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پیشگفتار مترجم
برکسی پوشیده نیست که حیات سیاسی-اقتصLادی در جغرافیLای سیاسی ایLران ،دسLتکم طی  ۱۵۰سLال
اخیر ،بهشدت متأثر از معادالت جهانی قدرت بوده است .میتوان نشان داد بLLا اینکLLه کشLLور ایLLران در متLLون
تاریخی رسما در شمار کشورهای مستعمره ثبت نشده ،در عملْ سرنوشت مردمLLان این سLLرزمین ،بLLا وجLLود
همهی مقاومتها و مجاهدتهای سترگ ،از خالل سیاستهای شبهاستعماری قLLدرتهای امپریالیسLLتی رقم
خورده است .سیطرهی این مناسبات نهتنها تا امروز کاستی نگرفته ،بلکه تراژدی فاجعهباری کLLه در دهههLLای
اخیر بر حیات عمومی جامعهی ما چیرگی یافته ،خود از دل این وضعیت و در زنجیرهای از واکنشها نسLLبت
به آن زاده شد :از مصادرهی انقالب  ۵۷و برنشستن بنیادگرایی اسالمی بر مسند سیاسLLت و رؤیLLای سLLاختن
امالقرای مقتدر شیعی ،تا رهیافت تلفیق «سرمایهداری اسLLالمی» بLLا قLLدرت محافظتکننLLدهی اتمی .بLLه این
اعتبار ،اکثر تحوالت و روندهای تباهیآوری که نسلهای متوالی از فرودستان جامعه هزینههای سنگین آنهLLا
را پرداختهاند و هنوز هم زیر فشار فزآیندهی آنهLLا خُ Lرد میشLLوند ،بLر بسLتری تLاریخی تکLوین یافتنLد کLLه
همپوشانی قوای استبدادی و مناسبات امپریالیستی سرشLتنمای آن بLLود .و اساسLاً انقالب  ۵۷هم خLLود بLLر
اش گسسLLتن از آن بهمنظLLور خلLLق امکLLان
همین بستر تاریخی شکل گرفت؛ گو اینکه آرمLLان اساسLLیِ اولی ه ْ
مشارکت مردم در تعیینِ سرنوشت جمعیشان بود.
ِ
این واقعیت که در فضای سیاسی گذشتهی ایران ،نظیر بسیاری از کشورهای پیرامونی ،گفتار ضدامپریالیستی
درونمایهی غالب بر گفتمان چپ بود ،صLLرفاً ماحصLLل فشLLارهای سیاسLLی و ایLLدئولوژیک حLLزب کمونیسLLت
شوروی یا ضعفهای سیاسی و نظری سازمانهای چپ در فضای دوقطبی جنگ سرد نبود .بلکه سیر تراژیک
تحوالت تاریخ معاصر ایران  -تحت تأثیر مناسبات امپریالیستی  -و نمودهای عیLLنیاش در بازتولیLLد خفقLLان
سیاسی و فالکت اقتصادی ،زمینهی پذیرش ذهنی و رواج چLLنین گفتLLاری را مهیLLا میکLLرد .متLLأثر از همین
بافتار انضمامی-تاریخی و فضای ذهنی ،اسالمگرایان (حاکمان بعدی) در مقطع منتهی به انقالب  ۵۷گفتLLار
قشان برای ادغLLام در اقتصLLاد جهLLانی سLLرمایهداری ،عجالت Lاً
استکبارستیزی را خلق کردند ،1که بهرغم اشتیا 
تهای شرقی و غربی را برجسته میکرد .اما در سالهای بعد ،رشتهی درهمتنیLLدهای
داعیهی استقالل از قدر 
یهای قدرت در عرصهی جهانی ،حاکمان اسالمی را بدینسLLمت سLLوق
از تحوالت داخلی ،و تنازعات و بازآرای 
داد تا کفهی ضدیت با استکبار غربی را بهنفع گشودگی نسبت به «استکبار شرقی» سنگینتر سازند؛ خصوصا
که در این بین« ،استکبار شرقی» با روگردانی و اعالم برائت از «جرثوم ه»ی کمونیسم ،عم ً
ال مغایرت کمLLتری
با داعی ههای اسالمی یافته بود .از سوی دیگر ،پس از فروکشکردن امواج ایدئولوژیک سالهای پسLLا-انقالبی،2
و شکست تحقیرآمیز در جنگ با عLLراق ،و بهویLLژه بLLا تشLLدید تضLLادها و تنشهLLای داخلی« ،تLLداوم بقا» بLLه
مهمترین اصل راهنمای دولت اسالمیِ ایران بدل شد.

 1در آن مقطع ،قدرتهای بهاصطالح «اس تکبار غ ربی» ،بن ا ب ه مقتض یات جن گ س رد ،تق ابلی ب ا داعیهی «استکبارس تیزی»
اسالمگرایان پیرو خمینی نداشتند .چون هر راهکاری که هژمونی نیروهای اسالمی بر فرآیند انقالب ای ران را ت امین میک رد ،ب ا
راهبرد ژئواس تراتژیک آن ان درجهت اسالمیس ازی خاورمیان ه همخ وان ب ود .در س وی دیگ ر ،ب رای حاکم ان جدی د ،گفت ار
«استکبارستیزی» (در کنار کاریزمای خمینی و «نعمت جنگ») نهفقط امکان بس یج ای دئولوژیک ب رای ح ذف نیروه ای چپ از
عرصهی سیاسی را تسهیل کرد ،بلکه در مقاطع بعدی پوششی موثر برای پنهانکردن تعمیق پیوندهای ساختاری اقتصاد ایران ب ا
ن که ان دکی بع د تع امالت پنه ان و «پراگماتیس تی » حاکم ان اس المی ب ا هم ان
بازار جهانی کاپیتالیستی فراهم ساخت؛ همچنا 
قدرتهای «استکباری» را ممکن ساخت.
 2عواملی مثل مرگ خمینی بهسان چهرهی کاریزماتیک انقالب ،و مهمتر از آن پیامدهای عم ومی جن گ هشتس اله و بح ران
اقتصادی ،موجب شدند تا روند تضعیف ناگزیر ایدئولوژی رسمی «انقالب اسالمی» تسریع گردد.
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در همین راستا ،دستکم از میLLانهی دههی  ،۱۳۸۰بهمLLوازات حادشLLدن تنشهLLای بین دولتهLLای ایLLران و
آمریکا و نیز تشدید تضادهای داخلی ،حاکمیت ایران استراتژی معطوف به بقای خLLویش را درجهت نLLزدیکی
راهبردی به سیاستهای منطقهای روسLLیه بLLازآرایی کLLرد .امLLا این بLLازآرایی اسLLتراتژیک همچLLنین نیازمنLLد
قدرت اجماع سیاسLی الزم فLراهم گLردد و هم بLر
محملهای جدید ایدئولوژیک بود تا هم در ساختار درونی
ْ
پایهی آن ،روایتی کالن برای بسیج سیاسیِ هواداران و هدایت و مهار افکار عمومی برساخته شود .در امتLLداد
چنین مسیری ،بهتدریج زمینهی مناسبی فراهم شد تا استکبارستیزی سابق ،جLLامهی امپریالیسمسLLتیزی بLLر
Lدئولوژیک این
ِ
تن کند .مقالهی ترجمهشد ه مصالحی مقدماتی در اختیار مLLا قLLرار میدهLLد تLLا محملهLLای ایL
نمعنا که برای فهم مضLLمون
چرخش راهبردی دولت ایران را از منظر وسیعتری وارسی و بازخوانی کنیم .بدی 
و چگونگی مانورهای ایدئولوژیک حاکمان ایران به خودویژگیهای ایدئولوژی رسمی دولت اسالمی و الزامLLات
درونی آن بسنده نکنیم ،بلکه بافتار تحوالت تاریخی-جهانیِ معاصر و تاثیراتشان بر مسالهی یادشLLده را نLLیز
مد نظر قرار دهیم.
از آنجا که متن ترجمهشده بLLه جایگLLاه روبهرشLLد «نLو-اورآسLLیاگرایی» در ایLLدئولوژی رسLLمی دولت روسLLیه
میپردازد ،و با نظر به فضای متالطم جدیدی که پس از تهاجم اخیر روسی ه به اوکLLراین گشLLوده شLLد ،ممکن
است این مقاله صرف ًا تحلیلی ناظر بر رانههای سیاست خارجی روسیه بهنظر برسد .از قضا هدف مؤلLLف هم از
نگارش این متن در فضای پس از تهاجم روسیه بLه کریمLه (در سLال  ،) ۲۰۱۴روشLنگری دربLارهی اهLداف
تهای تهاجمی روسیه و ماهیت امپریالیسLLتی آن بLود .امLا اگLر این نوشLLتار را از منظLری کLLه
کالنتر سیاس 
پیشتر اشاره شد بخوانیم ،خواهیم دید که «این همان قصهی ماسLLت کLLه بLLازگو میشLLود» .چLLون عناصری
کلیدی از رانهی ایدئولوژیک حاکم بر سیاست خارجی روسیه ،بهطLور بLارزی در سLپهر ایLدئولوژی رسLمی و
سیاست خارجی دولت ایران هم مشهودند .درواقع ،همپیوندی و همسویی فاجعهبار سیاست خارجی ایران بLLا
سیاستهای ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک روسیه (خصوصLLا در سLLطح خاورمیانه) ،بLLدون حLLدی از اشLLتراک در
مصالح ایدئولوژیک ناممکن میشد؛ مصالحی که  -پیش از هر چیز  -امکان اقتباس و کاربست رهیافت روسیِ
«امپریالیسمستیزیِ » را برای حاکمان ایران فراهم ساختند .اما نکته اینجاست که «امپریالیسمستیزی» دولت
روسیه خود ذیل نظریهي عامتر «نو-اورآسیاگرایی» جای میگیرد که در دو دههی اخیر به دکترین راهبردی
دولت روسیه بدل شده است.
با مشاهدهی تکرار همزمLLان عناصLLری از نظLLریهی نLLو-اورآسLLیاگرایی در پروپاگانLLدای دولت ایLLران و نLLیز در
گفتارسازی تهاجمی طیف «چپ آنتیامپ» درمییابیم که نیروهای «چپ آنLLتیامپ» چگونLLه قLLادر شLLدهاند
بین داعیهی «امپریالیسمستیزی» دولت روسیه و گفتار کذایی «محور مقLLاومت» دولت ایLLران پلی حماسLLی
برقرار کنند .چون دفاع پرخروش آنان از سیاستهای ضدآمریکایی دولتهای روسLLیه و ایLLران ،از منظLLر چپْ
ناتمام و سطحی جلوه میکرد ،اگLLر این سیاسLتها و اسLLتداللها را بLLا کمLLک داربسLLت ایLLدئولوژیک ظLLاهرا ً
یزدند .این داربست شبهنظری ،همان دکترین «نLLو-اورآسLLیاگرایی»
محکمتری با امپریالیسمستیزی پیوند نم 
است .کارکرد مهم این دکترین تا اینجا آن بوده که حماسهسرایی «ضدامپریالیستیِ » دولتهای روسیه ،ایران
و نیروهای «آنتیامپ» را با درونمایههای ناسیونالیستی درآمیزد ،تا از این طریقْ بُLLرد اجتمLLاعی و گفتمLLانیِ
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آنها را تقویت نماید .بههمین دلیل است کLLه  -بLLرای مثLLال  -گفتLLار «چپ آنLLتیامپ» همLLدلی انبLLوهی از
جذابیت اتهامات و تهاجمات آنها علیLLه چپ انقالبی،
ِ
نیروهای ضدچپ و ناسیونالیست را برمیانگیزد؛ فارغ از
نزد نیروهای ضدچپ.
بنابراین ،مقالهی ترجمهشده ،جدا از اهمیت مستقل مضمون آن ،تکانهایست بLLرای ردیLLابی مسLLیر تحLLوالت
درونی در سپهر ایدئولوژی رسمیِ دولت ایران .و شاید در همین راستا بهسهم خود بتواند توجLLه مخاطبLLان را
ی بین دولتهای روسیه و ایران جلب کند .3با نظر
به سازوکارهای ایدئولوژیک میانجیگر مناسبات نواستعمار 
تحمیلی پیامدهای مستقیمی بر حیLLات سیاسLLی و اقتصLLادی جLLامعهی ایLLران دارنLد،
ِ
مناسبات
به اینکه این
ْ
Lدئولوژیک نLLزدیکیِ این دولتهLLا،
ِ
کارکرد دکترین نو-اورآسیاگرایی ( L )Neo-Eurasianismبهسان میانجی ایL
یست .4خاطرنشان میکنم که بررسLLی نویسLLندهی مقاله از پیLLدایش و
بیگمان درخور پژوهشهای جدیتر 
Lدئولوژیک و سیاسی روسLLیه ،در محLLدودهی سLLاختارهای
ِ
کارکرد دکترین نو-اورآسLLیاگرایی در سLLپهرهای ایL
سیاسی-اجتماعی و تحوالت درونی روسیهی امروزی باقی میماند .حال آنکه بازسازی و احیLLای این نظریLLه
(عمدتا توسط الکساندر دوگین) ،برای کاربست بعدی آن در برپایی گفتمان و جنبش سیاسی اورآسیاگرایی (
 ،)Eurasian Movementتبار تاریخی وسیعتری دارد .لذا در پیوست اصلی این دفترچه (پیوست  ،)۱مLLرور
فشردهای خواهیم داشت بر خاستگاههای وسیعتر پیدایش ایدئولوژی نو-اورآسیاگرایی در روسیهی امLLروز .در
این پیوست تکمیلی ضمن برشمردن تبارهای تاریخی نو-اورآسیاگرایی در قلمLLرو امLLپراتوری روسLLیه ،نشLLان
داده میشود که نو-اورآسیاگرایی بخشی از ایLدئولوژیهای راسLتگرایی نLوین اسLت کLه بهواقLع از طلیعهی
فاشیسم در عصر زوال سرمایهداری خبر میدهند.
برای مفصلبندیِ مقدماتی بحث حاضر با «مسالهی ایران» ،در پیوست فرعی (پیوست  )۲فرازهLLLایی از یک
ی  ۹۶بLLود ،5در تحلیLLل
ش اعتراضی د 
نوشتار قدیمی ارائه میشود .در آن مقال ه ،که موضوع محوریاش خیز 
چشماندازهای اسLLتراتژیک حLLاکمیت ایLLران بLLرای عبLLور از فضLLای بحرانهLLای خودسLLاختهاش ،ازجملLLه بLLه
یهای ژئوپلتیکی فزآیندهی دولتهای ایران و روسیه و گزینهی محتملِ چرخش راهبردی دولت ایLLران
نزدیک 
ب ه جبههی روسیه اشLاره کLردم؛ و اینکLه «نظLریهی سیاسLی چهLارم »6الکسLاندر دوگین میتوانLد محمLل
ایدئولوژیک این نزدیکیها و تامینکنندهی مصالح فکری این چرخش راهLLبردی باشد .شLLاید اینLLک در پرتLLو
بحث نو-اورآسیاگرایی بهتر بتوان دنبالهروی فزآیندهی دولت ایران از سیاستهای کالن دولت روسیه را مورد
واکاوی انتقادی قرار داد.
ا .ح - .مرداد ۱۴۰۱

ی آن بحث مفص ل و مس تقلی
 3بررسی و تحلیل روند تکوین مناسبات متاخر دولتهای ایران و روسیه و نشاندادن ماهیت نواستعمار 
میطلبد.
 4اگر مجالی باشد ،در متن دیگری میکوشم به مسیر ورود دک ترین اورآس یاگرایی به گفت ار ای دئولوژیک دولت ای ران و تالشه ای
انجامشده برای صدور/اقتباس این دکترین و تاثیرات عینی آن بپردازم.
 5امین حصوری« :بازگشت به خیابان  -دربارهی خیزشهای اعتراضی فراگیر در ایران» ،کارگاه دیالکتیک ۱۳ ،دی .۱۳۹۶
 6نظریهي سیاسی چهارم (  )The Fourth Political Theoryنام دومین کتاب مشهور الکساندر دوگین ( )۲۰۰۹است .دوگین در این
نمایهی فلسفی-نظری رویکرد خویش به «نو-اورآسیاگرایی» را شرح میدهد و از این طریق میکوشد مانیفستی ب رای «جنبش
کتاب ب 
اورآسیاگرایی» عرضه کند.
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کارگاه دیالکتیک:

نسخهی ورد

نو-اورآسیاگرایی در روسی ه
دربارهی مبانی فکری پوپولیسم آنتیامپریالیستی
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پیتر بومن

ترجمه :امین حصوری - 8اردیبهشت ۱۴۰۱

 .۱مقدمه
کمونیست روسیهی کنونی (از میان طیف نظامیان ،سرویسهای مخفی ،پلیس و حLLزب
ِ
نخبگان دولتی سابقا
کمونیسLLت در اتحLLاد جمLLاهیر شLLوروی) چهچLLیزی را جLLایگزین خالء فکLLری ایLLدئولوژی رسLLمی-دولLLتیِ
مارکسیسم-لنینیسم کردهاند؟ چه بینشLی در پسپشLت خطمشLی تهLاجمی اتخاذشLده از ابتLدای سLومین
دورهی ریاست جمهوری پوتین وجود دارد که رویدادهای الحاق کریمه ،جنLLگ علیLLه اوکLLراین و مداخلLLه در
سوریه را هدایت کرده است؟
ن رو دارای
این مساله نهتنها برای ارزیابی سیاست خارجی و داخلی روسیه اهمیت دارد ،بلکLLه همچLLنین از ای 
اهمیت است که بخشهای معینی از نخبگان کرملین یک نفوذ ایدئولوژیک ،حتی اگLLر نگLLوییم هژمLLونی ،بLLر
جریانات راست افراطی در سراسر اروپا پیدا کردهاند .9خصوصا با توجLLه بLه این واقعیت کLLه این راسLتگرایانِ
افراطیِ اروپایی برنامههایی «انقالبی» در سر دارند که با عزمی جLLدی درجهت تحمیLLل و پیشLLبرد آنها تالش
میکنند :از جداساختن اروپا از سیطرهی آمریکا ،و بازسLLازی نژادپرسLLتانهی سیاسLLت پنLLاهجویی و سیاسLLت
 7عنوان اصلی این مقاله ،که در ژوئیهی سال  ۲۰۱۶بهزبان آلمانی منتشرگردید ،چنین است:
Peter Bomann (2016): Eurasismus in Russland – Ein Beitrag zur Populismus-Diskussion, Materialien für einen
neuen Anti-Imperialismus.

که ترجمهی فارسی آن ب دینقرار اس ت« :اورآس یاگرایی در روس یه :جس تاری ب رای مش ارکت در بحث پوپولیس م» .ام ا اص طالح
«اورآسیاگرایی» واژهی دقیقی برای مضمون محوری این مقاله نیست؛ چرا که هدف مولف پیونددادن تهاجم نظامی روس یه ب ه کریم ه
(در سال ،)2014و بهطور کلی سیاست خارجی تهاجمی روسیهی متاخر ،به دکترین «نو-اورآسیاگرایی» در روسیهی پوتین بوده اس ت.
این نارسایی شاید ناشی از آن بوده که جنبش سیاسیِ برآمده از این دکترین ،که مس تقیما توس ط الکس اندر دوگین ه دایت میش ود،
«جنبش اورآسیاگرایی» نام گرفته است .بنابراین ،پس از گفتگو با نویسنده بنا شد در ترجمهی فارسیِ این مقال ه ،در عن وان و سراس ر
متن ،از واژهی «نو-اورآسیاگرایی» بهجای «اورآسیاگرایی» استفاده شود .همچنین ،خواه بنا به مضمون مقال ه ،و خ واه بهدلی ل وامگ یری
مشهود طیف چپ شبهآنتی امپریالیسم (چپ آنتیامپ) از آموزههای ای دئولوژی ن و-اورآس یاگرایی ،ب ه این تواف ق رس یدیم ک ه در
ترجمهی فارسی ،واژهی «پوپولیسم» در انتهای عنوان اصلی مقاله ،با ترکیب «پوپولیسم آنتیامپریالیستی» جایگزین گردد.
 8ترجمهی یادداشتهای جانبی مولف ،در درون { } در پانویس صفحات آمدهاند .سایر پانویسها ،اصطالحات التین ی ا افزودهه ای
توضیحی از سوی مترجماند.
 }۱{ 9برای بحثی مشروحتر دربارهی راست افراطی در روسیه نگاه کنید به پایاننامهی زیر:
آندریاس اوملند (« :)2007پسا شوروی -جامعهی غیرمدنی و عروج الکس اندر دوگین :مط العهای م وردی درب ارهی راس ت اف راطیِ
برونپارلمانی در روسیهی 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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مرزی اروپا ،تا محدودسازی برخی از آزادیهای حقوقی-قانونی در سراسر اروپا .آنها همچنین موفق شLLدهاند
در برخی کشورهای اروپایی تغییرات حکومتی مطلوب خویش را ایجاد کنند ،حتی اگر برگزیت را هم درنظLLر
نگیریم.
تاثیرات این قطبیسازیهای جدید بر فضای سیاسی و بر مبارزات اجتماعی در آلمLان و جاهLای دیگLر اروپLا
چشمگیر است .در آلمان ،برای مثال ،پدیدههایی چون عروج حزب «آلترناتیو برای آلمان» ( )AfDو انشLLعاب
بعدی آن؛ رویکرد پروپاگاندیستی نشریهی کامپکت)Compact( 10؛ هراسآفریLLنی در خیابانهLLا و در فضLLای
نزا هستند کLLه خطLLوط
اینترنتی بهسختی بدون معاونت مسکو قابل توضیحاند .همهی اینها پدیدههایی بحرا 
گسل را در نظام جهانیِ حاضر آشکار میسازند .بنابراین ،آیا بینشی کلی در پس خطمشیای کLLه روسLLیه در
سیاست خارجیاش پی میگیرد وجود دارد؟ بله ،بخشهایی از نخبگان دولتی روسیه  -بهطور اثباتشدهای -
نفس الزم بLLرای پیشLLبرد جنگهLLای
یک دیدگاه ژئوپلتیکی را دنبال میکنند که به آنها انسجام و اعتماد به ِ
داخلی و خارجی را اعطا میکند.
از دید ناظران بیرونی ،از جمله در آلمان ،این دست اقدامات تهاجمیِ روسیه واکنشی تدافعیسLLت بLLه مLLوارد
زیر :پیشروی بیوقفهی ناتو و گسترش اتحادیهی اروپا بهسمت شرق؛ دکLLترین برژینسLLکی بLLرای خلLLق یLLک
قدرت واحد جهانی با درهم شکسLLتن قLLدرت متقابLLل روسLLیه11؛ تهLLاجم فنLLاورانهی سLLرمایهی آمریکLLایی؛ و
سیطرهی قدرت مالی وال استریت و بانک فدرال رزرو ایاالت متحده .بنابراین ،از این منظر ،اقدامات تهLLاجمیِ
روسیه بیشتر همچون پاسخ ژئوپلتیکی ولی انفعالیِ روسیه به از دسترفتن قدرت اتحLLاد جمLLاهیر شLLوروی و
تحقیر بزرگ ناشی از فروپاشی شوروی سابق تلقی میشLLود .درهمین رابطه ،در طیLLف چپ آلمLLان هم اغلب
تصویری از تلفات میلیونیِ مردم شوروی در جنگ جهLLانی دوم ارائ ه میشLLود تLLا تLLداوم درگLLیری ژئوپلتیLLک
قدیمیِ جنگ سرد بهعنLLوان توضLLیحی بLLرای وضLLعیت حاضLLر مطLLرح گLLردد؛ ضLLمن اینکLLه در این دیLLدگاه
یآنکه
امپریالیسم آمریکا بهعنوان مقصر اصلی جنگ سرد و تLLداوم ژئوپلLLتیکی بعLLدی آن قلمLLداد میشLLود ،ب 
سخنی از امپریالیسم شوروی و امپریالیسم کنونیِ روسیه در میان باشد .12بخشهای مهمی از نخبگان روسیه
یکنند .این
همانند پوتین فروپاشی شوروری را بهسان «بزرگترین فاجعهی ژئوپلتیکی قرن بیستم» معرفی م 
همان طرز تفکر کالسیک چپ سنتی در آلمان هم هست .از سوی دیگر ،گروههLLایی از چپ رادیکLLال چLLنین
توصیفی از علل سیاستهای تهاجمی روسیه را زیر سوال میبرند و درمقابل ،وجود بحLLران مLLداوم در سLLطح
یسازند .آنهLLا نادیLLدهگرفتن تجLLاوزات
بارآوری تولیدی ( )Produktivitätدر کل جامعهی روسیه را برجسته م 

 }۲{ 10این نش ریه توس ط ی ورگن السس ر ( ،)Jürgen Elsässerه دایت میش ود .متن زی ر ب ه نقش السس ر بهعن وان یکی از
پروپاگاندیستهای کرملین میپردازد:
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-07/juergen-elsaesser-russland-propaganda

 }۳{ 11زبیگنیو برژینسکی (« :)2015تنها قدرت جهانی  -استراتژی برتری آمریکا»:
Zbigniew Brzeziński (2015): Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. US-Ausgabe: BasicBooks 1997; Deutsche Ausgabe: Rottenburg: Kopp Verlag.

