت از آموزه های نامتجانس را در مالطی ایدئولوژیک بLLا یکLLدیگر تLLرکیب می کند

از)فضLLای بLLزرگ ژئوپلLLتیکی بLLرای اورآسLLیا و نظم فضLLایی ضLLدآمریکایی و ضLLدآتالنتیکی برآمLLده از آن 

یی و عناصLLری از نظریه هLLای بیگLLانگی وگرااسLLطوره های مبهم اورآسLLیا؛ و دیگری، (والدی وستوک تا پرتغال

. مبانی نقد اقتدارگرایانه ی ضدلیبرالی بر دموکراسی های غربی

اورآسیاگرایی وظیفه ی مهمی را برای رژیم روسیه انجام می دهLLد: روسLیه، و نLیز اتحLاد جمLاهیرنو-نظریه ی 

را مستقرشوروی، در تاریخ خود از زمان فتح بخش هایی از آسیا، هرگز نتوانستند یک دولت ملی کاماًل روسی 

 شLLورویوروسLیه  یعنی قادر نبودند ناسیونالیسم کالسیک را ایدئولوژی اصلی خود قLرار دهنLLد. زیLLرا سازند؛

یLLک »دولتبه واقLLع مصLLداق های به دلیل تسخیر و ادغام مناطق استعماری در محLLدوده ی سLLرزمینِی خLLود، 

( بودند. درحالی که کشورهای اروپای غربی سLرزمین های استعماری شLان را درVielvölkerstaatچندقومی« )

روسیه این سLLرزمین ها در داخLLلدولت های شوروی و  از مرزهای متعارف کشور خویش داشتند، برای بیرون

( وNowgorod بLLه فتح نووگLLورود )روسLLیهمرزهای وسعت یافته ی خود روسیه واقع بودند. تاریخ اسLLتعماری 

(، آستاراخان و بسیاری از مناطق در سیبری و آسیای مرکزی ازKazanازان )غحومه ی دریای بالتیک، و فتح 

برمی گردد. کشورهای امروزی آسیای مرکزی که اکثرا مسلمان نشین هستند )ازبکسLLتان،به بعد قرن شانزدهم 

 روسLLیه تحت نLLام کلیاتقزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان(، تنها در قرن نوزدهم به مسLLتعمر

.محسLوب می شLوند مسLکو به عنLوان منطقه ی نفLوذ اورآسLیا بخشی از مدعایترکستان بدل شدند و اکنون 

  http://en.kremlin.ru/events/president/news/17118(: 2۰12{ سخنرانی پوتین )1۹ }33
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LLا یابودبه همین دلیل، ناسیونالیسم قومی کالسیک به عنوان ایدئولوژی اصلی دولتی، یا محکوم به نLLود، و یLLب

اورآسیاگرایِی که معطوف به یLک تمLدن »دیگLر« اسLت، بLازترکیب شLود. بLا اینکLهنو-با ایدئولوژی می باید 

 قرن های نوزدهم وطی از طریق زبان، مهاجرت و تکنیک های سلطه، ،« قلمرو امپراتوری روسیه»روسی سازِی

نتوانست فرهنگ ها و ادیان و باورهای مختلف را در یک شLLیوه یهرگز  بود، ولیبیستم نقش مهمی ایفا کرده 

سوسیالیسِم انترناسیونالیستی به سان یک عامل پیونددهنده -چون . و سازدزندگی و فرهنگ مشترک متحد 

 به میLLانجی یLLکشLLوروی پساعصر، تنوع قومی یادشLLده می بایسLLت در  میان رفته استازاز از دهه ها پیش - 

منافع اقتصادی؛ ایده ای که توامان با گردد مدیریتملی توسعه  طلبی  دولت و درخصوصایده ی فراگیر جدید 

را می تLLوان بLLا تالشهدف گLLذاری  داشLLته باشLLد. این هم خوانی بزرگ تر فضای دسترسی به قلمرو/معطوف به

 برپLLایی جLLامعه ایدر راستایاتحادیه ی اروپا برای یافتن یک ایده ی پان -اروپایی مقایسه کرد، که تالشی ست 

یادبودهLLای قانونی و ضمانت هایباور و تعهد مشترک به متضمن  کهوسیع تر برمبنای »ارزش های مشترک«، 

.نسLخه ی روسLِی طLرح اتحLادیه ی اروپاستاورآسLیاگرایی نو-اروپایی هستند. از این منظر، تاریخی مشترک 

شبیه به آن چیزی ست که زمانی برای حزب دولتی سابق در یوگسالویحاضر  وضعیت برای نخبگان روسیه،

 ناگهان به ناسیونالیست های سرسخت تبدیلهدایت کننده ی دولت،که مدیران کمونیست  هنگامیاتفاق افتاد: 

1986-87در )میلوسویچ نمونه ای ست از تبدیل حزب کمونیست صربستان به یک حزب ناسیونالیست شدند. 

کLه سLرانجام بLه یLک؛ فرآینLدی به مبارزات طبقاتیبود  پاسخی  مسایل اجتماعی،سازِیدر پی آن، قومی  .(

.طوالنی منجر شدخونین و جنگ داخلی 

راسLLت  افLLراطیکه عمدتا بLLه ایLLدئولوژی های راسLLت یLLا جنبش های جدید ضدجهانی سازی در اروپای غربی، 

، کLLاماًل بLLا(ماننLLد نمLLونه ی متLLاخر آن در جنبش برگLLزیت بLLرای خLLروج از اتحLLادیه ی اروپا)گLLرایش دارنLLد 

آلترنLLاتیو بLLرای»هنگامی که حLLزب .  می شوندمفصل بندیژئواستراتژی روسیه مطابقت دارند و به خوبی با آن 

تحریک می کرد، «1968سبز -سرخ-آلمان آلوده به چپ»با اطمینان و وقاحت مردم را علیه (AfD L« )آلمان

چنین تحرکاتی، جدا از ریشه هایش در نژادپرستی آلمانی، با واکنش مثبت ماشین تبلیغاتی مسکو مواجه شد

ی از جانب روسیه معطوف  است به ایجادو حمایت های اقدام هاچشم انداز چنین .  36و توسط آن حمایت گردید

دولت روسLLیه بLLرای تحقLLق این چشLLم انداز آناستراتژی . از جریانات راست گرا شبکه ی سراسری اروپایی یک

به معنایتواماْن ، که دست  یابدهژمونی ایدئولوژیک علیه اتحادیه ی اروپا و ناتو  به گرا راستاست که پوپولیسم 

 وAfD در همLLان حLLال کLLه حLLزب. خواهد بود نیز  جنبش مهاجرت و جنبش های آزادی خواهانهبارویارویی 

 جاه طلبی های ملی را بانخبگان کرملین، هستندمسکو اروپا مشغول همکاری با دیگر جریانات راست افراطِی 

 ژئوپلLتیکی را بLرایمصLالح می کننLد. بLدین تLرتیب، مسLکو تلفیق نوینپس زمینه ی یک چشم انداز جهانی 

.37دساز افراطی فراهم می جریانات راستهدایت 

36 {2۰} http://www.sueddeutsche.de/politik/proteste-gegen-afd-aufmarsch-der-wut-1.2974815-2  

«: متحد می شوند پوتین حامی و جوانان AfD{ »پوپولیسم راست گرا: جوانان 21 }37

Rechtspopulisten: AfD-Jugend und Putin-Jugend verbünden sich:

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-jugend-und-putin-jugend-verbuenden-sich-a-1088721.html  
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 روسیه، به رغم همه ی گشودگی به روی مصرف غربی و تنوع فرهنگی ظاهری،رهبریدر میان نخبگان ارکان 

در پی. است قابLLل مشLLاهدهسیاسLLت سLLرکوب گرانه تLLداوم  جهLLان بینی و به لحاظپیوستگی و توافق عظیمی 

 تغییر واقعی در سطح نخبگاِن ارتش، پلیس، سرویس های مخفی و گونه اتحاد جماهیر شوروی، هیچفروپاشی
 می شLLدنددنبLLال یک کودتای مضاعف ازطریق که در ابتدا اهداف تعریف شده رخ نداد. دولتیدیگر نخبگان 38

 کودتای؛ توسط نخبگان قدیمی انجام گرفت، تحت رهبری یلتسین دفع شد1991}اولین کودتا که در سال 

 بعد در سومین تالشکمیدهی شد{،   توسط خود یلتسین علیه پارلمان سرکش سازمان1993دوم در سال 

این تLداوم تالش هLای(Clover L)کالور . محقق شLدندپوتین، با انسجام و بدون هیاهوی زیاد تحت هدایت و 

عLLد از سLLقوط اتحLLادو نشان می دهد کLLه باست. ا مخالف بازار جهانی را به خوبی ردیابی کرده نخبگان قدیمِی

 اش، کLLه کماکLLان بLLه حیLLاتدولت ژرف سLLرویس های مخفی، این نخبگان چگونه به میانجی جماهیر شوروی

مباحثLLات داغ و پLLردامنه ای 1990در دهه ی . و زمام امور را به دسLLت داشLLتندادامه می داد، عمل می کردند 

درگرفته بود، که مضمون اساسی آن بLLه - یت رسمدر پشت صحنه ی سیاس- درباره ی استراتژی ژئوپلتیکی 

اینک بر کسی پوشیده نیسLLت کLLه فیلسLLوف الکسLLاندر دوگین در.  روسیه مربوط می شدیبازسازی ژئوپلتیک

 همLLان طور کLLه در تحقیقLLات؛تاسLLبوده تصمیم سازی دولت روسیه (Generalstäblern LL) ستاد کلدمت خ

در اظهارات خود پوتین، نشانه های زیادی وجود دارد که نشLLان. 39کالور هم به طور مستند نشان داده می شود

درگLLو اینکLLه روسLLیه اسLLت. دولت ْ نسخه ی اصلی استراتژی کالن د در حال حاضر این نوع ژئوپلتیکنمی ده

 که ادغام بیشتر در بازار جهانی را در اولویت قرار می داد،مسیر نوآوری ناکام مانده در دوره ی مدودفآن،  کنار 

طبعا در رژیم روسیه مدیران باب روِز  نشده است.حذف هنوز کامال ،و وابسته به کارکرد روان فرآیند ادغام بود

برای دانسLLتن این موضLLوع نیLLازی بLLه. بازار جهانی و روشنفکران گشوده به روی نظم جهانی هم وجود دارند

نحوه ی رهبری بانک مرکزی روسیه توسط الویرا نابیولینا، نشان دهنده ی وابستگی. نیست« اسناد پاناما»مرور 

.۴0 توانLایی مقابلLه بLا مخLاطرات آنهاستنLیزبه مدرن ترین روش های حرکت و جهت یابی در بازارها و  روسیه

 که زیربنای مالی رهبران بازار جهانی در شاخه هایی از مواد خام هستند،جزوشماری  از این بازیگران جهانی، 

پس از شLروع سLومین دوره یبLا این حLال، .  را فراهم می سLازنداستراتژی کالن روسیهبرای تشدید تهاجمی 

« )ِجهان بینی»می توان خطوط   آسیاگرایی از جانب پوتینریاست جمهوری پوتین، در پذیرش نیمه رسمی اور

Weltanschauung LL) اظخاصیLLایی و هم به لحLLر فضLLرا مشاهده کرد که راه احیای عظمت روسیه، هم از نظ

که می کوشد تحقیر بزرگ مربوط بLLه از(revanchistisch LL)یک بینش انتقام جویانه : سیاسی را نشان می دهد

. دست دادن قدرت در اثر سقوط اتحاد جماهیر شوروی را تعدیل کند

در اروپLا وروسLیه عبارت ست  از مرزبندی جدیLد حوزه هLای نفLوذ  هدف حداکثری بر اساس این جهان بینی،

مسکو برای تأمین منافع متقابLل؛ موقعیLتی کLه آمریکایی هLا و همه ی برنامه هLای-پاریس-ایجاد محور برلین

 اتحادیه ی اروپا را به جامعه ی اقتصLLادی، و درعوض؛را از میدان دور نگه دارد(TTIP LL)کی یتجارت فرا-آتالنت

38  tiefer Staat der Geheimdienste

39 {22} Wehner, Anm. 15.

40 {23} http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21696946-russian-economy-bad-way-elvira-
nabiullina-has-saved-it?spc=scode&spv=xm&ah=9d7f7ab945510a56fa6d37c30b6f1709  
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، یLک«جنLگ سLرد جدید»یLک سLرآغاز به عنLوان روسLیه بLه کریمLه توصیف تهاجم . ۴1سیا پیوند دهدآاور

تحLLرک در جبهه ی ایLLدئولوژیکمLLانوری/م جنگی باچLLون در وضLLعیت حاضLLر، . نام گذاری نسبتاً خنثی است

 جLLایی کLLه هیچ چLLیز؛مواجLLه هسLLتیمو نیز جنگی داغ در جبهه های اوکراین و سوریه  ،«(جنگ اطالعاتی)»

در همین راستا، در جبهه های تبلیغLLاتی و متحLLرک. همه چیز در حرکت استمنجمد نیست، بلکه و « سرد»

؛ و این همLان۴2 نابود ساخت«دروغ گویِی مطبوعات»اتهام رواج ا با ایق و فاکت ها ردر کالن شهرها، می باید حق

 از حدود صدسال پیش استاد دروغ گLLویی و سLLرکوب حقیقتیی کهکاری ست که امروزه نوه های بلشویست ها

، هدف روشنگری را دنبLLال1980انتقاد از مجموعه ی مطبوعاتی اشپرینگر در دهه ی . انجام می دهندبوده اند، 

 چیزی سLLت کLLه اوبLLاش امLLروزی می خواهنLLد ازطریLLق خصLLومت بLLاهمLLاندقیقاً روشنگری  عملمی کرد؛ و 

.مانع از آن شوند( Lügenpresse« )مطبوعات دروغگو»

سLLنتازطریLLق از یLLک سLLو، :  دوگانLLه تکیLLه کندجانب داریمسکو با جهت گیری جدید خود می تواند بر یک 

اکنون قدیمی، کارکردهای احزاب کمونیست امتداد؛ نفوذی که در ناگسسته ی نفوذ تبلیغاتی به اروپای غربی

آلمان آلماندر  روزنامه ی پرخواننده ی (DKP L) توسط حزب کمونیست  دنبال(Junge Welt L)ولت  یونگهو 

راسLLت گراییازطریLLق یک جنبش سLLازمان یافته ی صLLلح دارد؛ و از سLLوی دیگLLر، هم با و پیوندهایی می شود 

( 2013-1۴)در اوکLLراین « جنبش میدان»و همچنین پس از  2008فاشیستی در اروپا، که از زمان بحران 

کمLLابیشبوده انLLد، بلکLLه متLLأثر از مسLLکو نه فقط جریانات سیاسی این هر دو شکل . به شدت رشد کرده است

 اقLLدام مشLLترک، ماننLLد مالقLLات دربرنامه هLLایپیوندهایی با هم داشته اند؛ ازجمله در آماده سازی برای برخی 

ورد زبLان(Querfront L) عرضLی جبهه یاز آن زمان، اصطالح . 201۴-1۵« زمستان صلح»جریان کنفرانس 

تأثیر پس زمینه ی نفوذ روسLLیه بLLر کمونیسLLت های فعالیت های جنبش صلح عمدتا تحت. ۴3همگان شده است

دولت تجLLاوزگر. بدین ترتیب، اعتبار این جنبش پیش از هرچیز به دلیل ایسLLتادن در جLLانب داردقدیمی قرار 

چLLرا کLLه جریان هLLای. روسیه از دست رفتLLه استدولت  مآبانه ی  در برابر اقدامات امپراتوری یا سکوتروسیه، 

.قلمLLداد می کنند« غLLرب» قربLLانی روسLLیه را به سLLانمحاصره ی روسیه توسط غLLرب، فوق با تمرکز صرف بر 

چنان کLه به روشLنیاین نشLریه، . ، برای مثال، همین دیدگاه را تLرویج می کند(Compact)کامپکت نشریه ی 

 و گفتمان ناسیونالیستی را به کار می بنLLدد کLLه ها ترکیبی از تبلیغات ضدآمریکایی، گفتمان ضداقلیتپیداست

. ۴۴بنا شده است)نو-اورآسیاگرایی(   روسِی اورآسیاگرایی روایِتمبنای استداللی آن ها آشکارا بر 

، بLهفضا و تمLدن/ی ارتجاعی درباره ی قلمرواتدوین نظریه به دلیل نقش بارز آن در  ،اورآسیاگرایینو-بنابراین، 

حاکمان روسیه با گزینش این دکترین. دکترین ایدئولوژیک هسته ی سخت قدرت در کرملین بدل شده است

و به میانجی آن می کوشند ناکامی هLLای مشLLهود در نوسLازی سLرمایه دارِی روسLیه را جLبران کننLLد؛ از رشLLد

41 {24} https://de.wikipedia.org/wiki/Eurasische_Wirtschaftsunion  

می تواند به سادگی می گوید: »یک رویکرد هشدارگرایی بی جا گفتگو با ایندیپندنت( در Andreas Umland{ آندریاس اوملند )25 }42
.«گرفتار شوددر دام تبلیغاتی روسیه 

{رجوع کنید به مقاله ی »قیام ترسیدگان« در نشریه ی اشپیگل:2۶ }43

Aufstand der Ängstlichen, Spiegel, Nr. 51, 12.12.2015.

44 {27} http://www.nzz.ch/meinung/debatte/der-west-oestliche-furor-der-neuen-ideologischen-rechten-
1.18316772.
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انسداد اجتمLLاعی موجLLود دربر ناآرامی های سیاسی جلوگیری کنند؛ و شاید حتی امید دارند که از این طریْق 

از دیربLازروسLیه دولت بLا این کLه چLون . فLایق آینددر این کشLور اخالِق کLارِی پیشاسLرمایه دارانه /فرهنگ

برنامه های متعددی برای اتصال به استانداردهای بازار جهانی داشته است، ولی تاکنون در اجLLرای آنهLLا ناکLLام

ضLعیف و فروپاشLی ائتالفاین هدف را دنبLال می کنLد کLه بLا تنظم جهانی چندقطبی جدید، . ۴۵مانده است

هموار نمایLLد. متقابل بین اروپای شرقی و غربی را ِد مبادالت سودمن، راه ایجاداتحادیه ی اروپا و ایاالت متحده

شLLعار این انقالب جهLLانی دست راسLLتی چLLنین. برپایی اتحادیه ی اقتصادی اورآسیا باید اولین سLLنگ بنا باشد

اتحادی که قرار است بر پایه ی تفاوت هLLای!«. بازنده های جهانی سازی در همه ی کشورها، متحد شوید: »است

           . ۴6ملی بنا شود، نه بر پایه ی برابری اجتماعی

2016پیتر بومن، ژوئیه ی 

*   *   *

: منابع زیر{ برای نمونه نگاه کنید به 28 }45

: استراتژی برای پیشرفت نوآوری« - موسسه استراتژی های اقتصادی، مسکو:2۰5۰»روسیه ی

B.  N.  Kusyk;  J.W.  Jakowetz  (2005,  2007),  Russland–2050:  Strategie  Eines  Innovationsdurchbruch,  Moskau,
Institut für Wirtschaftsstrategien.

زارش ساالنه ی اتاق بازرگانی آلمان و روسیه در خارج از کشور:گ«- در راه نوسازی: 2۰1۰روسیه »

http://www.spb-hamburg.de/download/090811_Russland2010.pdf  

راستی:دست ( درباره ی حاکمیت گفتمان 2۰1۶ ژوئیه ۶{ رجوع کنید به مقاله ی شارلوت ویدمان )نشریه ی تاتس،  2۹ }4۶

http://www.taz.de/Debatte-rechte-Diskurshoheit/!5315708/  

 »مساله ی سیستمیک نظم جهانی، یعنی این مساله که ثروت و فقر چگونه در سطح بین المللی توزیع می شوند، امروزه بیش از هر زم��ان
دیگری قابل مشاهده است. حال آن که فقط جناح راست پاسخی به آن دارد: ناسیونالیسم، جداسازی، و خشونت ب�ا اس�لحه. نگویی�د این
دیستوپیای تاریکی، روایتی کالن نیست! حتی مسلمانان پیشرو هم بیش از یک دهه است که با کالن روایتی راست گرایانه روبرو هستند،

 آن چشم می پوشند: جهادگرایی. این کالن روایت ]جهادگرایی[، ای��ده ی امت ی��ا ج��امعه ی جه��انی، وبرکه یا مخالفتی با آن ندارند و یا 
همچنین مبارزه برای عدالت اجتماعی را تقلید می کن�د. ام�ا جه�ادگرایی، تص�اویر و اس�طوره های قدرتمن�دی خل�ق می کن�د، زی�را ب�ر

و ب�ا ق�اطعیْت تابوه�ا را می ش�کند. ریش بلن�دهای بنی�ادگرا اش��تراکاتی ب�ا دلقک ه��ایتکی�ه می کن�د امکان پذیرِی امور غیرقابل تصور 
شیطان صفت و عجیب و غریب جناح راست دارند. زمان آن رسیده ک�ه در براب�ر این روایت ه�ای ارتج�اعی، ی�ک کالن روایت جدی�د

.«بنا گرددانسانی ارائه کنیم. چنین روایتی تنها می تواند بر پایه ی امر مشترک 
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: درباره ی خاستگاه های وسیع تر نو-اورآسیاگرایی۱پیوست 

-صویر محدودی از خاسLتگاه های پیLدایش نو تصرفاًمقاله ی ترجمه شده  اشاره شد،  ترهمان طور که پیش : پیش گفتار

پیوسLLت.  اشاراتی پراکنده بLLه بLLرخی از ریشLLه های تLLاریخی آنبه رغماورآسیاگرایی در روسیه ی امروز عرضه می کند؛ 

مضLمون این پیوسLت بLرر این مقالLه. حاضر مرور تاریخی فشرده ای ست برای تکمیل و گسترش تصویر عرضه شLده د

پایه ی گردآوری و ترجمه و تدوین مطالبی فراهم آمده  که خاستگاه های فکری و تاریخی وسیع تر نLو-اورآسLیاگرایی را

حول سه محور عمده توضیح می دهند. منابع استفاده شده در این نوشتار عمدتا برگرفته از منابع در دسترس در فضای

اینترنت هستند که در جریان جستجو و تحقیق مقدماتی نگارنده دربLLاره ی خاسLLتگاه های نواورآسLLیاگرایی گLLردآوری

شده اند. نحوه ی چینش و مفصل بندی و تدویِن بعدی این مطالب به گونه ای انجام گرفته که تا جای ممکن  فرضLLیه ی

اصلی نگارنده درباره ی خاستگاه های سه گانه ی نواورآسیاگرایی را در پیوستگی و انسجامی منطقی توضیح دهند. با این

حال، این متن نه داعیه ی یک پژوهش متعارف آکادمیک را دارد، و نه می تواند جایگزینی برای آن باشد. تنها - بنا بLLر

 و فقدان متون فارسی در این حوزه -، نگارنده امید دارد که این نوشتار بتواند به نLLوبه ی۴7اهمیت انضمامِی این موضوع

خود ضرورت چنین پژوهشی را برجسته سازد و سهم کوچکی در ترسیم خطوط اصلی آن ایفا کند. 