 }۴{ 12سارا واگنکنشت« :آلمان باید از ناتو خارج شود»:
Sahra Wagenknecht: Deutschland raus aus der Nato.
http://de.sputniknews.com/politik/20160705/311165950/raus-aus-nato-deutschland.html
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روسیه را یک اشتباه سیاسی میدانند ،حتی اگر [این تجاوزات] علیه سLرمایهی مسLلط غLربی باشLند .چLون
همانطور که تاریخ استالینیسم نشان داده« ،دشمنِ دشمن ما دوست ما نیست».
من بر این باورم که ارزیابی اساسی چپ سنتی ،مبنی بر اینکه سیاست خارجی روسیه پاسLLخی مسLLتقیم بLLه
شرایط نظامی و ژئوپلتیکیست ،نادرست است .درعوض ،معتقدم که ابتدا باید به وضعیت داخلی روسیه توجه
کرد .در درون جامعهی روسیه یک وضعیت انسداد اجتماعی وجود دارد که برخی از مولفههای آن عبارتند از:
ترس از ناآرامی اجتماعی؛ ناتوانی در کنارآمدن با مقLاومت طبقLاتی؛ ناکارآمLدی در ایجLاد امLنیت قLانونی ،و
ناکامی در ایجاد نوآوری ساختاری و رشد اقتصادی با تکیه بر قابلیتهای نسل جوان .بهجLLای اینهLLا ،شLLاهد
بازآراییِ تهاجمیِ انقیاد اجتماعی برپایهی فروش مواد خام هستیم.
بیش از  20سال پیش ،در مجلهی «مصالحی برای یLLک رویکLLرد جدیLLد ضدامپریالیس Lتی» ،بهتفصLLیل یLLک
رویکرد اساسی تحلیلی ارائه شد .آن متن ضمن توجه به مبارزات داخلی و خیزشهای اجتماعی در جLLامعهی
شوروی ،از مسیر بررسی تحوالت بحرانهای داخلی ،پیامدهای آنها در سیاست خارجی روسیه را تبیین کرده
بود .13مدل اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود ندارد ،اما برخی نگرشهای اساسیِ سابق همچنان در
میان مردم باقی ماندهاند .از ا َشکال مقاومت و الگوهLLای رفتLLاریِ مربوطLLه ،تا شLLیوهی مLLدیریت کارخانههLLا و
بوروکراسی در بخشهایی از جامعه .برای درک تفاوتهای منطقهای آشکار در جامعهی امروز روسیه ،پژوهش
ناتالیا زوبارویچ 14از منظرجغرافیای اجتماعی میتواند مفید باشد.
ینس سیگرت (  )Jens Siegertآن پژوهش را در مقالهای دیگر با عنوان «تز چهار روسیه» خالصه کرده است.
مضمون فشردهی این تز بدینقرار است « :این بخشهای چهارگانهی روسیه که اشتراکات کمی با هم دارنLLد
و تفاوتهایشان همچنان رو به افزایش است ،عبارتند از :کالنشLLهرهای مLLدرن مسLLکو و سLLنتپترزبورگ و
دیگر کالنشهرهای میلیونی (که در انتخابات  2011و  2011و  ۲۰۱۲عمدتا علیه پوتین رای دادند)؛ مراکLLز
صنعتی از رونق افتاده و منسوخ ،یا ب هاصطالح شهرهای تکافتاده (که پوتین بیشتر در آنهLLا رای آورده اسLLت؛
چون دولت ،رفاه حداقلی ساکنین را تأمین کرده است)؛ شهرها و روستاهای کوچکی که جوانان آنجا را تLLرک
میکنند و پیران به مرگی زودرس میمیرند (در این نLLواحی سLLطح امیLLد اجتمLLاعی نLLازل بLLود و هسLLت)؛ و
سرانجام ،جمهوریها و سرزمینهای ملی ،که ساختارهای اجتماعی-فرهنگی اغلب قدیمی و عقبماندهی آنها
بهطرز چشمگیری با سایر نقاط کشور متفاوت است (و اکثریت جمعیت عمدت ًا بهعنوان نمLLایش وفLLاداری بLLه
مرکز ،به صاحبان قدرت در مسکو رأی میدهند.)15
« }۵{ 13مصالحی برای یک رویکرد جدید ضدامپریالیستی (شمارهی « :)۱۹۹۲ ،۴پایان الگوی توسعهی نوع شوروی .متونی دربارهی
تاریخچهی رویاروییهای اجتماعی با فرمان انباشت سوسیالیستی»:
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, 99131. https://materialien.org/das-ende-des-sowjetischen-entwicklungsmodells

 }۶{ 14ناتالیا زوبارویچ« :جهانهای موازی روسیه  -مراکز پویا ،حاشیهی راکد»:
–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 {۷} 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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در آن شمارهی نشریهی مصالح ،فرض بر این بود که در شوروی دههی  1980فرآینLLد تولید ارزش و ثLLروت
توسط نیروی کار جامعه ،با مانعی اساسی مواجه بود .پرسLLترویکا نتوانسLLت این مLLانع را از میLLان بLLردارد .امLLا
بهنظر میرسد که مقررات ،نوآوریها و مواجهات بحرانی بعLدی هم در این کLار توفیLق نیافتند؛ دسLتکم در
یست که بایLLد دوبLLاره بررسLLی شLLود ،و اگرچه موضLLوع بحث حاضLLر
سطح کل جامعهی روسیه .این فرضیها 
نیست ،ولی میباید در بافتار جهتگیری جدید سیاست خارجی روسیه و بازآرایی ایLLدئولوژیک دولت روسLLیه
مورد توجه قرار گیرد .پرسشهای مهمی پیشاروی ما قرار دارند :در جLLامعهی کنLLونی روسLLیه (در مقایسLLه با
دوران شوروی) چه فضای تحرک اجتماعی و چه فرصتهایی حفظ شدهاند؟ قدرت حLLاکم ازطریLLق بLLازتوزیع
درآمدهای نفتی چه نقش و احترامی برای مردم قائل است؟ و اینکه آیا تکLرار کنLونی الگLوی قLدیمی ایجLاد
ش صنعت تسلیحاتی و اقتصLLاد تهLLاجمیِ جنLLگ سLLرد( ،احتمLLاال)
ثبات در داخل کشور ازطریق گسترش بخ 
ناشی از قدرت مردمی از پایین و ترس دولت از قیام عمومیست؟
رژیم سیاسی روسیه هنوز هم قادر به ایجاد تغییر قابلتوجهی در عادات زندگی و عادات کاری جمعیت خارج
ن بخش بزرگ از جمعیت روسیه اهداف معطوف به بارآوری [اقتصادی] و نیز قLLوانین
از کالنشهرها نیست .ای 
یشان را تا حد زیادی خودشان سازماندهی میکننLد («اقتصLاد
دولتی را دور میزنند و عمدتا حیات اقتصاد 
تمحور غLربی را بLه ُسLخره میگیرنLد .عالوهبLر این ،بLا
گاراژی» .)16آنها  -اغلب  -هر منطق بLارآوریِ ذهLنی 
شیوههای بازتوزیع مافیایی [ثروت] مواجهیم کLLه توسLLط دارودسLLتههای پلیس امنیLLتی و همچLLنین توسLLط
اعضای پلیس یا افراد مورد حمایت رژیم انجام میگیرند.
در مجموع ،یک انسداد اجتماعی مستمر ،و یک تعLLادل اجتمLLاعی خLLاص [پاتمانند] در بخشهLLای اساسLLی
جامعهی روسیه قابل شناساییست که پیکار نوآورانه برای سازماندهی مجدد سLLرمایهداری ،آنگونLLه کLLه در
غرب روسیه مرسوم است را با بنبست روبرو میسازد .درآمدهای ناشی از فروش منابع خام ،بهصورت افزایش
دستمزدها بازتوزیع میشوند ،تا شکاف بین ساختار قدرت و بخشهایی از جمعیت کشور پر گردد .یک تداوم
تاریخی در قدرت طبقاتی وجود دارد که سابقهی آن تا جنبشهای مهاجرت در روسLLیهی قLLدیم علیLLه رونLLد
[حکومتی] رعیتسازی در قرنهای  16و  17قابل ردیابیست؛ قLLدرتی طبقLLاتی که بهرغم امLواج تخLLریب
آسیبزای [تراتیک] قرن بیستم ،همچنان بهسان یک نوع رفتار خودمختاری زیرزمینی تأثیرات خود را حفظ
کرده است؛ از نحوهی معیشت جامعهی دهقانی روسیهی قLLدیم تLLا امLLروز .ارزشهLLا و هنجارهLLای روسLLتایی
روسLLیه پس از افLLولی نسLLبی در جنLLگ اجتمLLاعی دههی  ،1930کماکLLان تأثیرگLLذار بLLاقی ماندهاند .حLLتی
تبعیدهای دسLLتهجمعی ،قحطی و گرسLLنگی ،گوالگهLLا و دورهی «ارعLLاب عظیم» ( L)Großer Terrorطی
سالهای  ،۳۸-۱۹۳۷و نیز حمامخون جنگ جهانی دوم ،تنها بهطور جLزئی توانسLتهاند فرهنگهLای سLنتیِ
مبادلهی مستقیم و خودیاری از پایین را محو سازند .هنوز هم در مقاطع بحران ،مردم بهطور طLLبیعی بLLه این
راهکارها بازمیگردند.
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

 }۸{ 16دربارهی «اقتصاد گاراژی» ،برای مثال ،رجوع کنید به مقالهی جالب زیر در نشریهی تاتس:
)Die Garagenökonomie: Schattenwirtschaft in Russland, taz, 07.07.2016. (http://www.taz.de/!5318299/

9

در سطح سیاسی ،گرایش نیرومندی در روسیه وجود دارد بهسمت سLLرکوب و پسرانLLدنِ خLLاطرهی تLLراژدی
جنگ طبقاتی بیرحمانهای که نخبگان کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی قبل از جنگ جهانی دوم هدایت
کردند .گرایشی که همزمان میکوشد این واقعیت را کمرنگ سLLازد کLه تLداوم قLLدرت دولLتی [در روسLیهی
کنونی] در امتداد پیروزیهای باشکوه در برپLLایی دولت شLLوروی و ظفرمنLLدیهای ارتش سLLرخ قLLرار دارد.17
بهدلیل دوام شیوههای خودیاری چهرهبهچه رهی کشاورزان ،تا به امروز طرح افزایش بارآوری تولید تLLا سLLطح
متعارف غربیِ آن بهلحاظ اجتماعی کامال ناکام مانده است .نکتهی اصلی اینجاست که حتی گشایشهای بازار
طی روندهای پرستروئیکا و نئولیبرال هم نتوانستهاند فاصلهگیری مردم از دولت را در سپهر زندگی روزمLLرهی
روسیه بشکنند .روندهای فوق همچنین نتوانستهاند این رویه را در چارچوب جامعهی مدنی روسیه بر اسLLاس
الگوی غربیِ آن تغییر دهند (گو اینکه دولت روسیه تمایلی جدی هم بدینسمت نداشته است).
این ساختارهای واپسگرا ولی بازسازیشد ه و تداومیافتهی منظومهی قدرت در روسیه ،متأثر از جریان کنونی
جنگ در کریمLه [ ،]۲۰۱۴تقLویت خواهنLد شد .درهمین بسLتر ،بهشLیو های کالسLیک ،از بیLداری و جهش
«خطرناک» جامعهی مدنی بهسمت انواع نوآوریها بLر اسLاس الگLوی غLربی جلوگLLیری میشLLود .درعLوض،
مجتمعهای صنعتی-تسلیحاتی همچنLان بهعنLوان موتLور رشLد اقتصLادی بهطLور وسLیعی تبلیLغ و تقLویت
میشوند .18با اینحال ،بارآوری کار در روسLیه کمLترین نLرخ را در سLطح اروپLا دارد و  30درصLد کمLتر از
میانگین اروپای غربیست .لذا از دیدگاه سرمایهدارانه ،روسیه با معضل عظیمی روبروست که با نLLام «مشLLکل
یونان» ( L )Griechenland-Problemشناخته میشود؛ یعنی استفاده و توزیع منابع به شLLیوههایی منسLLوخ و
غیرمولد ،بهاضافهی مسالهی فساد .بههمین دلیل است که توضیح چپ سنتی از وضعیت ژئوپلتیکی حاضر ،با
تأکید بر محاصرهی نظامی روسیه [توسط ناتو] قانعکننده نیست.
درعین حال ،بیگمان یک محاصره وجود دارد ،که البته از نوع دیگریست :تهدیLLدی کLLه از برتLLری غیرقابLLل
نفوذ فناوری اجتماعی غربی ،نوآوریهای سرمایهدارانه و بازسازیهای تهاجمیِ در اقتصاد غرب ناشی میشود
و کانون قدرت روسیه را با جنگ سرد اقتصادی جدیدی مواجه کرده است .19توسل به سLLناریوهای نظLLامی و
تنشهای غیرقابل درک در ژئوپلتیک ،با انواع مصالح جدید مانند جنگ اطالعاتی مدرن (که جایگزین جنLLگ
ایدئولوژیک قدیمی کمونیستها شد ه) ،تلفیق شدهاند .از نظر ساختاری ،معضل جهانی عقبمانLLدگی روسLLیه،
همانند دورهی پیش از جنگ جهانی اول ،در حال تکرار است .در روسLLیهی آن زمLLان هم پدیLLدهی «انسLLداد
اصالحات» وجود داشت؛ «رژیمی کهن »20حاکم بود که از هرگونه درک جامعی ناتوان بLود و بایLLد میLLدان را
خالی میکرد .رژیم ترازی در آن مقطع ،فرار رو به جلو بهسمت جنگ را انتخاب کLLرد .امLLروزه هم ماننLLد آن
 }۹{ 17سوتالنا الکسیویچ در کتاب ستایششدهی «زمان دستدوم :زندگی بر روی ویرانههای سوسیالیس م» ،ت اریخ اتح اد جم اهیر
شوروی را بهروش نامتعارف تاریخ شفاهی و از خالل تاثیرات و روایتهای فردی واکاوی کرده است:
Swetlana Alexijewitsch (2015): Secondhand-Zeit: Leben auf den Trümmern des Sozialismus, suhrkamp
taschenbuch 4572.

نظامی-استراتژیک «انقالب نظامی آرام روسیه»نگاه کنید به:
ِ
 }۱۰{18برای مطالعهی اثرات
Gustav Gressel: Russia's Quiet Military Revolution and What it Means for Europe.

گ سرد» از شمارهی چهارم نشریهی «مصالح»:
 }۱۱{ 19در اینباره نگاه کنید به فصل «اقتصاد شوروی در جن 
)„Die sowjetische Ökonomie des Kalten Kriegs“, in: MATERIALIEN, Nr. 4, 132-150 (Anm .5
20 ancien regime
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دوران آزادی انتقاد ،آزادی اطالعات و مطبوعLLات ،و آزادی سLLازمانهای سیاسLLیِ  ،پایههLLای قLLدرت حکLLومت
ْ
روسیه را متزلزل خواهند کرد؛ همچنانکه سLLازوکارهای فاسد بLLازتوزیع ثLLروت و نLLیز مLLاهیت و تLLاریخچهی
تاریک کل نخبگان قدرت را آشکار خواهند ساخت .نخبگLان روسLیه از بازشLدن این جعبهی پانLدورا هLراس
دارند .و بر این باروند که اگر به رویکردهای نوآورانه بر اساس مدلهای غربی بهطور جدی مجال بروز بدهنLLد،
با خطر فروپاشی قدرت و جنگ داخلی اجتماعی مواجLLه خواهنLLد شد؛ و اینکه در اینصLLورت یLLک «میLLدان
روسی[ »21از اعتراضات عمومی سیاسی] پا خواهد گرفت ،که حتی بدتر از نمونهی اوکراینیِ آن خواهد بود.22
در الیهی زیرین سطح سیاسیِ مشهود ،طبقهی حاکم در روسیه با مقLLاومت اجتمLLاعی ،انسLLداد و سLLنتهای
خودیاری بدیل «در میان مردم» (نظیر نمونههLای مکLرر آن در تLاریخ روسLیه) دسLتوپنجه نLرم میکند .و
Lرب
همهی اینها در شرایطیست که «ایدهی روسی» ( L )Russische Ideeدربارهی وضعیت میان شرق و غْ L
بازتابهای زیادی در میان متفکران طبقهی حاکم 23دارد ،حال آنکLLه هیچ بLLدیل انقالبی ریشLهداری ،نظLLیر
«حزب سوسیالرولوسیونرهای چپ» در سال  ،1918وجود ندارد .بنابراین ،بر چنین بستری ،چهLLرهای مثLLل
الکساندر دوگین میتواند عناصر سنتی را بدون هیچ دردسری گردآوری کرده و درجهت منافع طبقهی حاکم
پرورش و بسط دهد ،بیآنکه بیدرنگ با اتهام گرایش فاشیستی روبرو شود.

 .۲نو-اورآسیاگرایی
در حال حاضر ،توجه به این موضوع اهمیت دارد که چگونه بLLرای ایجLLاد یLLک جLLایگزین ایLLدئولوژیک در پی
نابودی لنینیسم ،یک فلسفهی جهانیِ ( )Weltphilosophieجدید در ستاد کLLل نخبگLLان روسLLیه و کLLرملین
شکل گرفته است؛ فلسفهای که (نزد چپ آلمان) با نام الکسLLاندر دوگین شLLناخته میشLLود .24متLLون دوگین
اکنون نهتنها در رژیم روسیه مورد اقبال وسیعی قرار گرفتهاند ،بلکه کمابیش بLLه مبنLLای ایLLدئولوژیک اصLLلی
تهاجمات کنونی جبههی راستگرایان در سطح جهانی تبدیل شدهاند .این ایدئولوژی و سیاست واقعی ( reale

 ) Politikبا هم همخوانی کامل ندارند ،و نباید هم چنین ادعایی کرد .در شرایط حاضر ،رویکرد پرنفLLوذ نLLو-
اورآسیاگرایی این امکان را یافته است که  -در پسزمینه  -برای سیاست واقعیِ دولت روسLیه نقش عمLدهای
خصوص باشگاه ایزبورسک (
ایفا کند و رهنمودهای اساسی ارائه دهد .یک اتاق فکر غیررسمی کلیدی در این
ْ
 )Isborsker Klubاست که در سپتامبر  2012تأسیس گردید .این اتاق فکر ،بهمیانجی معLLاون نخس Lتوزیر
دیمیتریج روگوزین ( ،)Dmitrij Rogosinکه مسئول صنایع تسلیحاتیست ،مدیران صنایع ،نخبگان ارتش و
21 russischer Maidan
22 {۱۲} 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 {۱۳} Vgl. Höllwerth, 123 ff.

 }۱۴{ 24الکساندر دوگین (« :)۲۰۱۵کشاکشهای آینده – بازگشت ژئوپلتیک»

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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بسیاری از سیاستمداران و ایدئولوگهایی مانند الکساندر دوگین را در پیوند مسLتقیم بLا یکLدیگر قLرار داده
است .25اینکه رژیم روسیه هر از چندگاهی فنآوران سیاسی خود را تغییر میدهد و در مواقعی که الزم ب هنظر
میرسد عملگرایانه عمل میکند ،موضوع دیگری است .زرادخLانهی جدیLLد قLLوانین سLLرکوبگر ،مجازاتهLLای
اردوگاهی (  ،)Lagerstrafenانحراف از عدالت قضLایی ،و سLرکوب مظLاهر آزادی عقیLLده و آزادی مطبوعLLات،
همگی نشانگر انطباقیابیِ سریع حکومت روسیه با اشکال قبلی دیکتLLاتوری حLLزبی تحت نظLLام کمونیسLتی
هستند.26
همانطور که چارلز کالور در بررسی اخیر خود 27نشLLان داده اسLLت ،گفتمLLان ایLLدئولوژیک دربLLارهی توجیLLه
دشمنی قدیم-جدیLLد (پس از فجLLایعِ ناشLLی از شLLوکدرمانیِ در اوایLLل دههی  1990و بحLLران )۱۹۹۸-۹۹
بهطُ رق مختلف بازسازی شده است .نقش محLLوری «نLLو-اورآسLLیاگرایی» درایLLدهی جدیLLد دولت در روسLLیه و
جهتگیری استراتژیک سیاست خارجیِ آن کام ً
همچنان که خاستگاه آن نزد پیشینیان در دهههای
ال مشهود ؛است
 ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰نیز قابل ردیابیست  .دکترین جدید غیررسمی دولت روسیه برای اولینبار در دههی 1990در
کتابی از الکساندر دوگینبا عنLوان «بازگشت ژئوپلتیLک» مLدون شLد و درشLمارگان بLاالیی منتشLر گردید .
امروزه این دکترین که در ابتدا نامانوس و کمابیش باطنی گرا تلقی میشد ،نقش نظLLریهای محLLوریبLLرای
انقالب راستگرایانهی جهانی را برعهده گرفته است ؛ نظریهای که از هستهی سخت دولت روسیه و نخبگان
محافظهکارش ،تا «دولت 28
نهLای مرتبLط بLا آنهLا ،بLر روی آن
ژرف» (  ،)tiefer StaatسLرویسهای مخفی و ارگا 

توافLLق کردهاند .بسLLیاری از مLLوارد زیLLر بLLا این «دولت ژرف» و جنLLگ اطالعLLاتی ()Informationskrieg
هدایتشده از سوی آن پیوند دارد :قتلهLLای سیاسLLی شخصLLیتهای کلیLLدی در اپوزیسLLیون؛ دوپینگهLLای
اجباری در عرصهی ورزش بینالمللی ،تشکیل بانLLدهای [راسLLت افLLراطی] موتورسیکلتسLLوار در کشLLورهای
خارجی ،حمایت و هدایت هولیگانها ،ارتش ترولها در اینترنت؛ تا «مردان کوچک سبز» 29در کریمه ،که
ی که پوتین ناگهان اعالم کرد که آنهLLا بخشLLی از
وابستگی آنان به کرملین در ابتدا انکار میشد ،تا زمان 
ابتکارعمل وی برای تحقLLق طLLرح دیLLرین«بازگردانLLدن » کریمLLه بLLه روسLLیه بودهاند

ن ب Lر اینهLLا،
 .افLLرو 

گمانهزنیهایی دربارهی احتمال حمایت مالی الیگارشهای کرملین از طرح برگLزیت وجLود دارد ،کLه هنLوز بLا
اند
مدارک موثقی مستند نشد ه .
 }۱۵{25مارکوس ونر (« :)2016جنگ سرد پوتین .روسیه چگونه غرب را از پیش خود میراند؟».
Markus Wehner (2016): Putins kalter Krieg. Wie Russland den Westen vor sich hertreibt. München: Knaur.

این کتاب بهترین ارزیابی (بورژوایی) از سیاست کنونی رژیم روسیه است .کتاب همچنین شامل فصلی در م ورد ارتب اط ب ا پوپولیس م
جناح راست در اروپا است که در این نوشتار هم مورد بحث قرار گرفته است.
26 {۱۶} Neue Zürcher Zeitung, Auf Orwells Spuren:
http://www.nzz.ch/international/europa/russland-verschaerftueberwachung-auf-orwells-spuren-ld.91521

 }۱۷{ 27چارلز کالور (« :)۲۰۱۶باد سیاه ،برف سفید :عروج ناسیونالیسم روسی».
Charles Clover (2016): Black Wind, White Snow. The Rise of Russia‘s Nationalism, New Haven and London.

الکساندر هولورٍث« :امپراتوری مقدس اورآسیایی الکساندر دوگین :تحلیلی گفتمانی از راستگرایی افراطیِ پساشوروی»:
Alexander Höllwerth (2007): Das sakrale eurasische Imperium des Aleksandr Dugin. Eine
Diskursanalyse zum postsowjetischen Rechtsextremismus, Stuttgart: ibidem-Verlag.

 .28در فارسی ،اصطالح «دولت در سایه» به مقصود مولف نزدیکتر است/ .م.
29 kleine grüne Männchen
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نو-اورآسیاگرایی از چندین مولفهی اصلیِ سازنده تشکیل شده است که بهطور دلخLLواه مLLورد اسLLتفاده قLLرار
میگیرند .هستهی ژئوپلتیک آن به هالفورد مکینLLدر ،30جغLLرافیدان انگلیسLLی در دورهی امLLپراتوری بریتانیا
برمیگردد .این نظریه ،سپس توسط کارل هاوسهوفر ( )Karl Haushoferبرای کاربست در سیاست خارجی
آلمان پس از جنگ جهانی اول اقتباس شد 31و همراه با سایر مفاهیم امپریالیستی ،بLه تLدوین مکتLبی بLرای
ساخت «فضای بزرگ اروپا» ( L)Großraums Europaتوسط نازیها یاری رساند .بنا بر آموزههای این مکتب،
و در تصور نازیها (در سال  ،)۱۹۴۰جهان به سه قلمرو بزرگ تقسیمبندی میشد .به اینترتیب ،در تقابل بLLا
روند جهانیشدن و نظریهی رشد جهانی سLرمایهداری بLه رهLبری ایLاالت متحLده ،یLک نظLریهی فضLاییِ (
یکند که بازار جهانی غLLربی در
 L )Raumtheorieجداکننده قرار تکوین یافت .این نظریه ،فضایی را توصیف م 
آن مداخله و حکمروایی نمیکند؛ نه از نظر سیاسی ،نه اقتصادی ،و مهمتر از آنها نLLه از نظLLر «تمLLدنی» .در
این نظریه همچنین بر یک جداسازی تأکیLLد میشLLود (مشLLابه بLLا ایLLدهی اسLLتالینی «سوسیالیسLLم در یLLک
کشور») ،که بناست جایگزینی برای انحطاط غرب ،با همهی شبهآزادیهای ادعاییاش ،و خصوصا جLLایگزینی
ح ُزدایی از جهان (  )Seelenlosigkeitو سلطهی خودگرایی فردی فراهم آورد.
برای رو 
الکساندر دوگین خواستار یک انسان نوین است؛ یک انقالبی عجول همانند بلشویکها یا نیچه .در آموزههLLای
وی«شورگرایی» (  ،)Passionarität/Passiarnostبهعنوان یک سیماسازی فکری ،نقش ویژهای ایفا میکند .به
گفتهی او ،انسانها انواع مختلفی دارند که برجستهترین آنها افراد بهاصطالح پرشور هستند .مشخصهی چنین
افرادی «شور زیاد ،آرمانگرایی ،تمایل به فLLداکاری ،قهرمLLانی ،و ارادهی بیقیدوشLLرط بLLرای تغیLLیر جهLLان»
است .32اقدامات این قبیل افراد میتواند پیشرفتهای نوآورانهای را که روسیه بLLه آنهLLا نیLLاز دارد ،بهارمغLLان
بیاورد .پوتین در سخنرانی سال  2012با ستایش آشکاری از این سازهی فاشیستی «شورمندی» یاد میکند:
«اینکه چه کسی رهبری [جهان] را بر عهده بگیرد و چه کسی به حاشیه رانده شود و بهناچار استقالل خود
را از دست بدهد ،نهتنها به پتانسیل اقتصادی ،بلکه در وهلهی نخست به ارادهی هر ملت بستگی دارد  .اینکه
 30هالفورد جان مکیندر ( ،)Halford John Mackinder: 1861 –1947جغرافیدان و سیاستمدار بریتانیایی ،یکی از واضعان مفاهیم
ژئوپلتیک و ژئواستراتژی بود که نقش موثری در تبدیل این مفاهیم به رشتههایی مستقل در س پهر آک ادمی داشت .ش هرت مکین در
عمدتا مرهون معرفی مفهوم و نظریهی «هارتلند» ( )Heartlandاست که نخستینبار ب هسال  1904در اثری با عنوان «محور جغرافیایی
تاریخ» آن را مطرح ساخت .این نظریه بعدها بر اندیشکدههای سیاسی دولتها و سیاستهای خارجی قدرتهای جهانی ت أثیر زی ادی
گذاشت .مکیندر که حامی سرسخت آرمان وحدت امپراتوری بریتانیا و توامان یک ضدبلشویک سرسخت بود ،در اواخر س ال ،1919
طی جنگ داخلی روسیه ،به مقام کمیسر عالی بریتانیا در جنوب روسیه منصوب شد .وی در جریان این ماموریت ،ض من تالش ب رای
متحدسازی نیروهای سفید ،کوشید ضرورت ادامهی حمایت بریتانیا از نیروهای سفید را برای دولت متبوعاش برجس ته س ازد .دومین
اثر مهم مکیندر ،کتاب «آرمانهای دموکراتیک و واقعیت :مطالعهای در سیاست بازسازی» بود که در سال  1919منتشر گردی د .این
کتاب بهواسطهی برجستهسازی نقش عوامل ژئوپلتیک ،تاثیرات مشهودی ب ر توافق ات «کنف رانس ص لح پ اریس» برج ای گذاش ت.
مشهورترین نقلقول کتاب یادشده چنین است« :نیرویی که بر اروپای شرقی حکمرانی کند ،بر هارتلند فرمان میراند؛ ن یرویی ک ه ب ر
هارتلند حکم براند ،بر سرزمینهای احاطهشده در اقیانوسها («جزیرهی جهانی») فرمان میراند؛ و نیرویی ک ه ب ر «جزی رهی جه انی»
حکم براند ،بر سراسر جهان فرمانروایی خواهد کرد .».متاثر از همین آموزه ،نمایندگان قدرتهای جهانی در جری ان کنف رانس ص لح
پاریس ،اروپای شرقی را بهعنوان مسیر حیاتی استراتژیک برای دسترسی ب ه هارتلن د درنظ ر گرفت ه و کوش یدند ت ا این منطق ه را -
بهمنظور جداسازی آلمان و روسیه  -همچون نواری از کشورهای حائل بازآرایی کنند( .تلخیص و ترجمه از ویکیپدیا/م).
 31رودولف هس ،منشی هیتلر که در نوشتن کتاب «نبرد من» کمک شایانی کرد ،از شاگردان نزدیک هاوسهوفر بود .در سال ،1923
زمانی که هس و هیتلر پس از کودتای موسوم به «سالن آبجوی مونیخ» (  )Munich Beer Hall Putschزندانی بودند ،هاوسهوفر
بهمدت شش ساعت در زندان از آنها دیدار کرد و نسخههایی از دو کتاب «جغرافیای سیاسی» فردریش راتزل ( )Friedrich Ratzelو
«دربارهی جنگ» کالوسویتس (  )Clausewitzرا به آنها هدیه داد .پس از جنگ جهانی دوم ،هاوسهوفر تاثیرگذاریاش بر افکار هیتلر
را انکار کرد و مدعی شد که حزب ناسیونالسوسیالیست آموزشهای رودولف هس در حوزهی ژئوپلتیک را تحریف ک رده اس ت .ام ا
یان کرشاو ( )Ian Kershawیکی از زندگینامهنویسان هیتلر می نویسد« :تأثیر هاوسهوفر [بر هیتلر] احتما ًال بیش از آن چیزی بود که
پروفسور مونیخ بعدها آمادگی تصدیق آن را داشت»[ .ترجمه از ویکیپدیا /م].
32 {۱۸} Höllwerth, 142.
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هر ملت ،بر اساس انرژی درونیاش که ل ِو گومیلف ( L )Lev Gumilevآن را «شورمندی» نامید ،تا چه ح د

توانایی حرکت رو به جلو و پذیرش تغییر را داشته باشد».33
بنابراین ،اینکه یک کشور وابسته بشود یا نه ،صرفا به پتانسیل اقتصادی آن بستگی ندارد ،بلکه همچLLنین بLLه
عامل ذهنی ،یعنی به «انسان نLLوین» (آنطLLور کLLه گومیلLLف آن را نامیLLده است) بسLLتگی دارد؛ بLLه توانLLایی
پیشرفتن و استقبال از تغییر .با این اوصاف ،میتوان گفت این همان نسخهی روسی صورتبندی مککینزی
( )McKinseyاست.
عالوهبر این ،در اینجا آموزههای فلسفهی دولت کارل اشمیت نازی هم وارد کLLار میشLLوند؛ یعLLنی توسLLل بLLه
دشمنیهای فلسفی و سیاسی که قب ً
ال در قرن نوزدهم بین غربگرایان و اسالووفیلها در جریان بLLود (ماننLLد
مخالفت بین سوسیالدموکراتها و سوسیالرولوسیونرها و بسیاری موارد دیگر) .این پدیLLده ،خصوصLLا وقLLتی
مشهود میگردد که بهصورت هفتگی در تلویزیون رسمی روسیه اعالم میشود؛ هماننLLد وقLLتی کLLه اینجLLا در
آلمان در برنامهی گفتگوی زندهی تلویزیونی آن ویل ( L)Anne Willقابلرویت است .نقد تمدن معاصر غربی
یست؛ یLLک نLLوع فاشیسLLم
توسط الکساندر دوگین و اکنون توسط رژیم روسیه ،نوع فاشیستی نقد سرمایهدار 
سفیدپوست در تبعید ،نظیر ایLLوان ایلین
ِ
مدرن با توسل به فلسفهای ارتجاعی که در گذشته توسط فیلسوفان
( ،)Ivan Ilyinدنبال میشد .ایلین اسLLتدالل میکLLرد کLLه انقالب روسLLیه در سLLال  1917بیLLانگر فقLLدان
خویشاحترامی 34ملت روسیه و معنویت نادرست 35طبقهی حاکم بود .آمیزهی ایدئولوژیک جدیLد دوگین ،دو
حوزهی متفاوت از آموزههای نامتجانس را در مالطی ایدئولوژیک بLLا یکLLدیگر تLLرکیب میکند :یکی نظLLریهی
فضLLای بLLزرگ ژئوپلLLتیکی بLLرای اورآسLLیا و نظم فضLLایی ضLLدآمریکایی و ضLLدآتالنتیکی برآمLLده از آن (از
والدیوستوک تا پرتغال)؛ و دیگری ،اسLLطورههای مبهم اورآسLLیاگرایی و عناصLLری از نظریههLLای بیگLLانگی و
مبانی نقد اقتدارگرایانهی ضدلیبرالی بر دموکراسیهای غربی.
نظریهی نو-اورآسیاگرایی وظیفهی مهمی را برای رژیم روسیه انجام میدهLLد :روسLیه ،و نLیز اتحLاد جمLاهیر
شوروی ،در تاریخ خود از زمان فتح بخشهایی از آسیا ،هرگز نتوانستند یک دولت ملی کام ً
ال روسی را مستقر
سازند؛ یعنی قادر نبودند ناسیونالیسم کالسیک را ایدئولوژی اصلی خود قLرار دهنLLد .زیLLرا روسLیه و شLLوروی
بهدلیل تسخیر و ادغام مناطق استعماری در محLLدودهی سLLرزمینیِ خLLود ،بهواقLLع مصLLداقهای یLLک «دولت
چندقومی» ( )Vielvölkerstaatبودند .درحالیکه کشورهای اروپای غربی سLرزمینهای استعماریشLان را در
بیرون از مرزهای متعارف کشور خویش داشتند ،برای دولتهای شوروی و روسیه این سLLرزمینها در داخLLل
مرزهای وسعتیافتهی خود روسیه واقع بودند .تاریخ اسLLتعماری روسLLیه بLLه فتح نووگLLورود ( )Nowgorodو
حومهی دریای بالتیک ،و فتح غازان ( ،)Kazanآستاراخان و بسیاری از مناطق در سیبری و آسیای مرکزی از
قرن شانزدهم بهبعد برمیگردد .کشورهای امروزی آسیای مرکزی که اکثرا مسلماننشین هستند (ازبکسLLتان،
قزاقستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،ترکمنستان) ،تنها در قرن نوزدهم به مسLLتعمرات روسLLیه تحت نLLام کلی
ترکستان بدل شدند و اکنون بخشی از مدعای مسLکو بهعنLوان منطقهی نفLوذ اورآسLیا محسLوب میشLوند.
 }۱۹{ 33سخنرانی پوتین (http://en.kremlin.ru/events/president/news/17118 :)۲۰۱۲
34 fehlender Selbstrespekt
35 fehlgeleitete Spiritualität
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بههمین دلیل ،ناسیونالیسم قومی کالسیک بهعنوان ایدئولوژی اصلی دولتی ،یا محکوم به ن Lابودی بLLود ،و یLLا
میباید با ایدئولوژی نو-اورآسیاگراییِ که معطوف به یLک تمLدن «دیگLر» اسLت ،بLازترکیب شLود .بLا اینکLه
«روسیسازیِ » قلمرو امپراتوری روسیه ،از طریق زبان ،مهاجرت و تکنیکهای سلطه ،طی قرنهای نوزدهم و
بیستم نقش مهمی ایفا کرده بود ،ولی هرگز نتوانست فرهنگها و ادیان و باورهای مختلف را در یک شLLیوهی
زندگی و فرهنگ مشترک متحد سازد .و چون سوسیالیسمِ انترناسیونالیستی بهسان یک عامل پیونددهنده -
از از دههها پیش  -از میان رفته است ،تنوع قومی یادشLLده میبایسLLت در عصر پساشLLوروی بهمیLLانجی یLLک
ایدهی فراگیر جدید درخصوص دولت و توسع هطلبی ملی مدیریت گردد؛ ایدهای که توامان با منافع اقتصادی
معطوف به دسترسی به قلمرو/فضای بزرگتر همخوانی داشLLته باشLLد .این هدفگLLذاری را میتLLوان بLLا تالش
اتحادیهی اروپا برای یافتن یک ایدهی پان-اروپایی مقایسه کرد ،که تالشیست در راستای برپLLایی جLLامعهای
وسیعتر برمبنای «ارزشهای مشترک» ،که متضمن باور و تعهد مشترک به ضمانتهای قانونی و یادبودهLLای
تاریخی مشترک اروپایی هستند .از این منظر ،نو-اورآسLیاگرایی نسLخهی روسLیِ طLرح اتحLادیهی اروپاست.
برای نخبگان روسیه ،وضعیت حاضر شبیه به آن چیزیست که زمانی برای حزب دولتی سابق در یوگسالوی
اتفاق افتاد :هنگامیکه مدیران کمونیست هدایتکنندهی دولت ،ناگهان به ناسیونالیستهای سرسخت تبدیل
شدند .میلوسویچ نمونهایست از تبدیل حزب کمونیست صربستان به یک حزب ناسیونالیست (در ۱۹۸۶-۸۷
یسازیِ مسایل اجتماعی ،پاسخی بود به مبارزات طبقاتی؛ فرآینLدی کLه سLرانجام بLه یLک
) .در پی آن ،قوم 
جنگ داخلی خونین و طوالنی منجر شد.
ت افLLراطی
جنبشهای جدید ضدجهانیسازی در اروپای غربی ،که عمدتا بLLه ایLLدئولوژیهای راسLLت یLLا راس L
گLLرایش دارنLLد (ماننLLد نمLLونهی متLLاخر آن در جنبش برگLLزیت بLLرای خLLروج از اتحLLادیهی اروپا) ،کLLام ً
ال بLLا
ژئواستراتژی روسیه مطابقت دارند و بهخوبی با آن مفصلبندی میشوند .هنگامیکه حLLزب «آلترنLLاتیو بLLرای
آلمان» ( L)AfDبا اطمینان و وقاحت مردم را علیه «آلمان آلوده به چپ-سرخ-سبز  »1968تحریک میکرد،
چنین تحرکاتی ،جدا از ریشههایش در نژادپرستی آلمانی ،با واکنش مثبت ماشین تبلیغاتی مسکو مواجه شد
ف است به ایجاد
و توسط آن حمایت گردید .36چشمانداز چنین اقدامها و حمایتهایی از جانب روسیه معطو 
یک شبکهی سراسری اروپایی از جریانات راستگرا .استراتژی دولت روسLLیه بLLرای تحقLLق این چشLمانداز آن
توامان بهمعنای
ت یابد ،که
راستگرا به هژمونی ایدئولوژیک علیه اتحادیهی اروپا و ناتو دس 

است که پوپولیسم
ْ
رویارویی با جنبش مهاجرت و جنبشهای آزادیخواهانه نیز خواهد بود .در همLLان حLLال کLLه حLLزب  AfDو
دیگر جریانات راست افراطیِ اروپا مشغول همکاری با مسکو هستند ،نخبگان کرملین جاهطلبیهای ملی را با
پسزمینهی یک چشمانداز جهانی نوین تلفیق میکننLد .بLدین تLرتیب ،مسLکو مصLالح ژئوپلLتیکی را بLرای
یسازد.37
هدایت جریانات راست افراطی فراهم م 

36 {۲۰} http://www.sueddeutsche.de/politik/proteste-gegen-afd-aufmarsch-der-wut-1.2974815-2
« }۲۱{ 37پوپولیسم راستگرا :جوانان  AfDو جوانان حامی پوتین متحد میشوند»:
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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در میان نخبگان ارکان رهبری روسیه ،بهرغم همهی گشودگی به روی مصرف غربی و تنوع فرهنگی ظاهری،
پیوستگی و توافق عظیمی بهلحاظ جهLLانبینی و تLLداوم سیاسLLت سLLرکوبگرانه قابLLل مشLLاهده است .در پی
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،هیچگونه تغییر واقعی در سطح نخبگانِ ارتش ،پلیس ،سرویسهای مخفی و
38دیگر نخبگان دولتی رخ نداد .اهداف تعریفشده که در ابتدا ازطریق یک کودتای مضاعف دنبLLال میشLLدند
{اولین کودتا که در سال  1991توسط نخبگان قدیمی انجام گرفت ،تحت رهبری یلتسین دفع شد؛ کودتای
دوم در سال  1993توسط خود یلتسین علیه پارلمان سرکش سازماندهی شد} ،کمی بعد در سومین تالش
و تحت هدایت پوتین ،با انسجام و بدون هیاهوی زیاد محقق شLدند .کالور ( L)Cloverاین تLداوم تالشهLای
نخبگان قدیمیِ مخالف بازار جهانی را بهخوبی ردیابی کرده است .او نشان میدهد کLLه بعLLد از سLLقوط اتحLLاد
جماهیر شوروی ،این نخبگان چگونه بهمیانجی دولت ژرف سLLرویسهای مخفی ،کLLه کماکLLان بLLه حیLLاتاش
ادامه میداد ،عمل میکردند و زمام امور را بهدسLLت داشLLتند .در دههی  1990مباحثLLات داغ و پLLردامنهای
دربارهی استراتژی ژئوپلتیکی  -در پشت صحنهی سیاست رسمی  -درگرفته بود ،که مضمون اساسی آن بLLه
بازسازی ژئوپلتیکی روسیه مربوط میشد .اینک بر کسی پوشیده نیسLLت کLLه فیلسLLوف الکسLLاندر دوگین در
خدمت ستاد کل ( L )Generalstäblernتصمیمسازی دولت روسیه بوده اس Lت؛ همLLانطور کLLه در تحقیقLLات
کالور هم بهطور مستند نشان داده میشود .39در اظهارات خود پوتین ،نشانههای زیادی وجود دارد که نشLLان
میدهند در حال حاضر این نوع ژئوپلتیکْ نسخهی اصلی استراتژی کالن دولت روسLLیه اسLLت .گLLو اینکLLه در
کنار آن ،مسیر نوآوری ناکاممانده در دورهی مدودف ،که ادغام بیشتر در بازار جهانی را در اولویت قرار میداد
و وابسته به کارکرد روان فرآیند ادغام بود ،هنوز کامال حذف نشده است .طبعا در رژيم روسيه مديران بابرو ِز
بازار جهاني و روشنفكران گشوده به روی نظم جهانی هم وجود دارند .برای دانسLLتن این موضLLوع نیLLازی بLLه
مرور «اسناد پاناما» نیست .نحوهی رهبری بانک مرکزی روسیه توسط الویرا نابیولینا ،نشاندهندهی وابستگی
روسیه به مدرنترین روشهای حرکت و جهتیابی در بازارها و نLیز توانLایی مقابلLه بLا مخLاطرات آنهاست.40
شماری از این بازیگران جهانی ،جزو رهبران بازار جهانی در شاخههایی از مواد خام هستند ،که زیربنای مالی
برای تشدید تهاجمی استراتژی کالن روسیه را فراهم میسLازند .بLا اینحLال ،پس از شLروع سLومین دورهی
ریاستجمهوری پوتین ،در پذیرش نیمهرسمی اورآسیاگرایی از جانب پوتین میتوان خطوط «جهانبینیِ» (
 L)Weltanschauungخاصی را مشاهده کرد که راه احیای عظمت روسیه ،هم از نظLLر فضLLایی و هم بهلحLLاظ
سیاسی را نشان میدهد :یک بینش انتقامجویانه (  L )revanchistischکه میکوشد تحقیر بزرگ مربوط بLLه از
دستدادن قدرت در اثر سقوط اتحاد جماهیر شوروی را تعدیل کند.
ت از مرزبندی جدیLد حوزههLای نفLوذ روسLیه در اروپLا و
بر اساس این جهانبینی ،هدف حداکثری عبارتس 
ایجاد محور برلین-پاریس-مسکو برای تأمین منافع متقابLل؛ موقعیLتی کLه آمریکاییهLا و همهی برنامههLای
تجارت فرا-آتالنتیکی ( L )TTIPرا از میدان دور نگه دارد؛ و درعوض ،اتحادیهی اروپا را به جامعهی اقتصLLادی
38 tiefer Staat der Geheimdienste
39 {۲۲} Wehner, Anm. 15.
40 {۲۳} http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21696946-russian-economy-bad-way-elviranabiullina-has-saved-it?spc=scode&spv=xm&ah=9d7f7ab945510a56fa6d37c30b6f1709
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اورآسیا پیوند دهد .41توصیف تهاجم روسLیه بLه کریمLه بهعنLوان سLرآغاز یLک «جنLگ سLرد جدید» ،یLک
نامگذاری نسبت ًا خنثی است .چLLون در وضLLعیت حاضLLر ،با جنگی مLLانوری/متحLLرک در جبههی ایLLدئولوژیک
(«جنگ اطالعاتی») ،و نیز جنگی داغ در جبهههای اوکراین و سوریه مواجLLه هسLLتیم؛ جLLایی کLLه هیچچLLیز
«سرد» و منجمد نیست ،بلکه همهچیز در حرکت است .در همین راستا ،در جبهههای تبلیغLLاتی و متحLLرک
در کالنشهرها ،میباید حقایق و فاکتها را با رواج اتهام «دروغگوییِ مطبوعات» نابود ساخت42؛ و این همLان
کاریست که امروزه نوههای بلشویستهایی که از حدود صدسال پیش استاد دروغگLLویی و سLLرکوب حقیقت
بودهاند ،انجام میدهند .انتقاد از مجموعهی مطبوعاتی اشپرینگر در دههی  ،۱۹۸۰هدف روشنگری را دنبLLال
میکرد؛ و عمل روشنگری دقیقاً همLLان چیزیسLLت کLLه اوبLLاش امLLروزی میخواهنLLد ازطریLLق خصLLومت بLLا
«مطبوعات دروغگو» ( )Lügenpresseمانع از آن شوند.
مسکو با جهتگیری جدید خود میتواند بر یک جانبداری دوگانLLه تکیLLه کند :از یLLک سLLو ،ازطریLLق سLLنت
ناگسستهی نفوذ تبلیغاتی به اروپای غربی؛ نفوذی که در امتداد کارکردهای احزاب کمونیست قدیمی ،اکنون
در آلمان توسط حزب کمونیست آلمان ( L)DKPو روزنامهی پرخوانندهی یونگهولت ( L)Junge Weltدنبال
میشود و پیوندهایی هم با یک جنبش سLLازمانیافتهی صLLلح دارد؛ و از سLLوی دیگLLر ،ازطریLLق راسLتگرایی
فاشیستی در اروپا ،که از زمان بحران  2008و همچنین پس از «جنبش میدان» در اوکLLراین () ۲۰۱۳-۱۴
بهشدت رشد کرده است .هر دو شکل این جریانات سیاسی نهفقط متLLأثر از مسLLکو بودهانLLد ،بلکLLه کمLLابیش
پیوندهایی با هم داشتهاند؛ ازجمله در آمادهسازی برای برخی برنامههLLای اقLLدام مشLLترک ،ماننLLد مالقLLات در
جریان کنفرانس «زمستان صلح»  .۲۰۱۴-۱۵از آن زمان ،اصطالح جبههی عرضLی ( L)Querfrontورد زبLان
تحتتأثیر پسزمینهی نفوذ روسLLیه بLLر کمونیس Lتهای
همگان شده است .43فعالیتهای جنبش صلح عمدتا 
قدیمی قرار دارد .بدینترتیب ،اعتبار این جنبش پیش از هرچیز بهدلیل ایسLLتادن در جLLانب دولت تجLLاوزگر
یمآبانهی دولت روسیه از دست رفتLLه است .چLLرا کLLه جریانهLLای
روسیه ،یا سکوت در برابر اقدامات امپراتور 
فوق با تمرکز صرف بر محاصرهی روسیه توسط غLLرب ،روسLLیه را بهسLLان قربLLانی «غLLرب» قلمLLداد میکنند.
نشریهی کامپکت ( ،)Compactبرای مثال ،همین دیدگاه را تLرویج میکند .این نشLریه ،چنانکLه بهروشLنی
پیداست ترکیبی از تبلیغات ضدآمریکایی ،گفتمان ضداقلیتها و گفتمان ناسیونالیستی را بهکار میبنLLدد کLLه
روایت روسیِ اورآسیاگرایی (نو-اورآسیاگرایی) بنا شده است.44
ِ
مبنای استداللی آنها آشکارا بر
بنابراین ،نو-اورآسیاگرایی ،بهدلیل نقش بارز آن در تدوین نظری های ارتجاعی دربارهی قلمرو/فضا و تمLدن ،بLه
دکترین ایدئولوژیک هستهی سخت قدرت در کرملین بدل شده است .حاکمان روسیه با گزینش این دکترین
و بهمیانجی آن میکوشند ناکامیهLLای مشLLهود در نوسLازی سLرمایهداریِ روسLیه را جLبران کننLLد؛ از رشLLد
41 {۲۴} https://de.wikipedia.org/wiki/Eurasische_Wirtschaftsunion