  *   *   *

. مقدمه۱

عLLروج آن در قLLالب یLLکمسیر پرورش و رواج اندیشه و ایدئولوژی نLLو-اورآسLLیاگرایی در روسLLیه ی متLLاخر و 

از اوایLLل دهه ی. شرایط انضمامِی متLLأثر از آن همLLوار شدفروپاشی شوروی و درست پس از جنبش سیاسی، 

 قلمرو جغرافیای سیاسی به جامانده از شLوروی به طLور فزآینLده ای دسLت خوش هرج ومLرج سیاسLی و1990

 به زودیْمربوط به خالصی یافتن از نظام توتLLالیتر شLLوروی  عمومِیِحال وهوای خرسندی. بحران اقتصادی شد

 کLLه مشخصLLه یرونLLد تLLازه ای مسLLتحیل شددر مواجهه با پیامدهای اقتصادی و اجتماعِی آن فروپاشLLی، در 

(جوامLLع غLLربی« )جهLLان آزاد»بود. «تحقیر ملی»نگرانی و ناامنی و نوعی احساس گسترش حس  عمومی آن

 برای فهم و تحلیل تحوالت فض�ای سیاس�ی کن�ونیبررسی و شناخت ایدئولوژی/دکترین »نو-اورآسیاگرایی« دست کم به دو دلیل 47
مان��دگاری اش را در نزدیکی ه��ای راه��بردی هرچ��هایران اهمیت دارد: نخست آن که در سال های اخیر دولت اسالمی حاکم بر ای��ران 

بیشتر به روسیه جستجو می کند؛ حال آن که نزدیکی دولت روسیه به دولت ایران و تالش آن برای بسط سلطه ی اقتصادی-سیاسی اش
بر قلمرو ایراْن در چارچوب استراتژی ای انجام می گیرد که خود عمدتا بر پایه ی دکترین »نو-اورآسیاگرایی« تکوین یافته اس��ت. دلی��ل
دوم )و مهم تر( آن است که نزدیکی فزآینده ی دولت ایران به دولت روسیه، با الگ��وبرداری ه��رچه  بیش��تر از آپ��اراتوس ای��دئولوژیِک
پشتیبان سرمایه داری الیگارشیک روسیه همراه بوده است. چرا که دولت ایران نیز - دست کم از دو دهه ی گذشته -  به طور آش��کاری
همه ی مولفه های سازنده ی »سرمایه داری سیاسی« را دارا بوده است: نیاز به ادغام در بازار جه��انی؛ ای��دئولوژی غرب س��تیزی؛ دس��تگاه
پلیسی-امنیتی بسط یافته؛ گسترش بی وقفه  ی نظامی گری؛ و برخورداری انحصاری طبقه ی حاکم از منابع سیاسی و اقتص��ادی. حف��ظ این
ساختار سیاسی-اقتصادِی متمرکز )و توامان شکننده(، ملزومات و پیام��دهای ن��اگزیری دارد ک��ه حاکم��ان ای��ران را مس��تمرا به س��مت

 اسالمی سوق داده است )برساختن و ترویج »ناسیونالیس��م ش��یعی-ای�رانی« و قوام بخش��ی بع�دِی آن ب��ا»فربه سازی ایدئولوژیِک« نظام
اندیشه ی »ایرانشهری«، نمونه ی شاخصی از آن است(. اقتباس و بومی سازِی عناصری از دک��ترین ن��و-اورآس��یاگراییِ ، یکی از اق��دامات
راهبردی اتاق های فکر دولت ایران در مسیر این »فربه سازی ایدئولوژیک« بوده است. وام گ��یری پروپاگان��دای رس��می دولت ای��ران از
آموزه های نو-اورآسیاگرایی و جایگاه محوری مفهوم ژئوپلتیک در آنها، پیامد و نمود عینی یک ب��ازآرایی ای��دئولوژیک در دولت ای��ران
است. به همین سان، هم پوشانی آشکار گفتمان »چپ دولت مدار« و »چپ آنتی امپ« با پروپاگاندای متاخر دولت ایران، نشانه ی دامنه ی
بُرد و نفوذ ایدئولوژی نو-اورآسیاگرایی در فضای فکری و سیاسِی کنونی ای��ران اس��ت. )واک��اوی زمینه ه��ا و مج��اری ورود و گس��ترش

ایدئولوژی نو-اورآسیاگرایی در ایران و پیامدهای سیاسی مشخص آن نیازمند تحقیق و نوشتاری جداگانه است.(
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 مرجع مقایسه و بLLرآورد مLLوقعیت وجایگاهپذیر قرار گرفته بود، بار دیگر در رویت   افق همسایگِیدرکه اینک 

که در ابتLLدا بLLا انگLLیزه و اشLLتیاق و مستمر،این مقایسه ی ناگزیر .  روسیه قرار گرفتیجایگاه تاریخی جامعه 

دهه هLLاینمونه ی تاریخی اش در همانند کارکردهایی د، بار دیگر انجام می شجبران فاصله ها و نابرخورداری ها 

منشLاء بLروز عواطLLف و نگرش هLLاییLافت؛ بLدین معنا کLه نیمه ی دوم قLرن نLوزدهم و اوایLLل قLرن بیسLتم 

 شLLرح مختصLLر. گردیدِ حاکمدر سطح جامعه و در ساختار قدرت سیاسینسبت به جهان غرب قطبی شده ای 

:  بدین قرار استاین موضوع

 ازاجتمLLاعِی روسLLیه-اقتصLLادی« جاماندگِی»از آنجا که فاصله و در دوره ی بالفصل پس از فروپاشی شوروی، 

غرب کاماًل مشهود بود، گرایش قدرتمندی برای جذب ملزومات و اسلوب های سرمایه داری و ادغام سLLریع در

بخشLLاتن دادن سریع حاکمان جدید روسیه به اجرای شتابان سیاست های نولیبرالْی . بازار جهانی شکل گرفت

 مسLLیر پیش رو - به دالیلی - چنLLدان همLLوار و پیمLLودنی نبLLود،حال آن که. متأثر از همین باور و گرایش بود

نبود زیرساخت های اقتصLLادی و اجتمLLاعی الزم؛ بحران  هLLای سیاسLLی محتمLLل ناشLی از: به دالیل زیرازجمله 

برای طبقه ی حاکم، و نیز عLLدم« سرمایه داری متعارف»پذیرش الگوهای غربی یا پیامدهای سیاسِی نامطلوب 

 و دافعه ی آشکار آنان نسبت بLLه سLLناریوی؛تمایل قدرت های غربی به پذیرش روسیه به سان یک شریک برابر

.نمLLود می یLLافت( به جLLای انحالل آن)شکل گیری یک روسیه ی قدرتمند، که ازجمله در گسترش قلمرو نLLاتو 

، ضدگرایشی شکل گLLرفتبه پیروی جبرانی از الگوی سرمایه دارانه ی غربیبدین سان، در برابر گرایش یادشده 

 بLا منLافعضLمنافرهنگی مهیایی برای پاگیری و گسLترش آن وجLود داشLت و -بسترهای تاریخیکه از قضا 

اینمضLLمون کلی . طبقه ی حاکِم میراث بر نظام شوروی و ملزومات ماندگاری آنان سازگاری بیشLLتری داشت

به سLLان خطLLری پیشLLاروی تمLLدن)و قدرت های سیاسی نماینده ی آن(،  بر ضدیت با تمدن غربی ْضدگرایش

تنLLاقض. و تأکید بر برتری ارزش های فرهنگی روسی و ضرورت حفظ و بسط آن ها استوار بود ،روسیهتاریخِی 

اصلی اما در آن بود که در عمْل روند وابستگی و ادغام اقتصاد روسیه در نظام جهانی اقتصLLاد سLLرمایه داری از

حاکمان روسLLیه ی پساشLLوروی بLLا بود. بدین ترتیب، صعودی یافته سیری به ناگزیر 1980همان اواخر دهه ی 

چالشی اساسی روبرو شدند که  همانا حرکت درجهت حفظ/بازیابی عظمت روسیه  از مسLLیری سLLرمایه دارانه،

ولی به دور از نفوذ قدرت های غربی بود، که ضLLمناً جایگLLاه انحصLLاری طبقه ی حLLاکم را نLLیز محفLLوظ بLLدارد.

}مشاهدات دو دهه ی اخیر نشان می دهند که راهکار حاکمان وقت روسیه بLرای فایق آمLLدن بLLر این تنLLاقض،

 که حفظ و بسط سیستم امنیLLتی-پلیسLLِی۴8ِمهندسی شکل ویژه ای از سرمایه داری الیگارشیک در روسیه بود

دوران شوروی، نظامی گرایی فزآینده، و ایدئولوژی غرب ستیزْی شالوده های اصلی آن هستند. و خLLواهیم دیLLد

که نو-اورآسیاگرایی یکی از مهم ترین ارکان تغذیه کننده ی ایدئولوژی غرب ستیزی ست که درعین حال کمLLک

شایانی به دوام و کارآمدی دو شالوده ی دیگر می رساند.{

در آن زمان، از یک سLLو، طیفی :تبار تاریخی تقابل این دو نوع رویکرد، به نیمه ی دوم قرن نوزدهم بازمی گردد

از اندیشمندان، روشنفکران و حتی بوروکرات های نظام تزاری در مواجهLLه بLLا عقب مانLLدگی تLLاریخِی روسLLیه،

 اروپLLای غLLربی و ایLLده ها و سLLنت های لیLLبرالِیدسLLتاوردهای فنLLاورانه یتوسعه ی روسیه را منوط به پذیرش 

 از مفه��وم »س��رمایه داری سیاس��ی«ی تاریخی ملموس و برجس��ته امصداق را الگوی سرمایه داری روسیه ی متاخر برخی از مفسراْن 48
می دانند.
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تلقی می کردند و بر این اسLLاس، بLLر تاسLLیس نهادهLLایی هماننLLد جوامLLع غLLربی به منظLLور گسLLترش« غرب»

حامیLLاناین دست . پافشاری می کردند( دهقانی-برای خروج از موقعیت یک جامعه ی روستایی)صنعتی سازی 

در سLوی ۴9.نامیده می شدند(Westernizers L« )غرب گرایان»سبک غربی ایده ی توسعه ی اقتصادی روسیه به 

مقابل، طیف دیگری از نیروها وجود داشت که بر این رویکرد پای می فشرد که امپراتوری روسLLیه می بایLLد بLLر

 جنبش فکLری وعمLدتا دراین گLرایش  .اساس ارزش ها و نهادهای برگرفته از تLاریخ اولیه ی آن توسLعه یابد

متأثر از ایده ی »بازگشLLت حامیان این جنبش،( تجلی می یافت. پان اسالویسماسالووفیلیسم )تلویحا: سیاسی 

از آنجLا کLه جنبش. ۵0نفLوذ فکLری و فLرهنگی اروپLای غLربی در روسLیه مخLالف بودندبه اصل خویش«، با 

نگLLاهیتکوین نظریه ی اولیه ی اورآسیاگرایی بود، نخسLLت پیدایش و پان اسالویسم بستر تاریخی مهمی برای 

سپس مروری بر شکل اولیه یا کالسLLیِک اندیشLLه و. ه مهم ترین مضامین و باروهای پان اسالویسم بمی اندازیم

جنبش اورآسیاگرایی خواهیم داشت. و در آخر، خواهیم دیLLد کLLه چگونLLه از تلفیLLق این مLLیراث تLLاریخی بLLا

آموزه های فکری »جنبش راست نوین« در اروپای غربی، نظریه ی نو-اورآسیاگرایی در بستر شرایط روسLLیه ی

پساشوروی تکوین یافت. به بیان فشرده، پیدایش ایدئولوژی نو-اورآسLیاگرایی در وضLعیت انضLمامی-تLاریخی

(3( اورآسLیاگرایی کالسLیک؛ و 2( پان اسالویسLLم؛ 1روسیه ی متاخر از سه منبع عمده تغذیLLه کLLرده اسLLت: 

جنبش راست نوین اروپایی. آنچه در ادامه ی این پیوست می آید شرح جداگانه ی هر یک از این خاسLLتگاه های

سه گانه است.   

پان اسالویسم .۲

در)فرهنگی مشترک مردمLLان اسLLالو -پان اسالویسم یک ایدئولوژی سیاسی ست که با ارجاع به هویت تاریخی

، ضرورت یکپارچگی سیاسی و فLLرهنگی اسLLالوها به سLLان یLLک ملت(مقابل پراکندگی و تضعیف تاریخی آنها

تبار فکری پان اسالویسم را می توان در اندیشLLه های متفکLLرانی از قLرن شLLانزدهم و. واحد را برجسته می سازد

حیطه ی اصلی نفوذ اولیه ی این اندیشه  ها در منطقه ی بالکان بLLود کLLه از قرن هLLا پیش. ۵1هفدهم ردیابی کرد

اتLLریش-مجارسLLتان وهاوبسLLبورگ، امپراتوری هLLای بLLیزانس، عثمLLانی، )تحت تسلط قدرت های غLLیر اسLLالو 

و( در شLLرق)و اوکLLراین قرار داشت، هرچند دامنه ی جغرافیایی نفوذ این ایLLدئولوژْی روسLLیه ( جمهوری ونیز

پان اسالویسLLم به سLLان جنبشLLی رشLLدیابنده و تاثیرگLLذار تنهLLا در. را هم دربرمی گرفت( در شمال) ۵2لهستان

سیاسLLِی-عمLLدتا در فضLLای فکLLری و ،181۵پس از پایان جنگ های نLLاپلئونی در سLLال  ،اواسط قرن نوزدهم

قابل توجه( اواخر دوران قاجار)نیمه ی دوم قرن سیزدهم شمسی  در فضای سیاسی-فرهنگِی ایران در این پدیده توازی های تاریخی 4۹
.است

 در آن زمان همچنین جنبش های مشابهی در لهستان، صربستان و کرواسی، بلغارستان و چکسلواکی وجود داشت. بای�د خاطرنش�ان5۰
 واحد و همگنی نبود. جنبش پان اسالویسم نه به لحاظ سرزمینی و نه به لحاظ مضمونْی نهضتکرد که 

Vinko مشخصا در باورها و آموزه های 51  Pribojević)؛ )ق�رن ش�انزدهم Aleksandar  Komulović و Juraj  Krizanicق�رن( 
 پاول جوزف،(Adam Franz Kollár آدام فرانتس کوالر )نزداسالوی را می توان  پان اندیشه یتجلیات در مرحله ی بعدی، هفدهم(. 

یخائیل پوگودین مدر آرای( طی قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، و نیز Jan Kollar و یان کوالر )(Pavel Jozef Šafárikشافاریک )
(Mikhail Pogodin ) افتیدر میانه ی قرن نوزدهم .

 استقالل خود را از آلمان، اتریش و روس�یه به دس�ت آورد، محب�وبیت پیش�ین پان اسالویس�م1۹18 پس از این که لهستان در سال 52
 به عن�وان ن�وعیح�تی و به زودی کاهش ی�افتبه سان یک ایدئولوژی یا الگوی سیاسی بدیْل در میان جریانات سیاسی مختلف لهستان 

 از پان اسالویس��ماس��تالین. بعدها در دوران کمونیستی لهستان، دستگاه تبلیغاتی گردیدایدئولوژی معطوف به روسی سازِی اجباری تلقی 
 بر این کشور استفاده می کرد. شورویبه عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای توجیه کنترل 
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پیدایش این جنبش بیشLتر متLأثر از مLواجهه ی فزآینLده ی جLامعه ی ایسLتای. ی روسیه ظهور یافتامپراتور

بدین اعتبار، می توان آن را به سان واکنش تدافعی و ملی گرایLLانه ی. روسیه با مدرنیته ی پویای سرمایه دارانه بود

در« تمLLدن مLLدرن»ی روسLLیه بLLه پLویش پرشLتاب امپراتورطیفی از اندیشمندان و نخبگان سیاسی حوزه ی 

تLLاریخیپس زمینه ی . ضدروشنگری الهام می گLLرفت بخشا از باورهای رمانتیسیسمکه اروپای غربی تلقی کرد 

بLLرای حفLLظ قلمLLرو- ی روسیه امپراتور واکنش تدافعی را تسهیل کرد آن بود که  اینمکملی که شکل گیری

.بود ی عثمانیامپراتوراز دیرباز درگیر ستیزهای مستمر با قدرت های اروپای مرکزی و غربی و - نفوذ خویش 

ی روسیه می زیسLLتند؛ و یLLا در همسLLایگیامپراتوردرعین حال، بخش بزرگی از جمعیت اسالوها یا در قلمرو 

بLLدین ترتیب، از یک سLLو. بالفصLLل آْن تحت سLLلطه ی یکی از رقبLLای قدرتمنLLد روسLLیه سLLکونت داشLLتند

ی روسLLیه رواج یLLافت و حLLتی بخشLLا در گفتLLار ایLLدئولوژیک دولتامپراتورپان اسالویسم به سهولت در قلمرو 

و از سوی دیگر، چLون بسLیاری از اسLالوها و پان اسالویسLت های بLیرون از قلمLرو. ی هم رسوخ کردامپراتور

از(  و پLروس۵3ی های عثمانی، هاوبسبورگامپراتورخصوصا )روسیه در کشاکش های خود با قدرت های مسلط 

ی روسیه اغلب به سLLان تجسLLم قLLدرتامپراتورپشتیبانی فعال و مستقیم حاکمان روسیه برخوردار می شدند، 

لLLذا شLLرایط تLاریخْی مسLLتعِد آن بLود کLه در گسLتره ی متکLثر جنبش. حی وحاضLLر اسLالوها دیLLده می شد

پان اسالویسم به تدریج این اندیشه ی برآمده از اسالووفیل های روسی قوت بگیرد که همه ی اسالوها و منLLاطق

این رهیLLافْت خویشLLاوندی و هم پوشLLانی. ی روسLLیه وحLLدت یابندامLLپراتورسکونت شان می باید تحت شمول 

Great« )روسیه ی بزرگ»نزدیکی با ایده ی مسیحایی   Russia)۵۴ ه داLالووفیل هایشت کLزد طیفی از اسLن

(و دولت تLLزاری)خواستار آن بودند که جLLامعه ی روسLLیه  «روسیه ی بزرگ»هواداران ایده ی ایج بود. روسیه ر

 و خLLود را از نظLLر معنLLوی و سیاسLLی در انLLزوای باشLLکوهسLLازدروند آلوده شدن اش به تمدن غربی را متوقف 

.برای نجات بشریت استی «اماموریت تاریخی یگانه »چرا که روسیه حامل حفظ نماید.  مقدس  یروسیه

وجLLود دارد. ی تفاوت هLLای(Slavophilism LL)باید خاطرنشان کرد کLLه میLLان پان اسالویسLLم و اسالووفیلیسLLم 

 کLLه عظمت طلLLبی ملی رابودی روسیه امپراتور بیشتر ناظر بر بینش و جنبشی در درون قلمرو اسالووفیلیسم

و آموزه ها و کارکردهای مذهب و کلیسای ارتLLدوکس ریشه ها و سنت های اسالوی مردم روس بازگشت بهدر 

اسالووفیل ها ضمن تأکید بر اهمیت بی بدیل نژاد اسالو، عمLLدتاً بLLه تکLLریم سLLرزمین و دین .ردجستجو می ک

 همین رویکLLرِدمتLLأثر ازو و ملیت روسLLی گLLرایش داشLLتند ( شاخه ی از مسLLیحیت ارتLLدوکس)مردم روسیه 

ابLLرازو روند مدرنیزاسLLیون غLLربی در جLLامعه ی روسLLیه « غرب گرایان»نسبت به گذشته گرا، خصومت ویژه ای 

 مسیر توسعه ی غLربی را دنبLالممکن است روسیه  به بعد این چشم انداز که1830چون از دهه ی . می کردند

شLLدید بLLاضLLمن مخLLالفت آنها . بدل شده بودو محافظه کار کند، به تهدیدی جدی برای سنت گرایاِن ملی گرا 

عظمت خود را، استدالل می کردند که روسیه باید به ریشه های خود بازگردد و مدرنیزاسیون غربیچشم انداز 

 دچLLارتزاریین اساس، اسالووفیل ها گهگاه با دستگاه سیاسی بر هم.  کندبنا تاریخی اشنقاط قوت بر پایه ی 

به رغم ؛ازجملLLه، در دوره ی تLLزار نیکالی اول .اصطکاک می شدند و حتی بعضا مورد سرکوب قLLرار می گرفتند

 یافت. تحولی اتریش-مجارستان امپراتور تا جنگ جهانی اول به 18۶7ی هاوبسبورگ از امپراتور 53
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درحالی کLLه»به طLLور کلی، . ۵۵«ارتدوکسی، اشرافیت، ملیت: »استقبال اولیه ی آنان از شعار مشهور نیکالی اول

در سپهر سیاست داخلیو - برجسته می ساخت را اسالوی  و ارزش های فرهنگ اهمیت یکتایاسالووفیلیسم 

عمLLدتا در بLLیرون از قلمLLرو پان اسالویسLLم - را تبلیLLغ می کLLرد؛ تاریخِی روسیهضرورت بازگشت به اصالت - 

به واقع،. ۵6«تمدن روسیه از تمدن تمام رقبای اروپایی اش برتر استکه  این ایده را دنبال می کردی - امپراتور

. سیاسی عام تر پان اسالویسم هم پوشانی داشت-اسالووفیلیسم روسی با جنبش فرهنگیامتداد منطقی 

 تمLدنبLر یکتLایِی سLنت ها و ارزش هLای( پان اسالویست های روسی: تلویحا)اسالووفیل  ها  که تا اینجا دیدیم

فLرهنگی-جنبش از دل پیامدهای اجتمLاعیطلیعه ی این . روسیه و ضرورت محافظت از آنها تأکید می کردند

 و در همین۵7در واکنش بLLه آن هLLا شLLکل گLLرفتکاترین کبLLیر و نوسازی های آمرانه  و غرب مدار پطر کبیر و 

مهم ترین پایه گذاران و مبلغLLان}مسیْر نظریه پردازان خاص خود را پرورش داد و توامان از آن ها تأثیر پذیرفت 

آلکسی خومیLLاکوف،  ایLLوان کریفسLLکی، ایLLوان آکسLLاکوف، یLLوری سLLامارین،: ۵8فکری این نهضت عبارتند از

خودخواهی برآمدهو )بانیان و حامالن این اندیشه ها، ضمن نفی فردگرایی غربی . {میخائیل پوگودین، و غیره

بLه وجLودبه عنوان بLدیلی در برابLر آن هLا  مرجح می شمردند و« خردگرایی غربی»، عرفان روسی را بر (از آن

.۵9و مجامع عمومی محلی ارجLاع می دادند(Mir LL)کمون های روستایی روسیه در  جمع گرایی سنت های کهن

برای کلیسای ارتLLدکس روسLLیه جایگLLاه بسLLیار مهمی در تLLأمین وحLLدت معنLLوی و انسLLجامآن ها همچنین 

خومیLLاکوف بLLر این بLLاور بLLود کLLهبLLرای مثLLال،  .فرهنگی ملت روسیه قایل بودند که فراتر از نقش دولت بود

کلیسای ارتدکس اصول آزادی و وحدت را به طور ارگانیک در خLLود تLLرکیب می کنLLد، حLLال آن کLLه کلیسLLای

55 Orthodoxy, Autocracy, Nationality

.دایره المعارف در این اسالُوفیلیسمسرفصل  نگاه کنید به 5۶

ق�رن ن�وزدهم، انتش�ار نامه ه�ایدر فض�ای فک�ری روس�یه ی نیمه ی اول اس�الووفیلی  ی�ک کات�الیزور مهم در ش�کل گیری جنبش 57
Pyoter–17۹4-185۶چادایف )پیوتر هشت گانه ی   Chaadayevو بازت�اب وس�یع آنه�ا در محاف�ل 1831 تا182۶( بین س�ال های

ش��امل کنکاش��ی انتق��ادی در( به زبان فرانسه)مضمون اصلی این نامه ها . روشنفکری بود، که واکنش  های حاد و متعارضی را برانگیخت
 انگاره ی عظمت گذشته ی روسیه را مورد تردید قرار داده وچادایف. بود نسبت به تمدن و فرهنگ غربی فرهنگی روسیه عقب ماندگی

 معنوی صحیح برای رشد ذهنیت مردم روسیه ب��ه تمس��خر گ��رفت. او در اینبنیانمسیحیت ارتدکس را به دلیل ناتوانی در ارائه یک 
 در س��پهر علم،اروپانامه ها دستاوردهای اروپا، به ویژه در حوزه ی تفکر عقالنی-منطقی و روحیه ی پیشرفت را برجسته ساخت و رهبری 

 آزادی بشر بود، را ستود. چادایف تأکید ویژه ای بر لزوم پیوند روسیه با اروپای غربی و کلیس��ایمسیرکه از دید وی همان رهبری در 
 آنها را ممن��وع س��اخت و خ��ود وی رابازنشر کرده و ادامه ی ارزیابی را خطرناک چادایفکاتولیک روم داشت. دولت روسیه ایده های 

را از مش��اجرات فک��ری پ��ردامنه ایدی��دگاه های او رش��ته ی  ب��ا این ح��ال، .دادتحت نظارت دائمی پزشکی قرار به اتهام ابتال به جنون 
.معروف گردید(  Slavophile-Westerner debate اسالووفیل ها با غرب گرایان« )مباحثات که به »برانگیخت

58  Alexei Khomiakov (1804–60); Ivan Kireyevsky (1806–56); Ivan Aksakov (1823–86);  Yuri Samarin (1819–
79); Mikhail Pogodin (1800–75) 

 روسیه مخالف روند صنعتی شدن و توسعه ی شهری بودند و در مقابل، اهمیت س�اختار واسالووفیل های بر همین اساس، بسیاری از 5۹
(obshchina( ی��ا »اُبش��چینا« )mirحفاظت از »میر« ) می کردند. آنان در همین راستا، در روسیه را برجستهسنت های زندگی روستایی 

کشت وکار و خودگردانِی اشتراکی در میان اجتماعات دهقانی روسیه یا کمون های دهقانی( را اق�دامی مهم ب�رایریشه دار  نهاد)سنت و 
اقتص��ادی در روس��یه ی ق��رن-در بافتار این تعارضات فکری درب��اره ی مناس��بات اجتم��اعی. می کردندتلقی شهری سازی غلبه  بر روند 

به نمایندگی گروهی از انقالبیون سوسیالیست تبعیدی روسیه(� Vera Zasulich)نوزدهم، بهتر می توان درک کرد که چرا ورا زاسولیچ 
نظر او را درباره ی مسیر انقالبی بدیل در گذار تاریخی  جامعه ی روس��یه( 1881در نامه ای به مارکس )به سال«( بازتقسیم سیاه»گروه )

مارکس پیش از پاسخ به این نام��ه)و مهم تر این که چرا مارکس در پاسخ به این نامه چنان وسواس عجیبی به خرج داد . شده بودجویا 
(.، ترجمه ی حسن مرتض��وی«مارکس متاخر و راه روسی: »تئودور شانین: رجوع کنید به/ دست کم چهار پیش نویش متفاوت تهیه کرد

بلک��ه. تاریخی این موضوع و مجادالت تند انقالبیون روسیه حول آن نبود-وسواس یا بیش احتیاطی مارکس تنها به دلیل اهمیت سیاسی
به سان یکی از عناصر تمدنی روسیه، هش��داری ب��ود ب��رای« کمون های دهقانی»سابقه ی داعیه های غرورآمیز پان اسالویست ها درباره ی 

 م��ارکس در س��رآغاز ن��امه ی،به همین دلیل. مارکس نسبت به خطر ب��دفهمی های احتم��الی و سوءاس��تفاده ی ملی گرای��ان از نظ��راتش
Otechestvennye« )یادداشت های سرزمین پدری»ارسال نشده اش به هیئت تحریریه ی نشریه ی   Zapiski) 1884، ک��ه انگلس در -

 نظ�ر او کم�ون روس�ی فق�ط در خ�دمت ایندر: »آن را یافت، در طعنه به یک منتق�د روس�ی می نویسد-سالی پس از مرگ مارکس 
مارکس مت��اخر و: »شانین«. ) تجدید حیات یابدْاستدالل بود که نشان دهد اروپای قدیمی و پوسیده باید ازطریق پیروزی پان اسالویسم

.(2۰7. ، ترجمه ی مرتضوی، ص«راه روسی
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دغLLدغه ی. است؛ و کیش پروتستان، مبتنی بر آزادی بLLدون وحLLدت بنا شده بدون آزادی  کاتولیک بر وحدِت

 بهLLای بسLLیار«اروپLLایی» بدل شدن به یک قدرت بLLزرگ در مسیرروسیه  بود که آنپیروان این نهضت اصلی 

روسیه می باید راه متمLLایز خLLود را طی نمایLLد و ازی آن است. لذا  که همانا انحطاط اخالقباید بپردازدگزافی 

اجتنLLاب( ، سکوالریسLLم، انقالب صLLنعتی و لیبرالیسمردگراییِخ« )غربی»تقلید ارزش ها و روندها و نهادهای 

در همین راستا، گرایش های افراطی تر اسالووفیل های روسی حتی بر این باور بودند که جهان غرب بایLد. کند

. «(60ماموریت تاریخی  ویژه ی روسیه)»ارزش های فرهنگی روسیه را اتخاذ کند، نه برعکس 

،(در روسLLیه ی تLLزارِی قLLرن نLLوزدهم)متأثر از پویش ها و تعارضات درونی در پهنه ی تحرکات ضداسLLتبدادِی 

گرایش هLLای چپ گLرا و راسLLت گرا را درتوامان بود و ( و از دروْن متناقض)جنبش اسالووفیلی جنبشی متکثر 

گرایش چپ اسالووفیل ها معتقد بودند که ایده های مترقی مانند دموکراسLی، بخشLی ازهواداران . برمی گرفت

Novgorodدر شLLهر) 1136 و به نمونه ی برپایی جمهوری نووگورود در سال ؛تجربه ی تاریخِی روسیه هستند

آنLLان بLLرای مثLLال، بLLر ضLLرورت. و دوام بلندمLLدت آن ارجLLاع می دادند( واقع در شمال غرب روسیه ی امروزی

در مقابLل، راسLت گرایاْن کLه. و آزادی بیان و مطبوعات تأکیLد می کردند( سرف های روسی)آزادسازی رعیت 

متأثر از بینش های الهیاتی بودند، سنت چند صدسLLاله ی تLLزاری و نقش برجسLLته ی مسLLیحیت ارتLLدوکس را

به سان سرشت تمدن روسیه معرفی می کردند و در همین راستا با تأکید بر ضرورت انسLجام قLدرت مرکLزی،

وجLLود دولت متمرکLLز و- از دیLLد آنLLان - چرا که ؛ 61از استبداد تزاری پشتیبانی می کردند مستقیماًیا تلویحا 

 ب�دیلی قاب�لمی توانست  کریفسکی و خومیاکوف برای ارجاع به یکی از ویژگی های یکتای فرهنگ و تمدن روسی، که از دید آن�ان ۶۰
( استفاده می کردند، که به معنای جامعه ای معنوی ستSobornostگسترش در برابر فردگرایی غربی باشد، از اصطالح »سوبورنوست« )