 }۲۵{ 42آندریاس اوملند ( )Andreas Umlandدر گفتگو با ایندیپندنت میگوید« :یک رویکرد هشدارگرایی بیجا میتواند بهسادگی
در دام تبلیغاتی روسیه گرفتار شود».
}۲۶{ 43رجوع کنید به مقالهی «قیام ترسیدگان» در نشریهی اشپیگل:
Aufstand der Ängstlichen, Spiegel, Nr. 51, 12.12.2015.
44 {۲۷} http://www.nzz.ch/meinung/debatte/der-west-oestliche-furor-der-neuen-ideologischen-rechten1.18316772.

17

طریق بر انسداد اجتمLLاعی موجLLود در
ناآرامیهای سیاسی جلوگیری کنند؛ و شاید حتی امید دارند که از این ْ
فرهنگ/اخالقِ کLاریِ پیشاسLرمایهدارانه در این کشLور فLایق آیند .چLون بLا اینکLه دولت روسLیه از دیربLاز
برنامههای متعددی برای اتصال به استانداردهای بازار جهانی داشته است ،ولی تاکنون در اجLLرای آنهLLا ناکLLام
مانده است .45نظم جهانی چندقطبی جدید ،این هدف را دنبLال میکنLد کLه بLا تضLعیف و فروپاشLی ائتالف
اتحادیهی اروپا و ایاالت متحده ،راه ایجاد مبادالت سودمن ِد متقابل بین اروپای شرقی و غربی را هموار نمایLLد.
برپایی اتحادیهی اقتصادی اورآسیا باید اولین سLLنگبنا باشد .شLLعار این انقالب جهLLانی دستراسLLتی چLLنین
است« :بازندههای جهانیسازی در همهی کشورها ،متحد شوید!» .اتحادی که قرار است بر پایهی تفاوتهLLای
ملی بنا شود ،نه بر پایهی برابری اجتماعی.46

پیتر بومن ،ژوئیهی ۲۰۱۶

* * *

 }۲۸{ 45برای نمونه نگاه کنید به منابع زیر:
«روسیهی :2050استراتژی برای پیشرفت نوآوری»  -موسسه استراتژی های اقتصادی ،مسکو:
B. N. Kusyk; J.W. Jakowetz (2005, 2007), Russland–2050: Strategie Eines Innovationsdurchbruch, Moskau,
Institut für Wirtschaftsstrategien.

«روسیه  :2010در راه نوسازی» -گزارش ساالنهی اتاق بازرگانی آلمان و روسیه در خارج از کشور:
http://www.spb-hamburg.de/download/090811_Russland2010.pdf

تراستی:
 }۲۹{ 46رجوع کنید به مقالهی شارلوت ویدمان (نشریهي تاتس 6 ،ژوئیه  )2016دربارهی حاکمیت گفتمان دس 
http://www.taz.de/Debatte-rechte-Diskurshoheit/!5315708/

«مسالهی سیستمیک نظم جهانی ،یعنی این مساله که ثروت و فقر چگونه در سطح بینالمللی توزیع میشوند ،امروزه بیش از هر زم ان
دیگری قابلمشاهده است .حال آنکه 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 کالنروایتی راستگرایانه روبرو هستند،
که یا مخالفتی با آن ندارند و یا بر آن چشم میپوشند :جهادگرایی .این کالنروایت [جهادگرایی] ،ای دهی امت ی ا ج امعهی جه انی ،و
همچنین مبارزه برای عدالت اجتماعی را تقلید میکن د .ام ا جه ادگرایی ،تص اویر و اس طورههای قدرتمن دی خل ق میکن د ،زی را ب ر
اطعیت تابوه ا را میش کند .ریشبلن دهای بنی ادگرا اش تراکاتی ب ا دلقکه ای
پذیری امور غیرقابلتصور تکی ه میکن د و ب ا ق
ِ
امکان
ْ
شیطانصفت و عجیب و غریب جناح راست دارند .زمان آن رسیده ک ه در براب ر این روایته ای ارتج اعی ،ی ک کالنروایت جدی د
انسانی ارائه کنیم .چنین روایتی تنها میتواند بر پایهی امر مشترک بنا گردد».
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پیوست  :۱دربارهی خاستگاههای وسیعتر نو-اورآسیاگرایی
شتر اشاره شد ،مقالهی ترجمهشده صرفاً تصویر محدودی از خاسLتگاههای پیLدایش نو-
پیشگفتار :همانطور که پی 
اورآسیاگرایی در روسیهی امروز عرضه میکند؛ بهرغم اشاراتی پراکنده بLLه بLLرخی از ریشLههای تLLاریخی آن .پیوسLLت
حاضر مرور تاریخی فشردهایست برای تکمیل و گسترش تصویر عرضهشLده در این مقالLه .مضLمون این پیوسLت بLر
پایهی گردآوری و ترجمه و تدوین مطالبی فراهم آمد ه که خاستگاههای فکری و تاریخی وسیعتر نLو-اورآسLیاگرایی را
حول سه محور عمده توضیح میدهند .منابع استفادهشده در این نوشتار عمدتا برگرفته از منابع در دسترس در فضای
اینترنت هستند که در جریان جستجو و تحقیق مقدماتی نگارنده دربLLارهی خاسLLتگاههای نواورآسLLیاگرایی گLLردآوری
شدهاند .نحوهی چینش و مفصلبندی و تدوینِ بعدی این مطالب بهگونهای انجام گرفته که تا جای ممکن فرضLLیهی
اصلی نگارنده دربارهی خاستگاههای سهگانهی نواورآسیاگرایی را در پیوستگی و انسجامی منطقی توضیح دهند .با این
حال ،این متن نه داعیهی یک پژوهش متعارف آکادمیک را دارد ،و نه میتواند جایگزینی برای آن باشد .تنها  -بنا بLLر
اهمیت انضمامیِ این موضوع 47و فقدان متون فارسی در این حوزه  ،-نگارنده امید دارد که این نوشتار بتواند بهنLLوبهی
خود ضرورت چنین پژوهشی را برجسته سازد و سهم کوچکی در ترسیم خطوط اصلی آن ایفا کند.

* * *

 .۱مقدمه
مسیر پرورش و رواج اندیشه و ایدئولوژی نLLو-اورآسLLیاگرایی در روسLLیهي متLLاخر و عLLروج آن در قLLالب یLLک
جنبش سیاسی ،درست پس از فروپاشی شوروی و شرایط انضمامیِ متLLأثر از آن همLLوار شد .از اوایLLل دههی
 ۱۹۹۰قلمرو جغرافیای سیاسی بهجامانده از شLوروی بهطLور فزآینLدهای دسLتخوش هرجومLرج سیاسLی و
بحران اقتصادی شد .حالوهوای خرسندیِ عمومیِ مربوط به خالصییافتن از نظام توتLLالیتر شLLورویْ بهزودی
در مواجهه با پیامدهای اقتصادی و اجتماعیِ آن فروپاشLLی ،در رونLLد تLLازهای مسLLتحیل شد کLLه مشخصLهی
عمومی آن گسترش حس نگرانی و ناامنی و نوعی احساس «تحقیر ملی»بود« .جهLLان آزاد» (جوامLLع غLLربی)
 47بررسی و شناخت ایدئولوژی/دکترین «نو-اورآسیاگرایی» دستکم به دو دلیل برای فهم و تحلیل تحوالت فض ای سیاس ی کن ونی
ایران اهمیت دارد :نخست آنکه در سالهای اخیر دولت اسالمی حاکم بر ای ران مان دگاریاش را در نزدیکیه ای راه بردی هرچ ه
بیشتر به روسیه جستجو میکند؛ حال آنکه نزدیکی دولت روسیه به دولت ایران و تالش آن برای بسط سلطهی اقتصادی-سیاسیاش
ایران در چارچوب استراتژیای انجام میگیرد که خود عمدتا بر پایهی دکترین «نو-اورآسیاگرایی» تکوین یافته اس ت .دلی ل
بر قلمرو
ْ
دئولوژیک
ِ
دوم (و مهمتر) آن است که نزدیکی فزآیندهی دولت ایران به دولت روسیه ،با الگ وبرداری ه رچ ه بیش تر از آپ اراتوس ای
پشتیبان سرمایهداری الیگارشیک روسیه همراه بوده است .چرا که دولت ایران نیز  -دستکم از دو دههی گذشته  -بهطور آش کاری
همهی مولفههای سازندهی «سرمایهداری سیاسی» را دارا بوده است :نیاز به ادغام در بازار جه انی؛ ای دئولوژی غربس تیزی؛ دس تگاه
پلیسی-امنیتی بسطیافته؛ گسترش بیوقف هی نظامیگری؛ و برخورداری انحصاری طبقهی حاکم از منابع سیاسی و اقتص ادی .حف ظ این
سیاسی-اقتصادی متمرکز (و توامان شکننده) ،ملزومات و پیام دهای ن اگزیری دارد ک ه حاکم ان ای ران را مس تمرا بهس مت
ِ
ساختار
دی آن ب ا
ایدئولوژیک» نظام اسالمی سوق داده است (برساختن و ترویج «ناسیونالیس م ش یعی-ای رانی» و قوامبخش ی بع ِ
ِ
«فربهسازی
سازی عناصری از دک ترین ن و-اورآس یاگراییِ ،یکی از اق دامات
ِ
اندیشهی «ایرانشهری» ،نمونهی شاخصی از آن است) .اقتباس و بومی
راهبردی اتاقهای فکر دولت ایران در مسیر این «فربهسازی ایدئولوژیک» بوده است .وامگ یری پروپاگان دای رس می دولت ای ران از
آموزههای نو-اورآسیاگرایی و جایگاه محوری مفهوم ژئوپلتیک در آنها ،پیامد و نمود عینی یک ب ازآرایی ای دئولوژیک در دولت ای ران
است .بههمین سان ،همپوشانی آشکار گفتمان «چپ دولتمدار» و «چپ آنتی امپ» با پروپاگاندای متاخر دولت ایران ،نشانهی دامنهی
بُرد و نفوذ ایدئولوژی نو-اورآسیاگرایی در فضای فکری و سیاسیِ کنونی ای ران اس ت( .واک اوی زمینهه 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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تپذیر قرار گرفته بود ،بار دیگر در جایگاه مرجع مقایسه و بLLرآورد مLLوقعیت و
که اینک در افق همسایگیِ روی 
جایگاه تاریخی جامع هی روسیه قرار گرفت .این مقایسهی ناگزیر و مستمر ،که در ابتLLدا بLLا انگLLیزه و اشLLتیاق
جبران فاصلهها و نابرخورداریها انجام میشد ،بار دیگر کارکردهایی همانند نمونهی تاریخیاش در دهههLLای
نیمهی دوم قLرن نLوزدهم و اوایLLل قLرن بیسLتم یLافت؛ بLدینمعنا کLه منشLاء بLروز عواطLLف و نگرشهLLای
قطبیشدهای نسبت به جهان غرب در سطح جامعه و در ساختار قدرت سیاسیِ حاکم گردید .شLLرح مختصLLر
این موضوع بدین قرار است:
در دورهی بالفصل پس از فروپاشی شوروی ،از آنجا که فاصله و «جاماندگیِ » اقتصLLادی-اجتمLLاعیِ روسLLیه از
غرب کام ً
ال مشهود بود ،گرایش قدرتمندی برای جذب ملزومات و اسلوبهای سرمایهداری و ادغام سLLریع در
نولیبرالی بخشLLا
بازار جهانی شکل گرفت .تندادن سریع حاکمان جدید روسیه به اجرای شتابان سیاستهای
ْ
متأثر از همین باور و گرایش بود .حال آنکه مسLLیر پیش رو  -بهدالیلی  -چنLLدان همLLوار و پیمLLودنی نبLLود،
نهLLای سیاسLLی محتمLLل ناشLی از
ازجمله بهدالیل زیر :نبود زیرساختهای اقتصLLادی و اجتمLLاعی الزم؛ بحرا 
پذیرش الگوهای غربی یا پیامدهای سیاسیِ نامطلوب «سرمایهداری متعارف» برای طبقهي حاکم ،و نیز عLLدم
تمایل قدرتهای غربی به پذیرش روسیه بهسان یک شریک برابر؛ و دافعهی آشکار آنان نسبت بLLه سLLناریوی
شکلگیری یک روسیهی قدرتمند ،که ازجمله در گسترش قلمرو نLLاتو (بهجLLای انحالل آن) نمLLود مییLLافت.
بدینسان ،در برابر گرایش یادشده به پیروی جبرانی از الگوی سرمایهدارانهی غربی ،ضدگرایشی شکل گLLرفت
که از قضا بسترهای تاریخی-فرهنگی مهیایی برای پاگیری و گسLترش آن وجLود داشLت و ضLمنا بLا منLافع
طبقهی حاکمِ میراثبر نظام شوروی و ملزومات ماندگاری آنان سازگاری بیشLLتری داشت .مضLLمون کلی این
ضدگرایش بر ضدیت با تمدن غربی (و قدرتهای سیاسی نمایندهی آن) ،بهسLLان خطLLری پیشLLاروی تمLLدن
ْ
تاریخیِ روسیه ،و تأکید بر برتری ارزشهای فرهنگی روسی و ضرورت حفظ و بسط آنها استوار بود .تنLLاقض
اصلی اما در آن بود که در عملْ روند وابستگی و ادغام اقتصاد روسیه در نظام جهانی اقتصLLاد سLLرمایهداری از
همان اواخر دههی  ۱۹۸۰بهناگزیر سیری صعودی یافته بود .بدینترتیب ،حاکمان روسLLیهی پساشLLوروی بLLا
چالشی اساسی روبرو شدند که همانا حرکت درجهت حفظ/بازیابی عظمت روسی ه از مسLLیری سLLرمایهدارانه،
ولی بهدور از نفوذ قدرتهای غربی بود ،که ضLLمن ًا جایگLLاه انحصLLاری طبقهي حLLاکم را نLLیز محفLLوظ بLLدارد.
{مشاهدات دو دههی اخیر نشان میدهند که راهکار حاکمان وقت روسیه بLرای فایقآمLLدن بLLر این تنLLاقض،
Lی
مهندسی شکل ویژهای از سرمایهداری الیگارشیک در روسیه بود 48که حفظ و بسط سیستم امنیLLتی-پلیسِ L
ستیزی شالودههای اصلی آن هستند .و خLLواهیم دیLLد
دوران شوروی ،نظامیگرایی فزآینده ،و ایدئولوژی غرب
ْ
که نو-اورآسیاگرایی یکی از مهمترین ارکان تغذیهکنندهی ایدئولوژی غربستیزیست که درعین حال کمLLک
شایانی به دوام و کارآمدی دو شالودهی دیگر میرساند}.
تبار تاریخی تقابل این دو نوع رویکرد ،به نیمهی دوم قرن نوزدهم بازمیگردد :در آن زمان ،از یکسLLو ،طیفی
از اندیشمندان ،روشنفکران و حتی بوروکراتهای نظام تزاری در مواجهLLه بLLا عقبمانLLدگی تLLاریخیِ روسLLیه،
توسعهی روسیه را منوط به پذیرش دسLLتاوردهای فنLLاورانهی اروپLLای غLLربی و ایLLدهها و سLLنتهای لیLLبرالیِ
مفسران الگوی سرمایهداری روسیهی متاخر را مصداق تاریخی ملموس و برجس تهای از مفه وم «س رمایهداری سیاس ی»
 48برخی از
ْ
میدانند.
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«غرب» تلقی میکردند و بر این اسLLاس ،بLLر تاسLLیس نهادهLLایی هماننLLد جوامLLع غLLربی بهمنظLLور گسLLترش
صنعتیسازی (برای خروج از موقعیت یک جامعهی روستایی-دهقانی) پافشاری میکردند .ایندست حامیLLان
ایدهی توسعهی اقتصادی روسیه ب هسبک غربی «غربگرایان» ( L)Westernizersنامیده میشدند 49.در سLوی
مقابل ،طیف دیگری از نیروها وجود داشت که بر این رویکرد پای میفشرد که امپراتوری روسLLیه میبایLLد بLLر
اساس ارزشها و نهادهای برگرفته از تLاریخ اولیهی آن توسLعه یابد .این گLرایش عمLدتا در جنبش فکLری و
سیاسی اسالووفیلیسم (تلویحا :پاناسالویسم) تجلی مییافت .حامیان این جنبش ،متأثر از ایدهی «بازگشLLت
به اصل خویش» ،با نفLوذ فکLری و فLرهنگی اروپLای غLربی در روسLیه مخLالف بودند .50از آنجLا کLه جنبش
پاناسالویسم بستر تاریخی مهمی برای پیدایش و تکوین نظریهي اولیهی اورآسیاگرایی بود ،نخسLLت نگLLاهی
کالسLLیک اندیشLLه و
ِ
میاندازیم به مهمترین مضامین و باروهای پاناسالویسم .سپس مروری بر شکل اولیه یا
جنبش اورآسیاگرایی خواهیم داشت .و در آخر ،خواهیم دیLLد کLLه چگونLLه از تلفیLLق این مLLیراث تLLاریخی بLLا
آموزههای فکری «جنبش راست نوین» در اروپای غربی ،نظریهی نو-اورآسیاگرایی در بستر شرایط روسLLیهي
پساشوروی تکوین یافت .بهبیان فشرده ،پیدایش ایدئولوژی نو-اورآسLیاگرایی در وضLعیت انضLمامی-تLاریخی
روسیهی متاخر از سه منبع عمده تغذیLLه کLLرده اسLLت )۱ :پاناسالویسLLم؛  )۲اورآسLیاگرایی کالسLیک؛ و )۳
جنبش راست نوین اروپایی .آنچه در ادامهی این پیوست میآید شرح جداگانهی هر یک از این خاسLLتگاههای
سهگانه است.

 .۲پاناسالویسم
پاناسالویسم یک ایدئولوژی سیاسیست که با ارجاع به هویت تاریخی-فرهنگی مشترک مردمLLان اسLLالو (در
مقابل پراکندگی و تضعیف تاریخی آنها) ،ضرورت یکپارچگی سیاسی و فLLرهنگی اسLLالوها بهسLLان یLLک ملت
واحد را برجسته میسازد .تبار فکری پاناسالویسم را میتوان در اندیشLههای متفکLLرانی از قLرن شLLانزدهم و
هفدهم ردیابی کرد .51حیطهی اصلی نفوذ اولیهی این اندیش هها در منطقهی بالکان بLLود کLLه از قرنهLLا پیش
تحت تسلط قدرتهای غLLیر اسLLالو (امپراتوریهLLای بLLیزانس ،عثمLLانی ،هاوبسLLبورگ ،اتLLریش-مجارسLLتان و
Lدئولوژی روسLLیه و اوکLLراین (در شLLرق) و
جمهوری ونیز) قرار داشت ،هرچند دامنهی جغرافیایی نفوذ این ایL
ْ
لهستان( 52در شمال) را هم دربرمیگرفت .پاناسالویسLLم بهسLLان جنبشLLی رشLLدیابنده و تاثیرگLLذار تنهLLا در
اواسط قرن نوزدهم ،پس از پایان جنگهای نLLاپلئونی در سLLال  ،1815و عمLLدتا در فضLLای فکLLری-سیاسLLیِ
 49توازیهای تاریخی این پدیده در فضای سیاسی-فرهنگیِ ایران در نیمهی دوم قرن سیزدهم شمسی (اواخر دوران قاجار) قابل توجه
است.
 50در آن زمان همچنین جنبشهای مشابهی در لهستان ،صربستان و کرواسی ،بلغارستان و چکسلواکی وجود داشت .بای د خاطرنش ان
مضمونی جنبش واحد و همگنی نبود.
کرد که نهضت پاناسالویسم نه بهلحاظ سرزمینی و نه بهلحاظ
ْ
 51مشخصا در باورها و آموزههای ( Vinko Pribojevićق رن ش انزدهم)؛  Aleksandar Komulovićو ( Juraj Krizanicق رن
ناسالوی را میتوان نزد آدام فرانتس کوالر ( ،)Adam Franz Kollárپاول جوزف
هفدهم) .در مرحلهی بعدی ،تجلیات اندیشهی پا 
شافاریک ( )Pavel Jozef Šafárikو یان کوالر ( )Jan Kollarطی قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ،و نیز در آرای میخائیل پوگودین
( )Mikhail Pogodinدر میانهی قرن نوزدهم یافت.
 52پس از اینکه لهستان در سال  1918استقالل خود را از آلمان ،اتریش و روس یه بهدس ت آورد ،محب وبیت پیش ین پاناسالویس م
بهسان یک ایدئولوژی یا الگوی سیاسی بدیلْ در میان جریانات سیاسی مختلف لهستان کاهش ی افت و بهزودی ح تی بهعن وان ن وعی
سازی اجباری تلقی گردید .بعدها در دوران کمونیستی لهستان ،دستگاه تبلیغاتی اس تالین از پاناسالویس م
ِ
ایدئولوژی معطوف به روسی
بهعنوان یک ابزار تبلیغاتی برای توجیه کنترل شوروی بر این کشور استفاده میکرد.
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امپراتوری روسیه ظهور یافت .پیدایش این جنبش بیشLتر متLأثر از مLواجههی فزآینLدهی جLامعهی ایسLتای
روسیه با مدرنیتهی پویای سرمایهدارانه بود .بدیناعتبار ،میتوان آن را بهسان واکنش تدافعی و ملیگرایLLانهی
طیفی از اندیشمندان و نخبگان سیاسی حوزهی امپراتوری روسLLیه بLLه پLویش پرشLتاب «تمLLدن مLLدرن» در
اروپای غربی تلقی کرد که بخشا از باورهای رمانتیسیسم ضدروشنگری الهام میگLLرفت .پسزمینهی تLLاریخی
مکملی که شکلگیری این واکنش تدافعی را تسهیل کرد آن بود که امپراتوری روسیه  -بLLرای حفLLظ قلمLLرو
نفوذ خویش  -از دیرباز درگیر ستیزهای مستمر با قدرتهای اروپای مرکزی و غربی و امپراتوری عثمانی بود.
درعین حال ،بخش بزرگی از جمعیت اسالوها یا در قلمرو امپراتوری روسیه میزیسLLتند؛ و یLLا در همسLLایگی
آن تحت سLLلطهی یکی از رقبLLای قدرتمنLLد روسLLیه سLLکونت داشLLتند .بLLدینترتیب ،از یکسLLو
بالفصLLل ْ
پاناسالویسم بهسهولت در قلمرو امپراتوری روسLLیه رواج یLLافت و حLLتی بخشLLا در گفتLLار ایLLدئولوژیک دولت
امپراتوری هم رسوخ کرد .و از سوی دیگر ،چLون بسLیاری از اسLالوها و پاناسالویسLتهای بLیرون از قلمLرو
روسیه در کشاکشهای خود با قدرتهای مسلط (خصوصا امپراتوریهای عثمانی ،هاوبسبورگ 53و پLروس) از
پشتیبانی فعال و مستقیم حاکمان روسیه برخوردار میشدند ،امپراتوری روسیه اغلب بهسLLان تجسLLم قLLدرت
تLاریخی مسLLتع ِد آن بLود کLه در گسLترهی متکLثر جنبش
حیوحاضLLر اسLالوها دیLLده میشد .لLLذا شLLرایط
ْ
پاناسالویسم بهتدریج این اندیشهی برآمده از اسالووفیلهای روسی قوت بگیرد که همهی اسالوها و منLLاطق
Lافت خویشLLاوندی و همپوشLLانی
سکونتشان میباید تحت شمول امLLپراتوری روسLLیه وحLLدت یابند .این رهیْ L
نزدیکی با ایدهی مسیحایی «روسیهی بزرگ» ()Great Russia
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داشت کLه نLزد طیفی از اسLالووفیلهای

روسیه رایج بود .هواداران ایدهي «روسیهي بزرگ» خواستار آن بودند که جLLامعهی روسLLیه (و دولت تLLزاری)
روند آلودهشدناش به تمدن غربی را متوقف سLLازد و خLLود را از نظLLر معنLLوی و سیاسLLی در انLLزوای باشLLکوه
روسیهی مقدس حفظ نماید .چرا که روسیه حامل «ماموریت تاریخی یگان ه»ای برای نجات بشریت است.
باید خاطرنشان کرد کLLه میLLان پاناسالویسLLم و اسالووفیلیسLLم ( L)SlavophilismتفاوتهLLایی وجLLود دارد.
اسالووفیلیسم بیشتر ناظر بر بینش و جنبشی در درون قلمرو امپراتوری روسیه بود کLLه عظمتطلLLبی ملی را
در بازگشت به ریشهها و سنتهای اسالوی مردم روس و آموزهها و کارکردهای مذهب و کلیسای ارتLLدوکس
جستجو میکرد .اسالووفیلها ضمن تأکید بر اهمیت بیبدیل نژاد اسالو ،عمLLدت ًا بLLه تکLLریم سLLرزمین و دین
مردم روسیه (شاخهی از مسLLیحیت ارتLLدوکس) و ملیت روسLLی گLLرایش داشLLتند و متLLأثر از همین رویکLLر ِد
گذشتهگرا ،خصومت ویژهای نسبت به «غربگرایان» و روند مدرنیزاسLLیون غLLربی در جLLامعهی روسLLیه ابLLراز
میکردند .چون از دههی  ۱۸۳۰به بعد این چشمانداز که روسیه ممکن است مسیر توسعهی غLربی را دنبLال
کند ،به تهدیدی جدی برای سنتگرایانِ ملیگرا و محافظهکار بدل شده بود .آنها ضLLمن مخLLالفت شLLدید بLLا
چشمانداز مدرنیزاسیون غربی ،استدالل میکردند که روسیه باید به ریشههای خود بازگردد و عظمت خود را
بر پایهی نقاط قوت تاریخیاش بنا کند .بر همین اساس ،اسالووفیلها گهگاه با دستگاه سیاسی تزاری دچLLار
اصطکاک میشدند و حتی بعضا مورد سرکوب قLLرار میگرفتند .ازجملLLه ،در دورهی تLLزار نیکالی اول؛ بهرغم

 53امپراتوری هاوبسبورگ از  ۱۸۶۷تا جنگ جهانی اول به امپراتوری اتریش-مجارستان تحول یافت.
 54برای نمونه رجوع کنید به سرفصلهای پاناسالویسم و اسال ُوفیلیسم در این دایرهالمعارف.
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استقبال اولیهی آنان از شعار مشهور نیکالی اول« :ارتدوکسی ،اشرافیت ،ملیت» .55بهطLLور کلی« ،درحالیکLLه
اسالووفیلیسم اهمیت یکتای فرهنگ و ارزشهای اسالوی را برجسته میساخت و  -در سپهر سیاست داخلی
 ضرورت بازگشت به اصالت تاریخیِ روسیه را تبلیLLغ میکLLرد؛ پاناسالویسLLم  -عمLLدتا در بLLیرون از قلمLLروامپراتوری  -این ایده را دنبال میکرد که تمدن روسیه از تمدن تمام رقبای اروپاییاش برتر است» .56بهواقع،
امتداد منطقی اسالووفیلیسم روسی با جنبش فرهنگی-سیاسی عامتر پاناسالویسم همپوشانی داشت.
لها (تلویحا :پاناسالویستهای روسی) بLر یکتLاییِ سLنتها و ارزشهLای تمLدن
تا اینجا دیدیم که اسالووفی 
روسیه و ضرورت محافظت از آنها تأکید میکردند .طلیعهی این جنبش از دل پیامدهای اجتمLاعی-فLرهنگی
نوسازیهای آمران ه و غربمدار پطر کبیر و کاترین کبLLیر و در واکنش بLLه آنهLLا شLLکل گLLرفت 57و در همین
مسیر نظریهپردازان خاص خود را پرورش داد و توامان از آنها تأثیر پذیرفت {مهمترین پایهگذاران و مبلغLLان
ْ
فکری این نهضت عبارتند از :58آلکسی خومیLLاکوف ،ایLLوان کریفسLLکی ،ایLLوان آکسLLاکوف ،یLLوری سLLامارین،
میخائیل پوگودین ،و غیره} .بانیان و حامالن این اندیشهها ،ضمن نفی فردگرایی غربی (و خودخواهی برآمده
از آن) ،عرفان روسی را بر «خردگرایی غربی» مرجح میشمردند و بهعنوان بLدیلی در برابLر آنهLا بLه وجLود
سنتهای کهن جمعگرایی در کمونهای روستایی روسیه ( L)Mirو مجامع عمومی محلی ارجLاع میدادند.59
آنها همچنین برای کلیسای ارتLLدکس روسLLیه جایگLLاه بسLLیار مهمی در تLLأمین وحLLدت معنLLوی و انسLLجام
فرهنگی ملت روسیه قایل بودند که فراتر از نقش دولت بود .بLLرای مثLLال ،خومیLLاکوف بLLر این بLLاور بLLود کLLه
کلیسای ارتدکس اصول آزادی و وحدت را بهطور ارگانیک در خLLود تLLرکیب میکنLLد ،حLLال آنکLLه کلیسLLای
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 56نگاه کنید به سرفصل اسال ُوفیلیسم در این دایرهالمعارف.
 57ی ک کات الیزور مهم در ش کلگیری جنبش اس الووفیلی در فض ای فک ری روس یهی نیمهی اول ق رن ن وزدهم ،انتش ار نامهه ای
هشتگانهی پیوتر چادایف ( )Pyoter Chaadayev–1794-۱۸۵۶بین س الهای 1826تا 1831و بازت اب وس یع آنه ا در محاف ل
شهای حاد و متعارضی را برانگیخت .مضمون اصلی این نامهها (به زبان فرانسه) ش امل کنکاش ی انتق ادی در
روشنفکری بود ،که واکن 
عقبماندگی فرهنگی روسیه نسبت به تمدن و فرهنگ غربی بود .چادایف انگارهی عظمت گذشتهی روسیه را مورد تردید قرار داده و
مسیحیت ارتدکس را بهدلیل ناتوانی در ارائه یک بنیان معنوی صحیح برای رشد ذهنیت مردم روسیه ب ه تمس خر گ رفت .او در این
نامهها دستاوردهای اروپا ،بهویژه در حوزهی تفکر عقالنی-منطقی و روحیهی پیشرفت را برجسته ساخت و رهبری اروپا در س پهر علم،
که از دید وی همان رهبری در مسیر آزادی بشر بود ،را ستود .چادایف تأکید ویژهای بر لزوم پیوند روسیه با اروپای غربی و کلیس ای
کاتولیک روم داشت .دولت روسیه ایدههای چادایف را خطرناک ارزیابی کرده و ادامهی بازنشر آنها را ممن وع س اخت و خ ود وی را
بهاتهام ابتال به جنون تحت نظارت دائمی پزشکی قرار داد .ب ا این ح ال ،دی دگاههای او رش تهی پ ردامنهای از مش اجرات فک ری را
برانگیخت که به «مباحثات اسالووفیلها با غربگرایان» ( )Slavophile-Westerner debateمعروف گردید.
–58 Alexei Khomiakov (1804–60); Ivan Kireyevsky (1806–56); Ivan Aksakov (1823–86); Yuri Samarin (1819
)79); Mikhail Pogodin (1800–75

 59بر همین اساس ،بسیاری از اسالووفیلهای روسیه مخالف روند صنعتیشدن و توسعهی شهری بودند و در مقابل ،اهمیت س اختار و
سنتهای زندگی روستایی در روسیه را برجسته میکردند .آنان در همین راستا ،حفاظت از «میر» (  )mirی ا «ا ُبش چینا» ()obshchina
(سنت و نهاد ریشهدار کشتوکار و خودگردانیِ اشتراکی در میان اجتماعات دهقانی روسیه یا کمونهای دهقانی) را اق دامی مهم ب رای
غلب ه بر روند شهریسازی تلقی میکردند .در بافتار این تعارضات فکری درب ارهی مناس بات اجتم اعی-اقتص ادی در روس یهی ق رن
نوزدهم ،بهتر میتوان درک کرد که چرا ورا زاسولیچ (  )Vera Zasulichبهنمایندگی گروهی از انقالبیون سوسیالیست تبعیدی روسیه
(گروه «بازتقسیم سیاه») در نامهای به مارکس (بهسال )۱۸۸۱نظر او را دربارهی مسیر انقالبی بدیل در گذار تاریخی جامعهی روس یه
جویا شده بود .و مهمتر اینکه چرا مارکس در پاسخ به این نامه چنان وسواس عجیبی به خرج داد (مارکس پیش از پاسخ به این نام ه
دستکم چهار پیشنویش متفاوت تهیه کرد /رجوع کنید به :تئودور شانین« :مارکس متاخر و راه روسی» ،ترجمهی حسن مرتض وی).
وسواس یا بیشاحتیاطی مارکس تنها بهدلیل اهمیت سیاسی-تاریخی این موضوع و مجادالت تند انقالبیون روسیه حول آن نبود .بلک ه
سابقهی داعیههای غرورآمیز پاناسالویستها دربارهی «کمونهای دهقانی» بهسان یکی از عناصر تمدنی روسیه ،هش داری ب ود ب رای
مارکس نسبت به خطر ب دفهمیهای احتم الی و سوءاس تفادهی ملیگرای ان از نظ راتش .بههمین دلیل ،م ارکس در س رآغاز ن امهی
ارسالنشدهاش به هیئت تحریریهی نشریهی «یادداشتهای سرزمین پدری» ( ،)Otechestvennye Zapiskiک ه انگلس در - ۱۸۸۴
سالی پس از مرگ مارکس -آن را یافت ،در طعنه به یک منتق د روس ی مینویسد« :در نظ ر او کم ون روس ی فق ط در خ دمت این
استدالل بود که نشان دهد اروپای قدیمی و پوسیده باید ازطریق پیروزی پاناسالویسمْ تجدید حیات یابد»( .شانین« :مارکس مت اخر و
راه روسی» ،ترجمهی مرتضوی ،ص.)۲۰۷ .
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ی بنا شده؛ و کیش پروتستان ،مبتنی بر آزادی بLLدون وحLLدت است .دغLLدغهی
وحدت بدون آزاد 
ِ
کاتولیک بر
اصلی پیروان این نهضت آن بود که روسیه در مسیر بدلشدن به یک قدرت بLLزرگ «اروپLLایی» بهLLای بسLLیار
گزافی باید بپردازد که همانا انحطاط اخالقی آن است .لذا روسیه میباید راه متمLLایز خLLود را طی نمایLLد و از
خردگرایی ،سکوالریسLLم ،انقالب صLLنعتی و لیبرالیسم) اجتنLLاب
تقلید ارزشها و روندها و نهادهای «غربی» ( ِ
کند .در همین راستا ،گرایشهای افراطیتر اسالووفیلهای روسی حتی بر این باور بودند که جهان غرب بایLد
ارزشهای فرهنگی روسیه را اتخاذ کند ،نه برعکس («ماموریت تاریخی ویژهی روسیه.)»60
متأثر از پویشها و تعارضات درونی در پهنهی تحرکات ضداسLLتبدادیِ (در روسLLیهی تLLزاریِ قLLرن نLLوزدهم)،
درون متناقض) بود و توامان گرایشهLLای چپگLرا و راسLتگرا را در
جنبش اسالووفیلی جنبشی متکثر (و از
ْ
برمیگرفت .هواداران گرایش چپ اسالووفیلها معتقد بودند که ایدههای مترقی مانند دموکراسLی ،بخشLی از
تجربهی تاریخیِ روسیه هستند؛ و به نمونهی برپایی جمهوری نووگورود در سال ( ۱۱۳۶در شLLهرNovgorod

واقع در شمالغرب روسیهی امروزی) و دوام بلندمLLدت آن ارجLLاع میدادند .آنLLان بLLرای مثLLال ،بLLر ضLLرورت
گرایان کLه
آزادسازی رعیت (سرفهای روسی) و آزادی بیان و مطبوعات تأکیLد میکردند .در مقابLل ،راسLت
ْ
متأثر از بینشهای الهیاتی بودند ،سنت چند صدسLLالهی تLLزاری و نقش برجسLLتهی مسLLیحیت ارتLLدوکس را
بهسان سرشت تمدن روسیه معرفی میکردند و در همین راستا با تأکید بر ضرورت انسLجام قLدرت مرکLزی،
تلویحا یا مستقیماً از استبداد تزاری پشتیبانی میکردند61؛ چرا که  -از دیLLد آنLLان  -وجLLود دولت متمرکLLز و
 60کریفسکی و خومیاکوف برای ارجاع به یکی از ویژگیهای یکتای فرهنگ و تمدن روسی ،که از دید آن ان میتوانست ب دیلی قاب ل
گسترش در برابر فردگرایی غربی باشد ،از اصطالح «سوبورنوست» ( )Sobornostاستفاده میکردند ،که بهمعنای جامعهای معنویست
که در آن بسیاری از افراد و گروههای متفاوت با تمرکز بر اشتراکاتشان (و چشمپوشی از فردگرایی) در آن همزیس تی دارند و اص ل
«همکاری» را پایهی روابط اجتماعی خویش قرار میدهند؛ بهگونهای که تقدم جمع ب ر ف رد ،هم یکپ ارچگی جامعه و هم رف اه ف رد را
ی و سنتهای کهن بهج ا مان ده در ج امعهی روس یه ،نظ یر کم ون روس تایی
تامین و تضمین نماید .بهباور آنان ،فرهنگ و دین روس 
(ا ُبشینا  ،)Obshchina/متاثر از ارزشها و مناسبات سوبورنوست و حامل آنهاست( .واژهی  Soborدر زبان روسی معانی چن دگانهای
داد ،ازجمله« :کلیسای جامع» یا «گردهمایی و مجمع کلیسایی» ،که ارجاعیست به نهاد اولیهی «شورای کلیسایی»).
 61تحقیق میدانیای که اخیرا مژگان صمدی دربارهی پیامدهای تهاجم نظامی به اوکراین بر ذهنیت مردم روسیه انج ام داده ،ش واهد
موثقی دال بر زندهبودن مولفههای ایدئولوژیک قدیمی در روسیهی امروز (و نقش موثر آنها در تداوم حمایت عمومی از پوتین) عرضه
میکند .او در تحلیلاش از دالیل اقبال عمومی ب ه حک ومت پ وتین ،بهرغم پیام دهای جن گ روس یه در اوک راین ،ب رخی ع واملی را
برمیشمارد که مولفههای بارزی از اسالووفیلیسم کالسیکاند .این امر بهنوبهی خود نشان میدهد ک ه ک ارکرد دک ترین دول تی ن و-
اورآسیاگرایی پیش از هرچیز حفظ انسجام سیاسی درونی روسیه است .در فرازی ار مقالهی صمدی چنین آمده است:
«وارثان حقیقی عیسیمسیح بودن و برعهدهداشتن مسئولیت تاریخی نجات بشریت ،ماموریتی الهیست که روسهای ارتودکس از زمان
سقوط امپراتوری روم شرقی (بیزانس) در قرن پانزدهم ب ر دوش خ ود حس کردهان د .در همین راس تا ب ود ک ه مس کو را روم س وم
میخواندند و روسیه و پایتختاش مسکو را سرزمینی مقدس .این که روسهای ارتدوکس در طی قرون متمادی همواره خود را ج دای
از دنیای غرب و برتر از پیروان دیگر فرقههای مسیحیت در آن سرزمینها میدانستهاند از نتایج همین باور مذهبی بوده است؛ ب اوری
که نهتنها در میان کلیسا و عوام بلکه در بین متفکران روسیه هم طرفداران فراوانی داشته است .توجه به این باور مذهبی به اینلحاظ با
اهمیت است که اساس هویت ملی روسها را تشکیل داده است .حفظ تمامیت ارضی روسیه ،حمایت بیچون و چ را از دولت مرک زی
قوی ،و مقابله با هر نوع فرقهگرایی ،که هم از سوی کلیسا (اصلیترین نهاد اجتماعی تا انقالب  ،)۱۹۱۷هم حکومتها و هم بس یاری از
متفکران روس تأکید میشده 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 میافزودند ،همواره از سوی کلیس ا
و مردم از محبوبیت و احترام باالیی برخوردار بودهاند ،که بارزترین نمونهی آن اس تالین اس ت .ارتقای س طح تم ایالت وطنپرس تانه،
وحدت ملی و وفاداری به استالین از اوایل دههی  ۱۹۳۰بیتردید مدیون احیای م یراث ف رهنگی -ت اریخی روس یه در اس اس نظ ام
بولشویسم ناسیونالیستی بود .تاکید فراوان استالین بر رابطهی سنتی فرد روس با حک ومت از نش انههای بازس ازی این م یراث اس ت.
کلیسای ارتدوکس روسی قدرت استالین را تمجید میکرد و رسالت شوروی در متحدکردن پرولتاریای جهانی را م رحلهای از رس الت
تاریخی روسیهی ارتدوکسی برای نجات بشریت مینامید .استالین تنها شخصیت سیاسی دوران شورویست 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
ویژهی کلیسای روسی در دهههای اخیر برای استالین بهدلیل تاثیرپذیری بنیادی استالینیسم از میراث م ذهبی -ت اریخی روس یه و ب ه
پاس خدمات فوقالعادهی او به این نهاد اجتماعی روسیه است .توجه و احترام کلیسای ارتدوکس روسی به استالین در دو دههی اخ یر،
نشاندهندهی نهایت اهمیت حفظ هویت منسجم مذهبی-ملی و بسط تم امیت ارض ی روس یه ب رای این نه اد اجتم اعی روسیس ت.
بنابراین ،برگزیدن عنوان «عملیات ویژهی نظامی علیه فاشیسم» برای آنچه روسیه در اوکراین انج ام میده د ،از ی ک س و روس یهی
معاصر را به دوران اقتدار استالینی و شکوه و عظمت پیروزی در جن گ جه انی دوم متص ل میکن د؛ و از س وی دیگ ر ،و در ابع ادی
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سیاسی گLLردد و بLLا حفLLظ نظم
رهبری قوی و کاریزماتیک میتواند مانع از بروز تفرقه و هرجومرجِ اجتماعی-
ِ
سیاسی میتواند روسیه را از خطLLر وقLLوع انقالبLLات اروپLLایی (رشLLته-انقالبهLLای ۱۸۳۰و )1848
مقتدرانهی
ْ
مصون بدارد .آنان برای اشاره به نادرستیِ اصول و پایههای فرهنگ و تمLLدن اروپLLا ،اغلب از اصLLطالح «غLLرب
پوسیده» استفاده میکردند و فهرستی طوالنی از تضادهای میان شرق و غرب داشLتند کLه نLاظر بLر برتLری
اصول و ارزشها و سنتهای شرقی بود .درعین حال ،محLLور مهمی که رویکردهLLای چپ و راسLLت در طیLLف
نامتجانس اسالووفیلها را پیوند میداد ،باور مشترک آنها به ضرورت رویLLارویی بLLا تمLLدن غLLربی ،بهمنظLLور
حفظ استقالل فرهنگی و تمدنیِ روسیه بود .بههمین ترتیب ،ایدهی سوسیالیسم ،ب همنزلهی یک تفکر بیگانه،
مورد مخالفت اسالووفیلها قرار گرفت.
در ساحت جنبش سیاسی ،نخستین کنگرهی فرا-روسی پاناسالویستها در ژوئن  1848در شهر پراگ ،در
جریان جنبش انقالبی  1848برگزار گردید کLLه عمLLدتا نماینLLدگانی از چکهLLا و اسLLلواکها در آن شLLرکت
داشتند .با سرکوب قیام پراگ توسط ارتش امپراتوری اتریش ،این کنگره هم مشLLمول سLLرکوب و مجLLازات و
پیگرد قرار گرفت .در قلمLرو امLپراتوری روسLیه ،جنبش پاناسالویسLم خصوصLا پس از شکسLت روسLیه در
جنگهای کریمه ( )۱۸۵۳-۵۶و نیز تالش امپراتوری پروس برای ادغام بLLرخی از منLLاطق اسالونشLLین جLLان
تازهای گرفت و اسالووفیلهای روسی ضمن فراخوان به همبستگی علیه سرکوب اسالوها بعضا ایدهی تشکیل
فدراسیون سراسری اسالوها را مطرح کردنLLد .در زمسLLتان  ۱۸۵۷–۵۸در مسLLکو سLLازمانی بهنLLام «کمیتهی
خیریهی مسکویی اسالوها »62برای حمایت از اسالوهای جنLوبی در برابLر امLپراتوری عثمLانی ایجLاد .شدتLزار
روسیه بهتوصیهی وزیر امور خارجه ،این سازمان را بهطور