 و اص��لدارندزیس��تی  همکه در آن بسیاری از افراد و گروه های متفاوت با تمرکز بر اشتراکات شان )و چشم پوشی از فردگرایی( در آن 
رف��اه ف��رد راهم  و جامعهیکپ��ارچگی هم ، ب��ر ف��ردتقدم جمع ؛ به گونه ای که پایه ی روابط اجتماعی خویش قرار می دهندهمکاری« را »

کم��ون روس��تایی نظ��یر ،به باور آنان، فرهنگ و دین روسی  و سنت های کهن به ج��ا مان��ده در ج��امعه ی روس��یه. نمایدتضمین تامین و 
در زبان روسی معانی چن��دگانه ای Soborواژه ی . )، متاثر از ارزش ها و مناسبات سوبورنوست و حامل آنهاست(Obshchinaاُبشینا /)

«(.شورای کلیسایی» اولیه ی نهادکه ارجاعی ست به  ،«کلیسایی و مجمع گردهمایی»یا « کلیسای جامع: »داد، ازجمله

امدهای تهاجم نظامی به اوکراین بر ذهنیت مردم روسیه انج��ام داده، ش��واهده اخیرا مژگان صمدی درباره ی پی تحقیق میدانی ای ک۶1
 عرضهپوتین( زنده بودن مولفه های ایدئولوژیک قدیمی در روسیه ی امروز )و نقش موثر آن ها در تداوم حمایت عمومی از دال برموثقی 

 ع�واملی راب�رخیمی کند. او در تحلیل اش از دالیل اقبال عمومی ب�ه حک�ومت پ�وتین، به رغم پیام�دهای جن�گ روس�یه در اوک�راین، 
 اسالووفیلیسم کالسیک اند. این امر به نوبه ی خود نشان می دهد ک��ه ک��ارکرد دک��ترین دول��تی ن��و-مولفه های بارزی ازبرمی شمارد که 

پیش از هرچیز حفظ انسجام سیاسی درونی روسیه است. در فرازی ار مقاله ی صمدی چنین آمده است:  اورآسیاگرایی 

»وارثان حقیقی عیسی مسیح بودن و برعهده داشتن مسئولیت تاریخی نجات بشریت، ماموریتی الهی ست که روس های ارتودکس از زمان
سقوط امپراتوری روم شرقی )بیزانس( در قرن پانزدهم ب�ر دوش خ�ود حس کرده ان�د. در همین راس�تا ب�ود ک�ه مس�کو را روم س�وم
می خواندند و روسیه و پایتخت اش مسکو را سرزمینی مقدس. این که روس های ارتدوکس در طی قرون متمادی همواره خود را ج��دای
از دنیای غرب و برتر از پیروان دیگر فرقه های مسیحیت در آن سرزمین ها می دانسته اند از نتایج همین باور مذهبی بوده است؛ ب��اوری
که نه تنها در میان کلیسا و عوام بلکه در بین متفکران روسیه هم طرفداران فراوانی داشته است. توجه به این باور مذهبی به این لحاظ با
اهمیت است که اساس هویت ملی روس ها را تشکیل داده است. حفظ تمامیت ارضی روسیه، حمایت بی چون و چ��را از دولت مرک��زی

(، هم حکومت ها و هم بس��یاری از1۹17قوی، و مقابله با هر نوع فرقه گرایی، که هم از سوی کلیسا )اصلی ترین نهاد اجتماعی تا انقالب 
متفکران روس تأکید می شده است، در راستای همین برداشت از جایگاه و »م��أموریت« ت��اریخی روس��یه قاب��ل درک اس��ت. بن��ابراین،
حاکمانی که بر این هویت ملی- مذهبی روسی تاکید داشته و بر وسعت مرزهای روسیه و اقتدار آن می افزودند، همواره از سوی کلیس��ا

 س��طح تم��ایالت وطن پرس��تانه،یو مردم از محبوبیت و احترام باالیی برخوردار بوده اند، که بارزترین نمونه ی آن اس��تالین اس��ت. ارتقا
 م��یراث ف��رهنگی- ت��اریخی روس��یه در اس��اس نظ��امی بی تردید مدیون احیا1۹3۰وحدت ملی و وفاداری به استالین از اوایل دهه ی 

بولشویسم ناسیونالیستی بود. تاکید فراوان استالین بر رابطه ی سنتی فرد روس با حک��ومت از نش��انه های بازس��ازی این م��یراث اس��ت.
کلیسای ارتدوکس روسی قدرت استالین را تمجید می کرد و رسالت شوروی در متحدکردن پرولتاریای جهانی را م��رحله ای از رس��الت
تاریخی روسیه ی ارتدوکسی برای نجات بشریت می نامید. استالین تنها شخصیت سیاسی دوران شوروی ست که امروزه م��ورد س��تایش
کلیسای ارتدوکس روسی بوده و بر سر قراردادن نام او در لیست محدود قدیسان کلیس�ای ارت�دوکس گفتگوه�ا ش�ده اس�ت. اح�ترام
ویژه ی کلیسای روسی در دهه های اخیر برای استالین به دلیل تاثیرپذیری بنیادی استالینیسم از میراث م�ذهبی- ت�اریخی روس�یه و ب�ه
پاس خدمات فوق العاده ی او به این نهاد اجتماعی روسیه است. توجه و احترام کلیسای ارتدوکس روسی به استالین در دو دهه ی اخ��یر،
نشان دهنده ی نهایت اهمیت حفظ هویت منسجم مذهبی-ملی و بسط تم��امیت ارض��ی روس��یه ب��رای این نه��اد اجتم��اعی روسی س��ت.
بنابراین، برگزیدن عنوان »عملیات ویژه ی نظامی علیه فاشیسم«  برای آنچه روسیه در اوکراین انج�ام می ده�د، از ی�ک س�و روس�یه ی
معاصر را به دوران اقتدار استالینی و شکوه و عظمت پیروزی در جن��گ جه��انی دوم متص��ل می کن��د؛ و از س��وی دیگ��ر، و در ابع��ادی
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سیاسِیِ گLLردد و بLLا حفLLظ نظم-رهبری قوی و کاریزماتیک می تواند مانع از بروز تفرقه و هرج ومرِج اجتماعی

(18۴8 و 1830انقالب هLLای-رشLLته)سیاسْی می تواند روسیه را از خطLLر وقLLوع انقالبLLات اروپLLایی مقتدرانه ی 

غLLرب». آنان برای اشاره به نادرستِی اصول و پایه های فرهنگ و تمLLدن اروپLLا، اغلب از اصLLطالح مصون بدارد

 کLه نLاظر بLر برتLریداشLتند شرق و غرب میانطوالنی از تضادهای تی استفاده می کردند و فهرس« پوسیده

 رویکردهLLای چپ و راسLLت در طیLLفمحLLور مهمی کهدرعین حال، . اصول و ارزش ها و سنت های شرقی بود

 به ضرورت رویLLارویی بLLا تمLLدن غLLربی، به منظLLورن هانامتجانس اسالووفیل ها را پیوند می داد، باور مشترک آ

، منزله ی یک تفکر بیگانه به ،سوسیالیسمبه همین ترتیب، ایده ی . حفظ استقالل فرهنگی و تمدنِی روسیه بود

.  مورد مخالفت اسالووفیل ها قرار گرفت

 پراگ، درشهردر  18۴8 در ژوئن یست ها کنگره ی فرا-روسی پان اسالونخستین جنبش سیاسی، در ساحت

 کLLه عمLLدتا نماینLLدگانی از چک هLLا و اسLLلواک ها در آن شLLرکتگردیدبرگزار  18۴8جریان جنبش انقالبی 

کنگره هم مشLLمول سLLرکوب و مجLLازات واین ی اتریش، امپراتوربا سرکوب قیام پراگ توسط ارتش . داشتند

 جنبش پان اسالویسLم خصوصLا پس از شکسLت روسLیه در،ی روسLیهامLپراتور قلمLرو در. پیگرد قرار گرفت

جLLان اسالونشLLین منLLاطقی پروس برای ادغام بLLرخی از امپراتور( و نیز تالش 18۵3-۵6جنگ های کریمه )

 گرفت و اسالووفیل های روسی ضمن فراخوان به همبستگی علیه سرکوب اسالوها بعضا ایده ی تشکیلتازه ای

کمیته ی» در مسLLکو سLLازمانی به نLLام 18۵7–۵8فدراسیون سراسری اسالوها را مطرح کردنLLد. در زمسLLتان 

تLزار. برای حمایت از اسالوهای جنLوبی در برابLر امLپراتوری عثمLانی ایجLاد شد« 62خیریه ی مسکویی اسالوها

این کمیتLLه در.  به رسLLمیت شLLناختقLLانونیروسیه به توصیه ی وزیر امور خارجه، این سازمان را به طور 

کنگره ی بزرگی برای اشاعه ی پان اسالویسم برگزار کرد که چنLLدماه به طLLول کشLLید و 1867سال 

در میLLان مLLدعوین خLLارجی. و غیره بودشامل مجموعه ای از سخنرانی ها، نمایشگاه قوم نگاری، ضیافت های رسمی 

کنگره، هیچ لهستانی و هیچ اوکراینی حضور نداشت، که بخشا بازتابی بود از سیاست های سلطه گرانه ی

ی روسیه به استفاده ی ابLLزاریامپراتور چون از سال های پیش از آن،. ی روسیه نسبت به همسایگان اشامپراتور

ملی گرایانLLه وو بسLLط سیاسLLت های « روسی سLLازی»فزآینLLده  از گفتمLLان پان اسالویسLLم بLLرای گسLLترش 

نLLوعی از پان اسLLالوهای غLLیرروس  به تLLدریج در میLLان بخشیکLLه ؛ رویه ای توسعه طلبانه اش روی آورده بود

 کتLLابی بLLه نLLام1869در سال . ایجاد کرده بودجنبش نسبت به هژمونی روسیه بر این بدبینی و دافعه 

انتشار یافت که بLLا تمرکLLز بLLر موضLLوع(LL 188۵-1822) 63سکیفنیکوالی دانیلبه قلم « روسیه و اروپا»

.ترسیم می کLLرد امپراتوری پان اسالو روسیه بر غرب را پیروزی و ی زوال تمدن غربمسیربلوغ و زوال تمدن ها، 

«کمیته ی حمایت از اسLLالوها»تحقق اهداف ، 1877-78که پس از پیروزی  روسیه بر عثمانی در جنگ با این 

چLLون.  به نظر می رسید، رویدادهای بالفصل بعدی موجب افول امیدها و فعالیت های این کمیته شدسدر دستر

 به مLLوجب مفLLادنیزتصرف قسطنطنیه منصرف شد و از قدرت های اروپایی  ات فشار و تهدیدتحتدولت روسیه 

دوامدرمجمLLوع، به رغم . گردید محLLدودبه شLLدت    پLLیروزیآندسLLتاوردهای (LL 1878)کنگLLره ی بLLرلین 

وسیع تر، به رسالتی تاریخی که روس ها برای خود و سرزمین شان در قبال غرب قایل اند.« برگرفته از: 

. 14۰1 تیر 12«، رادیو زمانه، ؟آیا شکست پوتین در اوکراین خطرناک استمژگان صمدی: »

62  Moscow Slavic Benevolent Committee

63  Nikolai Y. Danilevsky (1828–55).  Russia and Europe (1869)
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 جنبش پان اسالویسLم در طLولدر جامعه ی روسLیه و قلمروهLای اسالونشLین غLربی آن،سالویسم  ادیدگاه های پان

.آن  به طور چشم گیری کاهش یافت و اهمیت سیاسی پیمود نزولی را سیری 1880دهه ی 

اختالفات گسترده بین طرف داران اصLLالحاتبروز نابودی اسالووفیلیسم در اواخر قرن نوزدهم عمدتاً به دلیل »

بسیاری از اسالووفیل ها اسLتدالل می کردنLد کLه نیکالس.  افراطی تر پان اسالویسم بودپیروانمحافظه کارانه و 

و( 1917)اکتLLبر بین انقالب . اول قادر به اصالحات نیست و بنابراین موضع ملی گرایانه تری مLLورد نیLLاز است

 امLا به دنبLال ظهLور؛ظهور استالین، این ایدئولوژی تا حLد زیLادی توسLط رژیم تازه تاسLیس شLوروی رد شد

پان اسالویسLLم به دلیLLل کارکردهLLای، این کشورنظامی در آلمان و رشد سریع اقتصادی-ناسیونال سوسیالیسم 

مهمی در ایLLدئولوژی رسLLمی دولت نقش جنگ جهانی دوم طی احیاء شد و خصوصا بار دیگرملی گرایانه اش، 

در اواخر دوره ی شوروی و به ویژه در سرآغاز دوران پساشوروی، ایدئولوژی اسالووفیلی بار دیگLLر. روسیه یافت

 و دیگLر ناسیونالیسLت هایی کLه سLعی داشLتند از برتLری روسLیه در برابLر6۴توسط والدیمLیر ژیرینوفسLکی

بسLLیاری از نئLLو-اسLLالووفیل ها آرزوی احیLLای اتحLLاد. قدرت های متخاصم غربی محافظت کننLLد، تLLرویج شد

بنLLابراین، مLLیراث. 6۵کلیسای ارتدکس را داشتندسنت های  و بازگشت به روسیه امپراتوری یاجماهیر شوروی 

«.66اسالووفیل ها در روسیه ی معاصر همچنان مهم و تأثیرگذار باقی مانده است

68 کالسیکاورآسیاگرایی. ۳

 درآمد. پیش ۳.۱

اورآسیاگرایی یک دکترین پیچیده است که بر اساس آن سرزمین روسیه نه به اروپا و نه به آسLLیا تعلLLق دارد،

بلکه موجودیت تاریخی یگانه ای ست که به واسطه ی تعLLامالت تLLاریخی، مردم شLLناختی، زبLLانی، قوم شLLناختی،

اقتصادی و سیاسی بین مردمانی مختلف )و به لحاظ ژنتیکی نامرتبط( در قلمLLرو تLLاریخِی امLLپراتوری روسLLیه

شکل گرفته است. تدوین کنندگان این دکترین بر این باور بودند که جغرافیای نادر و یکتای روسLLیه-اورآسLLیا

یک وحدت قومی-فرهنگی و ژئوپلتیکی ایجLLاد می کنLLد کLLه سرنوشLLت و رسLLالت منحصLLر به فLردی را بLرای

ساکنین این قلمرو رقم می زند: رهایی نوع بشر از هژمونی تمدن اروپایی.

، فروپاشLLی1917 در اثر واکنش روشنفکران جوان مهLLاجر روسLLی بLLه انقالب 1920اورآسیاگرایی در دهه ی 

امپراتوری روسیه و بحران پس از جنگ جهانی اول شکل گرفت. این روشنفکران، در جستجوی منابع جدیLLد

مشروعیت برای احیای فضای امپراتوری روسیه و تعریف نقشی جدیLد بLرای مردمLان غیراروپLایی در دنیLای

64  Vladimir Zhirinovsky

 آندری اوکارا استدالل می کند که طبقه بندی اندیشه ی اجتماعی در روسیه ی  قرن نوزدهم به سه گروه، غرب گرایان، اسالووفیل ها و۶5
محافظه کاران، به خوبی با واقعیت های سیاسی-اجتماعی در روسیه ی مدرن امروز هم مطابقت دارد. به گفته ی وی، ب��رای مث��ال، ح��زب

کمونیست فدراسیون روسیه نمونه ای از اسالووفیل های امروزی ست.

.دایره المعارف در این اسالُوفیلیسمسرفصل   ۶۶

Encyclopedia.com در دایره المعارف:   Eurasianism این بند تلخیص و ترجمه ای ست از مدخل مضمون تمامی ۶8
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مدرن، دکترینی را پرورش دادند که فاصله ی ژرفی از دیدگاه متعارف در روسیه ی آن زمان داشت. بLLا وجLLود

این، اورآسیاگرایی دارای پیش زمینه هایی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود.

. برساختن »شرق« آرمانی۳.۲

ایده های جنینی اورآسیاگرایی ریشه در مباحثات قرون نوزدهمِی مربوط به نحوه ی رویارویی روسLLیه بLLا آسLLیا

داشت. بسیاری از روشنفکران قرن نوزدهم موقعیت روسیه بین اروپا و آسیا را اسLLتعاره ای از روح و سرنوشLLت

متمایز آن می دانستند. پرسش کلیدی و اجتناب ناپذیر در این مباحثات آن بود که آیLLا روسLLیه عامLLل تمLLدن

اروپایی در برابر مشرق زمین بود یا برعکس؛ و این که آیا ذهنیت روسیه خود بLا روابLط اغلب تراماتیLک آن بLا

«، یعنی حمله ی مغوالن و حکLLومت آنLLان بLLر روسLLیه از قLLرن69آسیا، به ویژه به واسطه ی به اصطالح »یوغ تاتار

سیزدهم تا پانزدهم، شکل نگرفتLه بLود؟ افزون بLر این، اگLر تمLاس بLا مشLرق زمین نقشLی تعیین دهنLده در

شکل گیری هویت روسی داشته است، این نقش اینک چگونه باید ارزیابی می شد؟

، یکی از اولین فیلسوفان تاریخ روسیه، ادعا کرد که کیش مسیحیت ارتدکس، که از بیزانس به70پیتر چادایف

ارث رسیده، با منزوی کردن روسیه از مسیحیت غربی، قلمرو روسیه را محکLوم بLه پLذیرش تLأثیرات مخLرب

شرقی کرده و موجب محوشدن روسیه از تاریخ جهان شده است. او نخستین نامه ی فلسفی خود )از نامه های

منتشر کرد( را با این ادعLLای حیرت انگLLیز آغLLاز کLLرد: »مLLا نLLه از غLLرب1831 تا 1827هشت گانه ای که بین 

هستیم و نه از شرق«. روشنفکران روسی طی قرن نوزدهم به انحنای مختلLLف بLLه این بیLLانیه ی تحریک آمLLیز

پاسخ دادند،  ولی قادر نبودند آن را نادیده بگیرند.

غرب گرایان که هویت اروپایی روسLیه را بLدیهی می انگاشLتند، شLرق را بLه عنLوان »دیگLرِی« اروپLا تعریLف

. اگرچLLه71(، ایسLLتایی، تعصLLب مLLذهبی، و فLLردیت فروخLLوردهdespotismمی کردنLLد: قلمLLروی اسLLتبداد )

اسالووفیل ها احساسات ضداروپایی را ترویج کرده و هویت ملی روسیه را متکی بر کیش ارتدوکس بیزانسی و

فرهنگ اسالوی تعریف می کردند، ولی آنها نیز از فرض متعارف برتری روسیه بLLر شLLرق اسLLتقبال می کردنLLد.

 بLLا1836توافق نظر قابل توجه این دو طیف فکری رقیب )اسالووفیل ها با غرب گرایLLان( در این بLLاره، تLا سLLال 

چالش جدی مواجه نشد. اما در این سال، یکی از پیروان روسی شلینگ نخستین تالش ها برای طرح ایده های

، فرستاده ی روسیه به اسLLتانبول و یکی از اعضLLای انجمن72اولیه ی اورآسیاگرایی را آغاز کرد. والدیمیر تیتوف

« )پیروان فردریش شلینگ، فیلسوف آلمانی(، دیدگاه جدیدی به مسئله ی »نسبت روسیه بLLا73»عاشقان خرد

مشرق زمین« اضافه کرد. تیتLLوف فرهنگ هLLای شLLرقی را به دلیLLل قLLدرت اعتقLLادات مذهبی شLLان، مناسLLبات

 غربِیپدرساالرانه ی دولت های شان با رعایا، و در نهایْت برتری دادن به لذت های ظریف )ِکیف( در برابر رویکرد

« ستایش کLرد. تیتLوف، هماننLد اسLالووفیل ها، حمLایت دولت تLزاری از غLرب زدگی را7۴مخلوقات»آسایش 

69 Tatar yoke

70 Peter Chaadayev (1794–1856)

71 stifled individuality

72 Vladimir Titov

73 Lovers of Wisdom

74 creature comforts
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 را با7۵به عنوان چرخشی غم انگیز در تاریخ روسیه محکوم کرد، اما برخالف آنها، او گذشته ی »مهجور« روسیه

ریشه های آسیایی اش یکی دانست. به باور تیتوف، بازگشت روسیه به میراث آسLLیایی اش می توانسLLت محLLرکی

باشد برای توسعه ی این کشور، در عین این که با رسالت یکتای روسLیه به سLان »پLل پیونددهنLده ی شLرق و

غLLرب« سLLازگار اسLLت. اورآسLLیاگرایان آمLLوزه ی »وحLLدت ارگانیLLک« در فلسLLفه ی رمانتیLLک را شLLالوده ی

معرفت شناختی ایده های خود قرار دادند و به زودی این رویکرد را به یک دکترین نظام مند بدل ساختند.

. »سوسیالیسم روسی« و بربریت آسیایی۳.۳

منبع مهم دیگر برای تکLLوین اورآسLLیاگرایی، بازتفسLLیری دراماتیLLک از نقش مLLواجهه ی روسLLیه بLLا آسLLیا در

شکل دادن به سرنوشت و رسالت ملت روسیه بود، که خود از ایدئولوژی انقالبی تأثیر پذیرفته بود. این تفسLLیر

 نویسنده ی برجسته ی مهاجر روس مطرح شLد. هرتLزن بLا مشLاهده ی76نخستین بار از جانب الکساندر هرتزن

 در ایتالیا و فرانسه به این باور رسیده بود که انقالب اجتماعی نمی تواند در غرب رخ دهد،18۴8موج انقالبی 

18۵0چرا که غلبه ی ارزش های بورژوایْی ایدئولوگ های سوسیالیسم را بLLه تبLLاهی کشLLانده اسLLت. در دهه ی 

هرتزن پیش بینی کرد که کشورهای اسالو - و بیش از همه روسیه - به موطن انقالب اجتماعی بدل خواهنLLد

شد. او انزوای روسیه از غرب را رخداد مغتنمی می شمرد، چرا که این انزوا به حفظ کمون روسLLتایی روسLLیه،

که وی آن را هسته ی جامعه ی آرمانی کمونیستی می دانست، منجLLر شLLده بLLود. بنLLابراین، هرتLLزن تجربیLLات

تراماتیکی که روسیه را از اروپا جدا کرده بود )و بیش از همه، »یوغ تاتار«( را همچون مزیLLتی فLLرهنگی تلقی

می کرد.

اگرچه هرتزن هم انتساب خصلت های منفی متعارف به فرهنگ و مردمان آسیا را تصدیق می کرد، اما بLLر این

نظر بود که »یوغ تاتار« روسیه را در برابر خطرات اروپا محافظت کرده است، چرا که الگوهای فرهنگی اصLLیل

روسیه و »انرژی های جوان« آن را از گزند تباهی بورژوایی مصون داشته اسLLت. هرتLLزن بLLرخالف بسLLیاری از

روشنفکران روسی، نظریه ی خاستگاه تورانی روسیه را تأیید می کLLرد؛ دیLLدگاهی کLLه بLLر آمیختگی فLLرهنگی،

. هرتLزن77نژادی و مردم شناختی روس ها با جمعیت های آسیایی و غLیرروس )فنالنLدی-اورالی( داللت داشت

ضمن مقایسه ی اروپای غربی با دوران زوال روم، روس ها را قبایل وحشی جدیدی می دید که رسالت شان این

بود که تمدن قدیمی را نابود سازند و با تحقق پروژه سوسیالیستْی جان تازه ای به کالبد اروپLLا بدمنLLد. بعLLدها

رویکرد هرتزن، پس از ُزدودن درون مLایه ی غرب گرایLانه اش، راه را بLرای بLازتعریف شLگرف اورآسLیاگرایان از

امپراتوری روسیه به سان وارث حقیقِی امپراتوری چنگیزخان هموار کLLرد؛ تعLLریفی کLLه به مLLوجب آْن روسLLیه

رهبری شورش مردمان غیراروپایی علیه جهان غرب را بر عهده دارد.

     

75 Russia's "abandoned" past

76  Alexander Herzen (1812–1870)

  در آن زمان، این نظریه همچنین بخشی از تبلیغات ضدروسی بود که ازجمله توسط مهاجران انقالبی لهستان منتشر می شد.77
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. طلیعه ی اورآسیاگرایی۳.۴

 )فیلسLLوف و دیپلمLLات محافظه کLLار77بنیان گذاران اورآسیاگرایی اعتبار ویژه ای برای آرای کنستانتین لئونتیف

روس( قایل اند و شالوده   گذاری مفهومی دکترین خویش را به آثار وی نسبت می دهنLLد. لئونLLتیف به پLLیروی از

هرتزن، »سرشت تورانی« روس ها را وزنه  ی تعادلی در برابر اروپای »در حال مLLرگ« می دیLLد. امLLا او بLرخالف

هرتزْن تمدن اروپایی را به طور کامل نفی کرده و استبداد و تئوکراسی آسیایی را توجیLLه و سLLتایش می کLLرد.

« داللت دارد، معیLLاری اساسLLی79لئونتیف بر این عقیده بود که تنوع فرهنگی، که بر »زیبایی شناسی زنLLدگی

برای بقای یک ملت است. اما تنوع آداب و رسوم تنها در جایی دوام می یابد که یک نیروی خLLارجی - ماننLLد

استبداد سیاسی، انضباط مذهبی، یا حتی اجبار کمونیستی - سنت های متعارض را کنLLترل نمایLLد. لئونLLتیف

«  در81« نامید و آن را در تقابل بLLا »تک نLLوایِی زیبایی شLLناختی80این وضعیت جامعه را »شکوفایِی پیچیدگی

غرب قرار داد که در نظر وی با زوال ناشLLی از پLLیروزی آرمان هLLای بLLورژوایی و برابری طلبانLLه پیونLLد داشLLت.

لئونتیف شرق زمان خویش را حامل »زیبایی شناسی زندگی« می دانست، حال آن که در نظر وی روسیه سهم

کمتری از آن داشت. در نتیجه، او بر این باور بود که سرنوشLLت و رسLLالت امLLپراتوری عثمLLانی یLLا امLLپراتوری

»احیاء شده «ی چین یا امپراتوری »بیدارشده«ی هند آن است که جهان را تغییر دهند. روسیه تنها درصورتی

(، الگوهای فرهنگیdespotismمی توانست نقشی در تاریخ جهان ایفا کند که با گسترش اشکالی از استبداد )

اصیل خویش، و نیز آمیختگی یکتای اش با سنت های آسیایی و اسالوی را حفظ نماید.

( خود را شاگرد نیکوالی دانیلفسLLکی معLLرفی کLLرد.187۵« )82لئونتیف در کتاب »بیزانس گرایی و اسالویسم

( منبع مهم دیگری برای تکوین نظریه ی اورآسLLیاگرایی1869رساله ی دانیلفسکی با عنوان »روسیه و اروپا« )

بود. طرح واره ی دانیلفسکی درباره ی توالی »گونه های فLLرهنگی« در تLLاریخ جهLLان و پیش بیLLنی اش دربLLاره ی

فروپاشی گونه ی فرهنگی فعاًل غالِب »رومی-ژرمنی«، الهLام بخش لئونLتیف بLرای بLاز-ارزیLابی شLرق بLود. او

به جای آنکه همانند سایریْن ویژگی های منتسب به شLLرق - ماننLLد ایسLLتایی، رخLLوت، درون نگLLری/مکاشLLفه،

تعصب مذهبی، و فردیت فروخورده - را نکوهش کند، آنها را دلیلی بر وجود نیروی حیات و انرژی های خالقِه

83در تمدن مشرق می انگاشت. با این حال، لئونتیف - بر خالف دانیلفسکی - به شدت مخالف پان اسالویسم بود

و حتی حکمرانی امپراتوری عثمانی بر اسLLالوهای جنLLوبی را به سLLان راهی بLLرای محLLافظت از آنهLLا در برابLLر

تأثیرات مخرب فرهنگ و تمدن اروپا موجه می شمرد. او همچنین ناسیونالیسم قومی را محکوم می کرد؛ خواه

در شکل یک ایدئولوژی انقالبی، که الجرم به تقلید از جنبش های ملی گرایانه ی اروپایی گرایش دارد؛ و خLLواه

در شکل یک دکترین برابری طلب که تأثیرات همگن ساز تمدن اروپLLا را پنهLLان می سLLازد. ایLLده های لئونLLتیف

اگرچه در قرن نوزدهم در حاشیه ماند، اما در اوایل قرن بیستم نزد نخبگLLان فLLرهنگی روسLLیه اقبLLال زیLLادی

              یافت.

77 Konstantin Leontiev (1831–1891)

79 aesthetics of living

80 flowering of complexity

81 aesthetic monotony

82 Byzantinism and Slavdom (1875)

 اورآسیاگرایان بعدی هم نظر مثبتی به پان اسالویسم نداشتند.  83
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. ایده های اولیه ی اورآسیاگرایی در اوایل قرن بیستم۳.۵

 بLه نسLل بعLدی منتقLل گردیLد.8۴میراث لئونتیف عمدتاً از طریق شعر و فلسفه مذهبی والدیمیر سLولوویف

( سه مرحله از تکامل انسان را تشریح کLLرد کLLه1877« )8۵سولوویف در کتاب »اصول فلسفی دانش یکپارچه

جهان شرْق معرف مرحله ی اولیه ی آن بود؛ مرحله ای از وحدت ارگانیِک بدوی و تمایزناپذیر که در آن همه ی

حوزه های فعالیت انسانی توسط دین تعریف می  شد. سولوویف شرق مسلمان را برتر از مرحله ی تکاملی بعدی

یعنی تمدن غربی می دانست، چرا که در جوامع غربْی خودپرستی، هرج ومرج و مناسبات اتمLLیزه حLLاکم بLLود.

اگرچه سولوویف، برخالف لئونتیف، استبداد شرقی را مورد انتقاد قرار داد، ولی ویژگی هLLای مثبLLتی بLLرای آن

قایل بود که انتظار می رفت در مرحله ی نهایی تکامل بشری دوباره احیاء شوند؛ مرحله ای که توسLLط اسLLالوها

)و بیش از همه، روس ها( نمایندگی می شد و بنا بLود ارزش هLای شLرقی و غLربی را بLا هم آشLتی دهLد. )در

دیدگاه های پسینِی سولوویف، این مسیحیت - نه ملت روسیه - بود که قادر بLود بLار دیگLLر غLرب و شLرق را

.( 86متحد سازد

در دو دهه ی اول قرن بیستم نشانگان شرقی در ادبیات روسیه به طLLرز چشLLم گیری افLLزایش یLLافت. شLLاعران

سمبولیست بر اساس این باور رمانتیک که فرهنگ های »بدوی« برتر از تمدن اروپLLایی هسLLتند، بازپیکربLLابِی

خوِد اصیِل فراموش شده ی روسیه را در آسیا جستجو می کردند. ضربه ی شکست روسLLیه در جنLLگ بLLا ژاپن )

( چیزی از ستایش شاعرانه ی آنان نسبت به قابلیت های خالق جهان شرق نکاست. برای مثLLال،190۴-190۵

، یکی از سمبولیسLLت های محبLLوب در میLLان اورآسLLیاگرایان، در اثLLری به نLLام »در میLLدان87الکسLLاندر بلLLوک

و ایده ی هم تافته ی »مبارزه ی ابدی« بین روس ها و عشایر آسیایی، و سرنوشLت تLاریخی( د1908کولیکوو« )

(، از هLLویت دوگLLانه ی آسLLیایی- اروپLLایی روس هLLا1918درهم تنیده ی آن ها را بسط می دهد و در »سکاها« )

  به مبLLارزه ی آخرالزمLLانی بین پان مغولیسLLم و جهLLان88ست دیگری به نام آندری بلیسخن می گوید. سمبولی

اروپایی اشاره می کند و روسیه ی سنت پترزبورگ را که ریشه های ملی خLود را وانهLاده، در مقابLل »روسLیه ی

اصیل« ارگانیک )با ریشLLه های آسLLیایی( قLLرار می دهLLد. ایLLده های اورآسLLیاگرایان همچLLنین در آثLLار ولیمLLیر

-Khadzhi )آینLده پژوه و محقLق فرهنگ هLای شLرقی( بازتLاب یLافت. او در شLعر »خLادجی-ترخLان« )89خلبنیکوف

Tarkhan-1912الو وLLان اسLLه در آن جهLLانی کLLنام ترکی آستاراخان(، پایین دست رود ولگا را به عنوان مک( )

(، رویLLای1918جهان شرق به هم می رسند به تصویر کشید و در مانیفستی به نام »اتحادیه ی هند و روسیه« )

آسیای جوان را همچون »ابرجزیره ای یکپارچه«،  که روسیه را نیز در بLLر می گLLرفت، مطLLرح سLLاخت. چLLنین

طرح هایی مکرراً در رویاهای اورآسیاگرایان بLLرای رهLLایی مردمLLان استعمارشLLده ی آسLLیا، به رهLLبری روسLLیه،

طنین انداز می شد.

84 Vladimir Soloviev (1853–1900)

85 The Philosophical Principles of Integral Knowledge      

او در این شعر همچنین، اما  انگارد(، روسیه را با شرق یکی میEx Oriente Lux - 18۹۰ )«نور شرق» معروف سولوویف در شعر 8۶
؟ یا شرق مسیحیت، شرق بردگی و استبداد خواهد بود،کند: آیا روسیه طرح میرا نشده   اساسی حلپرسشیک 

87 Alexander Blok (1880–1921): On Kulikovo Field
88 Andrei Bely (1880–1934)

89 Velimir Khlebnikov (1885–1922)
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ایLLدئولوگ های اورآسLLیاگرایی بLLر این بLLاور بودنLLد کLLه تمرکLLز شLLدید فلسLLفه و علم روسLLیه بLLر جنبه هLLای

غایت شناختِی مساله ی تکامل تاریخی بشر )در مقابل رویکرد علّی(، روسیه را از سنت های فکری غربی متمایز

می کند. این باور راه را برای تلقی اورآسیا به سان یک موجودیت ژئوپلتیکی، فرهنگی و اجتماعی یکتLLا همLLوار

،  ولی بانیLLان90کLLرد. بLLا این کLLه اورآسLLیاگرایان به وضLLوح از دسLLتاوردهای فکLLری غLLرب اسLLتفاده می کردنLLد

اورآسیاگرایی اصرار داشتند که »علم روسی« را منبع بی واسطه ی الهام خویش معرفی کرده و برجسته سازند.

آن ها در همین راستا: برای دفاع از غایت گرایْی پارادایم خاصی را برجسته می کردند که برخی طبیعت گرایLLان

روسی منتقد داروینیسم به نفع انگاره ی سازوکارهای تکاملِی هدف مند )در برابر سازوکارهای تصادفی( پرورش

 در حLLوزه ی زمین شناسLLی91داده بودند؛ به »نظریه ی ترکیبی مناطق طبیعی«، که توسط واسیلی دوکوچایف

تدوین شده بود، متوسل شدند تا امکان تعامالت چندوجهی بین عناصر و عوامLLل مختلLLف در یLLک قلمLLروی

Levجغرافیایی واحد را استنتاج کنند؛ از ایده های جانورشناسی به نLLام لLLو بLLرگ )  BergاLLد تLLره گرفتنLLبه ،)

اشتراکات میان مردمان به لحاظ ژنتیکی نامرتبط در قلمرو اورآسیا را مدلل سازند؛ و مکرراً به آثار ژئوشیمیدان

 درخصوص همگرایی عناصر موجود در زیست کره ها )سیستم های بسLته بLا ویژگی هLای92والدیمیر ورنادسکی

مستقل( ارجاع می دادند. همه ی این نظریه ها عمیقاً بر تعریLLف اورآسLLیاگرایان از فرهنLLگ به عنLLوان محصLLول

شرایط طبیعی، و نیز بر دیدگاه آنان درباره ی امپراتوری قدیم روسیه همچون قلمروی یگانه تأثیر نهادند.

. جنبش اورآسیاگرایی۳.6

«93 باز می گردد؛ زمانی کLLه رسLLاله ای به نLLام »اروپLLا و نLLوع بشر1920پیدایش جنبش اورآسیاگرایی به دهه ی 

به قلم نیکوالی تروبتسکوی، شاهزاده و زبان شناس، منتشر شذ و در پی آن، یک مجموعه مقاالت جمعی به نLLام

( منتشر گردید. به باور اورآسLLیاگرایان، جنLLگ جهLLانی اول و انقالب روسLLیه آغLLاز1921« )9۴»خروج به شرق

دوره ی جدیدی از تاریخ بود؛ دوره ای کLه مشخصLه ی اصLلِی آْن افLول غLرب و ظهLور و عLروج شLرق اسLت.

اورآسیاگرایان ایده ی رهایی بشریت از سلطه ی تمدن »رومی-ژرمLLنی«، کLLه تبLLار آن بLLه آرای دانیلفسLLکی و

لئونتیف بازمی گردد، را بLه چشLLم اندازی بLرای روسLیه-اورآسLLیا تبLLدیل کردنLد کLه بنLا بLود قیLLام مردمLان

1930 و 1920استعمارشده ی آسیا علیه جهان قدیم را رهبری نمایLLد. جنبش اورآسLLیاگرایی طی دهه هLLای 

یک شکوفایی نسبی را از سر گذراند، چون چارچوبی مفهLLومی فLLراهم سLLاخت کLLه از قLLابلیت جLLذب طیLLف

گسترده ای از ایده ها برخوردار بLLود. بLLا این همLLه، در سLLال های بعLLْد این جنبش به دلیLLل تعارضLLات داخلی و

پراکندگی اعضای اش رو به افول نهاد. مشهودترین گسست زمانی رخ داد که برخی از اعضا پیشنهاد همکLLاری

با رژیم شوروی را طرح کردند که با مخLالفت شLدید دیگLر اعضLا و هLواداران روبLرو شLد. درنتیجLه، جنبش

اورآسیاگرایی کLه به میLانجی فضLای دوره ی جنLگ جهLانی اول، انقالب اکتLبر، و تجLارب خLاص گLروهی از

 از جمله: اندیشه ی رمانتیک شلینگ و اندیشه ی طبیعت گرای الکساندر فون هومبولت؛ پیش گویی اسوالد اشپنگلر در مورد افول اروپا؛۹۰
مفهوم پردازی فریدریش راتزل از »قلمروهای قومیتی«؛ نظریه ی ویلهلم اشمیت در مورد »من��اطق ف��رهنگی«؛ ای��ده های آلف��رد ل��وئیس
کروبر درباره ی نسبی گرایی فرهنگی در انسان شناسی؛ و مطالعات یوهانس اشمیت و آگوست لسکین درباره ی نوآوری های زبان شناختی

فراتر از مرزهای ژنتیکی.

91 Vasily Dokuchayev

92 Vladimir Vernadsky

93 Nikolai Trubetskoy (1920): Europe and Mankind

94 Exodus to the East
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روشنفکران جوان تبعیدی در جستجوی سرزمین گمشده ی خویش زاده شده بود، به تدریج در همLLان فضLLای

مهاجرت ناپدید شد. اما روند رویدادهای تاریخی چنین مقرر ساخت که شکل تازه ای از این جنبش در پایLLان

قرن بیستم در درون روسیه احیا گردد.

 نو-اورآسیاگراییتکوین اروپایی در نوین راست میراث. ۴

. تصویری اجمالی از »راست نوین« فرانسه۴.۱

تبار فکری گسترده تر جنبش های راست افراطِی معاصر به جنبش »راست نLLوین« )به نظر می رسد که 

Nouvelle  Droiteده از1960 اواخر دهه ی در ، که خود9۵( در فرانسه بازمی گرددLLبر بستر میراث به جامان 

از آنجا کLLه. شکل گرفت )خصوصا آلمان( اروپابرخی سنت های راست افراطی و نو-محافظه کاری در فرانسه و 

پیدایش این جنبش رافاشیستی ست، بسیاری واجد مولفه های  آشکارااین جنبش مضامین و جهت گیری های 

 اگرچه بانیان ایدئولوژیک و پیروان این جنبش از کاربرد چنینمصداق ظهور نئوفاشیسم در اروپا می دانستند،

 بLLا تشLLکیل »گLLروه1968 در سLLال سنگ بنای شکل گیری »راسLت نLوین«،اصطالحاتی پرهیز می کردند. 

( در شLLهر نیس نهLLاده شLLد، کLLه بLLا نLLام »یونLLان« شLLناختهGRECE« )96تحقیق و مطالعه برای تمدن اروپا

بی شLک یکی از هLدایت می شLد کLه 98. این اتاق فکر عمLدتاً توسLط فیلسLوفی به نLام آلن دو بنLوآ97می شود

. دوتاثیرگذارترین نویسندگان و نظریه پردازان راست نوین اروپایی در دهه های پایانی قرن بیسLLتم بLLوده است

داشتند، اماراست افراطِی سابقه ی عضویت و فعالیت در جریانات  »یونان«بنوآ و دیگر اعضای اولیه ی حلقه ی 

بر آن شدند که شالوده ی فکری محکم تری برای ایده ها و آرمان  های خود مهیا سازند تا اثربخشی و ماندگاری

آن را - خصوصا در دوره ای که دفاع مستقیم از ایده های فاشیستی کمLLابیش مLLایه ی ننLLگ و بLLدنامی بLLود -

قدیمی تر راسLLت گرایی بLLود کLLه از آنسنت های جنبش جدیدی که آنان بنا نهادند تحت تأثیر تضمین کنند. 

 اگرچه»راست نوین« داشت. جریان وزن بیشتری«، 99»جنبش انقالب محافظه کارانه ی آلمانپذیری از میان، تأثیر

95 Bar-On, Tamir (2016): Where Have All The Fascists Gone?, Routledge.

96 Groupement de recherche et d'études pour la Civilization européenne (GRECE)

 از آنجا که مخفف فرانسوی عنوان این حلقه ی سیاسی-مطالعاتی همان معادل فرانسوی نام کشور یونان است، این حلق�ه عم�دتا ب�ا۹7
 برای تاکید بر جایگاه بی بدیل ارزش های یونان باستان در نظام باورهای اش، مشتاقانهنیزنام »یونان« شناخته می شود. خود این سازمان 

به این بازی زبانی دامن زد.

98  Alain de Benoist

Conservative  »جنبش انقالب محافظه کارانه« )۹۹  Revolutionی�ا »جنبش ن�و-محافظه ک�اری آلم�انی«، ی�ک جنبش ملی گ�را و ،)
 نازی ها در جمهوری وایمار پدیدار ش��د. به رغم تن��وع مواض��عتا به قدرت رسیدنبین جنگ جهانی اول فاصله ی محافظه کار بود که در 

 یک ضدانقالب فرهنگی در برابر تبعات پیشروی پرتالطم سرمایه داری بود. متفکران آْنبانیان و حامیان این جنبش، درون مایه ی اصلِی
 روح ف��رهنگین�یز بای، لیبرالیسم و دموکراسی پارلم��انی و طلبو هواداران این جنبش به طور کلی با محافظه کاری سنتی مسیحی، برابری 

بورژوازی و مدرنیته )عقل گرایی و علم گرایی دنیای مدرن( مخالف بودند. برخی از چهره ه��ای فک��ری ش��اخص این جنبش عبارتن��د از:
Arthur)ن دن بروک فآرتور مولر  Moeller  van  den  Bruck �،) هوگو فون هافمانستال(Hugo  von  Hofmannsthal)هرم�ان ،
 نظریه پردازان این جریان.(Oswald Spengler)پنگلر ش و اسوالد ا(،Edgar Jung)، ادگار یونگ (Hermann Rauschning)راوشنینگ 

 اخالق مس�یحی، دموکراس�ی وبرفکری-سیاسی از عناصر مختل�ف اندیش�ه ی ق�رن ن�وزدهم اله�ام گرفتن�د؛ از جمل�ه: از نق�د نیچ�ه 
برآمده از آن. افزون بر این، به لحاظ آلمانی و چشم انداز جامعه ای ارگانیک ِخردگریز و روشنگریبرابری طلبی؛ و نیز از رمانتیسیسم ضد

س��نت ناسیونالیس��م نظ��امی وبافتار سیاسی-انضمامی، رشته  عوامل تاریخی زی��ر ب��ر تک��وین این جنبش و مض��امین آن ت��اثیر نهادن��د: 
Alldeutscher تش��کیل »لی��گ پ��ان ژرمن« )ی؛اقت��دارگرای پروس��  Verband ؛ ش��کل گیری »جنبش جوان��ان« )18۹1( در س��ال
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رایش هLLاییده های چپ در مورد برابری انسان ها را رد می کLLرد، ولی از بLLرخی تاکتیک هLLای چپ جدیLLد و بLLرخی گا

خود رااین جنبش حتی  موسس اعضای حلقه ی برخی از گرفت. بهرهمارکسیستی، به ویژه ایده های گرامشی، 

 شLLهرت و نفLLوذ »راسLLت نLLوین« در1970به عنوان »گرامشیان راست« توصیف می کردنLLد. در طLLول دهه ی 

.رایش های ضدفاشیستِی چپ و لیبرال روبLLرو شد مخالفت های فزآینده ی گباولی همزمان د یافت، فرانسه رش

جریLLانقوی در مهم ترین وزنه ای ، اعضای »راست نوین« به چندین حزب سیاسی پیوستند و به زماندر این 

Leراست افراطی فرانسه یعنی »جبهه ی ملی« )  Front  National .اتهمزمان،( بدل شدندLLایده ها و تحرک 

.بLLدل شLLدند اروپا جوامع دیگرگروه های راست افراطی در سیاسی جنبش »راست نوین«، به منبع الهام سایر 

 می توان در فضای سیاسی امروز هم ردیابی راست افراطی راسازمان های ایدئولوژیتأثیرات »راست نوین« بر 

( در آلمLLان وQuerdenken« )اُریب اندیشی« و جنبش توطئه بLLاوِرِ »100کرد. برای مثLLال، در »جنبش هویLLتی

جبهه ی ملی  فرانسه؛ و در جنبش های »لیگ شLLمالی« )لگLا نLورد( و »نLیروی جوامع اروپای غربی؛ در برخی

Forzaجدید« )  NuovaLانی بLأثیرات نمایLنین تLر( در ایتالیا. افزون بر این، اندیشه های »راست نوین« همچ

یاگرایی داشLLته اند )در کنLLار تاثیرات شLLان بLLر ظهLLور گرایش هLLای متنLLاقض ایدئولوژی نLLو-اورآسLLشکل گیری

 کم نفوذتری مثل آنارشیسم ملی گرا(. اما وجه الهام بخش »راست نوین« وام دار چه مضامینی بوده است؟ 

»راست نوین« با اختالط فرهنگ های مختلف در یک جامعه ی واحد مخالف است؛ با لیبرال دموکراسی و آنچه

، با هدف نابودسLLازی عناصLLر الیگارشLLیک، اشLLکالمقابلتحت عنوان سرمایه داری می فهمد مخالف است؛ و در

 تقویت هLLویت واز ضرورتبومی/محلی مشارکت سیاسی )اصطالحاً »دموکراسی ارگانیک«( را ترویج می کند؛ 

دفLLاع می کنLLد و اروپاییان و نوادگان قفقازی آن هLLا سکونت برای حفظ مناطق خاصی وفرهنگ پان-اروپایی 

، کLLه خLLود آن رامتوسLLل می شLLود(archeofuturistic LL »آینده نگاری باستان گرا« ) اسلوب بهبرای توجیه آن

« می نامد. همزمان، به طور متناقضی از تنLLوع قومیت هLLا و101نوعی شیوه ی »محافظه کاری انقالبِی غیرارتجاعی

سرزمین ها و مناطق خLLویشتسلط بر  و از حق هر گروه از مردم برای کردههویت ها در سراسر جهان حمایت 

« )فراسیاستدفLLاع می کنLLد. »راسLLت نLLوین« بLLرای دسLLتیابی بLLه اهLLداف خLLویش رهیLLافتی موسLLوم بLLه »

metapoliticsرای که به موجب آن( را ترویج و دنبال می کندLLزبی بLLاتی حLLارزات انتخابLLر مبLLه بLLبه جای تکی 

تصدی پست های اجرایی، به دنبال تأثیرگذاری بر فرهنگ اروپایی و تغییر آن به روش هLLایی  بلندمLLدت اسLLت؛

باشند.         سازگار اروپایییعنی کسب »هژمونی« به روش هایی که با آرمان هایی 

Jugendbewegungعه��دنامه ی تحمیلتجارب مواجهه با خش��ونت های جن��گ جه��انی اول؛ و بازتاب ه��ای اجتم��اعی ؛ 18۹۶( در سال
 ت��ا اوای��ل1۹2۰رابطه ی مبهم این جنبش با جنبش در حال رش��د نازیس��م )از دهه یورسای بر دولت آلمان در پی جنگ جهانی اول. 

 فاشیسم آلمان تلقی کنند. برخی دیگر اما بر این باورند ک��هبرآمدن طلیعه ی را به منزله ی آن( باعث شد برخی محققان 1۹3۰دهه ی 
، نمی ت��وان آن دو را یکی گ��رفت و ل��ذا اص��طالح1۹ دو جنبش در ایدئولوژی های ضدروش��نگری ق��رن هرریشه های مشترک به رغم 

 انقالبیون محافظه ک��ار لزوم��اً نژادپرس��ترا توصیف دقیق تری از ماهیت »جنبش انقالب محافظه کارانه« می دانند.»فاشیسم غیر نازی« 
س�هم م�وثری با نشر تئوری های ضددمکراتیک و ضدروشنگری، در آماده سازی ج��امعه ی آلم��ان ب�رای حک��ومت نازی ه��ا امانبودند، 

 توت��الیترو دیگر( در نهایت با ماهیت یهودستیز تن )به استثنای کارل اشمیت و چند متفکران این جنبشداشتند. با این حال، بسیاری از 
 انقالبی گری محافظه کارانه ی آلمان تا حد زیادی بر پی��دایش م��وجرهیافت به بعد، 1۹۶۰ کردند. از دهه ی مرزبندیحکومت نازی ها 

Neue( در فرانسه، و »راست نوین« ) Nouvelle Droite »راست نوین« )تکوینخصوصا بر ؛ جدید راست گرایی در اروپا تأثیر گذاشت
Rechte :آگ�اهی(. ب��رای ویکی پ��دیا(، در آلمان؛ و از طریق آنها بر پیدایش جنبش معاصر هویت گرایی اروپ�ایی. )ترجم�ه و تلخیص از

بیشتر نگاه کنید به: 

Woods, Roger (1996). The Conservative Revolution in the Weimar Republic. St. Martin's Press.

100 Identitarian Movement / Identitäre Bewegung

101 Non-reactionary revolutionary conservative method
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. تاریخچه ی پیدایش و نمو »راست نوین«۴.۲

 دوم و با فروپاشی رژیم ویشی فرانسه، جریان راست افLLراطی فرانسLLه بLLرای مLLدتی بLLهدر پایان جنگ جهانی

، به واسطه ی بازگشت موفقیت آمیز بLرخی از فعLاالن راسLت افLراطی19۵0محاق رفت. ولی در اواسط دهه ی 

(، راسLت19۵6 در جریLان مبLارزات انتخابLاتی  )خصوصا102به عرصه ی عمومی از طریLق جنبش پوژادیسLتی

(، تحرکات اصلی راست1960افراطی بار دیگر وارد فضای سیاسی فرانسه شد. طی سال های بعدی )تا میانه ی

افراطی عمدتا حول آرمان امپراتوری فرانسه و مخالفت با جنبش های روبه رشد استعمارُزدایی در هنLLدوچین و

الجزایر متمرکز گردید. در همین راستا، حتی تعدادی گروه  شبه نظامی راست افراطی، نظLLیر »سLLازمان ارتش

« شکل گرفتند. ولی در این میان، تعLLدادی از روشLLنفکران متعهLLد بLLه راسLLت10۴« و »ارتش انقالبی103مخفی

افراطْی رویکرد تازه ای اتخاذ کردند و تصمیم گرفتند که با ایجاد »گروه تحقیق و مطالعه برای تمدن اروپLLا« )

GRECE .باورپذیری و تاثیرگذاری ایده های بنیادی خود را در سطح اجتماعی تقویت نمایند ،)

68 )کمی قبل از رویدادهای مLه 1968حلقه ی مطالعاتی-سیاسِی »یونان« در ابتدای تاسیس اش در ژانویه ی 

. تکامل فکری روشنفکران گروه »یونان« و گسترش بعدی اش به جنبش »راست10۵(، حدود چهل عضو داشت

Jeune« )106نوین«، در چارچوب و بافتار »راست انقالبی« انجام گرفت. با نظر به انحالل سازمان »ملت جLLوان

Nation الLL19۵8( در س( »ازمان ارتش مخفیLLی »سLLفروپاش ،OAS الLLدر س )ارزار1962LLت »کLLو شکس ،

، »یونLLان« توانسLLت خLLود را1967اروپایی برای آزادی« در مبارزات انتخاباتی مجلس قانون گLLذاری در سLLال 

همچون جایگزینی منطقی برای پیوستن و فعالیت »میلیتانت «های ملی گرای جوان فرانسوی عرضه کند. این

رادیکال های جوان، ناسیونالیست هایی افراطی و ضدکمونیست بودند که اعتقادات شان حول محورهای دفاع از

( متمرکLLز بLLود. آنهLLا بLLا مهLLاجرتEugenismجامعه ی غربی، نژادپرستی علمی و اصLLالح نLLژادی/ به نLLژادی )

 کهبود 1۹5۰(، یک جنبش پوپولیستی ضدنخبه گرایی  در فرانسه ی میانه ی دهه ی Poujadist movementeادیستی )ژ جنبش پو1۰2
Pierre پیر پوژاد )نطفه ی برپایی آن در پی فراخوان  Poujade ش��کل گ��رفت. پس از( برای بسیج و سازمان دهی معترض��ان مالی��اتی

به سرعت در مسیر رشد و - این جنبش 1۹53( توسط پوژاد - در نوامبر UDCAتشکیل »اتحادیه ی دفاعی بازرگانان و صنعت گران )
. پوژادیسم منافع و نارضایتی های اقتصادی مغازه داران و دیگر مالکان-مدیران شرکت های کوچک را که با تغی��یراتتوسعه قرار گرفت

 دفاع از مردم عادی در برابر نخبگان بود. پوژادیس��م عالوه ب��رآن،حاد اقتصادی و اجتماعی مواجه بودند، بیان می کرد و مضمون اصلی 
برای محدودسازی تورم(، همچنین ب��ا رون��د صنعتی ش��دن، شهرنش��ینی و ها توسط دولت )اعتراض به مالیات بر درآمد و کنترل قیمت

مدرنیزاسیون به سبک آمریکایی مخالف بود، چرا که آنها را تهدیدی برای هویت روستایی فرانسه تلقی می کرد. پوژادیسم نه فقط دولت
، بلکه مخالف سرسخت پارلمانتاریسم )به س��ان مص��داق نخبه گ��رایی( ب��ود. می کردمتهمغیرانسانی دزدی و فساد و رفتار فرانسه را به 

common ع�امی« )آدمپوپولیس�م »چنبش پوژادیسم که رویکردی آش�کارا ضدروش�نفکری داش�ت، در مقاب�ل، م�روج ن�وعی   man
populismاز آرم�انهمچ�نینپوژادیس�م هم به مضامین درونی این جنبش اض�افه ش�دند.  بیگانه هراسی و یهودستیزی . به زودی( بود 

 عض��و4۰۰۰۰۰(  یک جنبش سیاسی قوی با حدود UDCA، »اتحادیه ی دفاعی« )1۹55»الجزایر فرانسوی« حمایت می کرد. در سال 
 اعتراض همگانی بهخواهان جنبشداران هوا( را منتشر می کرد. Fraternité Française به نام »برادرِی فرانسوی« )روزنامه ایبود که 

 این1۹5۶در انتخاب��ات س��ال . ب��یرون بکش��ندنظام مالیاتی بودند و سایرین را تشویق می کردند تا سپرده های خود از بانک های دولتی 
 فهرست »اتحادیه ی دفاعی«، ژان ماری لوپن بوداز انتخاب شدهجوان ترین نماینده ی  کرسی پارلمان شد. 52جنبش نوپا موفق به کسب 

(. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: ویکی پدیا. )ترجمه و تلخیص از: را برعهده داشت اتحادیهکه در آن زمان رهبری شاخه ی جوانان 

James G. Shields (2004): An Enigma Still: Poujadism Fifty Years On, French Politics, Culture & Society

Vol. 22, No. 1, pp. 36-56

D.S. Bell (2003). "Pierre Poujade, Political campaigner of the French right". The Independent. 29 August.