قLLانونی بهرسLLمیت شLLناخت  .این کمیتLLه در

سال  1867کنگرهی بزرگی برای اشاعهی پاناسالویسم برگزار کرد که چنLLدماه بهطLLول کشLLید و
رسمیغیره بود  .در میLLان مLLدعوین خLLارجی
شامل مجموعهای از سخنرانیها ،نمایشگاه قومنگاری ،ضیافتهای و
کنگره ،هیچ لهستانی و هیچ اوکراینی حضور نداشت ،که بخشا بازتابی بود از سیاستهای سلطهگرانهی
امپراتور ی روسیه به استفادهی ابLLزاری
امپراتور ی روسیه نسبت به همسایگاناش .چون از سالهای پیش از آن،
فزآینLLد ه از گفتمLLان پاناسالویسLLم بLLرای گسLLترش «روسیسLLازی» و بسLLط سیاس LتهایملیگرایانLLه و
توسعهطلبانهاش روی آورده بود ؛ رویهایکLLه بهتLLدریج در میLLان بخشی
بدبینی و دافعه نسبت به هژمونی روسیه بر این جنبشایجاد کرده بود

سLLوعی
از پاناسLLالوهای غLLیررو ن

 .در سال  ۱۸۶۹کتLLابی بLLه نLLام

«روسیه و اروپا » بهقلم نیکوالی دانیلفسکی  L)1885-1822( 63انتشار یافت که بLLا تمرکLLز بLLر موضLLوع
بلوغ و زوال تمدنها،مسیر زوال تمدن غربی و پیروزی امپراتوری پاناسالو روسیه بر غرب را ترسیم میکLLرد .
ی روسیه بر عثمانی در جنگ  ،187۷-۷۸تحقق اهداف «کمیتهی حمایت از اسLLالوها»
نکه پس از پیروز 
با ای 
در دسترس بهنظر میرسید ،رویدادهای بالفصل بعدی موجب افول امیدها و فعالیتهای این کمیته شد .چLLون
اروپاییتصرف قسطنطنیه منصرف شد و نیز بهمLLوجب مفLLاد
دولت روسیهتحت فشار و تهدید اتقدرتهای از
کنگLLرهی بLLرلین ( L )1878دسLLتاوردهایآنپLLیروزی بهشLLدت محLLدود گردید  .درمجمLLوع ،بهرغم دوام
وسیعتر ،به رسالتی تاریخی که روسها برای خود و سرزمینشان در قبال غرب قایلاند ».برگرفته از:
مژگان صمدی« :آیا شکست پوتین در اوکراین خطرناک است؟» ،رادیو زمانه ۱۲ ،تیر .۱۴۰۱
62 Moscow Slavic Benevolent Committee
)63 Nikolai Y. Danilevsky (1828–55). Russia and Europe (1869
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جنبش پاناسالویسLم در طLول
پانسالویسمدر جامعهي روسLیه و قلمروهLای اسالونشLین غLربی آن،
دیدگاههای ا
دههی  1880سیری نزولی را پیمود و اهمیت سیاسی آن بهطور چشمگیری کاهش یافت.
«نابودی اسالووفیلیسم در اواخر قرن نوزدهم عمدتاً بهدلیل بروز اختالفات گسترده بین طرفداران اصLLالحات
محافظهکارانه و پیروان افراطیتر پاناسالویسم بود .بسیاری از اسالووفیلها اسLتدالل میکردنLد کLه نیکالس
اول قادر به اصالحات نیست و بنابراین موضع ملیگرایانهتری مLLورد نیLLاز است .بین انقالب اکتLLبر ( )۱۹۱۷و
ظهور استالین ،این ایدئولوژی تا حLد زیLادی توسLط رژیم تازهتاسLیس شLوروی رد شد؛ امLا بهدنبLال ظهLور
ناسیونالسوسیالیسم در آلمان و رشد سریع اقتصادی-نظامی این کشور ،پاناسالویسLLم بهدلیLLل کارکردهLLای
ملیگرایانهاش ،بار دیگر احیاء شد و خصوصا طی جنگ جهانی دوم نقش مهمی در ایLLدئولوژی رسLLمی دولت
روسیه یافت .در اواخر دورهی شوروی و بهویژه در سرآغاز دوران پساشوروی ،ایدئولوژی اسالووفیلی بار دیگLLر
توسط والدیمLیر ژیرینوفسLکی 64و دیگLر ناسیونالیسLتهایی کLه سLعی داشLتند از برتLری روسLیه در برابLر
قدرتهای متخاصم غربی محافظت کننLLد ،تLLرویج شد .بسLLیاری از نئLLو-اسLLالووفیلها آرزوی احیLLای اتحLLاد
جماهیر شوروی یا امپراتوری روسیه و بازگشت به سنتهای کلیسای ارتدکس را داشتند .65بنLLابراین ،مLLیراث
اسالووفیلها در روسیهی معاصر همچنان مهم و تأثیرگذار باقی مانده است.»66

 .۳اورآسیاگرایی کالسیک

68

شدرآمد
 .۳.۱پی 
اورآسیاگرایی یک دکترین پیچیده است که بر اساس آن سرزمین روسیه نه به اروپا و نه به آسLLیا تعلLLق دارد،
بلکه موجودیت تاریخی یگانهایست که بهواسطهی تعLLامالت تLLاریخی ،مردمشLLناختی ،زبLLانی ،قومشLLناختی،
اقتصادی و سیاسی بین مردمانی مختلف (و بهلحاظ ژنتیکی نامرتبط) در قلمLLرو تLLاریخیِ امLLپراتوری روسLLیه
شکل گرفته است .تدوینکنندگان این دکترین بر این باور بودند که جغرافیای نادر و یکتای روسLLیه-اورآسLLیا
یک وحدت قومی-فرهنگی و ژئوپلتیکی ایجLLاد میکنLLد کLLه سرنوشLLت و رسLLالت منحصLLر بهفLردی را بLرای
ساکنین این قلمرو رقم میزند :رهایی نوع بشر از هژمونی تمدن اروپایی.
اورآسیاگرایی در دههی  1920در اثر واکنش روشنفکران جوان مهLLاجر روسLLی بLLه انقالب  ،1917فروپاشLLی
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

 65آندری اوکارا استدالل میکند که طبقهبندی اندیشهی اجتماعی در روسیهی قرن نوزدهم به سه گروه ،غربگرایان ،اسالووفیلها و
محافظهکاران ،بهخوبی با واقعیتهای سیاسی-اجتماعی در روسیهی مدرن امروز هم مطابقت دارد .به گفتهی وی ،ب رای مث ال ،ح زب
کمونیست فدراسیون روسیه نمونهای از اسالووفیلهای امروزیست.
 66سرفصل اسال ُوفیلیسم در این دایرهالمعارف.
 68تمامی مضمون این بند تلخیص و ترجمهایست از مدخل  Eurasianismدر دایرهالمعارفEncyclopedia.com :
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مدرن ،دکترینی را پرورش دادند که فاصلهی ژرفی از دیدگاه متعارف در روسیهی آن زمان داشت .بLLا وجLLود
این ،اورآسیاگرایی دارای پیشزمینههایی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود.
 .۳.۲برساختن «شرق» آرمانی
ایدههای جنینی اورآسیاگرایی ریشه در مباحثات قروننوزدهمیِ مربوط به نحوهی رویارویی روسLLیه بLLا آسLLیا
داشت .بسیاری از روشنفکران قرن نوزدهم موقعیت روسیه بین اروپا و آسیا را اسLLتعارهای از روح و سرنوشLLت
متمایز آن میدانستند .پرسش کلیدی و اجتنابناپذیر در این مباحثات آن بود که آیLLا روسLLیه عامLLل تمLLدن
اروپایی در برابر مشرقزمین بود یا برعکس؛ و اینکه آیا ذهنیت روسیه خود بLا روابLط اغلب تراماتیLک آن بLا
آسیا ،بهویژه بهواسطهی بهاصطالح «یوغ تاتار ،»69یعنی حملهی مغوالن و حکLLومت آنLLان بLLر روسLLیه از قLLرن
سیزدهم تا پانزدهم ،شکل نگرفتLه بLود؟ افزونبLر این ،اگLر تمLاس بLا مشLرقزمین نقشLی تعییندهنLده در
شکلگیری هویت روسی داشته است ،این نقش اینک چگونه باید ارزیابی میشد؟
پیتر چادایف ،70یکی از اولین فیلسوفان تاریخ روسیه ،ادعا کرد که کیش مسیحیت ارتدکس ،که از بیزانس به
ارث رسیده ،با منزویکردن 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 نامهی فلسفی خود (از نامههای
هشتگانهای که بین  1827تا 1831منتشر کرد) را با این ادعLLای حیرتانگLLیز آغLLاز کLLرد« :مLLا نLLه از غLLرب
هستیم و نه از شرق» .روشنفکران روسی طی قرن نوزدهم به انحنای مختلLLف بLLه این بیLLانیهی تحریکآمLLیز
پاسخ دادند ،ولی قادر نبودند آن را نادیده بگیرند.
غربگرایان که هویت اروپایی روسLیه را بLدیهی میانگاشLتند ،شLرق را بLه عنLوان «دیگLریِ » اروپLا تعریLف
میکردنLLد :قلمLLروی اسLLتبداد ( ،)despotismایسLLتایی ،تعصLLب مLLذهبی ،و فLLردیت فروخLLورده .71اگرچLLه
اسالووفیلها احساسات ضداروپایی را ترویج کرده و هویت ملی روسیه را متکی بر کیش ارتدوکس بیزانسی و
فرهنگ اسالوی تعریف میکردند ،ولی آنها نیز از فرض متعارف برتری روسیه بLLر شLLرق اسLLتقبال میکردنLLد.
توافق نظر قابلتوجه این دو طیف فکری رقیب (اسالووفیلها با غربگرایLLان) در اینبLLاره ،تLا سLLال  1836بLLا
چالش جدی مواجه نشد .اما در این سال ،یکی از پیروان روسی شلینگ نخستین تالشها برای طرح ایدههای
اولیهی اورآسیاگرایی را آغاز کرد .والدیمیر تیتوف ،72فرستادهی روسیه به اسLLتانبول و یکی از اعضLLای انجمن
«عاشقان خرد( »73پیروان فردریش شلینگ ،فیلسوف آلمانی) ،دیدگاه جدیدی به مسئلهی «نسبت روسیه بLLا
مشرقزمین» اضافه کرد .تیتLLوف فرهنگهLLای شLLرقی را بهدلیLLل قLLدرت اعتقLLادات مذهبیشLLان ،مناسLLبات
پدرساالرانهی دولتهایشان با رعایا ،و در
نهایت برتریدادن به لذتهای ظریف (کِیف) در برابر رویکرد غربیِ
ْ
«آسایش مخلوقات »74ستایش کLرد .تیتLوف ،هماننLد اسLالووفیلها ،حمLایت دولت تLزاری از غLربزدگی را
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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بهعنوان چرخشی غمانگیز در تاریخ روسیه محکوم کرد ،اما برخالف آنها ،او گذشتهی «مهجور» روسیه 75را با
ریشههای آسیاییاش یکی دانست .بهباور تیتوف ،بازگشت روسیه به میراث آسLLیاییاش میتوانسLLت محLLرکی
باشد برای توسعهی این کشور ،در عین اینکه با رسالت یکتای روسLیه بهسLان «پLل پیونددهنLدهی شLرق و
غLLرب» سLLازگار اسLLت .اورآسLLیاگرایان آمLLوزهی «وحLLدت ارگانیLLک» در فلسLLفهی رمانتیLLک را شLLالودهی
معرفتشناختی ایدههای خود قرار دادند و بهزودی این رویکرد را به یک دکترین نظاممند بدل ساختند.
« .۳.۳سوسیالیسم روسی» و بربریت آسیایی
منبع مهم دیگر برای تکLLوین اورآسLLیاگرایی ،بازتفسLLیری دراماتیLLک از نقش مLLواجههی روسLLیه بLLا آسLLیا در
شکلدادن به سرنوشت و رسالت ملت روسیه بود ،که خود از ایدئولوژی انقالبی تأثیر پذیرفته بود .این تفسLLیر
نخستینبار از جانب الکساندر هرتزن 76نویسندهی برجستهی مهاجر روس مطرح شLد .هرتLزن بLا مشLاهدهی
موج انقالبی  1848در ایتالیا و فرانسه به این باور رسیده بود که انقالب اجتماعی نمیتواند در غرب رخ دهد،
بورژوایی ایدئولوگهای سوسیالیسم را بLLه تبLLاهی کشLLانده اسLLت .در دههی 1850
چرا که غلبهی ارزشهای
ْ
هرتزن پیشبینی کرد که کشورهای اسالو  -و بیش از همه روسیه  -به موطن انقالب اجتماعی بدل خواهنLLد
شد .او انزوای روسیه از غرب را رخداد مغتنمی میشمرد ،چرا که این انزوا به حفظ کمون روسLLتایی روسLLیه،
که وی آن را هستهی جامعهی آرمانی کمونیستی میدانست ،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
میکرد.
اگرچه هرتزن هم انتساب خصلتهای منفی متعارف به فرهنگ و مردمان آسیا را تصدیق میکرد ،اما بLLر این
نظر بود که «یوغ تاتار» روسیه را در برابر خطرات اروپا محافظت کرده است ،چرا که الگوهای فرهنگی اصLLیل
روسیه و «انرژیهای جوان» آن را از گزند تباهی بورژوایی مصون داشته اسLLت .هرتLLزن بLLرخالف بسLLیاری از
روشنفکران روسی ،نظریهی خاستگاه تورانی روسیه را تأیید میکLLرد؛ دیLLدگاهی کLLه بLLر آمیختگی فLLرهنگی،
نژادی و مردمشناختی روسها با جمعیتهای آسیایی و غLیرروس (فنالنLدی-اورالی) داللت داشت .77هرتLزن
ضمن مقایسهی اروپای غربی با دوران زوال روم ،روسها را قبایل وحشی جدیدی میدید که رسالتشان این
سوسیالیستی جان تازهای به کالبد اروپLLا بدمنLLد .بعLLدها
بود که تمدن قدیمی را نابود سازند و با تحقق پروژه
ْ
رویکرد هرتزن ،پس از ُزدودن درونمLایهی غربگرایLانهاش ،راه را بLرای بLازتعریف شLگرف اورآسLیاگرایان از
آن روسLLیه
امپراتوری روسیه بهسان وارث حقیقیِ امپراتوری چنگیزخان هموار کLLرد؛ تعLLریفی کLLه بهمLLوجب ْ
رهبری شورش مردمان غیراروپایی علیه جهان غرب را بر عهده دارد.

75 Russia's "abandoned" past
)76 Alexander Herzen (1812–1870

 77در آن زمان ،این نظریه همچنین بخشی از تبلیغات ضدروسی بود که ازجمله توسط مهاجران انقالبی لهستان منتشر میشد.
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 .۳.۴طلیعهی اورآسیاگرایی
بنیانگذاران اورآسیاگرایی اعتبار ویژهای برای آرای کنستانتین لئونتیف( 77فیلسLLوف و دیپلمLLات محافظهکLLار
روس) قایلاند و شالود هگذاری مفهومی دکترین خویش را به آثار وی نسبت میدهنLLد .لئونLLتیف بهپLLیروی از
هرتزن« ،سرشت تورانی» روسها را وزن هی تعادلی در برابر اروپای «در حال مLLرگ» میدیLLد .امLLا او بLرخالف
هرتزن تمدن اروپایی را بهطور کامل نفی کرده و استبداد و تئوکراسی آسیایی را توجیLLه و سLLتایش میکLLرد.
ْ
لئونتیف بر این عقیده بود که تنوع فرهنگی ،که بر «زیباییشناسی زنLLدگی »79داللت دارد ،معیLLاری اساسLLی
برای بقای یک ملت است .اما تنوع آداب و رسوم تنها در جایی دوام مییابد که یک نیروی خLLارجی  -ماننLLد
استبداد سیاسی ،انضباط مذهبی ،یا حتی اجبار کمونیستی  -سنتهای متعارض را کنLLترل نمایLLد .لئونLLتیف
این وضعیت جامعه را «شکوفاییِ پیچیدگی »80نامید و آن را در تقابل بLLا «تکنLLواییِ زیباییشLLناختی »81در
غرب قرار داد که در نظر وی با زوال ناشLLی از پLLیروزی آرمانهLLای بLLورژوایی و برابریطلبانLLه پیونLLد داشLLت.
لئونتیف شرق زمان خویش را حامل «زیباییشناسی زندگی» میدانست ،حال آنکه در نظر وی روسیه سهم
کمتری از آن داشت .در نتیجه ،او بر این باور بود که سرنوشLLت و رسLLالت امLLپراتوری عثمLLانی یLLا امLLپراتوری
«احیاءشده»ی چین یا امپراتوری «بیدارشده»ی هند آن است که جهان را تغییر دهند .روسیه تنها درصورتی
میتوانست نقشی در تاریخ جهان ایفا کند که با گسترش اشکالی از استبداد ( ،)despotismالگوهای فرهنگی
اصیل خویش ،و نیز آمیختگی یکتایاش با سنتهای آسیایی و اسالوی را حفظ نماید.
لئونتیف در کتاب «بیزانسگرایی و اسالویسم )1875( »82خود را شاگرد نیکوالی دانیلفسLLکی معLLرفی کLLرد.
رسالهی دانیلفسکی با عنوان «روسیه و اروپا» ( )۱869منبع مهم دیگری برای تکوین نظریهی اورآسLLیاگرایی
بود .طرحوارهی دانیلفسکی دربارهی توالی «گونههای فLLرهنگی» در تLLاریخ جهLLان و پیشبیLLنیاش دربLLارهی
فروپاشی گونهی فرهنگی فع ً
غالب «رومی-ژرمنی» ،الهLامبخش لئونLتیف بLرای بLاز-ارزیLابی شLرق بLود .او
ال ِ
سایرین ویژگیهای منتسب به شLLرق  -ماننLLد ایسLLتایی ،رخLLوت ،دروننگLLری/مکاشLLفه،
بهجای آنکه همانند
ْ
تعصب مذهبی ،و فردیت فروخورده  -را نکوهش کند ،آنها را دلیلی بر وجود نیروی حیات و انرژیهای خالقِه
83

در تمدن مشرق میانگاشت .با اینحال ،لئونتیف  -بر خالف دانیلفسکی  -بهشدت مخالف پاناسالویسم بود

و حتی حکمرانی امپراتوری عثمانی بر اسLLالوهای جنLLوبی را بهسLLان راهی بLLرای محLLافظت از آنهLLا در برابLLر
تأثیرات مخرب فرهنگ و تمدن اروپا موجه میشمرد .او همچنین ناسیونالیسم قومی را محکوم میکرد؛ خواه
در شکل یک ایدئولوژی انقالبی ،که الجرم به تقلید از جنبشهای ملیگرایانهی اروپایی گرایش دارد؛ و خLLواه
در شکل یک دکترین برابریطلب که تأثیرات همگنساز تمدن اروپLLا را پنهLLان میسLLازد .ایLLدههای 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

 83اورآسیاگرایان بعدی هم نظر مثبتی به پاناسالویسم نداشتند.

29

 .۳.۵ایدههای اولیهی اورآسیاگرایی در اوایل قرن بیستم
میراث لئونتیف عمدتاً از طریق شعر و فلسفه مذهبی والدیمیر سLولوویف 84بLه نسLل بعLدی منتقLل گردیLد.
سولوویف در کتاب «اصول فلسفی دانش یکپارچه )1877( »85سه مرحله از تکامل انسان را تشریح کLLرد کLLه
ارگانیک بدوی و تمایزناپذیر که در آن همهی
ِ
شرق معرف مرحلهی اولیهی آن بود؛ مرحلهای از وحدت
جهان ْ
یشد .سولوویف شرق مسلمان را برتر از مرحلهی تکاملی بعدی
حوزههای فعالیت انسانی توسط دین تعریف م 
غربی خودپرستی ،هرجومرج و مناسبات اتمLLیزه حLLاکم بLLود.
یعنی تمدن غربی میدانست ،چرا که در جوامع
ْ
اگرچه سولوویف ،برخالف لئونتیف ،استبداد شرقی را مورد انتقاد قرار داد ،ولی ویژگیهLLای مثبLLتی بLLرای آن
قایل بود که انتظار میرفت در مرحلهی نهایی تکامل بشری دوباره احیاء شوند؛ مرحلهای که توسLLط اسLLالوها
(و بیش از همه ،روسها) نمایندگی میشد و بنا بLود ارزشهLای شLرقی و غLربی را بLا هم آشLتی دهLد( .در
دیدگاههای پسینیِ سولوویف ،این مسیحیت  -نه ملت روسیه  -بود که قادر بLود بLار دیگLLر غLرب و شLرق را
متحد سازد).86
در دو دههی اول قرن بیستم نشانگان شرقی در ادبیات روسیه بهطLLرز چش Lمگیری افLLزایش یLLافت .شLLاعران
سمبولیست بر اساس این باور رمانتیک که فرهنگهای «بدوی» برتر از تمدن اروپLLایی هسLLتند ،بازپیکربLLابیِ
خو ِد اصیلِ فراموششدهی روسیه را در آسیا جستجو میکردند .ضربهی شکست روسLLیه در جنLLگ بLLا ژاپن (
 )1905-1904چیزی از ستایش شاعرانهی آنان نسبت به قابلیتهای خالق جهان شرق نکاست .برای مثLLال،
الکسLLاندر بلLLوک ،87یکی از سمبولیسLتهای محبLLوب در میLLان اورآسLLیاگرایان ،در اثLLری بهنLLام «در میLLدان
کولیکوو» ( )1908دو ایدهی همتافتهی «مبارزهی ابدی» بین روسها و عشایر آسیایی ،و سرنوشLت تLاریخی
درهمتنیدهی آنها را بسط میدهد و در «سکاها» ( ،)1918از هLLویت دوگLLانهی آسLLیایی -اروپLLایی روسهLLا
88

سخن میگوید .سمبولیست دیگری بهنام آندری بلی

به مبLLارزهی آخرالزمLLانی بین پانمغولیسLLم و جهLLان

اروپایی اشاره میکند و روسیهی سنتپترزبورگ را که ریشههای ملی خLود را وانهLاده ،در مقابLل «روسLیهی
اصیل» ارگانیک (با ریشLههای آسLLیایی) قLLرار میدهLLد .ایLLدههای اورآسLLیاگرایان همچLLنین در آثLLار ولیمLLیر
گهLای شLرقی) بازتLاب یLافت .او در شLعر «خLادجی-ترخLان» (Khadzhi-
خلبنیکوف( 89آینLدهپژوه و محقLق فرهن 

( )Tarkhan-۱۹۱۲نام ترکی آستاراخان) ،پاییندست رود ولگا را بهعنوان مکLLانی کLLه در آن جهLLان اسLLالو و
جهان شرق به هم میرسند بهتصویر کشید و در مانیفستی بهنام «اتحادیهی هند و روسیه» ( ،)1918رویLLای
آسیای جوان را همچون «ابرجزیرهای یکپارچه» ،که روسیه را نیز در بLLر میگLLرفت ،مطLLرح سLLاخت .چLLنین
طرحهایی مکررا ً در رویاهای اورآسیاگرایان بLLرای رهLLایی مردمLLان استعمارشLLدهی آسLLیا ،بهرهLLبری روسLLیه،
طنینانداز میشد.
)84 Vladimir Soloviev (1853–1900
85 The Philosophical Principles of Integral Knowledge
 86سولوویف در شعر معروف «نور شرق» ( ،)Ex Oriente Lux - ۱۸۹۰روسیه را با شرق یکی میانگارد ،اما او در این شعر همچنین