103 Organisation armée secrète - OAS

104 Armée Révolutionnaire - AR

 آلن دو بنوآ، پیر ویال، ژان کلود واال، دومینیک ونر، ژاک برویااعضای بنیان گذار گروه »یونان« عبارتند از:  برجسته ترین برخی از 1۰5
و ژان ژاک مورو.

Pierre توسط پیر سیدو )1۹4۹( یک سازمان راست افراطی با رویکرد فاشیستی بود که در سال Jeune Nation »ملت جوان« )1۰۶
Sidosتاسیس شد. ایدئولوژی این سازمان بسیار متاثر از فاشیسم ایتالیایی و ایدئولوژی ویشی فرانسه بود. این س��ازمان خصوص��ا طی )

( توانست شمار زیادی از جوانان ناسیونالیست را به سوی خود جذب کند. 1۹54-1۹۶2سال های جنگ الجزایر )
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Poujade#Poujadism


غیرسفیدپوستان از مستعمرات سابق فرانسه به داخل فرانسه مخالف بودند و همین امر باعث شLLد کLLه بعضLLا

حتی - به طور متناقضی - برخی از دیدگاه های ضداستعماری و ضدامپریالیستی را اقتباس کنند.

، قباًل عضLLو سLLازمان راسLLت افراطِی107دو بنLLوآ، به عنLLوان رهLLبر بالمنLLازع و معتLLبرترین سLLخنگوی »یونLLان«

-Europe« بود و نیز با مجله ی آشکارا نژادپرسLLِت »اقLLدام اروپLLایی« )108»فدراسیون دانشجویان ناسیونالیست 

Actionه درLLوآ، ریشLانجی دو بنLLان«، به میLLدی حلقه ی »یونLLده های کلیLLماری از ایLLهمکاری داشت. لذا ش )

دیدگاه های گردانندگان همین مجله داشتند؛ از جمله: موضع ضدمسیحی، نخبه گLLرایی بLLارز، مفهLLوم نLLژادی

اروپای واحد، بLLذرهای چLرخش از تعLاریف بیولLوژیکی مقLLوله ی »تفLLاوت« بLLه تعLLاریف فLرهنگی آن؛ و نLیز

وارون سازی پیچیده ی مفاهیمی مثل نژادپرستی و ضد نژادپرستی. دو بنوآ به لحاظ مبLLانی فکLLری تحت تLLأثیر

« قرار داشت، که مصداق برجسته ی یLLک نهضLLت فکLLری-سیاسLLی109»جنبش انقالب محافظه کارانه ی آلمان

ضدروشنگری و ضدمدرنیته در سال های بین  دو جنگ جهانی بود. این امر در سوق یافتن »راست نوین« - در

 - به سمت باورها و آرمان های این نهضت »انقالبِی« محافظه کار سهم موثری داشت. 1970دهه ی 

»یونان« یک جنبش فکری همگن باقی نماند، بلکه حامل دیدگاه های متفاوت و گاه متضLLادی بLLود. »راسLLت

 و همچنین از جنبش گسترده تر چپ نو در آن دهه این آمLLوزه را درونی سLLاخت1968نوین« از خیزش های 

که ترویج ایده های فرهنگی پیش شرط تغییرات سیاسی ست. دو بنوآ خاطرنشLLان می کLLرد کLLه بLا اینکLLه چپ

فرانسه از پایان جنگ جهانی دوم در همه ی مبارزات انتخاباتی ناکام مانده بود، اما اندیشه ی چپ در جامعه ی

فرانسه، به ویژه در میان روشنفکران، کشش قابل توجهی یافته اسLLت. لLLذا او به دنبLLال آن بLLود کLLه ارزش هLLا و

مفروضات فکری و فرهنگی جامعه ی فرانسه را به روشی مشابه تغییر دهد؛ یعنی با تغیLLیر ایLLدئولوژی غLLالب،

بLLدون نیLLاز بLLه هیچ پLLیروزی انتخابLLاتی. بLLر این اسLLاس، یکی از اقLLدامات »یونLLان«، برگLLزاری سLLمینارها و

کنفرانس های متعدد بود، که البته درجه ی اهمیت و موفقیت آن ها متفاوت بود. این سازمان همچنین شLLروع

 تا از طریق آنها دیدگاه های خLLود را تLLرویج نمایLLد. در طLLول110به انتشار تعدادی نشریه ی نیمه آکادمیک کرد

 حتی بولتن هایی برای انتقال و ترویج پیام خود در میان محافل پزشکی، آموزشی و1976 و 197۵سال های 

 موسسه ی انتشاراتی خاص خLLود )به نLLام کوپرنیLLک( را راه انLLدازی کLLرد.1976نظامی منتشر کرد؛ و در سال 

افزون بر این ها، به موجب یک سند داخلی، »یونان« از اعضایش خواسLLته بLLود کLLه از »زبLLان منسLLوخی« کLLه

ممکن است این گروه را با گرایش های قدیمی تر راست افراطی یا فاشیستی مرتبط سLLازد، اسLLتفاده نکننLLد؛ و

نیز از اعضا خواسته شد با برخی از مهم ترین تصمیم گیرندگان فرانسه و اروپا معاشرت کنند، تLLا زمینLLه بLLرای

تحقق اهداف این سازمان بهتر فراهم گردد. 

 همکاری کرده اند عبارتند از: آرتور کوستلر، هانس آیزنک، کنراد ل�ورنز، میرچ�ا الی�اده،»یونان« برخی از نام های برجسته ای که با 1۰7
ریموند آبلیو، تیری مولنیر، آنتونی بورگس و ژان پارولسکو.

108  Fédération des Étudiants Nationalistes

.۹8 به زیرنویس  درباره ی »جنبش انقالب محافظه کارانه ی آلمان« نگاه کنید1۰۹

Nouvelle نش�ریه ی روش�نفکری و نیمه آکادمی�ک »یون�ان« عبارتن�د از: هم ترین نش�ریات م11۰  École نش�ریه ی ؛1۹۶۹ از س�ال
Éléments و نشریه ی 1۹73، از سال ،Krisis دو بنوآ بنیان گذار نخستین نش��ریه و از موسس��ان اص��لی دو نش��ریه ی1۹88  از سال( 
دیگر بود(. 
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. رشد »راست نوین«: اختالفات درونی و مخالفت های بیرونی۴.۳

nouvelleاصطالح »راست نوین« )  droiteارسLLه در مLLنخستین بار توسط گیلبرت ِکنت در رشته مقاالتی ک )

، به کار گرفتLLه شLLد. در اواخLLر دهه ی110 در نشریه ی لوموند درباره ی حلقه ی »یونان« منتشر کرده بود1978

، جنبش »راست نوین« شهرت و نفوذ سیاسی باالیی در فرانسه کسب کرد و فعالیت های رسLLانه ای آن1970

. در این سال ها، روشنفکران وابسته به این جنبش مقاالت متعLLددی را در نشLLریه ی فیگLLارو111هم اوج گرفت

منتشر کردند. این روند، نگرانی بسیاری از روشنفکران لیبرال و چپ را برانگیخت. چLLون آن هLLا این جنبش را

رسLLت، فاشیسLLت و در امتLLداد حکLLومت ویشLLی تلقی می کردنLLد کLLه به دنبLLال تضLLعیفجنبشLLی نژادپ

لیبرال دموکراسی، برابری طلبی و میراث انقالب فرانسه بود. از این رو، کLLارزاری بLLرای تحLLریم و طLLرد »راسLLت

نوین« پا گرفت که توسط رسانه هایی مثل لوموند، نوول آبزرواتور، اکسپرس و ال کروآ هم مورد استقبال قLLرار

گرفت. در پی آن، نشریه ی فیگارو حمایت خود از این جنبش را پس گرفت. »راست نوین« مدعی شد که بLLا

نوعی سرکوب و فشار فکری-سیاسی مشابه پدیده ی مک کارتیسم مواجه شده اسLLت. »راسLLت نLLوین« پس از

ومی تاثیرگذار محروم شد، از نژادپرستی بیولوژیکی فاصله گرفت و درعLوض، این ادعLاآ ن که از این پلتفرم عم

را پیش کشید که گروه های قومی-فرهنگی مختلف باید جدا از هم باشند، تLLا بتواننLLد تفاوت هLLای تLLاریخی و

فرهنگی خود را حفظ کنند. 

ضLو حلقه ی »یونLان« کLLه ازبLا همLراهی چنLLد ع، تعدادی از فعاالن جنبش »راسLت نLوین« 197۴در سال 

(Club de l'Horlogeگروهی به نام »باشگاه ساعت« )استراتژی بلندمدت و فراسیاسی »یونان« ناراضی بودند، 

 همچون یک »اتاق فکر« به بسط ایLLده های این جنبش خLLدمت کنLLد. اعضLLای این باشLLگاه،تشکیل دادند، تا

به منظور تسریع روند تغییرات سیاسی، از پیوستن اعضای »یونان« به احLLزاب سیاسLLی ماننLLد »کLLارزار بLLرای

.  در اواخLLر دهه ی112( پشLLتیبانی می کردندUDF( و »اتحLLاد بLرای دموکراسLLی فرانسLLه« )RFRجمهوری« )

، این باشگاه به دلیل معرفی مذهب کاتولیLLک رومی به عنLLوان جنبه ای کلیLLدی از هLLویت ملی فرانسLLه،1970

به ناچار از سازمان اصلی فاصله گرفت؛ چرا که این ایده مغایر گرایش غیرمذهبی حاکم بر »یونان« بود.

( کLLهFN، تعدادی از روشنفکران وابسLLته بLLه »راسLLت نLLوین«، از حLLزب جبهه ی ملی )1980در اوایل دهه ی

جایگاهش تحت رهبری ژان ماری لLLوپن در حLLال رشLLد بLLود، حمLLایت کردنLLد. به تLLدریج »جبهه ی ملی« در

برنامه ها و شعارهایش تحت تأثیر »راست نوین« قرار گرفت و تأکیLد آن بLر تفLاوت گرایی قLومی-فLرهنگی را

، با حضور چهار عضو »راسLLت نLLوین« در دفLLتر سیاسLLی حLLزب »جبهه ی ملی«، این199۴پذیرفت. در سال 

جریان به دومین جناح با نفوذ در این حزب تبدیل شد. البته در درون »جبهه ی ملی«، تنش هایی بین جنLLاح 

وابسته به »راست نوین« و سایر گروه ها، به ویژه جناح کاتولیک که  دین  گریزی »راست نLLوین« را رد می کLLرد،

ایجاد شد. همچنین بین جناح  وابسته به »راست نوین« در حزب جبهه ی ملی، و ساختار گسترده تر »راسLLت

Une با عنوان: »یک راست نوین؟« )11۰  nouvelle  droite �.) که صفت ن�وین )بود دوره ای مقارن بااطالق چنین نامی به این حلقه 
nouvelleبه طیف وسیعی از تحوالت جدید در زندگی فکری و فرهنگی فرانسه الحاق می شد؛ از جمله: فلسوفان نو، تاریخ دانان ن��و، و )

اقتصاددانان نو، و حتی آشپزی نوین.

 ازPrix de l'essai( برنده ی جایزه ی معتبر Vu de droite، کتابی از دو بنوآ به نام »از منظر راست« )1۹78 برای مثال، در سال 111
.ردید( گAcadémie Françaiseسوی آکادمی فرانسوی )

112«  شکست دادن دولت فرانسوا میتران )از حزب سوسیالیست(، خواستار اتحاد سیاسی این دو س�ازمان ب�اباشگاه ساعِت«، به منظور 
.جبهه ی ملی گردید؛ ولی این طرح پیشنهادی در نهایت محقق نشد
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نوین«، به ویژه بخش های متاثر از دو بنوآ، اختالفات و تنش هایی وجود داشت. چون دو بنوآ آشLLکارا از حLLزب

لوپن انتقاد کرده بود: یکی به دلیل پوپولیسم جبهه ی ملی، که با نخبه گرایی حاکم بر »یونان« مغایرت داشت؛

و دیگری، ظاهراً به دلیل استفاده ی ابزاری این حزب از مساله ی مهاجران بLLرای پنهان سLLازی مشLLکالت واقعی

    فرانسه. 

 تن از روشنفکران فرانسوی بیانیه ای به نام »توسل به هوشیاری« را امضا کردند که۴0، حدود 1993در سال 

در لوموند منتشر شد. این بیانیه ضمن هشداردادن نسبت به »رشLLد مجLLدد جریان هLLای ضLLد دموکراتیLLک و

اندیشه های راست افراطی در زندگی فکری فرانسه و اروپا«، خواستار تحریم روشنفکران وابسLLته بLLه »راسLLت

 روشLنفکر اروپLایی منتشLر1۵00، نسخه ی بازبینی شده ای از این بیانیه با امضLای 199۴نوین« بود. در سال 

گردید.

.  بنیان های ایدئولوژی »راست نوین« فرانسه۴.۴

 چندین تجدیدنظر را پشت سLLر گذاشLLته اسLLت و هرگLLز1968»راست نوین« از زمان تأسیس خود در سال 

مکتب متمرکز و همگنی از تفکرات ایستا نبوده است. مواضع مورد حمایت متفکران »راست نLLوین« تاحLLدی

متفاوت از مواضع متعارف راست افراطی ست. با وجود این، باورهای مشترک زیLLر متفکLLران حاضLLر و پیشLLین

«؛ نقLLد11۴ یهLLودی-مسLLیحی و »کیش حقوق بشLLر قوم مدارانه»یونLLان« را متحLLد می سLLازد: نفی مLLیراث

»آرمان شهرهای برابری طلبانه«ی لیبرال و سوسیالیستی؛ ستایش »میراث هندواروپایی«؛ و ستایش بی دیLLنی

( به عنوان »دین واقعی« اروپاییان؛ نقد دیدگاه بازارمحور و »اقتصادزده «ی حLLاکمpaganismو/یا چندخدایی )

.116؛ و حمایت از تفاوت گرایی قومی رادیکال11۵بر جهان و منفعت گرایی لیبرال

 راسLLت افLLراطیبه عنLLوان یLLک جریLLان سیاسی را »راسLLت نLLوین« علوم سیاسی فرانسLLه، بسیاری از اصحاب

ازپیراسLLته ای  شکل جدید یLLا همچون را این جنبش می کنند. تعدادی از منتقدان لیبرال و چپ، دسته بندی

از به طور قابل توجهی از فاشیسم نشأت می گیرد. راجر گریفین، آن ایدئولوژی کهنئوفاشیسم توصیف کرده اند 

 دوحامل راسLLت نLLوین« استدالل می کنLLد کLLه »نقطه نظر  فاشیسم، ضمن تأیید این پژوهش گران صاحب نام

بLLاز-: ناسیونالیسم افراطی پوپولیستی و فراخوان برای رنسانس ملی یا »استجنبه ی تعیین کننده ی فاشیسم 

 ازجمله به دلیل ارجاعLLات دائمی اشراست نوین«(. مک کالوچ معتقد است که »palingenesis )117 ملی«زایِش

 ارتجاعی فرانسویمتفکران مانند »انقالبیون محافظه کار آلمان« و پیشینبه آرای ایدئولوگ های دست راستی 

 فاشیسLLتی-منش، مشخصا دارای یLLک »118 روبرت برازیالک، ژرژ والوآ، پیر دریو الروشل، و تِیری مولنیهمثل

 این مدعا نکته ی قابل توجه آن است که جنبشتأیید. در 119است(fascist–revivalist character Lاحیاگر« ) 

114 ethnocentric religion of human rights

115  liberal utilitarianism

116 radical ethnic differentialism

117 Griffin, Roger (2000): "Between Metapolitics and Apoliteia: the Nouvelle Droite's Strategy for Conserving the
Fascist Vision in the Interregnum". Modern & Contemporary France. 8 (1): 35–53.

118 Robert Brasillach, Georges Valois, Pierre Drieu La Rochelle, and Thierry Maulnier

119 McCulloch,  Tom  (2006): "The  Nouvelle  Droite  in  the  1980s  and  1990s:  Ideology  and  Entryism,  the
Relationship with the Front National". French Politics. 4 (2): 158–178. 
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،نظریه پLLرداز »راسLLت انقالبی« ایتالیLLایی، 120 همچنین جایگاه ویژه ای برای آرای ژولیوس اووالراست نوین«»

 چLLنین)از نشریات شLLاخص »راسLLت نLLوین«( Éléments نشریه ی تیم تحریریه ی 1981قایل بود. در سال 

 و بLLا بصLLیرت ترینژرف ترینیکی از ما ژولیوس اووال را  دیدگاه ها و تحلیل ها، به رغم تفاوت در برخینوشت: »

 جوامLLعاز ایLLده ی »راسLLت نLLوین« دفاع. مک کالوچ بر این نظر است که دوران معاصر تلقی می کنیم«ناظران 

ل، قLLومی و فLLرهنگی(، و خصLLومت آن بLLا برابری طلLLبی و مLLدرنیته ی جهان شLLموبه لحLLاظاروپLLایی همگن )

طبعLLا »راسLLت نLLوین«. هدایت کننLLدگان 121دارد فLLرهنگی رنسLLانس فراخوان آن بLLرای بای بارزشباهت های 

کنLLد کLLه ادعا میو بنوآ دبرای مثال، د. نکن افراطی را رد می  گرایی و راستمفاشیسبه نئو انتساب این جنبش

های او مLLورد اعتبLLارکردن ایLLده زدایی یLLا بی منظور مشLLروعیت هصرفاً بتوسط منتقدانش نئوفاشیسم برچسب 

ستدالل کرده انLLد کLLه نقLLد آنهLLا از سLLرمایه داری و لیLLبرال- ا»راست نوین«استفاده قرار گرفته است. اعضای 

دموکراسی با انتقاداتی که توسط نازیسم و اشکال قدیمی تر فاشیسم و راست افLLراطی بیLLان می شLLد متفLLاوت

است.

داری، مواضLLع ضدسLLرمایهو تلفیLLق  پLLذیرش « بانLLوینراست جنبش »ست کم جناحی از در دهه های اخیر د

ستی و محیط زیستی، که به طLور سLنتی بLا سیاسLت، فدرالی گرایانهسوم، ضد ملی ضدآمریکایی، طرفدار جهان

عقایLLد . این آمیختگِیسازد، کوشیده است خود را از جریان اصلی راست گرایی متمایز پیوند دارندچپ گرایانه 

 ایجاد کرده و بLLاعث»راست نوین«سنتی چپ و راست، ابهامات زیادی را پیرامون ماهیت مواضع ایدئولوژیک 

 به رغم درهم آمیختن ایده های چپ و»راست نوین«سردرگمی فعاالن سیاسی و حتی دانشگاهیان شده است. 

 از ویژگی هLLاییکیداعیه ای که ؛  فراتر از دسته بندی های چپ و راست توصیف می کندصریحاراست،  خود را 

جریLLان را همچنان به عنوان یLLک »راست نوین«. درنتیجه، منتقدان عمدتاً است ایدئولوژی فاشیسم کالسیک

 راسLLت انقالبی اولیه ی خLLود فراتLLر نرفتLLهگLLرایش راست گرا و افراطی توصیف می کنند، که هرگز  از سیاسی

 از ایده های چپ، بخشی از استراتژی بقای آن»راست نوین«استفاده ی تفسیر عمومی تر آن است که . 122است

اسLLتر کLLه »استاست و تالش ظریفی ست برای احیای برخی از آرمان های راست انقالبی. مک کالوچ معتقد 

مناقشLLه انگیز و دردسرسLLاز برخی مفاهیم ایدئولوژی اش را با رنگ هایی که کمLLتر عامدانه تالش کرده تا نوین

 برای فراتر رفتن از چپ و راست،راست نوین که »ادعاهای تصدیق می کندگریفین هم باشند ترسیم نماید«. 

«.123آن بوده است برای پنهان سازی هویت راست افراطی ی تدبیرآشکارا

 همچنین عمیقLLاً مLLدیون بLLرخی ایLLده های برگرفتLLه از جنبش چپ نLLو بLLود.گسترش جنبش »راست نوین«

 آنتونیو گرامشی وام گرفته اند و لذا - همان طور که اشاره شLLدآرایتا حد زیادی از  متفکران حلقه ی »یونان«

»راسLت نLوین« فرانسه بانیLان. 123دمی کننL معLرفیعنLوان »گرامشLیان راسLت« ا  خود را بL- برخی از آنان

آثارش از(, فیلسوف محافظه کار و شاعر معنویت گرای ایتالیایی که مضمون سنت گرایی رادیکال در Julius Evola ژولیوس اووال )12۰
منابع مهم الهام بخش اندیشه ها و جریانات راست افراطی و راست نوین اروپایی بوده  است. 

121 McCulloch, Tom (2006).

122 Bar-On, Tamir (2001). "The Ambiguities of the Nouvelle Droite, 1968-1999". The European Legacy.  6 (3):
333–351. 

123 Griffin, Roger (2000).

123 Mc Culloch, Tom (2006). 
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همچنین بسته به نیاز و موقعیت، آرای برخی دیگر از متفکران چپ گرا و مارکسیست را نیز مورد استفاده قرار

 سیاسLLیی سLLنت آلتوسر و مارکوزه. سایر چهره هامثلنئومارکسیست هایی تا داده اند: از آدورنو و هورکهایمر 

مثLLال، دریافت کرده اند. برای  از متفکران »راست نوین«تعدادی سویاز ارجاعات تاییدآمیزی چپ  نیز بعضا  

 ارتش سرخ آلمLLان به خLLاطرفراکسیونپیر ویال، دبیرکل سابق »یونان«، از چه گوارا، بریگادهای سرخ ایتالیا و 

طی. 12۴ مبارزه علیه لیبرال دموکراسی و سرمایه داری« تمجیLLد کLLرددر راه از جان گذشتگِی آن ها»فداکاری و 

، این حLLزب راحزب کمونیست فرانسه اعالم پشتیبانی از ضمن، دو بنوآ 198۴انتخابات پارلمان اروپا در سال 

 تنها نیروی سیاسی معتبر ضدسرمایه داری، ضدلیبرال و ضدآمریکایِی فعLال در فرانسLه ی آن سLال هاعنوانبه  

 تنها حزب سیاسی فرانسوی یاد کLLرد کLLهمنزله ی از حزب سبزها به 1997. او همچنین در سال توصیف کرد

درخصوص تلفیق آرای متضLLادارزش های ماتریالیستی و صنعتی جامعه ی غربی را به چالش می کشد. دو بنوآ 

 مشخصی از ویژگی هLLای چپ وشمارگفته است: »جنبش ما توامان واجد چنین در ایدئولوژی »راست نوین« 

 هرگونLLه ارزش عملی بLLرای تحلیLLلچپ-راست. ... شLLکاف سیاسLLی است معینی از ویژگی های راسLLت شمار

میدان گفتمان ایدئولوژیک یا سیاسی را از دست داده است. زیرا شکاف های جدیدی که در چند دهه ی اخLLیر

«.126 ندارندهم خوانی تمایزات قدیمی چپ و راست با دیگر پیدا شده اند،

میراث یکاین کنند که   ادعا میکرده و میراث توحیدی سنت یهودی-مسیحی را رد متفکران »راست نوین«

 سکوالر مثل لیبرالیسم، سوسیال دموکراسLLیشکل هایی درجاد کرده، که از آن زمان طلبانه ای  برابری یروحیه

 یکمحملی برای آنان یکتاپرستی مسیحی را به عنوان نشانه و لذاو بازیابی شده است. بازآرایی و سوسیالیسم 

 می کننLLد.نفی فرهنگ هLLای مختلLLف جهLLان اسLLت، سLLایراخالق توتالیتر که به دنبال تحمیل اخالق غربی بر 

 سال پیش متولد شد ... و در همان روزی متولد شد که توحید ظهLLور۴000به گفته ی ویال: »تمامیت خواهی 

از همین رو،کرد. اندیشه ی توحیدی متضمن تسلیم شدن انسان در برابر اراده ی خLLدای واحLLد و ازلی اسLLت«. 

 و اروپای پیش از مسLLیحیتاست چندخدایی( همعطوف ب )بی دینی پاگانیسمحلقه ی »یونان« آشکارا طرفدار 

 بLا مسLیحیت منجLر بLه»راسLت نLوین«. مخLالفت به دلیل تنوع باورهای مذهبی و چندخدایی می سLتایدرا 

ئولیLLبرال انگلیسLLی-آمریکLLایی ن گراییراستنLLیز  کاتولیک و  گرایِیهای قدیمی راست ایدهفاصله گرفتن آن از 

 این جنبش می پذیرند که سایر گروه های فرهنگی درصورت صالح دیدرهبران فکریشده است. با وجود این، 

می باید در تعقیب عقاید توحیدی خود آزاد باشند.

 استراتژی »راست نوین«به سانسیاست فرا. ۴.۵

هژمونی دست یابی به به منظور ایده ها و شعارهایش به جامعه تدریجی متکی بر القای »یونان« ترویجی راهکار

مسLLاله ی از این طریق امکان تصرف قدرت سیاسی فراهم گردد. بنا به گفته ی ویال »سیاست تافرهنگی ست،  

که یLLک ذهLLنیت جمعی و در نتیجLLهطوری  نیست؛ چون ما قصد داریم در سطح فراسیاسی کار کنیم... یونان

 »راسLت نLوین« خواسLLتار سLLرنگونی لیبرال دموکراسLLی از طریLLق یLک«.یک اجماع مردمی بسط داده شLود

124 Bar-On, Tamir (2001). 

126 De Benoist, Alain (2014). "Alain de Benoist answers Tamar Bar-On". Journal for the Study of Radicalism. 8
(1): 141–161. Translated by Christine Rhone.
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 لیبرال دموکراسLLی، به رغم نفی، راست نوین که »است دو بنوآ بر این نظر است.سیاسی بلندمدت فرااستراتژی 

راست نوین است. دموکراسی ارگانیکذاتا ضد دموکراسی نیست، بلکه خواستار شکلی محلی از دموکراسی یا 

 هدف اش این بوده که همیشه موقعیت یک نLLاظرونهرگز از یک حزب سیاسی خاص حمایت نکرده است. چ

 کار فکری و فرهنگی، و نه هیچ چیز دیگر«.؛ یعنیرا اتخاذ کند، نه یک بازیگر

 مدرنیته و پست مدرنیسم را نقد می کنLد؛ و بLدیلی کLه در مخLالفت بLا سLرمایه داری وتوامان»راست نوین« 

. متفکLLران این127 می کند، منطقه گرایی، فدرالیسم، و اشکال محلی دموکراسی اسLLتعرضهلیبرالیسم جهانی 

جنبش اصل برابری انسانی را رد می کنند؛ با این استدالل که انسان ها آزاد و برابر به دنیا نمی آینLLد و جامعLLه

موجLدکه این امLر با این داعیه  می نمایند؛ذاتاً سلسله مراتبی ست. و در مقابل، بر نیاز جامعه به نخبگان تاکید 

 که در آْن همه ی مردم از مسئولیت ها و وظایف خاص خLLودخواهد شدسلسله مراتب اجتماعی هماهنگ یک 

مخLالفت با سرمایه داری جهLانی و بازار آزاد نامحLدود، شLکلی از سرمایه داری اجتماعی رادر . »یونان« 128آگاه اند

 اتحاد جماهیر شوروی را توامان مورد انتقLLادوترویج می کرد و بر این اساس، الگوهای اقتصادی ایاالت متحده 

 کLLه هم اروپLLا وبودضدآمریکایی بود. این سازمان مدعی نگرش درعین حال، حامل نوعی ، ولی 129قرار می داد

. دارندهم جهان سوم منافع مشترکی در مبارزه علیه امپریالیسم فرهنگی آمریکا 

 قومی. »راست نوین« و کثرت گرایی ۴.6

برجسLLته انتقاد کرده و در مقابل، حقLLوق گروه هLLا )اقLLوام( را فردی از تاکید لیبرال ها بر حقوق »راست نوین«

جوامLLعمخLLالفت می ورزنLLد و  درعین حال، رهبران این جنبش با چنLLدفرهنگی و اختالط فLLرهنگی می سازد.

 شکلی از »قوم کشLLی« تلقی می کننLLد. »یونLLان« اعالم کLLرده اسLLت کLLه مخLLالفدست خوش راچندفرهنگی 

فرانسLLه رامهاجرت است، اما انتظار ندارد اقلیت های قومی-فرهنگی مسLLتقر در فرانسLه به طLور دسLLته جمعی 

 از جدایی گروه های قومی-فرهنگی مختلف در فرانسه، با تأکیLد بLر هLویت فLرهنگی خLاصترک کنند؛ بلکه

 و دفاع از تمدن غرب،ستایش حمایت می کند. »یونان« ضمن یکدیگر با آن ها و عدم ادغام و اختالط هرکدام

یک اروپLLا و جهان سLLوم بLLرای ایجLLاد اسLLت که در همین راستا خواسLLتار آن ؛ وغرب گرایی را محکوم می کند

 بLا یکLدیگر همکLاری کننLد.سLازتفکیک قومی-فرهنگی در سطح جهانی و مبارزه با هرگونLه هLویت همگن 

 در این زمینه نه فقط با ایده ها و دغدغه های پLLاک فرهنگی»راست نوین«منتقدان استدالل کرده اند که نگرش 

دیدگاه ها به دنبال تLLنزل جهان سLLوم، بلکه این 129مشابهت دارد پاک نژادی نزد جرایانات فاشیستی قدیمی تر و

داللت بر آن دارد که جوامع کشاورزی به همLLان شLLکلیچرا که به موقعیتی فرودست در صحنه جهانی ست؛ 

که هستند باقی بمانند و صنعتی نشوند، ولی به اروپا اجازه دهند موقعیت پیشرفته تر خود را از نظLLر فنLLاوری

127  Bar-On, Tamir (2001). 

128 Johnson,  Douglas  (1995).  "The New Right  in France".  In  Luciano Cheles;  Ronnie Ferguson; Michalina
Vaughan (eds.).  The Far Right in Western and Eastern Europe (second ed.). London and New York: Longman
Group. pp. 234–244. 

129 Johnson, Douglas  (1995):  "The New Right  in  France".  In  Luciano Cheles;  Ronnie Ferguson; Michalina
Vaughan (eds.). The Far Right in Western and Eastern Europe . London: Longman Group. pp. 234–244

129 Bar-On, Tamir (2001).
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 اروپا، نشان دهنده ی برتLLری نLLژادیفناورانه یبرتری متفکران »یونان« قایل به آن نیستند که . 129نمایدحفظ 

اروپایی هاست؛ بلکه همان طور که دو بنوآ بیان کرده، بر این باورند که: »نژاد اروپایی نژاد برتر مطلLLق نیسLLت،

«. رهبران »راست نوین« از ایجاد یک اروپای فدرال مبتLLنی131بلکه تنها مناسب ترین نژاد برای پیشرفت است

 و در همین راستا، ایده ی جایگزینی جمهوری فرانسLه بLابر جوامع منطقه ای همگن به لحاظ قومی دفاع کرده

»جمهوری فدرال مردمان فرانسوی« را ترویج می کنند، که به نوبه ی خLLود بخشLLی از یLLک فدراسLLیون قLLومی

 آنان منطقه ی قومی نیازی به وضع قوانین سخت گیرانه یباورگسترده تر از مردمان اروپا را تشکیل می دهد. به 

جلوگLLیری از اختالطچون موانع فرهنگی غیرقLLابل نفوذی بLLرای ندارد،  متفاوت قومیت هایعلیه مهاجرانی از 

می نویسLLد:آرمانی »راست نLLوین« . اسپکتوروفسکی در تحلیل خود از جامعه ی 131 خواهد داشتوجود قومی 

 ایجLLاد شLود، شLLبیه آفریقLLای جنLوبی دوران آپارتایLLدراست نوینفکری »هر جامعه ای که در امتداد خطوط 

خواهد بود؛ شکلی از تمامیت خواهی مبتنی بر سیاسLت هLویت، کLه بLرای  بLرای مهLاجران قLدیمی و بLرای

«.132 خواهد بودکابوس دائمیمخالفان سیاسی و عقیدتْی یک 

. جریانات و گرایش های درونی »راست نوین« ۴.7

در زیر چتر »یونان« متفکران و فعLLاالن زیLLادی بLا پیش زمینه ی متنLوعی از دیLLدگاه های سیاسLLی حLرکت و

،133مشLارکت داشLته اند: اروپامLداران حLامی امپریالیسLم، سLنت گرایان متLاثر از ژولیLوس اووال و رنLه گنLون

(، پست مدرنیسLLت ها، نوسLLتالژی گرایان خلقی، پاگانیسLLت های مخLLالفCommunitarianistsجماعت گرایان )

سنت یهودی-مسیحی و غیره. پیر تاگیف چهار جریان فکری عمده  و متمایز را درون »راست نوین« برشمرده

«؛13۵ سنت گرایان که خود متاثر از سه  منبع متفاوت سنت گرایی هستند: »سنت گرایی یکپارچهالف(: 13۴است

 نومحافظه کLLاران مLLدرن و سLLپس ب(»سLLنت گرایی انقالبِی« ژولیLLوس اووال؛ و سLLنت گرایی ضLLدکاتولیکی؛ 

« متLLاثر از136 »جماعت گرایLLان قLLومیج(پست مدرنی که از »انقالب محافظه کارانه ی آلمان« الهام گرفته انLLد؛ 

پوزیتویست هایی که علم و تکنیLLک مLLدرن را در قLLالبد(«؛ و 137جنبش پوپولیستی-نژادگرای »جنبش خلقی

129 Spektorowski, Alberto (2003): "The New Right: Ethno-Regionalism, Ethnopluralism and the Emergence of a
Neo-fascist Third Way". Journal of Political Ideologies. 8 (1): 111–130.

131 Spektorowski, Alberto (2003)

چنین انگاره ی از اروپای فدرال قومی-منطقه ای، مشابهت آش�کاری ب�ا اندیش�ه های جریان�ات ق�دیمی تر راس�ت اف�راطی و ب�رخی131
دارد. Jean Mabire و Drieu La Rochelle، Dominique Vennerمتفکران فاشیست مانند 

132 Spektorowski, Alberto (2003)

133 René Guénon  در آثارش داشت.  برجسته ای سمبولیست فرانسوی که معنویت گرایی شرقی جایگاه نویسنده ی 

134 Taguieff, Pierre-André (1994): Sur la Nouvelle Droite: jalons d'une analyse critique; Descartes et Cie.

integral  سنت گرایی یکپارچه )135  traditionalism جاودان ب�اور دارد؛( مکتبی فکری و معنوی ست که به وجود حکمت یا فلسفه ی
و در میان آنها مشترک اند.بوده اند  و جهانی که سرچشمه ی همه ی ادیان بزرگ جهان ازلیحقایقی 

 ب�ر این ب�اور اس�توار اس�ت ک�هو( فلسفه ای است که بر ارتباط فرد و اجتماع تاکی�د دارد Communitarianism جماعت گرایی )13۶
 جامعه ای از مردمناظر است برهویت و شخصیت اجتماعی یک فرد عمدتاً توسط روابط اجتماعی  شکل می گیرد. جماعت گرایی معموالً 

در یک مکان معین )موقعیت جغرافیایی( که عالیق مشترکی دارند. جماعت گرایی معموالً فردگرایی افراطی و نیز سیاست های اف��راطی
، مخالفت می کند.    نادیده می گیرندآزادسازی که ثبات کل جامعه را 

( یک جنبش قومی-ناسیونالیستی آلمانی بود که از اواخر قرن نوزدهم تا دوران نازی هاVölkische Bewegung )خلقی« »جنبش 137
فعال بود و بقایایی از آن حتی در آلمان پس��اجنگ هم وج��ود داش��ت. به می��انجی این جنبش ای��ده ی »خ��ون و خ��اک«، الهام گرفت��ه از

رواج وسیع تری یافت، که ناظر بر جامعه ای بود که در وحدتی ارگانیک رش��د(،�� Volkskörper )پیکر قومی یا »پیکر مردم«استعاره ی 
نژادگرایی، پوپولیسم، اولویت کشاورزی و روستا بر صنعت و شهرنشینی، و ناسیونالیسممی یابد. از دیگر باورهای مشخصه ی این جنبش، 

در ج��امعه ی آلم��ان به بع��د یهودس��تیزی 1۹۰۰بسته و انحصاری از »مردم آلمان«، از دهه یانگاره ی  رواج این بستررمانتیک بود. بر 
خلقی« »پیک��ر م��ردم« آلم��ان تلقی می ش��دند(. »جنبش و ناهم خوان بامردمی بیگانه« »رشد چشم گیری یافت )با این تعریف، یهودیان 
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. ولی در میLان این طیLف متنLوع باورهLا، هسLته ی138( تعالی می بخشLیدندscientismنوعی »علم گرایی« )

.139ایدئولوژیک »راست نوین«، همچنان دفاع از هویت ملی و نفی برابری طلبی ست

. تأثیرات »راست نوین« فراتر از مرزهای فرانسه  ۴.8

Nouvelleاگرچه جنبش »راست نوین« )  Droiteمونی وLLاظ مضLLا به لحLLهرت دارد، امLLبیشتر در فرانسه ش )

( و جریاناتEuropian New Rightسیاسی تأثیرات مشهودی بر دیگر جنبش های »راست نوین اروپایی« )

راست  نویِن فرا-اروپایی داشته و الهام بخش آن ها بLLوده اسLLت. در کشLورهای مختلLLف اروپLLای غLLربی، شLLامل

 مقارن بود با پیدایش نشریاتی کLLه ایLLده های »راسLLت1980بلژیک، اسپانیا، ایتالیا و آلمان و ...، پایان دهه ی 

Guillaume )1۴0 بنLLوا و گیLLوم فLاینوین« را حمایت و ترویج می کردنLLد. از آن پس، آثLار دو  FayeورLLبه ط )

فزآینده ای به زبان های مختلف اروپایی ترجمه و منتشر شده اند؛ به ویLLژه توسLLط بنگLLاه انتشLLاراتی »آرکتLLوس

« به انگلیسی. به میانجی این گسترش گفتمانی و بر بستر شرایط تاریخی-انضLمامی ربLع پایLانی قLرن1۴1مدیا

بیستم تاکنون، »راست نوین« فرانسه سهم مهمی در شکل گیری و/یا نمو جنبش هLLای راسLLت افLLراطِی نLLوین

New در آلمان، Neue Rechteداشته است. مهم ترین نمونه های این جنبش ها و جریانات سیاسی عبارتند از: 

Right ،اLLدر بریتانی Nieuw  Rechts ،درLLد و فالنLLدر هلن Forza  Nuova وینLLا، جبهه ی نLLدر ایتالی Front

nouveau و حزب Vlaams Belang ،در بلژیک Imperium Europa ،در مالت Nova Hrvatska Desnica

 و »بنیاد کنگره ی1۴2 در رومانِی، و جنبش نومحافظه کاری وابسته به پاول ویریچNoua Dreaptaدر کرواسی، 

. افزون بر این، »راست نوین« )فرانسه( و همتای1۴3 ( در ایاالت متحدهFree Congress Foundationآزاد« )

حاش��یه ی جامعه تغییرات اجتماعی-فرهنگی مدرنیت��ه، در به واکنشمجموعه ی همگنی از باورها نبود، بلکه فرهنگ متنوعی بود که در 
 ملی( ب��ود ک��هب��اززایش می یافت. مخرج مشترک همه ی متفکران و پ��یروان این جنبش، ای��ده ی ض��رورت رنس��انس ملی )رشد و نمو
ریش�ه درهای باستان انجام گ�یرد )ازجمل�ه ب�ا  »ژرم�انی کردِن« مس�یحیت(؛ ای�ده ای ک�ه خ�ود رمن  سنت های ژبا الهام از می بایست

 ح��امالن انس��انی ،به لح��اظ خواه به لحاظ ای��ده ها و جهت گیری ه��ا و خ��واه »جنبش خلقی«. آلمان داشت فیلسوفان رمانتیک اندیشه های
مشخصی بین آنها ترسیم ک��رد. در ی��ک تعری��ف با »جنبش انقالب محافظه کارانه ی آلمان« دارد و دشوار بتوان مرز هم پوشانِی زیادی

محدود، این جنبش ناظر است بر جریانات و گرایش هایی در جامعه ی آلمان )از اواخر قرن نوزدهم تا آغاز دوره ی نازی(، که انس��ان را
(. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: ویکی پدیااساساً با »خون« یا ویژگی های موروثی بازشناسی می کنند. )ترجمه و تلخیص از: 

Mosse, George (1964): The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins Of The Third Reich. 

Camus, Jean-Yves; Lebourg, Nicolas (2017): Far-Right Politics in Europe. Harvard University Press.      

138 Taguieff, Pierre-André (1994)

139 McCulloch, Tom (2006)       

 فرانسهنوین( روزنامه نگار، نویسنده، و عضو برجسته ی حلقه ی »یونان« در راست Guillaume Faye /1۹4۹ - 2۰1۹ گیوم فای )14۰
 عمدتا در حوزه ی ضدصهیونیسم بود،  ولی بعدها مضامین انتقاد از اسالم و اسالم هراسی در نوشته هایش برجس��تهفایبود. آثار اولیه ی 

مردم�ان سفیدپوس��تس�اختن  ب�رای متحدمغتنم اس�الم را دش�منی د. او که از ایده ی یکپارچگی ف�رهنگی اروپ�ا حم�ایت می ک�رد،ش
 به عنوان ی��ک متفک�ر انقالبی-محافظه ک��ار ب�ا گ�رایش پان اروپ��اییامروزه. فای می کرد روسیه و اروپای شرقی تلقیغیرمسلمان اروپا و 

 راست هویت گرای فرانسه و به طور گسترده تر راست نوین اروپایی-آمریک��ایینقش بارزی در تحدید حیات فکریکه شناخته می شود 
داشت.

Arktos آرکتوس مدیا )141  Media اروپ��ایی و همچ��نیننوین( یک شرکت انتشاراتی ست که به دلیل انتشار آثار نویسندگان راست 
ترجمه ی ادبیات راست افراطی اروپایی به انگلیسی شناخته شده است.

Paul پاول ویریچ )142  Weyrich گس�ترش ف�رهنگی جنبش در برجس�ته ای( فعال سیاسی محافظه کار-مذهبی آمریک�ایی ک�ه نقش
Newراست نوین )  Right .او مؤسس اندیشکده های محافظه کار »بنیاد هری�تیج« و »بنی�اد کنگ�ره ی آزاد« و( در ایاالت متحده داشت

American»شورای تبادل قانون گذاری آمریکا« )  Legislative  Exchange  Council( »بود. او اصطالح »اک��ثریت اخالقی )Moral
Majority .را ابداع کرد )( تحت همین عنوان، او با همکاری جری فالولJerry Falwell �)گروه »اقدام سیاسی اکثریت اخالقی«  را در

.کرد تأسیس 1۹7۹سال 

143 Minkenberg, Michael (2000): "The Renewal of the Radical Right: Between Modernity and Anti-modernity".
Government and Opposition. 35 (2): 170–188.     
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Neueآلمانی اش   Rechte( اLLویت گرای اروپLLای هLLی جنبش هLLبر ساختار ایدئولوژیک و سیاس ،identitarian

movements1۴۴(  تأثیر نمایانی گذاشته اند. همچنین، بخشی از جریانات »راست بدیل( »alt-rightانLیز اذعLن )

دارند که از نوشته های دو بنوآ الهام گرفته اند.

، آموزه های جنبش »راست نوین« فرانسه فراتر از اروپLLای غLLربی و ایLLاالت متحLLده، بLLر1990از اوایل دهه ی 

اروپای شرقی و روسیه نیز تأثیرگذار بوده اند. مهم تر از همه، الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه  پرداز روسی، از

. با نظر به اینکLLه1۴۵آموزه های »راست نوین« فرانسه برای تدوین ایدئولوژی نو-اورآسیاگرایی الهام گرفته است

یکی از منLLابع الهLLام بخش حلقه ی »یونLLان« آرای ژولیLLوس اووال )نظریه پLLرداز »راسLLت انقالبی« ایتالیLLایی در

 موجب تسLهیل پیونLدیابی وی بLا1۴6حوزه ی سنت گرایی رادیکال( بود، تاثیرپذیری و ستایش دوگین از اووال 

این جریان فکری گردیLLد، کLLه پیامLLد آْن جLLذب مبLLانی فکLLری »راسLLت نLLوین« در تLLدوین ایLLدئولوژی نLLو-

اورآسیاگرایی )توسط دوگین( بود. آشنایی عمیق تر دوگین با آرای »راست نوین«، طی سLLفرهای اروپLLایی اش

 رخ داد؛ زمانی که او با برخی از نظریه پردازان حلقه ی »یونان« )ازجمله با آلن دو بنوا و1980در اواخر دهه ی 

 و ازطریق آنان با سLLایر نظریه پLLردازان راسLLت نLLوین1۴8( تماس و پیوند مستقیم برقرار کرد1۴7روبرت استویکر

د در دو کنفرانس مهم در فرانسه شLLرکت کر1991اروپایی در ارتباط قرار گرفت. برای مثال، دوگین در سال 

، در بیسLLت وچهارمین سLLمینار1991که بر فعالیت هLLای بعLLدی او تLLأثیرات قLLابل توجهی نهادنLLد: در مLLارس 

آکادمیک ساالنه ی شبکه ی »یونان« در پاریس شرکت کرد؛ جLLایی کLLه وی مقLLاله ی »امLLپراتوری شLLوروی و

« را ارائه کرد. در این کنفرانس، در کنار شماری از مولفLLان و سLLردبیران1۴9رسترویکاناسیونالیسم ها در عصر پ

نشریات راست نوین اروپایی، سه تن از چهره های برجسته ی حلقه ی »یونLLان« یعLLنی دو بنLLوآ، ژاک مLLارلو، و

شارل شLLامپتیه، و نLLیز روژه گLLارودی )نویسLLنده ی سLLابقا کمونیسLLت فرانسLLوی و - در آن زمLLان - نLLوکیش

(، دوگین و دو بنوآ مجددا در جریان کنفLLرانس1991. در ماه نوامبر همان سال )1۵0مسلمان(، شرکت داشتند

Leبین المللی دیگری با موضوع توطئه )  Complotدیگر1۵1( که توسط دانشگاه سوربنLLا یکLLد بLLبرگزار گردی 

alternative(، مخفف alt-right »راست بدیل« )جنبش 144  rightیک جنبش ملی گرای سفید راست افراطی س��ت ک��ه عم��دتاً در ،،
Richard در ایاالت متحده توسط ریچارد اسپنسر )2۰1۰ »راست بدیل« در اوایل دهه ی جنبشحوزه ی فضاهای دیجیتال فعال است. 

Spencer ��)راس��ت»مولفه ی مهمی که این جنبش را از مض��امین . گسترش یافت غربی شماری از کشورهای به سپس شکل گرفت و
همچنین ضرورت همگرایی نژاد سفید برای دفاع از حقوق نژادی، فرهنگی و« راست بدیل»متمایز می سازد آن است که « نوین اروپایی

.قلمروی جغرافیایی اش را برجسته می سازد

145 Camus, Jean-Yves (2019). "Alain de Benoist and the New Right". In Sedgwick, Mark (ed.). Key Thinkers of
the Radical Right: Behind the New Threat to Liberal Democracy. Oxford University Press. pp.73–90. 

Laruelle, Marlene (2006): "Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?". Occasional
Paper Nr. 254. Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars.

146 Gary Lachman (2018): Dark Star Rising: Magick and Power in the Age of Trump, TarcherPerigee.

Front nouveauنوین بلژیکی، ضمن پیوند با جبهه ی نوین بلژیک )(، نظریه پرداز راست Robert Steuckers روبرت استویکرز )147
de  Belgique( و بلوک فالندری )Vlaams  Blok 1۹81 به حلقه ی »یونان« در فرانسه پیوست. استویکرز در س��ال 1۹73سال (، از،

اتاق فکر بومی با ن��ام »مطالع��ات، تحقیق��ات و گرایش ه��ایپس از بازگشت به بلژیک، با الگوبرداری از حلقه ی مطالعاتی »یونان«، یک 
,Etudesاروپایی« )  recherches,  et  orientations  europeennes انتش�ار و1۹۹۹ تا 1۹83( را پایه گذاری کرد. استویکرز از سال 

. داشت برعهده )اراده/خواستن( را Vouloirهدایت مجله ی 

148 Anton Shekhovtsov (2015):  Alexander Dugin and the West European New Right, 1989-1994. in  Marlene
Laruelle (Ed.):  Eurasianism and the European Far Right: Reshaping the Europe-Russia Relationship.   Lanham
Lexington Books.

149  Alexander Dugin (1991): L'Empire Sovietique et les nationalismes a l'epoque de la perestroika.

 مالقات اساسی دوگین با دو بنوآ در طی همین کنفرانس دانشگاهی رخ داد.نخستین ظاهراً 15۰

151  Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) - Sorbonne
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. در اینجا دو بنوآ درباره ی روان شناسی تئLوری توطئLه سLخنرانی کLرد؛ و عنLوان سLخنرانی1۵2مالقات کردند

« نام داشت. 1۵3دوگین هم »توطئه ی ایدئولوژیک کیهان گرایی روسیه

نمونه ی زیر یکی از مواردی ست که عمق تاثیرپذیری دوگین از متفکران حلقه ی »یونLLان«  را نشLLان می دهLLد:

»دوگین به احتمال زیاد متأثر از گفتگوهای مستقیم با استویکرز و یا دست کم ازطریLق مقLاالت اسLتویکرز در

 را بLLه مفهLLومی محLLوری در بازسLLازی اش از ایLLدئولوژیژئوپلتیک، ایده ی Vouloir و Orientationsنشریات 

اورآسیاگرایی بدل ساخت. از میان تمام تماس های اولیه ی دوگین بLا نظریه پLLردازان راسLLت نLLوین در اروپLLای

غربی، استویکرز تنها کسی بود که مقاالتی در زمینه ی ژئوپلتیLLک منتشLLر کLLرده بLLود. سLLه مقLLاله ی نخسLLت

L، 1990 1986استویکرز در مورد هالفورد جان مکیندر و نظریه های مختلف ژئوپلتیک به ترتیب در سال های 

 کLLهElementy در اولین شLLماره مجله ی 1992 منتشر شدند. ترجمه ی روسی مقاله ی دوم، به سLLال 1991و

دوگین هدایت آن را برعهده داشت منتشر گردید. استویکرز در این مقاله ایLLده های فLLردریش راتLLزل، یوهLLان

رودولف کیلن، مکیندر، آلفرد تایر ماهان، پل ویدال د ال بالش، نیکالس جان اسپایکمن، و کLارل هLاوس هوفر

Osnovy )بازگشLت ژئوپلتیکرا معرفی کرده بود؛ ایده هایی که تا حLد زیLادی بخش اول اثLر اصLلی دوگین، 

geopolitiki1۵۴( را شکل دادند.»