حلنشده را طرح میکند :آیا روسیه ،شرق بردگی و استبداد خواهد بود ،یا شرق مسیحیت؟
یک پرسش اساسی 
87 Alexander Blok (1880–1921): On Kulikovo Field
)88 Andrei Bely (1880–1934
)89 Velimir Khlebnikov (1885–1922
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ایLLدئولوگهای اورآسLLیاگرایی بLLر این بLLاور بودنLLد کLLه تمرکLLز شLLدید فلسLLفه و علم روسLLیه بLLر جنبههLLای
غایتشناختیِ مسالهی تکامل تاریخی بشر (در مقابل رویکرد علّی) ،روسیه را از سنتهای فکری غربی متمایز
میکند .این باور راه را برای تلقی اورآسیا بهسان یک موجودیت ژئوپلتیکی ،فرهنگی و اجتماعی یکتLLا همLLوار
کLLرد .بLLا اینکLLه اورآسLLیاگرایان بهوضLLوح از دسLLتاوردهای فکLLری غLLرب اسLLتفاده میکردنLLد ،90ولی بانیLLان
اورآسیاگرایی اصرار داشتند که «علم روسی» را منبع بیواسطهی الهام خویش معرفی کرده و برجسته سازند.
گرایی پارادایم خاصی را برجسته میکردند که برخی طبیعتگرایLLان
آنها در همین راستا :برای دفاع از غایت
ْ
روسی منتقد داروینیسم بهنفع انگارهی سازوکارهای تکاملیِ هدفمند (در برابر سازوکارهای تصادفی) پرورش
داده بودند؛ به «نظریهی ترکیبی مناطق طبیعی» ،که توسط واسیلی دوکوچایف 91در حLLوزهی زمینشناسLLی
تدوین شده بود ،متوسل شدند تا امکان تعامالت چندوجهی بین عناصر و عوامLLل مختلLLف در یLLک قلمLLروی
جغرافیایی واحد را استنتاج کنند؛ از ایدههای جانورشناسی بهنLLام لLLو بLLرگ ( ،)Lev BergبهLLره گرفتنLLد تLLا
اشتراکات میان مردمان بهلحاظ ژنتیکی نامرتبط در قلمرو اورآسیا را مدلل سازند؛ و مکررا ً به آثار ژئوشیمیدان
والدیمیر ورنادسکی 92درخصوص همگرایی عناصر موجود در زیستکرهها (سیستمهای بسLته بLا ویژگیهLای
مستقل) ارجاع میدادند .همهی این نظریهها عمیق ًا بر تعریLLف اورآسLLیاگرایان از فرهنLLگ بهعنLLوان محصLLول
شرایط طبیعی ،و نیز بر دیدگاه آنان دربارهی امپراتوری قدیم روسیه همچون قلمروی یگانه تأثیر نهادند.
 .۳.۶جنبش اورآسیاگرایی
پیدایش جنبش اورآسیاگرایی به دههی  1920باز میگردد؛ زمانیکLLه رسLLالهای بهنLLام «اروپLLا و نLLوع بشر»93
بهقلم نیکوالی تروبتسکوی ،شاهزاده و زبانشناس ،منتشر شذ و در پی آن ،یک مجموعهمقاالت جمعی بهنLLام
«خروج به شرق )1921( »94منتشر گردید .بهباور اورآسLLیاگرایان ،جنLLگ جهLLانی اول و انقالب روسLLیه آغLLاز
آن افLول غLرب و ظهLور و عLروج شLرق اسLت.
دورهی جدیدی از تاریخ بود؛ دورهای کLه مشخصLهی اصLلیِ ْ
اورآسیاگرایان ایدهی رهایی بشریت از سلطهی تمدن «رومی-ژرمLLنی» ،کLLه تبLLار آن بLLه آرای دانیلفسLLکی و
لئونتیف بازمیگردد ،را بLه چشLماندازی بLرای روسLیه-اورآسLLیا تبLLدیل کردنLد کLه بنLا بLود قیLLام مردمLان
استعمارشدهی آسیا علیه جهان قدیم را رهبری نمایLLد .جنبش اورآسLLیاگرایی طی دهههLLای  1920و 1930
یک شکوفایی نسبی را از سر گذراند ،چون چارچوبی مفهLLومی فLLراهم سLLاخت کLLه از قLLابلیت جLLذب طیLLف
Lد این جنبش بهدلیLLل تعارضLLات داخلی و
گستردهای از ایدهها برخوردار بLLود .بLLا این همLLه ،در سLLالهای بعْ L
پراکندگی اعضایاش 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 بهمیLانجی فضLای دورهی جنLگ جهLانی اول ،انقالب اکتLبر ،و تجLارب خLاص گLروهی از
 90از جمله :اندیشهی رمانتیک شلینگ و اندیشهی طبیعتگرای الکساندر فونهومبولت؛ پیشگویی اسوالد اشپنگلر در مورد افول اروپا؛
مفهومپردازی فریدریش راتزل از «قلمروهای قومیتی»؛ نظریهی ویلهلم اشمیت در مورد «من اطق ف رهنگی»؛ ای دههای آلف رد ل وئیس
کروبر دربارهی نسبیگرایی فرهنگی در انسانشناسی؛ و مطالعات یوهانس اشمیت و آگوست لسکین دربارهی نوآوریهای زبانشناختی
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 گمشدهی خویش زاده شده بود ،بهتدریج در همLLان فضLLای
مهاجرت ناپدید شد .اما روند رویدادهای تاریخی چنین مقرر ساخت که شکل تازهای از این جنبش در پایLLان
قرن بیستم در درون روسیه احیا گردد.

 .۴میراث راست نوین اروپایی در تکوین نو-اورآسیاگرایی
 .۴.1تصویری اجمالی از «راست نوین» فرانسه

بهنظر میرسد که تبار فکری گستردهتر جنبشهای راست افراطیِ معاصر به جنبش «راست نLLوین» (
 )Nouvelle Droiteدر فرانسه بازمیگردد ،95که خود در اواخر دههی  1960بر بستر میراث بهجامانLLده از
برخی سنتهای راست افراطی و نو-محافظهکاری در فرانسه و اروپا (خصوصا آلمان) شکل گرفت .از آنجا کLLه
مضامین و جهتگیریهای این جنبش آشکارا واجد مولفههای فاشیستیست ،بسیاری پیدایش این جنبش را
مصداق ظهور نئوفاشیسم در اروپا میدانستند ،اگرچه بانیان ایدئولوژیک و پیروان این جنبش از کاربرد چنین
اصطالحاتی پرهیز میکردند .سنگبنای شکلگیری «راسLت نLوین» ،در سLLال  1968بLLا تشLLکیل «گLLروه
تحقیق و مطالعه برای تمدن اروپا )GRECE( »96در شLLهر نیس نهLLاده شLLد ،کLLه بLLا نLLام «یونLLان» شLLناخته
میشود .97این اتاق فکر عمLدت ًا توسLط فیلسLوفی بهنLام آلن دو بنLوآ 98هLدایت میشLد کLه بیشLک یکی از
تاثیرگذارترین نویسندگان و نظریهپردازان راست نوین اروپایی در دهههای پایانی قرن بیسLLتم بLLوده است .دو
بنوآ و دیگر اعضای اولیهی حلقهی «یونان» سابقهی عضویت و فعالیت در جریانات راست افراطیِ داشتند ،اما
نهای خود مهیا سازند تا اثربخشی و ماندگاری
بر آن شدند که شالودهی فکری محکمتری برای ایدهها و آرما 
آن را  -خصوصا در دورهای که دفاع مستقیم از ایدههای فاشیستی کمLLابیش مLLایهی ننLLگ و بLLدنامی بLLود -
تضمین کنند .جنبش جدیدی که آنان بنا نهادند تحتتأثیر سنتهای قدیمیتر راس Lتگرایی بLLود کLLه از آن
«راست نوین»اگرچه
میان ،تأثیرپذیری از «جنبش انقالب محافظهکارانهی آلمان ،»99وزن بیشتریداشت .جریان
95 Bar-On, Tamir (2016): Where Have All The Fascists Gone?, Routledge.
)96 Groupement de recherche et d'études pour la Civilization européenne (GRECE

 97از آنجا که مخفف فرانسوی عنوان این حلقهی سیاسی-مطالعاتی همان معادل فرانسوی نام کشور یونان است ،این حلق ه عم دتا ب ا
نام «یونان» شناخته میشود .خود این سازمان نیز برای تاکید بر جایگاه بیبدیل ارزشهای یونان باستان در نظام باورهایاش ،مشتاقانه
به این بازی زبانی دامن زد.
98 Alain de Benoist

« 99جنبش انقالب محافظهکارانه» ( ،)Conservative Revolutionی ا «جنبش ن و-محافظهک اری آلم انی» ،ی ک جنبش ملیگ را و
محافظهکار بود که در فاصلهی بین جنگ جهانی اول تا بهقدرترسیدن نازیها در جمهوری وایمار پدیدار ش د .بهرغم تن وع مواض ع
آن یک ضدانقالب فرهنگی در برابر تبعات پیشروی پرتالطم سرمایهداری بود .متفکران
بانیان و حامیان این جنبش ،درونمایهی اصلیِ ْ
یطلبی ،لیبرالیسم و دموکراسی پارلم انی و ن یز با روح ف رهنگی
و هواداران این جنبش بهطور کلی با محافظهکاری سنتی مسیحی ،برابر 
بورژوازی و مدرنیته (عقلگرایی و علمگرایی دنیای مدرن) مخالف بودند .برخی از چهرهه ای فک ری ش اخص این جنبش عبارتن د از:
آرتور مولرفن دن بروک (  ،)Arthur Moeller van den Bruckهوگو فون هافمانستال ( ،)Hugo von Hofmannsthalهرم ان
راوشنینگ ( ،)Hermann Rauschningادگار یونگ ( ،)Edgar Jungو اسوالد اشپنگلر ( .)Oswald Spenglerنظریهپردازان این جریان
فکری-سیاسی از عناصر مختل ف اندیش هی ق رن ن وزدهم اله ام گرفتن د؛ از جمل ه :از نق د نیچ ه بر اخالق مس یحی ،دموکراس ی و
برابریطلبی؛ و نیز از رمانتیسیسم ضدروشنگری و خِردگریز آلمانی و چشمانداز جامعهای ارگانیک برآمده از آن .افزون بر این ،بهلحاظ
بافتار سیاسی-انضمامی ،رشت هعوامل تاریخی زی ر ب ر تک وین این جنبش و مض امین آن ت اثیر نهادن د :س نت ناسیونالیس م نظ امی و
اقت دارگرای پروس ی؛ تش کیل «لی گ پ انژرمن» (  )Alldeutscher Verbandدر س ال ۱۸۹۱؛ ش کلگیری «جنبش جوان ان» (
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شهLLای
Lرخی گ
ایدههای چپ در مورد برابری انسانها را رد میکLLرد ،ولی از بLLرخی تاکتیکهLLای چپ جدیLLد و ب Lرای
مارکسیستی ،بهویژه ایدههای گرامشی ،بهره گرفت .برخی از اعضای حلقهی موسس این جنبش حتی خود را
بهعنوان «گرامشیان راست» توصیف میکردنLLد .در طLLول دههی  1970شLLهرت و نفLLوذ «راسLLت نLLوین» در
فرانسه رشد یافت ،ولی همزمان با مخالفتهای فزآیندهی گرایشهای ضدفاشیستیِ چپ و لیبرال روبLLرو شد.
در این زمان ،اعضای «راست نوین» به چندین حزب سیاسی پیوستند و به وزنهای قوی در مهمترین جریLLان
راست افراطی فرانسه یعنی «جبههی ملی» ( )Le Front Nationalبدل شدند .همزمان ،ایدهها و تحرکLLات
سیاسی جنبش «راست نوین» ،به منبع الهام سایر گروههای راست افراطی در دیگر جوامع اروپا بLLدل شLLدند.
تأثیرات «راست نوین» بر ایدئولوژی سازمانهای راست افراطی را میتوان در فضای سیاسی امروز هم ردیابی
کرد .برای مثLLال ،در «جنبش هویLLتی »100و جنبش توطئهبLLاو ِر «ا ُریباندیشی» ( )Querdenkenدر آلمLLان و
ی فرانسه؛ و در جنبشهای «لیگ شLLمالی» (لگLا نLورد) و «نLیروی
برخی جوامع اروپای غربی؛ در جبههی مل 
جدید» ( )Forza Nuovaدر ایتالیا .افزون بر این ،اندیشههای «راست نوین» همچLنین تLأثیرات نمایLانی بLر
شکلگیری ایدئولوژی نLLو-اورآسLیاگرایی داشLLتهاند (در کنLLار تاثیراتشLLان بLLر ظهLLور گرایشهLLای متنLLاقض
کمنفوذتری مثل آنارشیسم ملیگرا) .اما وجه الهامبخش «راست نوین» وامدار چه مضامینی بوده است؟
«راست نوین» با اختالط فرهنگهای مختلف در یک جامعهی واحد مخالف است؛ با لیبرالدموکراسی و آنچه
تحتعنوان سرمایهداری میفهمد مخالف است؛ و درمقابل ،با هدف نابودسLLازی عناصLLر الیگارشLLیک ،اشLLکال
بومی/محلی مشارکت سیاسی (اصطالح ًا «دموکراسی ارگانیک») را ترویج میکند؛ از ضرورت تقویت هLLویت و
فرهنگ پان-اروپایی و حفظ مناطق خاصی برای سکونت اروپاییان و نوادگان قفقازی آنهLLا دفLLاع میکنLLد و
برای توجیه آن به اسلوب «آیندهنگاری باستانگرا» (  L )archeofuturisticمتوسLLل میشLLود ،کLLه خLLود آن را
نوعی شیوهی «محافظهکاری انقالبیِ غیرارتجاعی »101مینامد .همزمان ،بهطور متناقضی از تنLLوع قومیتهLLا و
هویتها در سراسر جهان حمایت کرده و از حق هر گروه از مردم برای تسلط بر سرزمینها و مناطق خLLویش
دفLLاع میکنLLد« .راسLLت نLLوین» بLLرای دسLLتیابی بLLه اهLLداف خLLویش رهیLLافتی موسLLوم بLLه «فراسیاست» (
 )metapoliticsرا ترویج و دنبال میکند که بهموجب آن بهجای تکیLLه بLLر مبLLارزات انتخابLLاتی حLLزبی بLLرای
ی بلندمLLدت اسLLت؛
تصدی پستهای اجرایی ،بهدنبال تأثیرگذاری بر فرهنگ اروپایی و تغییر آن به روشهLLای 
یعنی کسب «هژمونی» به روشهایی که با آرمانهایی اروپایی سازگار باشند.
 )Jugendbewegungدر سال189۶؛ تجارب مواجهه با خش ونتهای جن گ جه انی اول؛ و بازتابه ای اجتم اعی تحمیل عه دنامهی
ورسای بر دولت آلمان در پی جنگ جهانی اول .رابطهی مبهم این جنبش با جنبش در حال رش د نازیس م (از دههی  1920ت ا اوای ل
دههی  )1930باعث شد برخی محققان آن را بهمنزلهی طلیعهی برآمدن فاشیسم آلمان تلقی کنند .برخی دیگر اما بر این باورند ک ه
بهرغم ریشههای مشترک هر دو جنبش در ایدئولوژیهای ضدروش نگری ق رن  ،19نمیت وان آن دو را یکی گ رفت و ل ذا اص طالح
«فاشیسم غیر نازی» را توصیف دقیقتری از ماهیت «جنبش انقالب محافظهکارانه» میدانند .انقالبیون محافظهک ار لزوم ًا نژادپرس ت
نبودند ،اما با نشر تئوریهای ضددمکراتیک و ضدروشنگری ،در آمادهسازی ج امعهی آلم ان ب رای حک ومت نازیه ا س هم م وثری
داشتند .با این حال ،بسیاری از متفکران این جنبش (بهاستثنای کارل اشمیت و چند تن دیگر) در نهایت با ماهیت یهودستیز و توت الیتر
حکومت نازیها مرزبندی کردند .از دههی  1960به بعد ،رهیافت انقالبیگری محافظهکارانهي آلمان تا حد زیادی بر پی دایش م وج
جدید راستگرایی در اروپا تأثیر گذاشت؛ خصوصا بر تکوین «راست نوین» (  )Nouvelle Droiteدر فرانسه ،و «راست نوین» ( Neue
 ،)Rechteدر آلمان؛ و از طریق آنها بر پیدایش جنبش معاصر هویتگرایی اروپ ایی( .ترجم ه و تلخیص از :ویکیپ دیا) .ب رای آگ اهی
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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 .۴.۲تاریخچهی پیدایش و نمو «راست نوین»
در پایان جنگ جهانی دوم و با فروپاشی رژیم ویشی فرانسه ،جریان راست افLLراطی فرانسLLه بLLرای مLLدتی بLLه
محاق رفت .ولی در اواسط دههی  ،1950بهواسطهی بازگشت موفقیتآمیز بLرخی از فعLاالن راسLت افLراطی
بهعرصهی عمومی از طریLق جنبش پوژادیسLتی( 102خصوصا در جریLان مبLارزات انتخابLاتی  ،)۱۹۵۶راسLت
افراطی بار دیگر وارد فضای سیاسی فرانسه شد .طی سالهای بعدی (تا میانهی ،)۱۹۶۰تحرکات اصلی راست
افراطی عمدتا حول آرمان امپراتوری فرانسه و مخالفت با جنبشهای روبهرشد استعمار ُزدایی در هنLLدوچین و
الجزایر متمرکز گردید .در همین راستا ،حتی تعدادی گرو ه شبهنظامی راست افراطی ،نظLLیر «سLLازمان ارتش
مخفی »103و «ارتش انقالبی »104شکل گرفتند .ولی در این میان ،تعLLدادی از روشLLنفکران متعهLLد بLLه راسLLت
افراطی رویکرد تازهای اتخاذ کردند و تصمیم گرفتند که با ایجاد «گروه تحقیق و مطالعه برای تمدن اروپLLا» (
ْ
 ،)GRECEباورپذیری و تاثیرگذاری ایدههای بنیادی خود را در سطح اجتماعی تقویت نمایند.
حلقهی مطالعاتی-سیاسیِ «یونان» در ابتدای تاسیساش در ژانویهی ( ۱۹۶۸کمی قبل از رویدادهای مLه ۶۸
) ،حدود چهل عضو داشت .105تکامل فکری روشنفکران گروه «یونان» و گسترش بعدیاش به جنبش «راست
نوین» ،در چارچوب و بافتار «راست انقالبی» انجام گرفت .با نظر به انحالل سازمان «ملت جLLوانJeune( »106

 )Nationدر سLLال  ،1958فروپاشLLی «سLLازمان ارتش مخفی» ( )OASدر سLLال  ،1962و شکسLLت «کLLارزار
اروپایی برای آزادی» در مبارزات انتخاباتی مجلس قانونگLLذاری در سLLال « ،1967یونLLان» توانسLLت خLLود را
همچون جایگزینی منطقی برای پیوستن و فعالیت «میلیتانت»های ملیگرای جوان فرانسوی عرضه کند .این
رادیکالهای جوان ،ناسیونالیستهایی افراطی و ضدکمونیست بودند که اعتقاداتشان حول محورهای دفاع از
جامعهی غربی ،نژادپرستی علمی و اصLLالح نLLژادی /بهنLLژادی ( )EugenismمتمرکLLز بLLود .آنهLLا بLLا مهLLاجرت
ی در فرانسهی میانهی دههی  ۱۹۵۰بود که
 102جنبش پوژادیستی (  ،)Poujadist movementeیک جنبش پوپولیستی ضدنخبهگرای 
نطفهی برپایی آن در پی فراخوان پیر پوژاد ( )Pierre Poujadeبرای بسیج و سازماندهی معترض ان مالی اتی ش کل گ رفت .پس از
تشکیل «اتحادیهی دفاعی بازرگانان و صنعتگران (  )UDCAتوسط پوژاد  -در نوامبر  - ۱۹۵۳این جنبش بهسرعت در مسیر رشد و
توسعه قرار گرفت .پوژادیسم منافع و نارضایتیهای اقتصادی مغازهداران و دیگر مالکان-مدیران شرکتهای کوچک را که با تغی یرات
حاد اقتصادی و اجتماعی مواجه بودند ،بیان میکرد و مضمون اصلی آن ،دفاع از مردم عادی در برابر نخبگان بود .پوژادیس م عالوهب ر
اعتراض به مالیات بر درآمد و کنترل قیمتها توسط دولت (برای محدودسازی تورم) ،همچنین ب ا رون د صنعتیش دن ،شهرنش ینی و
مدرنیزاسیون بهسبک آمریکایی مخالف بود ،چرا که آنها را تهدیدی برای هویت روستایی فرانسه تلقی میکرد .پوژادیسم نهفقط دولت
فرانسه را به دزدی و فساد و رفتار غیرانسانی متهم میکرد ،بلکه مخالف سرسخت پارلمانتاریسم (بهس ان مص داق نخبهگ رایی) ب ود.
چنبش پوژادیسم که رویکردی آش کارا ضدروش نفکری داش ت ،در مقاب ل ،م روج ن وعی پوپولیس م «آدم ع امی» (common man
 )populismبود .بهزودی بیگانههراسی و یهودستیزی هم به مضامین درونی این جنبش اض افه ش دند .پوژادیس م همچ نین از آرم ان
«الجزایر فرانسوی» حمایت میکرد .در سال « ،1955اتحادیهی دفاعی» ( )UDCAیک جنبش سیاسی قوی با حدود  400000عض و
«برادری فرانسوی» ( )Fraternité Françaiseرا منتشر میکرد .هواداران جنبش خواهان اعتراض همگانی به
ِ
بود که روزنامهای بهنام
نظام مالیاتی بودند و سایرین را تشویق میکردند تا سپردههای خود از بانکهای دولتی ب یرون بکش ند .در انتخاب ات س ال  ۱۹۵۶این
جنبش نوپا موفق به کسب  ۵۲کرسی پارلمان شد .جوانترین نمایندهی انتخابشده از فهرست «اتحادیهی دفاعی» ،ژانماری لوپن بود
که در آن زمان رهبری شاخهی جوانان اتحادیه را برعهده داشت( .ترجمه و تلخیص از :ویکیپدیا) .برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:
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

 105برخی از برجستهترین اعضای بنیانگذار گروه «یونان» عبارتند از :آلن دو بنوآ ،پیر ویال ،ژان کلود واال ،دومینیک ونر ،ژاک برویا
و ژان ژاک مورو.
« 106ملت جوان» (  )Jeune Nationیک سازمان راست افراطی با رویکرد فاشیستی بود که در سال  ۱۹۴۹توسط پیر سیدو (Pierre
 )Sidosتاسیس شد .ایدئولوژی این سازمان بسیار متاثر از فاشیسم ایتالیایی و ایدئولوژی ویشی فرانسه بود .این س ازمان خصوص ا طی
سالهای جنگ الجزایر ( )۱۹۵۴-۱۹۶۲توانست شمار زیادی از جوانان ناسیونالیست را به سوی خود جذب کند.
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غیرسفیدپوستان از مستعمرات سابق فرانسه به داخل فرانسه مخالف بودند و همین امر باعث شLLد کLLه بعضLLا
حتی  -بهطور متناقضی  -برخی از دیدگاههای ضداستعماری و ضدامپریالیستی را اقتباس کنند.
دو بنLLوآ ،بهعنLLوان رهLLبر بالمنLLازع و معتLLبرترین سLLخنگوی «یونLLان» ،107قب ً
ال عضLLو سLLازمان راسLتافراطیِ
Lت «اقLLدام اروپLLایی» (Europe-
ت »108بود و نیز با مجلهی آشکارا نژادپرسِ L
«فدراسیون دانشجویان ناسیونالیس 
 )Actionهمکاری داشت .لذا شLLماری از ایLLدههای کلیLLدی حلقهی «یونLLان» ،بهمیLLانجی دو بنLوآ ،ریشLLه در
دیدگاههای گردانندگان همین مجله داشتند؛ از جمله :موضع ضدمسیحی ،نخبهگLLرایی بLLارز ،مفهLLوم نLLژادی
اروپای واحد ،بLLذرهای چLرخش از تعLاریف بیولLوژیکی مقLLولهی «تفLLاوت» بLLه تعLLاریف فLرهنگی آن؛ و نLیز
وارونسازی پیچیدهی مفاهیمی مثل نژادپرستی و ضد نژادپرستی .دو بنوآ بهلحاظ مبLLانی فکLLری تحتتLLأثیر
«جنبش انقالب محافظهکارانهی آلمان »109قرار داشت ،که مصداق برجستهی یLLک نهضLLت فکLLری-سیاسLLی
ن دو جنگ جهانی بود .این امر در سوقیافتن «راست نوین»  -در
ضدروشنگری و ضدمدرنیته در سالهای بی 
دههی  - ۱۹۷۰بهسمت باورها و آرمانهای این نهضت «انقالبیِ » محافظهکار سهم موثری داشت.
«یونان» یک جنبش فکری همگن باقی نماند ،بلکه حامل دیدگاههای متفاوت و گاه متضLLادی بLLود« .راسLLت
نوین» از خیزشهای  1968و همچنین از جنبش گستردهتر چپ نو در آن دهه این آمLLوزه را درونی سLLاخت
که ترویج ایدههای فرهنگی پیششرط تغییرات سیاسیست .دو بنوآ خاطرنشLLان میکLLرد کLLه بLا اینکLLه چپ
فرانسه از پایان جنگ جهانی دوم در همهی مبارزات انتخاباتی ناکام مانده بود ،اما اندیشهی چپ در جامعهی
فرانسه ،بهویژه در میان روشنفکران ،کشش قابلتوجهی یافته اسLLت .لLLذا او بهدنبLLال آن بLLود کLLه ارزشهLLا و
مفروضات فکری و فرهنگی جامعهی 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
کنفرانسهای متعدد بود ،که البته درجهی اهمیت و موفقیت آنها متفاوت بود .این سازمان همچنین شLLروع
به انتشار تعدادی نشریهی نیمهآکادمیک کرد 110تا از طریق آنها دیدگاههای خLLود را تLLرویج نمایLLد .در طLLول
سالهای  1975و  1976حتی بولتنهایی برای انتقال و ترویج پیام خود در میان محافل پزشکی ،آموزشی و
نظامی منتشر کرد؛ و در سال  1976موسسهی انتشاراتی خاص خLLود (بهنLLام کوپرنیLLک) را راهانLLدازی کLLرد.
افزون بر اینها ،بهموجب یک سند داخلی« ،یونان» از اعضایش خواسLLته بLLود کLLه از «زبLLان منسLLوخی» کLLه
ممکن است این گروه را با گرایشهای قدیمیتر راست افراطی یا فاشیستی مرتبط سLLازد ،اسLLتفاده نکننLLد؛ و
نیز از اعضا خواسته شد با برخی از مهمترین تصمیمگیرندگان فرانسه و اروپا معاشرت کنند ،تLLا زمینLLه بLLرای
تحقق اهداف این سازمان بهتر فراهم گردد.