(،Jean Parvulesco«، با ژان پارولسکو )Le Complotعالوه بر این، دوگین به واسطه ی حضور در کنفرانس »

نویسنده ی فرانسوی رومانیایی تبار و از اعضای حلقه ی »یونان« آشنا شد که به خاطر دغدغه های معطLLوف بLLه

تئوری  توطئه، و شیفتگی اش به آثار ِگِنون و اووال، شهرت دارد. دیدار دوگین با پارولسLLکو از این نظLLر اهمیت

دارد که هم هنگام با تاثیرپذیری دوگین از استیوکرز در مورد مفهLLوم ژئوپلتیLLک، رویکLLرد شLLدیداً توطئه  بLLاور

( بین »اورآسLLیا« و کشLLورهای حLLوزه یEndkampf در مLLورد »جنLLگ نهLLایی« آینLLده )1۵۵پارولسLLکو

آتالنتیک شمالی، به دیدگاه دوگین درباره ی ژئوپلتیک مضمون ویژه ای بخشید؛ حLLتی پیش از آن کLLه وی بLLه

. 1۵6آثار اورآسیاگرایان روسی عالقه مند شود

. به جای جمع بندی: راست گرایی در عصر زوال سرمایه داری۵

به لحاظ تجارب تاریخی، جریانات راست گرا )از مذهبی تا سکوالر( همواره وزن ملموسLLی در فضLLای فکLLری و

تحوالت سیاسی ایران داشته اند. با این حال، شماری از عوامل تLLاریخی مLLوجب شLLده اند کLLه تحلیLLل نظLLری

راست گرایْی  وزن چندانی در ساحت اندیشه ی سیاسی چپ ایران نیابد. این غفلِت نسبی هم شامل بنیان های

فکری و زمینه های مادی پیدایش و رشد راست گرایی می شLود، و هم شLامل تحLوالت تLاریخی تاثیرگLذار در

و ژان کلود(، Jean-Pierre Laurant(، ژان پیر لوران )Emile Poulat(: امیل پوال )esotericism سه مورخ صاحب نام باطنی گرایی )152
از دیگر سخنرانان برجسته ی این کنفرانس بودند. (،Jean-Claude Drouinدروئن )

153 Alexander Dugin (1991): Le complot ideologique du cosmisme russe

154 Anton Shekhovtsov (2015): Alexander Dugin and the West European New Right, 1989-1994. 

 ی�ک ک�پی از گزارش�ی نیمه محرمان�ه )ب�ا عن�وان:1۹۹1 دوگین در کتاب زندگی نامه اش ادعا کرده است که پارولس�کو در س�ال 155
»ماموریت مخفی گورباچف: اتحاد جماهیر شوروی، و آینده ی قاره ی بزرگ اورآسیا«( را در اختیار او گذاش�ت ک�ه ظ�اهراً پیش ت�ر ب�ه
»موسسه ی مطالعات فرا-استراتژیک ویژه ی آتالنتیس« ارائه کرده بود. بنا به ادعای دوگین، مضمون همین گ��زارْش مح��رک مق��اله ای

 [Anton Shekhovtsov (2015) ] )دوگین( اندکی بعد تحت عنوان »جنگ بزرگ قاره ها« منتشر کرد. ویبود که خود 

156  Anton Shekhovtsov (2015)
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جابجایی گرایش های درونی آن و دامنه ی نفوذ آنهLا. درعLLوض، تLاریخچه ی بلنLد سیاسLت های اسLتعماری و

امپریالیستی در جغرافیای سیاسی ایران و نقش آن ها در انسداد سیاسی و اقتصادی جامعه موجب شده اند که

نیروهای اپوزیسیون چپ و راست اغلب دشمنان دوگLLانه ی مشLLترکی را پیشLLاروی خLLود ببیننLLد، کLLه همانLLا

استبداد و امپریالیسLم بوده انLد )فLارغ از تفاسLیر متفLاوت آنLان از این دو مقولLه(. در عین حLال، پیامLدهای

بازدارنده ی دخالت گری های امپریالیستی سبب شدند کLه سLنت چپ در ایLران، کLه عمLدتا متLأثر از الگLو و

آموزه های حزب کمونیست شوروی )کمونیسم روسی( تکوین یافته بود، بر شالوده ی امپریالیسم  ستیزی استوار

گردد؛ گرایشی سهل الوصول )بنا به مختصات تاریخی ایران(، که طی تحوالت و تالطمات جنگ سLLرد هرچLLه

بیشتر گسترش یافت و تثبیت گردید. اما این سنت مارکسیستِی متکی بر امپریالیسم ستیزی، در کنار همه ی

نارسایی هایش، حامل نوعی گشLLودگی نسLLبت بLLه ارزش هLLای ناسیونالیسLLتی بLLود. این امLLر، در کنLLار بLLرخی

رویکردهای پوپولیستی )و بعضا »رهنمود«های حزب کمونیست شوروی(، نه تنها مرزبنLLدی نیروهLLای چپ از

نمایندگان تاریخی راست گرایی را مخدوش می کرد، بلکه ناسیونالیسم را همچون مولفه ای نهفته و نهLLان نLLزد

. به همین دلیLLل، بLLرای مثLLال، ناسیونالیسLLم و حLLتی اسLLالم1۵7بخش قابل توجهی از چپ ایران درونی ساخت

سیاسی به عنوان پدیده هایی مدرن، با قابلیتی عظیم در بسیج و هدایت سیاسی، بسی دیرهنگام به مجموعه ی

پروبلماتیک های چپ ایران وارد شدند. شاید نئولیبرالیسم تنها موضوعی بود کLLه چپ ایLLران، بنLLا بLLه آهنLLگ

تحوالت جهLLانی، نقLادی آن - به سLLان یکی از مکLاتب فعLLال در ایLدئولوژی های راسLLت گرایانه - را کمLLابیش

به هنگاْم در دستور کار خود قرار داد. اما باید اذعان کرد که این به روزبودْن متأسLLفانه در زمLLانه ای رخ داد کLLه

چپ ایران به عنوان یک نیروی اجتماعی-سیاسی جایگاه نازلی در آرایش قوای درونی جامعه داشت. اینک که

فاز گذار از جمهوری اسالمی )خواه انفعالی و خواه انقالبی( هرچه نمایان تر شده اسLLت، طیLLف نیروهLLای چپ

انقالبی و مترقی به طور ملمLوس تری وزن سیاسLی ایLدئولوژی های راسLت گرایانه را درک و تجربLه می کننLد؛

نه فقط ایدئولوژی های تک خطِی برآمده از اسالم سیاسی، یا نئولیبرالیسم،  و یا ناسیونالیسم، بلکLه واریانت  هLا و

خوانش های مختلف از ترکیب های دوتایی یا حتی سLLه تایی آنهLLا. یکی از وجLLوه خLLاص بودگِی این مLLواجهه  ی

جدید چپ با گرایش های راست گرا )ازجمله راست افراطی( در آن است که همه ی این واریانت ها و خوانش ها،

به رغم تفاوت های درونی شان، درخصوص ضرورت »چپ ستیزْی« اشتراک نظر و اشتراک مساعی دارند.

اما امروزه مساله ی مواجهه ی ناگزیر چپ ایران با پدیده ی راسLLت گرایی بسLLی فراتLLر از ترکیبLLات ایLLدئولوژیک

متنوع اسالم سیاسی، ناسیونالیسم و نئولیبرالیسم، که امروزه زمین مسLLاعدی بLLرای رشدشLLان فLLراهم شLLده،

می رود. توضیح آن که خاستگاه های راست گرایی و جنبش های دست راستی )و فاشیستی(، در امتداد تحLLوالت

تاریخی سرمایه داری، دست خوش تغییر و تحول شده اند. به باور من، در یک چشم انداز تاریخی کالن، تغیLLیر و

دگردیسی انجام شده در خاستگاه های راست گرایی را می توان در دو محور زیر خالصه کرد: 

: زمLLانی دراز، کLLه سLLرمایه داری در رونLLد پیشLLروی والف( راست گرایی در دوره ی سرمایه داری ظفرمند

توسعه ی تاریخی اش،  در کار فتح هرچه بیشتر جوامع )در هر دو بُعد جغرافیایی و قلمروهای اجتمLLاعی( بLLود،

ناسیونالیسم نهفته نزد چپ، عامل اصلی آن بوده که مقوله ی امپریالیسم )و درک مخدوشی از آن( اغلبهمین در تحلیل نهایی،  157
به یگانه قطب نمای راه یابی در فهم موقعیت تاریخی یا موضع گیری سیاسی در متن تحوالت جاری بدل شود؛ خواه در نمودهای آش��کار
و خودشیفته ی آن نزد طیف »چپ آنتی امپ«؛ و خواه در نمودهای پنهان اش ن�زد طی�ف وس�یع تری از نیروه�ای چپ، ک�ه گوی�ا تنه�ا

اختالف اساسی شان با »چپ آنتی امپ«، حمایت تلویحی یا مستقیم »آنتی امپ ها« از دولت اسالمی ایران است.     
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نشو و نمای جنبش های دست راستی و فاشیسLتی در تحلیLل نهLایْی حاصLل واکنش تLدافعی و/یLا ارتجLاعی

بخش هایی از جامعه به پیامدهای مدرنیزاسیون و مدرنیته ی سرمایه دارانه بLLود. نظLLام سLLرمایه دارْی ترجمLLان

 تاریخی و رشد اقتصادی-اجتماعی شمرده می شد. حال آنکه تبعات این پیشرفت و تغییراتی کLLه بLLرپیشرفت

جوامع تحمیل می کرد، برای همگان خوشایند یا تحمل پذیر نبود. از یک سو، در مواجهLLه بLLا تهدیLLدات عیLLنی

نظام نوپای سرمایه داری، میل به حفظ )یا بازگشت به( نظم اجتماعی-اقتصادی پیشین و/یا مLLیراث فLLرهنگی

گذشته، محرکی بود برای بسLLیج سیاسLLی نارضLLایتی های موجLLود، کLLه همانLLا نLLیروی پیشLLران جنبش هLLای

راست گرایانه )محافظه کارانه یا فاشیستی( را تأمین می کرد. و از سوی دیگر، همین دوره ی تاریخی، مقارن بود

با پیدایش و رشد جنبش های کارگری و سنت های سوسیالیستی، کLLه از مجمLLوعه ی دیگLLری از نارضLLایتی ها

یعنی گسترش دامنه ی استثمار و نابرابری و تهدیدات زیستی/معیشتی نیرو می گرفتند. به زودی، وقوع انقالب

اکتبر به نقطه ی اوج و سپس به مرکزثقل این جنبش ها و سنت های سیاسLLِی نLLوین بLLدل شLLد. در این بسLLتر

تاریخی، رویارویی ناگزیر توده هLLای دهقLLان و کLLارگر بLLا پیامLLدهای عLLام توسLLعه طلبی سLLرمایه داری )شLLامل

پیامدهای مدرنیراسیون و امپریالیسم سرمایه دارانه(، اغلب با ایدئولوژی رایِج سوسیالیستی قابLLل مفصLLل بندی

بود؛ فرآیندی که در کشورهای پیرامونی جهان سLLرمایه داری عمLLدتا بLLا مLLولفه ی امپریالیسم سLLتیزِی محقLLق

می شد )به همین دلیل، بسیاری از جنبش های ضداستعماری تواماْن محمل زایش و رشLLد جنبش هLLای ملی-

سوسیالیستی واقع شدند(. امLLا مLLاهیت ضدسLLرمایه دارانه ی این مفصLLل بندی، به ویLLژه پس از انقالب اکتLLبر و

شکل گیری بعLLدی قطب هLLای شLLرق و غLLرب، الجLLرم مداخلLLه طبقLLات حLLاکم و دولت هLLای سLLرمایه داری را

برمی انگیخت. این مداخله ی سرکوب گرانه ، در کنار سرکوب  مستقیم جنبش کارگری و سوسیالیستی، عمومLLا

در قالب حمایت از )یا خلق(  ضدجنبش ها یا دولت های دست راستی و ارتجاعی بروز می یافت؛ خصوصLLا وقLتی

که سازمان های توده ای سوسیالیستی )در سطح ملی(، در هم سویی با اردوگLLاه شLLوروی برپLLا می شLLدند یLLا از

حمایت هLLای سیاسLLی حکLومت شLLوروی برخLLوردار بودنLLد. از همین رو، در این دوره ی تLLاریخی از پیشLLروی

سرمایه داری، تکوین جنبش های دست راستی و فاشیستی همچنین از واکنش نیروهای ارتجLLاعی جامعLLه بLLه

اعتالی نیروها و ارزش های چپ/ سوسیالیستی تغذیه می کرد. اما بنا به دینامیزم موقعیت تاریخی خاصی کLLه

به شدت از تقابل جهان سLLرمایه داری و جهLLان »سوسیالیسLLتی« متLLأثر بLLود، درنهLLایت این مضLLمون ویLLژه ی

راست گرایی )ضدیت با سوسیالیسم و برابری خواهی(، بر سایر مضLامین اولیه ی آن غلبLه یLافت، خاصLه آنکLه

سرمایه داری کمابیش از میانه ی قرن بیستم ظفرمندانه تثبیت شده بود و لذا دست کم در جوامع پیشLLرفته ی

بازگشت به جهان ماقبل سرمایه داری ناممکن به نظر می رسید؛ و از طرفی، بازتوزیع ثروت )و قدرت( در جوامع

پیشرفته ی غربی )به یمن تاراج جهان پیرامونی(، تصورات پیشین از تهدیدات سLLرمایه داری را تعLLدیل کLLرد و

به همان نسبْت مخالفت های اولیه با سرمایه داری از منظر راست گرایی را کاهش داد. در جهLLان پLLیرامونی هم،

تکاپو برای استعمارُزدایی و استقالل ملی، و شوق و امید به توسLعه ی اقتصLادی-صLنعتی )بLر پLایه ی الگLوی

توسعه ی سرمایه دارانه(، اتمسفر غالب در فضای پساجنگ بود. مشخصاً پس از آن که این جوامع بLLه اسLLتقالل

ملی دست یافتند؛ به بیان دیگر، پس از آنکه در اثر فشار تحوالت جهان بیرونْی دولت ملت هLLای مLLدرن در این

جوامع شکل گرفت، آن ضدیت اولیه با پدیده ی مهاجم »خارجی« )یا همانا سرمایه داری( و به تبع آْن ضLLدیت

با امپریالیسم کاهش یافت و در گفتمان تازه ای استحاله یافت که همانا »گفتمان توسعه« یا مسLLیر بازسLLازی
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سرمایه دارانه بود. و بدین ترتیب، حتی در این جوامع )پیرامونی( هم ایدئولوژی راست گرایی هرچLLه بیشLLتر بLLا

ایدئولوژی کالسیک بورژوایی خویشاوندی و هم پوشانی باقت. در چنین بافتار تاریخی ای بود که در جLLامعه ای

مثل ایران، رویارویی نظری و گفتمانی نیروهLLای چپ بLLا پدیLLده ی راسLLت گرایی، عمLLدتا بLLه نقLLد ایLLدئولوژی

 مملLLو۵7بورژوایی )بر پایه ی تضاد و تعارض طبقاتی( محدود گشت. ادبیات چپ در سال های پیش از انقالب 

از مواجهاتی از این دست با راست گرایی ست؛ به بیان دیگر، راست گرایی عمدتا در معنLLای باورهLLا و نظریLLات و

. در همین راسLتا، خاسLتگاه1۵8جهت گیری هایی که در کار توجیه و دفاع از سLرمایه داری بودنLد درک می شد

اجتماعی-تاریخِی راسLت گرایْی یLا بLه جایگLاه طبقLاتی مLرجح راسLت گرایان نسLبت داده می شLد، و یLا بLه

تاثیرپذیری بخش های طبقاتِی فرودست راست گرایان از ایدئولوژی غالِب بورژوایی.

تصویر کلی و تقریبِیِ فLLوق، کLLه ُمهLLر دوران پسLLا-اکتLLبر وراست گرایی در عصر زوال سرمایه داری:  ب(

 به تLLدریج دچLLار دگردیسLLی شLLد.1960خصوصا جنگ سرد را بر پیشانی اش دارد، کمLLابیش از اواخLLر دهه ی 

سرمایه داری طبعا همانی نماند که بود. فتح جهان توسط سرمایه دارْی مقارن بود با نزدیک شدن سLLرمایه داری

به کران های بنیادی اش: کران های طبیعت و انسان. امروزه، در پی اندیشLLمندانی چLLون امانوئLLل والرشLLتاین و

استفان مزاروش و توماس سکین، رفته رفته شمار بیشتری از نظریه پLLردازان و مفسLLران مارکسیسLLت  بLLه این

 وارد دوران تازه ای شده است؛ دورانی کLLه1970دریافت می رسند که سرمایه داری کمابیش از میانه ی دهه ی 

مشخصه ی اصلِی آن بحران ساختاری مزمن و تشدید چاره ناپذیر پیامدهای آن است. برای مثال، سLLکین، این

« می نامِد )بی آنکه همانند رهیافت های1۵9دوران را دوران فروپاشی سرمایه داری یا عصر »گذار پساسرمایه دارنه

غایت گرانه، این فروپاشی را لزوماً معادل چذار سوسیالیستی تلقی کند(. این فروپاشی درست زمانی آغاز شLLد

که سرمایه فرآیند دگردیسLLی تLLاریخی اش از مقLLام ابLLژه  ی اولیه ی بشLLری بLLه سLLوژه ای بLLر فLLراز انسLLان ها را

پیروزمندانه به پایان برده است. اما اینک، برای این سوژه ی قاهر، دیگر چیز چندانی برای »فتح کردن« نمانLLده

است، جز آن که سرمایه  همانند ماری که از فرط گرسنگی به بلعیدن خودش از دم روی می آورد، بLLه تخLLریب

کور بنیان  های خویش بپردازد؛ که ترجمان واقعی آن، نابودسازی نهایی انسان و طLLبیعت اسLLت. در دهه هLLای

اخیر اثرات این روند نابودسازی و تباهی »زندگی« هر دم رویت پLLذیرتر شLLده اند؛  خLLواه در هیLLات پیامLLدهای

سازوکارهای بی پایان سلب مالکیت و بی ثبات سLLازی کLLار و معیشLLت؛ و خLLواه در شLLکل پیامLLدهای حLLدی و

هم افزاِی استثمار بی پایان طبیعت، که بیش از همه در تغییرات اقلیمی نمLود یافته انLد. تنش هLا و پیامLدهای

برآمLLده از این دوران جدیLد، همچLنین در پدیLLده های زیLLر نمLود می یابنLد: تشLLدید نظLLامی گری و افLزایش

جنگ های منطقه ای؛ امواج فزآینده ی آوراگی و مهاجرت؛ تشدید استثمار و تعمیق سرسLLام آور شLLکاف میLLان

فقرا و ثروتمندان؛ افزایش بسامد و دامنه ی خیزش های تهیدستان و تشدید خشونت دولت هLا بLرای سLرکوب 

 مناسبات اجتماعی، و سازوکارهایی کLLه بLLه160آنها؛ تشدید سازوکارهای بیگانه سازی انسان ها و شئی واره سازِی

تحلیل فاشیسم هم اغلب مت�ون موج�ود در زب�ان فارس�ی این پدی�ده را عم�دتا از منظ�ر نق�د اقتص�اد سیاس�یدر حیطه ی  حتی 158
 می کنند، بی آنکه به میانجی های ایدئولوژیک برآمدن فاشیسم وزن کافی بدهند و با واکاوی انتقادی و ت��اریخی اینسرمایه داری بررسی

میانجی ها، نحوه ی مفصل بندی متناقض آنها با پویش اقتصادی سرمایه داری را برجسته سازند.

.۹8«، ترجمه ی مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، اسفند   پاشی سرمایه داری: فاز گذار پساسرمایه دارانه  و  فر جان بل، توماس سکین: »15۹

 - را س��رآغاز دورانلی��برالدر واقع، توماس سکین، به پیروی از کوزو اونو، سال های پس از جنگ جهانی اول - و پای��ان س��رمایه داری 
فروپاشی سرمایه داری می داند.

160 alienating and reifying mechanisms
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ناامن سازی حیات اقتصادی-اجتماعی می انجامند؛ و درمقابل، رشد فزآینده  ی گسیختگی اجتماعی و خشونت ،

و گرایش فزآینده به هویت طلبی و »سیاسLLت هLLویت«؛ و سLLرانجام، تشLLدید سLLازوکارهای کنLLترلی از سLLوی

دولت ها. با این همه، تصور غالب بر این است که همه چیز کماکان در چارچوب سLLرمایه داری و پLLویِش عLLادِی

آن تداوم می یابد؛ گیریم در شکل های تازه تری از سLرمایه داری، نظLیر سLرمایه داری کLازینویی، سLرمایه داری

«. به بیان ساده تر، »عصر زوال سرمایه داری« نه  به معنای تضعیف و خاموشLLی161فاجعه و »سرمایه داری نظارتی

تدریجی و انفعالِی سرمایه داری، بلکه به معنای تشدید قوای مخرب و تهاجمِی آن است. و بر کسLLی پیوشLLیده

نیست که این رعشه ی پیش از مرگ، در قالب گسترش بحران های چندگانه و درهم تنیدگی هم افزای آن هLا و

افزایش آشوب ها و تنش های اجتماعی، سیاسی و بین المللی نمایان می گردد.

با این اوصاف، روشن است کLLه این دوره ی متالطم و پLLرتنش تLLاریخی نLLیز به ناچLLار مضLLامین تLLازه ای بLLرای

راست گرایی فراهم می آورد؛ یا درست تر آن است کLLه بگLLوییم، مختصLLات تLLاریخی دوره ی زوال سLLرمایه داری

)خصوصLLا بLLا نظLLر بLLه بحران هLLای درهم تنیLLده  و پیامLLدهای بهمن وار آنهLLا(، بLLرخی از مضLLامین قLLدیمی

 و/یا نفوذ گفتمانی آن ها برای بسیج سیاسی را تقLLویت کLLرده اسLLت.162ایدئولوژی های راست گرا را احیاء کرده

نکته ی اساسی آن است که در این اشکال تازه ی راست گرایی، نه فقط دفاع بورژوایی از سرمایه داری جایگLLاهی

ندارد، بلکه سرمایه داری )فارغ از کیفیت علمی سیمای ترسیم شده از آن( خود همچون خصمی تهدیدکننLLده

 قلمداد می شود، که نفی آن واجد جاذبه ی163برای انسان و جامعه و فرهنگ بومی/ملی و دین مطلوِب اکثریت

سیاسی  و قابلیت بسیج کنندگی ست. چرا که تLداوم هLر حLوزه ی مجLزا از پیامLدهای بحLران فراگLیر حاضLر،

مشروعیت نظام مستقر را مستمرا کاهش داده است؛ و مهم تر این کLLه، تنش هLLای سیاسLLی عLLام ناشLLی از این

وضعیت، کارآیی و ثبات سیاسی سرمایه داری را - در هر دو سطح ساختار لیبرال دموکراسی، و نظLLام سیاسLLی

بین المللی - در نظرگاه عمومی متزلزل ساخته است. بر این اساس، در راست گرایی امروزی یLLا »راسLLت گرایی

پسامدرن«، شاهد نوعی بازگشت بLLه راسLLت گرایی ضدسLLرمایه دارانه ی گذشLLته و احیLLای گزینشLLِی بLLرخی از

مضامین رمانتیسیسم ضدروشنگری و ضدمدرن هستیم که البته بسته به مLوقعیت، بLا دغLLدغه ها و مطالبLات

امروزی مفصل بندی می شوند. پیکریابی اجتماعی این نوع جدید از ایدئولوژی های راست گرایْی هم می تواند در

هیات جنبش های سیاسی انجام گیرد؛ هم در قالب ایدئولوژی رسمی دولLLتی و احLLزاب و نهادهLLاِی آن؛ و هم

به صورت ترکیبی از این دو. عروج مکرر و پرهیاهوی دولت های راست افLLراطی طی دو دهه ی اخLLیر مؤیLLد آن 

است که گرایش غالب در پیکریابی اجتماعی-سیاسی راست گرایی پسامدرن، در شکل دولتی-جنبشی اسLLت.

و این امر خود به تنهایی حاکی از آن است که زوال سرمایه داری جهان را بLار دیگLر پLذیرای ظهLور فاشیسLم

کرده است.  انتظار نمی رود که ظهور فاشیسم در همان اشکال تاریخی سابق تجلی بیابد، اما مLLوقعیت حاضLLر

اشتراکات قابل توجهی با دوره ی پیدایش و اوج گیری فاشیسم کالسیک دارد که برشمردن آن هLLا بی مناسLLبت

: وجود بحرانی فراگیر که شکل مسلط سرمایه دارْی بدیلی برای برون رفت از آن نداردخاستگاه ها الف(نیست: 

.14۰1«، کارگاه دیالکتیک، فروردین سرمایه داری نظارتی و شیوه ی جدید انباشت سرمایهامین حصوری: » 1۶1

ی عناص�ری از راس�ت گرایی ق�دیم اس�ت. نم�ونه ی دیگ�ر و ش�اید راست نوین فرانسه نمونه ی تاریخی شاخصی از بازیابی و احیا1۶2
1۹3۰ است، که به واقع شکل گیری بنیان های فلسفی و نظری آن به دهه ه��ای 1۹7۰ملموس تر، رواج ایدئولوژی نولیبرالیسم در دهه ی 

             و وام گیری از مولفه های ضدسوسیالیستی و سنت گرایی محافظه کارانه در آن دوره بازمی گردد.1۹4۰و 

 نوع فرهنگ مرجح و دین مطلوب، وابسته به قلمرو جغرافیایی تحرکات جنبش های راست گراست.1۶3
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و لذا در جبهه ی بورژوازی )در سطوح ملی و جهانی( ناهماهنگی و استیصLLال و چنLدپارگی آشLکاری پدیLLدار

شده است؛ و درعین حال، ضعف تاریخی یا پراکندگی نیروهای چپ، مانع از تLLدارک و عرضLLه ی بLLدیلی چپ

: بی اعتبLLاری لیبرال دموکراسLLی و مخLLالفت بLLا دموکراسLLی،عLLوارض ب(برای وضعیت پرآشوب بLLوده اسLLت؛ 

گسترش حس ترس و تهدید و ناامنی، فرافکنی مشکالت موجود به یک عامLLل بLLیرونی )امLLروزه:  مهLLاجران و

خارجی  ها و دشمن خارجی(، بی اعتمادی بLه )و نفLرت از( نخبگLان سیاسLLی، خواسLLت عبLLور از هرج ومLLرج و

برقراری نظم ازطریق اقتدار سیاسی )مشت آهنین(، ترس از قدرت های بیگانه و تLLوطئه ی بیگانگLLان )دشLLمن

خارجی( و ستایِش عظمت طلبی ملی )ناسیونالیسم(، تمنای بازگشت به هم سانی فرهنگی، نLLژادی و مLLذهبی

)امروزه: مخالفت با سیاست های مهاجرت و دشمنی با فمینیسم و هم جنس گرایی(، رشد توطئه بLLاوری )مثLLل

: رواج نLLوعی ازمسLLیر اعتال ج(یهودستیزی برآمده ی از انگاره ی »توطئه ی یهود«( و تئوری های آخرالزمLLانی؛ 

پوپولیسم با داعیه ی نفی توامان چپ و راست؛ عادی شدن هم زیستی بLLا اندیشLLه ها و جریانLLات فاشیسLLتی در

سپهر سیاست؛ تاخیر چپ در بازشناسی وضعیت، و تعلل یا ناتوانی اش در مقابله با برآمدن فاشیسLLم و ارائه ی

بدیل.

بر این اساس، در عصر زوال سرمایه داری، کمابیش همانند دوره ی عروج و تثبیت سLLرمایه داری، راسLLت گرایی

درک و پاسخی ارتجاعی )ولی فهم پذیر( نسبت به تغییرات حاد و تنش ها و آشوب  هایی ست که جوامLLع بLLا آن

روبرو می شوند. با این تفاوت مهم که سرمایه دارِی در حال زواْل قLLابلیت و چشLLم اندازی بLLرای به دسLLت گیری

مجدد سررشته ی امور ندارد. به بیان دیگر، جبر/قهر اقتصادی هرچه بیشتر توان سابق اش برای برقراری نظمی

فراگیر را از دست می دهد و هژمونی سیاسْی دیگر با سازوکارهای سرمایه دارانه قابل تأمین نیست. لذا طبقات

حاکم برای حفظ جایگاه خویش، در کنار انLواع مختلLLف سLازوکارهای قهLر فLرا-اقتصLادی، نیازمنLد مصLLالح

ایدئولوژیک تازه ای هستند؛  مصالحی که مهار و هدایت توده های وحشت زده و مستأصل و خشمگین را ممکن

سازند و درعین حال متناسب با مرزبندی دولت ملت ها و رقابت-ستیز دولت ها قابل تنظیم و بLLازآرایی باشLLند.

تفاوت مهم دیگLLر در آن اسLLت کLLه راسLت گرایی پسLامدرن نه فقLLط از نارضLLایتی عمLومی نسLبت بLه وضLع

ناامن/آشوبناک موجود و تمنای بازگشت به ثبات )گذشته( تعذیه می کند، بلکه همچنین بLLر گسLLترش درکی

شهودی از فروپاشی جهان بناشده است؛ و لذا به روایت های مذهبی خیر و شری و آخرالزمLLانی دامن می زنLLد.

جان کالم آن که در عصر زوال سرمایه داری، و در غیاب نیروی بLLدیل سیاسLLی بLLرای فLLراروی دیLLالکتیکی از

سرمایه داری، راست گرایی پسامدرن سرآغاز برآمدن شکل تازه ی فاشیسم است، و به واقع طلیعه ی ایدئولوژیک

پدیداری بربریت است. 

رواج نو-اورآسیاگرایی در روسیه نمونه ی عینی بارزی از ظهور ایLLدئولوژی های راسLLت گرایی پسLLامدرن اسLLت.

اینکه این ایدئولوژی مشخص از پشتوانه ی محکم دولتی برخوردار شده و تا مقام دکترین راهبردی روسLLیه ی

پوتین ارتقLLاء یافتLه، پیش از هLر چLLیز ناشLLی از تشLدید تضLادهای امپریالیسLتی در عصری سLLت کLLه نظLام

سرمایه داری به سان شالوده ی مشترک قوای امپریالیستْی در حال فروپاشی و احتضار است. ارزش ها و مصLLالح

فکری نو-اورآسیاگرایی عناصر مهمی از صLورت بندی ایLدئولوژیک مLواجهه ی تLاریخی امLپراتوری روسLیه بLا

مدرنیته ی غربی در قرن نوزدهم )اسالووفیلیسم( را در بردارند. لذا نو-اورآسیاگرایی با دامن زدن به اسLLطوره ی
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خیر و شر و بازنمایی جهان غر ب به منزله ی جوهر و پیکره ی شر معاصر )سLLرمایه داری(، می کوشLLد انگLLاره ی

کهن-ارتدوکِس رسالت تاریخی روسیه  برای نجات جهان )از شر تمدن غربی( را احیاء کند. درعین حال، نLLو-

اورآسیاگرایی با موجه نمایی ضرورت بازیابی عظمت روسیه و توجیه وجود دولLLتی مقتLLدر، ملزومLLات انسLLجام

سیاسی و بسط نظامی گری در روسیه ی کنونی )به رغم تضادهای عظیم اجتماعی( را تأمین می کند. اما به رغم

سیونالیسLLتی آن، واقعیتوجود مولفه های گذشته گرا در ایدئولوژی نو-اورآسیاگرایی و سمت وسLLوی آشLLکارا نا

آن است که این ایدئولوژی تاحد زیادی برپایه ی الهام و اقتباس از ایدئولوژی »راست نوین اروپایی« )مشخصLLاً

Nouvelleنظریه های غالب بر راست نوین فرانسه( بنا شده است. حال آن که راست نوین فرانسLه )   Droite،)

خود پرچم دار بازسازی نظری و سیاسی راست گرایی نوین )راسLLت گرایی پسLLامدرن( در سLLرآغاز دوره ی زوال

ین )ازجملLLه،سرمایه داری بوده است و به نوبه ی خود ازطریق گزینش و سنتز-بازآرایی مصالح ایدئولوژیک پیش

رمانتیسیسم ضدسرمایه دارانه و سنت گرایی رادیکال( بنا گردید. 

نو-اورآسیاگرایی یکی از اشکال تجلی راست گرایی پسامدرن در شکل دولتی و منطقه اِی آن است. خاستگاه و

جایگاه عام و فرا-روسی این ایدئولوژی زمانی عیان تر می شLLود کLLه کLLارکرد الهLLام بخش آن بLLرای جریانLLات و

احزاب راست افراطی ورای قلمرو سیاسی روسیه، و نیز اشتراکات بنیادی آن هLLا را مLLدنظر قLLرار دهیم. از این

منظر، نو-اورآسیاگرایی نمونه ای عینی و انضمامی از طلیعه ی پیدایش جنبش فاشیسLLتی در زمLLانه ی معاصLLر

. بازنمایی متفاوت و کم خطرتر تجلیات این فاشیسم نوین عمدتا ناشی از آن است که اغلِب نLLاظران و16۴است

مفسران امروزْی پدیده ی فاشیسم را تنها در جامه ی تاریخی پیشین آن بازمی شناسLLند. افLLزون بLLر این خطLLر

عمده، نو-اورآسیاگرایی دسLت کم از سLه وجLه عمLده  - و هم بسLته - خطLری بLرای بازیLابی و اعتالی چپ

سوسیالیستی ست: یکی به دلیل استحاله ی نارضایتی های توده هLای کLارگر و فرودسLت )از پیامLدهای بحLران

فراگیر سرمایه داری( در یک ایدئولوژی منحط و ارتجاعی، که به نLوبه ی خLود شLکل گیری آگLاهی طبقLاتی را

مختل می سازد؛ دوم به دلیل ایجاد شکاف و واگرایی در طیف نیروهای چپ، با بازنمایی  خLLویش به سLLان یLLک

جهت گیری مرجع برای تدوین استراتژی ضدامپریالیستی؛ و سوم به دلیل امکان مفصLLل بندی  ملی/بLLومِی نLLو-

اورآسLLیاگرایی بLLا دسLLتگاه ایLLدئولوژیک دولت هLLای خودکLLامه ؛ دولت هLLایی کLLه به میLLانجی این مفصLLل بندی 

ایدئولوژیک قادرند جان تازه ای به پیکر ناسیونالیسم و عظمت طلبی ملی بدمند، تLLا بLLه پشLLتوانه ی آْن امکLLان

بسط نظامی گری و تدوام خفقان سیاسی و سرکوب جنبش کLLارگری و جنبش هLLای مLLترقی را مهیLLا سLLازند.

می توان نشان داد که دولت ایران هم در همین مسیر گام می دارد )و این خود مجال دیگری  می طلبد(.  

*    *    *

 برخی از مولفه های ایدئولوژیِک جنبش دست راستی ای که دونالد ترامپ بر موج آن سوار ش��د )و بخش��ا ه��دایت آن را به دس��ت1۶4
هم پوشانی آشکاری با ایدئولوژی نو-اورآسیاگرایی دارد. و دست کم با توجه به دیدارهای مشاور ارشد ترامپ - استیو بنن - ب�اگرفت(، 

 این باورن��د ک��ه س��تایش همیش��گی ت��رامپ ازالکساندر دوگین، سطوحی از وام گیری و اقتباس ایدئولوژیِْک قابل تصور است. برخی بر
 ظ��اهری این هم گ��راییپارادوکسپوتین، و تالش پوتین برای انتخاب مجدد ترامپ ریشه در همین خویشاوندی های ایدئولوژیک دارد. 

 سمت وسویبه نسبت همانندی، بدین ترتیب حل می شود که ترامپ و پوتین معرف رویکرد معین و خاصممیان نمایندگان دو دولت  مت
 موان�عکنارگذاش�تن(،� protectionism رویکردی که معطوف اس�ت ب�ه حم�ایت گرایی ملی )؛بازآرایی سرمایه دارِی بحران زده هستند
 و به ط��ور کلیسلب مسئولیت از سرمایه داری نسبت به تغییرات اقلیمی و نابودسازی ط��بیعت،دست وپاگیر ناشی از لیبرال دموکراسی، 

برپایی الگوی »سرمایه داری سیاسِی« در محدوده ی ملی، و بازآرایی مناسبات جهانِی قدرت بر پایه ی آن. 
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: هم سویی دولت های ایران و روسیه به میانجی »نظریه ی سیاسی چهارم«۲پیوست 

 در تحلیLLل1396 سLLالسLLت کLLه در 16۵همان طور که در پیش گفتار اشاره شد، این پیوست شامل فرازهایی از مقاله ای : توضیح

        .166منتشر گردید 96خیزش اعتراضی دی ماه 

مهندسی کالن ساختار قدرت در امتداد »نظریه ی سیاسی چهارم«:  

درخصوص تحوالت کالن سیاسی در ایران، یک دیدگاه بر آن است که شکنندگی فضای سیاسی و اجتمLLاعی

)بحران های متعدد و پردامنه، نارضایتی فزآینده ی مردم و افول ترمیم ناپذیر مشروعیت سیاسی حاکمLLان( بLLه

مرزهایی رسیده است که حاکمان برای حفظ موقعیت سروری خود در آینده، نیازمند یLLک جLLراحی عظیم و

راهبردی در ساختار سیاسی کالن کشور هستند. این تغییر عظیم نیازمند رهLLاکردن بسLLیاری از پوسLLته های

متعارفی ست که طبقه ی حاکْم قدرت خود را تاکنون در پوشش آن ها سامان داده است )شLLامل اصLLالح طلبی

اعتدالی، اصول گرایی، و حتی نظام  والیت فقیه و اسالم حکومLLتی و نظLLایر آن(. بLLر این اسLLاس، این جLLراحی

عظیم در واقع ناظر بر یک مهندسی سیاسی بسLLیار متهLLورانه  اسLLت کLLه ضLLرورتی تLLاریخی بLLرای مانLLدگاری

بن مایه ی نظام تلقی می شود: کمابیش نظیر قطع پیوند با هر آنچه میراث و درون مایه ی ایدئولوژیک جمهوری

اسالمی تلقی می شود. فرض بر این است که هسته ی اصلی صاحبان قدرت و ثروت می توانند آینده ی سیاسی

و اقتصادی خود را از طریق مدیریت یک »انقالب انفعالی« تأمین کنند. تغییری در ساختار کالن سیاست که

ثبات ملی به ارمغان بیاورد. و نیز تصور بر آن است که چشم انداز چنین طLLرحی، تجدیLLد سLLاختار قLLدرت بLLر

مبنای الگوی اقتصادی-سیاسی روسیه است. بنابراین، گفته می شود این انقالب انفعالی برخالف »انقالب هLLای

رنگی«، نه معطوف به الگوهای سیاسی غرب و تحت پشتیبانی-هدایِت قLLدرت های غLLربی، بلکLLه معطLLوف بLLه

الگوی اقتصادی سیاسی حاکم بر همسایه ی شمالی )روسLیه( و تحت حمLایت و هLLدایت مسLLتقیم آن اسLت.

حامیان چنین نگرشی نزدیکی های استراتژیک بسیار معنادار ایران و روسیه را شاهد می آورند و حتی این ظن

 با هدایت روسیه انجام شده بود. اینکه چه نLLیرویی فLLاعلیت1388را مطرح می کنند که سرکوب خیزش های 

سیاسی پیشبرد چنین تحول فرضِی عظیم مهندسی شده ای را برعهده خواهد داشLت پرسLش مهمی سLت. در

این خصوص به نهادهای هدایت گر نظامی-امنیتی با محوریت سران سپاه پاسداران اشاره می شود. و در پاسLLخ

به پرسشی بزرگ تر، ناظر بر چگونگی گسست این نیروها از بند ناف حیاتی خویش، یعنی ریشه های تLLاریخی

۵7جمهوری اسالمی، به این مثال تاریخی ارجاع می دهند که انتقال دستگاه نظامی-امنیتی در مقطع انقالب 

 این.مستلزم گسست ایدئولوژیک ژرفی بود، کLLه به راحLLتی محقLLق شدهم به دولت در دست احداث اسالمی 

سناریو همچنین بر این بنیان قابل تعدیل است که هسته ی اصلی حاکمیت در موقعیتی ست که برای تضمین

. 13۹۶ دی 13 - درباره ی خیزش های اعتراضی فراگیر در ایران«، کارگاه دیالکتیک، بازگشت به خیابان امین حصوری: »1۶5

. آمد ه اند} { درون آکوالد  افزوده های غیرویرایشی، 1۶۶
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» بقای میان مدت خویش ناچار است به یک قمار تمام عیار سیاسی )برپایه ی یLLک طLLرح »مهندسLLی سیاسLLِیِ

کالن مقیاس( تن بدهد. 

فهم برخی پیش زمینه های این فرضیه و خاستگاه ها و توجیهات ایدئولوژیک آن، نیازمند آشLLنایی بLLا رویکLLرد

«167سیاسی کالن و نسبتاً نوظهوری  )از دل خاستگاه های قدیمی تر( است که اغلب »نظریه ی سیاسی چهLLارم

شرح. در ادامه، {در روسیه ی پساشوروی پیوند دارد« اورآسیاگرایی-نو»و با برآمدن جنبش خوانده می شود }

 همچنین برخی دالیل گLLرایش سیاسLLی حاکمLLانآندر خالل می آید و فشرده ای درباره ی این »ایدئولوژی« 

 می شوند. اگرچه مؤلف به جمع بندی برآمدهبیانایران به سمت روسیه }و الگوی روسی حکمرانی{ به اختصار 

 باور ندارد، اما آگاهی بLLه این پیش زمینLLه(96 )خیزش دی اخیراز این فرضیه در تحلیل اعتراضات سراسری 

.   را ارتقا دهد از برخی فرازوفرودها و جهت گیری های کالن در سپهر سیاست رسمی ِایران مامی تواند درک 

چیزی که در فضای سیاسی و رسانه ای مستقل ایران کمتر در مورد آن سLLخن گفتLLه می شLLود آن اسLLت کLLه

 حاکمیت ایران به روسLLیه در سLLاحت روابLLط اسLLتراتژیک تاچLLه حLLد متLLأثر ازفزآینده یماهیت نزدیکی های 

پرسLشنیازمندهای و رویه های پراگماتیستی بوده، و تاچه حد با نزدیکی های ایدئولوژیک همراه بLوده اسLت. 

 ایران طی حیات سی واندی سLLاله اش، دردولتاستکبارستیزی و - به واقع - غرب ستیزِی دیرین این است که 

هم پوشانی  با تضادهای امپریالیستی دیرین میان روسیه و آمریکLLا، چLLه مازادهLLایی در حLLوزه ی نزدیکی هLLای

 است؟ تصور رایج نزد بسیاری از افراد تحول طلب و نیروهایداشتهایدئولوژیک این دو کشور )ایران و روسیه( 

اپوزیسLLیون چپ آن اسLLت کLLه جمهLLوری اسLLالمی به لحLLاظ ایLLدئولوژیک نظLLام  خودبسنده ای سLLت کLLه بLLا

 می کوشLLد تLا در سLLایرعمLLدتابرجسته سازی قرائت خاصی از اسالم شLیعی و اسLLتفاده ی ایLدئولوژیک از آن، 

بLر این )بLوده( اسLت کLه حLاکمیت ایLران به لحLاظعمLومی . بنLابراین تصLور 168کشورهای منطقه نفوذ کند

نفوذپذیری ایدئولوژیک به گونه ای بسته عمل کرده و می کند؛ به استثنای پذیرش و هضم سLLریع منطLLق بLLازار

 اقتصLLاد. }امLLا واقعیت آن اسLLت کLLه استکبارسLLتیزیسLLپهرجهانی و کاربست سریع آموزه های نولیبرالی در 

دیرینه ی دولت اسالمی ایران و درگیری های سیاسی مستمرش با دولت آمریکا و هم پیمانLLان اش، خواه نLLاخواه

قرار داد که عمLLدتا تحت هژمLLونی و« ضدآمریکایی»جهانی  اردوگاه در پیوندی فزآینده با یکدولت ایران را 

هLLدایت روسLLیه ی پساشLLوروی قLLرار داشLLته اسLLت؛ و در خالل این مجLLاورت سیاسLLی، عناصLLر گفتمLLانی

لذا آشنایی با ایدئولوژی غLLالب بLLر. از روایت روسی آمریکاستیزی تأثیر پذیرفته اند« استکبارستیزی اسالمی»

به ویLLژه پس از)  تقابل  های استراتژیک و ژئوپلتیکِیِ فزآینده اش با قدرت های غLLربیدستگاه سیاسی روسیه در

 ایدئولوژیک دولت ایران ضروری ست{. برای فهم پویش، (برآمدن پوتین

 درواقع برگرفته از نام کتاب مشهوری از  الکساندر دوگین است. دوگین در این کت��اب مب��انینظریه ی سیاسی چهارم« اصطالح »1۶7
 احیای اورآسیاگرایی  )یا برپایی جنبش نو-اورآسیاگرایی( را شرح و بسط می دهد.در ضرورتفلسفی-تاریخی  دیدگاه هایش 

Aleksandr Dugin (2009): The Fourth Political Theory. Russian: Amorfa. (English: Arktos Media 2012). 

:بوده است تالش دیرینه ی دولت ایران برای گسترش جهانی اسالم شیعی، دست کم به اعتبار اقدامات مستمر زیر تالشی نظام مند 1۶8
تاس��یس( ؛ بالف( مداخالت نظامی در کشورهای منطقه و یا حمایت مالی و نظامی  از برخی سازمان های شبه نظامِی و بنیادگرای شیعی

مدارس دینی بزرگ و متعدد در کشورهای مختلف، سطح بین المللی - از ع�راق و لبن�ان آفریق�ا ت�ا آلم�ان و انگلس�تان -؛ ج( برپ�ایی
ترویج اسالم شیعی و توجیه و تبلیغ مشی سیاس��ی ح��اکمیتبرای  مدیای بین المللی فضایرسانه های متعدد به زبان های غیرفارسی در 

ایران.

۵۲



ایدئولوژی »غرب ستیزی« دولت روسیه البته تماماً »ساخت روسیه« نیست، بلکه بنیان های نظLLری و فلسLLفی

این و تحLLوالت بعLLدِی آن بLLازمی گردد. به مLLوجب 1960 فکری-فلسفی در فرانسه ی دهه ی بینشآن به یک 

سپهر سیاست و زیست جمعی در جهان »اروپایی« می باید از تأثیرات سه مدار فکری-نظریبینش قدیمی تر، 

بینشیLLک . در اینجا نیاز بLLه 169بی حاصل و بحران زده ی لیبرال دموکراسی، فاشیسم و مارکسیسم خارج گردد

 سه نظام فکری یادشده، بتوانLLد ازفواید که ضمن ارائه ی سنتزی از مطرح می شودراهبردی جدید و کالن نگر 

 - برای مثال- در«(خط چهارم»تلویحا )رهیافت جدید محدودیت ها و پیامدهای منفی آن ها درگذرد. در این 

 و به همین سLان، دربرجسLته می شLوند؛مقابل همسان سازی های سرمایه دارانه، تفاوت هLا و هویت هLای محلی 

 و یLLا در برابLLر؛گرایی و هویت های ملی  تأکید می شودبومی جهانی سازی، بر یا مقابِل جهان روایی سرمایه داری 

تناقض ها و فرمالیته ی بی ثمر لیبرال دموکراسLLی و پلورالیسLLم سیاسLLی ادعLLایی آن، بLLر اهمیت نLLوعی الگLLوی

متمرکز از قدرت سیاسی با وجوهی هیرارشیک و حتی کاریزماتیک )دست کم بLLرای تLLأمین وحLLدت معنLLوی

واحد سیاسی ملی( تأکید نهاده می شود؛ و مواردی از این دست. چنین رهیLLافتی به واقLLع، تنهLLا از آن رو - در

 کLLه در حال حاضLLر نظم جهLLانی سLLرمایه دارانه  مLLدافع وموضLLع می گLLیردسطح رتوریک - علیه سرمایه داری 

 تقابLLلدر عمLLل، همه ی آن وجوهی ست که مطابق این رهیافت زیان بارند و باید از آن ها عبور کرد. گِربازتولید

 قLLدرتمعاصر در موضLع گیری آشLLتی ناپذیرش علیLLه مهم تLLرین مصLLداق صLرفاسیاسی آن بLا سLLرمایه داری 

سرمایه دارانه، یعنی ایاالت متحده آمریکا تجلی می یابد.

 حاوی عناصری ست )خصوصا ضرورت تمرکز سیاسی و اقتصادی در سLLطح ملی، واین رهیافتبا این اوصاف، 

به خوبی می تواننLLد بLLا نیازهLLای ایLLدئولوژیک روسLLیه ی پLLوتینکه ضرورت رویارویی با آمریکا و هم پیمانانش( 

در عمLLل، از آنجLLا کLLه در اثLLر. مفصل بندی شLوند و سیاسLLت  خLLارجی کالن آن را توجیLLه و تئLLوریزه نمایند

فروپاشی شوروی، سنت های فکری قدیمی پان اسالویسLLم و اورآسLLیاگرایی در سLLپهر« تحقیرآمیز»پیامدهای 

جان تازه ای گرفتند، رهیافت یادشده به سرعت و سLLهولت بLLا ایLLدئولوژی( 1990طی دهه ی )سیاسی روسیه 

. به  واقع، روسیه ی پوتین سال هاست که روایتی روسی و بومی سازی شLLدهرسمی دولت روسیه مفصل بندی شد

از همان خط مشی سیاسی چهارم )رهیافت اولیه ی فرانسوی( را سرمشق برنامه های ایدئولوژیک حزب سیاسی

«»نظریه ی سیاسی چهLLارمبعضا با عنوان خود قرار داده است، که متاثر از آموزه  های فلسفی الکساندر دوگین 

، دسLت کم دررواج این ایLدئولوژی ثمرات تالش تبلیغاتی وافر دستگاه سیاسی روسیه بLرای. شناخته می شود

شده انتخاباتی مکرر پوتین و پذیرش قاطع او از جانب اکثریت مردم روسیه نمایان پیروزی هایسطح ملی در 

ایدئولوژی ناسیونالیسLLتی و عظمت طلLLبینسخه ی به روزشده ی  این است، که توامان نشان گر اقبال عمومی به

، نه فقLLط آموزه هLLای ضدامپریالیسLLتی جایگLLاه«ملی سLLت. در این روایت روسLLی »نظLLریه ی سیاسLLی چهLLارم

 به منظLLور تشLLکیل170برجسته ای دارند، بلکه بر لزوم گسترش این ایLLدئولوژی در کشLLورهای دوسLLت روسLLیه

 تأکید می شود. متحدانشجبهه ای جهانی برای مهار زیاده طلبی های دولت آمریکا و 

  رجوع کنید به مانیفست مشهور »رنسانس اروپایی« که جمع بستی ست فشرده و پاالیش ش��ده از مب��انی فک��ری »راس��ت ن��وین« 1۶۹
(Nouvelle Droite در فرانسه طی دهه های )1۹۹۰ تا 1۹۶۰:         

Alain De Benosit & Charles Champetier (1999): Manisfesto for a European Rennaisance.

 روایت روسی »نو-اورآس�یاگرایی« و »نظ�ریه یگسترشاز رسانه هایی ست که نقش فعالی در   یکی evraziaای مثال، تلویزیون  بر17۰
  http://www.evrazia.tv/fa زبان و ملیت دیگر داشته است:  35در جوامع روسی زبان و حدود سیاسی چهارم« 
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شLLاید تLا همین جLLا روشLLن شLLده باشLLد کLLه دارد؟ تحLLوالت سیاسLLی ایLران چLLه ارتبLاطی بLLا پدیدهاما این 

 کLه ذیLلدارندنیازمندی های عینی و راهبردی حاکمان ایران و روسیه، هم پوشانی ایLدئولوژیک قLابل توجهی 

محوریت »امپریالیسم ستیزی« بازنمایی می شود. این هم پوشLانی، نه فقLط همکاری هLای اسLتراتژیک آن هLا را

تسهیل و تحکیم می کند، بلکه ابعاد و معانی ویژه ای به آن می دهد. آگاهی به پیش زمینه ی فوق می  توانLLد این

 کالن در سپهر سیاست رسLLمی ایLLران طیپویش های و تحلیل درک برای را برجسته سازد که نیاز پژوهشی

اخLLیر، فهم نLLوع رابطه ی اسLLتراتژیک و راهLLبردی میLLان دولت  هLLای ایLLران و روسLLیه موضLLوعیدو دهه ی 

 برای مثال، اینکه چه جناحی از حاکمیت، تا چه میزان و با چLLه چشLLم اندازی بLLه دولت روسLLیه.ضروری ست

نزدیک شده است. و اینکه الگوی سیاسی-اقتصادی ایران چه تاثیراتی از الگوی »موفق« روسیه پذیرفته است

 دارد. اگLLر بنLLا بLLر مشLLاهدات ونمLLونه ی روسLLیهو به لحاظ زیرساخت های ایدئولوژیک چLLه مشLLابهت هایی بLLا 

روایت های موجود، نظام مستقر در روسیه را یک سرمایه داری الیگارشیک در بستر یک نظLLام سیاسLی نسLبتاً

بسته  در نظر بگیریم که در آن قدرت اقتصادی و سیاسی به طور توامLان در دسLتان یLک الیگارشLی متمرکLز

 کLLه سپاه پاسLLداران طی دومسLLیری روشLLن تری ازبتوان تصویر در ساحت تحلیلی است، در این صورت شاید 

 دردولت ایLLراندهه ی اخیر در ساحت های اقتصادی و سیاسی پیموده، یا در معنای وسیع تر، چشم اندازی که 

ایدئولوژیک دولت -نزدیکی های راهبری عمیق تر از چگونگی درک. از سوی دیگر، را ترسیم کردسر می پرواند، 

 تعامالت حاکمیت ایران با قدرت های غLLربی بLLر سLLر مسLLاله ی هسLLته ای، و یLLاایران به دولت روسیه، بر روند

چرایی مداخله گری های آن در سوریه و یمن و عراق و لبنان و نظایر آن روشنی می انLLدازد. و سLLرانجام اینکLLه

 بن مایه یمی تواند آن همچنین انضمامیهمسازی دولت های ایران و روسیه و مسیر و میانجی های دالیل  فهم

وحدت نظام  سیاسی حاکم، به رغم رقابت ها و سLLتیزهای مسLLتمِر درونی قطب هLLای سLLازنده ی آن را تاحLLدی

توضیح دهد. 

 

*   *   *
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