 107برخی از نامهای برجستهای که با «یونان» همکاری کردهاند عبارتند از :آرتور کوستلر ،هانس آیزنک ،کنراد ل ورنز ،میرچ ا الی اده،
ریموند آبلیو ،تیری مولنیر ،آنتونی بورگس و ژان پارولسکو.
108 Fédération des Étudiants Nationalistes

 109دربارهی «جنبش انقالب محافظهکارانهی آلمان» نگاه کنید به زیرنویس .98
 110مهمترین نش ریات روش نفکری و نیمهآکادمی ک «یون ان» عبارتن د از :نش ریهی  Nouvelle Écoleاز س ال 1969؛ نش ریهی
 ،Élémentsاز سال  ،1973و نشریهی  Krisisاز سال ( ۱۹۸۸دو بنوآ بنیانگذار نخستین نش ریه و از موسس ان اص لی دو نش ریهی
دیگر بود).
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 .۴.۳رشد «راست نوین» :اختالفات درونی و مخالفتهای بیرونی
اصطالح «راست نوین» ( )nouvelle droiteنخستینبار توسط گیلبرت کِنت در رشتهمقاالتی کLLه در مLLارس
 1978در نشریهی لوموند دربارهی حلقهی «یونان» منتشر کرده بود ،110بهکار گرفتLLه شLLد .در اواخLLر دههی
 ،۱۹۷۰جنبش «راست نوین» شهرت و نفوذ سیاسی باالیی در فرانسه کسب کرد و فعالیتهای رسLLانهای آن
هم اوج گرفت .111در این سالها ،روشنفکران وابسته به این جنبش مقاالت متعLLددی را در نشLLریهی فیگLLارو
منتشر کردند .این روند ،نگرانی بسیاری از روشنفکران لیبرال و چپ را برانگیخت .چLLون آنهLLا این جنبش را
جنبشLLی نژادپرسLLت ،فاشیسLLت و در امتLLداد حکLLومت ویشLLی تلقی میکردنLLد کLLه بهدنبLLال تضLLعیف
لیبرالدموکراسی ،برابریطلبی و میراث انقالب فرانسه بود .از اینرو ،کLLارزاری بLLرای تحLLریم و طLLرد «راسLLت
نوین» پا گرفت که توسط رسانههایی مثل لوموند ،نوول آبزرواتور ،اکسپرس و ال کروآ هم مورد استقبال قLLرار
گرفت .در پی آن ،نشریهی فیگارو حمایت خود از این جنبش را پس گرفت« .راست نوین» مدعی شد که بLLا
نوعی سرکوب و فشار فکری-سیاسی مشابه پدیدهی مککارتیسم مواجه شده اسLLت« .راسLLت نLLوین» پس از
آنکه از این پلتفرم عمومی تاثیرگذار محروم شد ،از نژادپرستی بیولوژیکی فاصله گرفت و درعLوض ،این ادعLا
را پیش کشید که گروههای قومی-فرهنگی مختلف باید جدا از هم باشند ،تLLا بتواننLLد تفاوتهLLای تLLاریخی و
فرهنگی خود را حفظ کنند.
در سال  ،1974تعدادی از فعاالن جنبش «راسLت نLوین» بLا همLراهی چنLLد عضLو حلقهی «یونLان» کLLه از
استراتژی بلندمدت و فراسیاسی «یونان» ناراضی بودند ،گروهی بهنام «باشگاه ساعت» ( )Club de l'Horloge
تشکیل دادند ،تا همچون یک «اتاق فکر» به بسط ایLLدههای این جنبش خLLدمت کنLLد .اعضLLای این باشLLگاه،
بهمنظور تسریع روند تغییرات سیاسی ،از پیوستن اعضای «یونان» به احLLزاب سیاسLLی ماننLLد «کLLارزار بLLرای
جمهوری» ( )RFRو «اتحLLاد بLرای دموکراسLLی فرانسLLه» ( )UDFپشLLتیبانی میکردند .112در اواخLLر دههی
 ،1970این باشگاه بهدلیل معرفی مذهب کاتولیLLک رومی بهعنLLوان جنبهای کلیLLدی از هLLویت ملی فرانسLLه،
بهناچار از سازمان اصلی فاصله گرفت؛ چرا که این ایده مغایر گرایش غیرمذهبی حاکم بر «یونان» بود.
در اوایل دههی ،1980تعدادی از روشنفکران وابسLLته بLLه «راسLLت نLLوین» ،از حLLزب جبههی ملی ( )FNکLLه
جایگاهش تحت رهبری ژان ماری لLLوپن در حLLال رشLLد بLLود ،حمLLایت کردنLLد .بهتLLدریج «جبههی ملی» در
برنامهها و شعارهایش تحت تأثیر «راست نوین» قرار گرفت و تأکیLد آن بLر تفLاوتگرایی قLومی-فLرهنگی را
پذیرفت .در سال  ،1994با حضور چهار عضو «راسLLت نLLوین» در دفLLتر سیاسLLی حLLزب «جبههی ملی» ،این
ح
جریان به دومین جناح با نفوذ در این حزب تبدیل شد .البته در درون «جبههی ملی» ،تنشهایی بین جنLLا 
نگریزی «راست نLLوین» را رد میکLLرد،
وابسته به «راست نوین» و سایر گروهها ،بهویژه جناح کاتولیک ک ه دی 
ح وابسته به «راست نوین» در حزب جبههی ملی ،و ساختار گستردهتر «راسLLت
ایجاد شد .همچنین بین جنا 
 110با عنوان« :یک راست نوین؟» ( .)Une nouvelle droiteاطالق چنین نامی به این حلقه مقارن با دورهای بود که صفت ن وین (
 )nouvelleبه طیف وسیعی از تحوالت جدید در زندگی فکری و فرهنگی فرانسه الحاق میشد؛ از جمله :فلسوفان نو ،تاریخدانان ن و ،و
اقتصاددانان نو ،و حتی آشپزی نوین.
 111برای مثال ،در سال  ،1978کتابی از دو بنوآ بهنام «از منظر راست» (  )Vu de droiteبرندهی جایزهی معتبر  Prix de l'essaiاز
سوی آکادمی فرانسوی ( )Académie Françaiseگردید.
ساعت» ،بهمنظور شکستدادن دولت فرانسوا میتران (از حزب سوسیالیست) ،خواستار اتحاد سیاسی این دو س ازمان ب ا
ِ
« 112باشگاه
جبههی ملی گردید؛ ولی این طرح پیشنهادی در نهایت محقق نشد.
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نوین» ،بهویژه بخشهای متاثر از دو بنوآ ،اختالفات و تنشهایی وجود داشت .چون دو بنوآ آشLLکارا از حLLزب
لوپن انتقاد کرده بود :یکی بهدلیل پوپولیسم جبههی ملی ،که با نخبهگرایی حاکم بر «یونان» مغایرت داشت؛
و دیگری ،ظاهرا ً بهدلیل استفادهی ابزاری این حزب از مسالهی مهاجران بLLرای پنهانسLLازی مشLLکالت واقعی
فرانسه.
در سال  ،1993حدود  40تن از روشنفکران فرانسوی بیانیهای بهنام «توسل به هوشیاری» را امضا کردند که
در لوموند منتشر شد .این بیانیه ضمن هشداردادن نسبت به «رشLLد مجLLدد جریانهLLای ضLLد دموکراتیLLک و
اندیشههای راست افراطی در زندگی فکری فرانسه و اروپا» ،خواستار تحریم روشنفکران وابسLLته بLLه «راسLLت
نوین» بود .در سال  ،1994نسخهی بازبینیشدهای از این بیانیه با امضLای  1500روشLنفکر اروپLایی منتشLر
گردید.
 .۴.۴بنیانهای ایدئولوژی «راست نوین» فرانسه
«راست نوین» از زمان تأسیس خود در سال  1968چندین تجدیدنظر را پشت سLLر گذاشLLته اسLLت و هرگLLز
مکتب متمرکز و همگنی از تفکرات ایستا نبوده است .مواضع مورد حمایت متفکران «راست نLLوین» تاحLLدی
متفاوت از مواضع متعارف راست افراطیست .با وجود این ،باورهای مشترک زیLLر متفکLLران حاضLLر و پیشLLین
«یونLLان» را متحLLد میسLLازد :نفی مLLیراث یهLLودی-مسLLیحی و «کیش حقوقبشLLر قوممدارانه»114؛ نقLLد
«آرمانشهرهای برابریطلبانه»ی لیبرال و سوسیالیستی؛ ستایش «میراث هندواروپایی»؛ و ستایش بیدیLLنی
و/یا چندخدایی ( )paganismبهعنوان «دین واقعی» اروپاییان؛ نقد دیدگاه بازارمحور و «اقتصادزده»ی حLLاکم
بر جهان و منفعتگرایی لیبرال115؛ و حمایت از تفاوتگرایی قومی رادیکال.116
بسیاری از اصحاب علوم سیاسی فرانسLLه« ،راسLLت نLLوین» را بهعنLLوان یLLک جریLLان سیاسی راسLLت افLLراطی
دستهبندی میکنند .تعدادی از منتقدان لیبرال و چپ ،این جنبش را همچون شکل جدید یLLا پیراسLLتهای از
نئوفاشیسم توصیف کردهاند که ایدئولوژی آن بهطور قابلتوجهی از فاشیسم نشأت میگیرد .راجر گریفین ،از
پژوهشگران صاحبنام فاشیسم ،ضمن تأیید این نقطهنظر استدالل میکنLLد کLLه «راسLLت نLLوین» حامل دو
جنبهی تعیینکنندهی فاشیسم است :ناسیونالیسم افراطی پوپولیستی و فراخوان برای رنسانس ملی یا «بLLاز-
زایش ملی» .)palingenesis( 117مککالوچ معتقد است که «راست نوین» ازجمله بهدلیل ارجاعLLات دائمیاش
ِ
به آرای ایدئولوگهای دستراستی پیشین مانند «انقالبیون محافظهکار آلمان» و متفکران ارتجاعی فرانسوی
مثل روبرت برازیالک ،ژرژ والوآ ،پیر دریو الروشل ،و تیِری مولنیه ،118مشخصا دارای یLLک «منش فاشیسLLتی-
احیاگر» (  L)fascist–revivalist characterاست .119در تأیید این مدعا نکتهی قابلتوجه آن است که جنبش
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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«راست نوین» همچنین جایگاه ویژهای برای آرای ژولیوس اووال ،120نظریهپLLرداز «راسLLت انقالبی» ایتالیLLایی،
قایل بود .در سال  1981تیم تحریریهی نشریهی ( Élémentsاز نشریات شLLاخص «راسLLت نLLوین») چLLنین
نوشت« :بهرغم تفاوت در برخی دیدگاهها و تحلیلها ،ما ژولیوس اووال را یکی از ژرفترین و بLLا بصLLیرتترین
ناظران دوران معاصر تلقی میکنیم» .مککالوچ بر این نظر است که دفاع «راسLLت نLLوین» از ایLLدهی جوامLLع
اروپLLایی همگن (بهلحLLاظ قLLومی و فLLرهنگی) ،و خصLLومت آن بLLا برابریطلLLبی و مLLدرنیتهی جهانشLLمول،
شباهتهای بارزی با فراخوان آن بLLرای رنسLLانس فLLرهنگی دارد .121هدایتکننLLدگان «راسLLت نLLوین» طبعLLا
یکنند .برای مثال ،دو بنوآ ادعا میکنLLد کLLه
انتساب این جنبش به نئوفاشیسم و راستگرایی افراطی را رد م 
برچسب نئوفاشیسم توسط منتقدانش صرفاً بهمنظور مشLLروعیتزدایی یLLا بیاعتبLLارکردن ایLLدههای او مLLورد
استفاده قرار گرفته است .اعضای «راست نوین» استدالل کردهانLLد کLLه نقLLد آنهLLا از سLLرمایهداری و لیLLبرال-
دموکراسی با انتقاداتی که توسط نازیسم و اشکال قدیمیتر فاشیسم و راست افLLراطی بیLLان میشLLد متفLLاوت
است.
در دهههای اخیر دستکم جناحی از جنبش «راست نLLوین» با پLLذیرش و تلفیLLق مواضLLع ضدسLLرمایهداری،
ضدآمریکایی ،طرفدار جهانسوم ،ضد ملیگرایانه ،فدرالیستی و محیطزیستی ،که بهطLور سLنتی بLا سیاسLت
چپگرایانه پیوند دارند ،کوشیده است خود را از جریان اصلی راستگرایی متمایز سازد .این آمیختگیِ عقایLLد
سنتی چپ و راست ،ابهامات زیادی را پیرامون ماهیت مواضع ایدئولوژیک «راست نوین» ایجاد کرده و بLLاعث
سردرگمی فعاالن سیاسی و حتی دانشگاهیان شده است« .راست نوین» بهرغم درهمآمیختن ایدههای چپ و
راست ،خود را صریحا فراتر از دستهبندیهای چپ و راست توصیف میکند؛ داعیهای که یکی از ویژگیهLLای
کالسیک ایدئولوژی فاشیسم است .درنتیجه ،منتقدان عمدت ًا «راست نوین» را همچنان بهعنوان یLLک جریLLان
سیاسی راستگرا و افراطی توصیف میکنند ،که هرگز از گLLرایش راسLLت انقالبی اولیهی خLLود فراتLLر نرفتLLه
است .122تفسیر عمومیتر آن است که استفادهی «راست نوین» از ایدههای چپ ،بخشی از استراتژی بقای آن

است و تالش ظریفیست برای احیای برخی از آرمانهای راست انقالبی .مککالوچ معتقد است کLLه «راسLLت
نوین عامدانه تالش کرده تا برخی مفاهیم ایدئولوژیاش را با رنگهایی که کمLLتر مناقش Lهانگیز و دردسرسLLاز
باشند ترسیم نماید» .گریفین هم تصدیق میکند که «ادعاهای راست نوین برای فراتر رفتن از چپ و راست،
آشکارا تدبیری برای پنهانسازی هویت راست افراطی آن بوده است.»123
گسترش جنبش «راست نوین» همچنین عمیقLاً مLLدیون بLLرخی ایLLدههای برگرفتLLه از جنبش چپ نLLو بLLود.
متفکران حلقهی «یونان» تا حد زیادی از آرای آنتونیو گرامشی وام گرفتهاند و لذا  -همانطور که اشاره شLLد
 برخی از آنان خود را بLا عنLوان «گرامشLیان راسLت» معLرفی میکننLد .123بانیLان «راسLت نLوین» فرانسه 120ژولیوس اووال (  ,)Julius Evolaفیلسوف محافظهکار و شاعر معنویتگرای ایتالیایی که مضمون سنتگرایی رادیکال در آثارش از
منابع مهم الهامبخش اندیشهها 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 چپگرا و مارکسیست را نیز مورد استفاده قرار
دادهاند :از آدورنو و هورکهایمر تا نئومارکسیستهایی مثل آلتوسر و مارکوزه .سایر چهرههای سLLنت سیاسLLی
پ نیز بعضا ارجاعات تاییدآمیزی از سوی تعدادی از متفکران «راست نوین» دریافت کردهاند .برای مثLLال،
چ 
پیر ویال ،دبیرکل سابق «یونان» ،از چهگوارا ،بریگادهای سرخ ایتالیا و فراکسیون ارتش سرخ آلمLLان بهخLLاطر
«فداکاری و از جانگذشتگیِ آنها در راه مبارزه علیه لیبرالدموکراسی و سرمایهداری» تمجیLLد کLLرد .124طی
انتخابات پارلمان اروپا در سال  ،1984دو بنوآ ضمن اعالم پشتیبانی از حزب کمونیست فرانسه ،این حLLزب را
ب هعنوان تنها نیروی سیاسی معتبر ضدسرمایهداری ،ضدلیبرال و ضدآمریکاییِ فعLال در فرانسLهی آن سLالها
توصیف کرد .او همچنین در سال  1997از حزب سبزها ب همنزلهی تنها حزب سیاسی فرانسوی یاد کLLرد کLLه
ارزشهای ماتریالیستی و صنعتی جامعهی غربی را به چالش میکشد .دو بنوآ درخصوص تلفیق آرای متضLLاد
در ایدئولوژی «راست نوین» چنین گفته است« :جنبش ما توامان واجد شمار مشخصی از ویژگیهLLای چپ و
شمار معینی از ویژگیهای راسLLت است ... .شLLکاف سیاسLLی چپ-راست هرگونLLه ارزش عملی بLLرای تحلیLLل
میدان گفتمان ایدئولوژیک یا سیاسی را از دست داده است .زیرا شکافهای جدیدی که در چند دههی اخLLیر
پیدا شدهاند ،دیگر با تمایزات قدیمی چپ و راست همخوانی ندارند.»126
متفکران «راست نوین» میراث توحیدی سنت یهودی-مسیحی را رد کرده و ادعا میکنند که این میراث یک
برابریطلبانه ایجاد کرده ،که از آن زمان در شکلهایی سکوالر مثل لیبرالیسم ،سوسیالدموکراسLLی

روحیهی
و سوسیالیسم بازآرایی و بازیابی شده است .لذا آنان یکتاپرستی مسیحی را بهعنوان نشانه و محملی برای یک
اخالق توتالیتر که بهدنبال تحمیل اخالق غربی بر سLLایر فرهنگهLLای مختلLLف جهLLان اسLLت ،نفی میکننLLد.
بهگفتهی ویال« :تمامیتخواهی  4000سال پیش متولد شد  ...و در همان روزی متولد شد که توحید ظهLLور
کرد .اندیشهی توحیدی متضمن تسلیمشدن انسان در برابر ارادهی خLLدای واحLLد و ازلی اسLLت» .از همینرو،
حلقهی «یونان» آشکارا طرفدار پاگانیسم (بیدینی معطوف به چندخدایی) است و اروپای پیش از مسLLیحیت
را بهدلیل تنوع باورهای مذهبی و چندخدایی میسLتاید .مخLالفت «راسLت نLوین» بLا مسLیحیت منجLر بLه
فاصلهگرفتن آن از ایدههای قدیمی راستگراییِ کاتولیک و نLLیز راستگرایی نئولیLLبرال انگلیسLLی-آمریکLLایی
شده است .با وجود این ،رهبران فکری این جنبش میپذیرند که سایر گروههای فرهنگی درصورت صالحدید
میباید در تعقیب عقاید توحیدی خود آزاد باشند.
 .۴.۵فراسیاست بهسان استراتژی «راست نوین»
راهکار ترویجی «یونان» متکی بر القای تدریجی ایدهها و شعارهایش به جامعه بهمنظور دستیابی به هژمونی
فرهنگیست ،تا از این طریق امکان تصرف قدرت سیاسی فراهم گردد .بنا به گفتهی ویال «سیاست مسLLالهی
یکه یLLک ذهLLنیت جمعی و در نتیجLLه
یونان نیست؛ چون ما قصد داریم در سطح فراسیاسی کار کنیم ...طور 
یک اجماع مردمی بسط داده شLود»« .راسLت نLوین» خواسLLتار سLLرنگونی لیبرالدموکراسLLی از طریLLق یLک
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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استراتژی فراسیاسی بلندمدت است .دو بنوآ بر این نظر است که «راست نوین ،بهرغم نفی لیبرالدموکراسLLی،

ذاتا ضد دموکراسی نیست ،بلکه خواستار شکلی محلی از دموکراسی یا دموکراسی ارگانیک است .راست نوین
هرگز از یک حزب سیاسی خاص حمایت نکرده است .چون هدفاش این بوده که همیشه موقعیت یک نLLاظر
را اتخاذ کند ،نه یک بازیگر؛ یعنی کار فکری و فرهنگی ،و نه هیچ چیز دیگر».
«راست نوین» توامان مدرنیته و پستمدرنیسم را نقد میکنLد؛ و بLدیلی کLه در مخLالفت بLا سLرمایهداری و
لیبرالیسم جهانی عرضه میکند ،منطقهگرایی ،فدرالیسم ،و اشکال محلی دموکراسی اسLLت .127متفکLLران این
جنبش اصل برابری انسانی را رد میکنند؛ با این استدالل که انسانها آزاد و برابر به دنیا نمیآینLLد و جامعLLه
ذات ًا سلسلهمراتبیست .و در مقابل ،بر نیاز جامعه به نخبگان تاکید مینمایند؛ با این داعیه که این امLر موجLد
آن همهی مردم از مسئولیتها و وظایف خاص خLLود
یک سلسلهمراتب اجتماعی هماهنگ خواهد شد که در ْ
آگاهاند« .128یونان» در مخLالفت با سرمایهداری جهLانی و بازار آزاد نامحLدود ،شLکلی از سرمایهداری اجتماعی را
ترویج میکرد و بر این اساس ،الگوهای اقتصادی ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی را توامان مورد انتقLLاد
قرار میداد ،129ولی درعین حال ،حامل نوعی نگرش ضدآمریکایی بود .این سازمان مدعی بود کLLه هم اروپLLا و
هم جهانسوم منافع مشترکی در مبارزه علیه امپریالیسم فرهنگی آمریکا دارند.
« .۴.۶راست نوین» و کثرتگرایی قومی
«راست نوین» از تاکید لیبرالها بر حقوق فردی انتقاد کرده و در مقابل ،حقLLوق گروههLLا (اقLLوام) را برجسLLته
میسازد .درعین حال ،رهبران این جنبش با چنLLدفرهنگی و اختالط فLLرهنگی مخLLالفت میورزنLLد و جوامLLع
چندفرهنگی را دستخوش شکلی از «قومکشLLی» تلقی میکننLLد« .یونLLان» اعالم کLLرده اسLLت کLLه مخLLالف
مهاجرت است ،اما انتظار ندارد اقلیتهای قومی-فرهنگی مسLLتقر در فرانسLه بهطLور دسLLتهجمعی فرانسLLه را
ترک کنند؛ بلکه از جدایی گروههای قومی-فرهنگی مختلف در فرانسه ،با تأکیLد بLر هLویت فLرهنگی خLاص
هرکدام و عدم ادغام و اختالط آنها با یکدیگر حمایت میکند« .یونان» ضمن ستایش و دفاع از تمدن غرب،
غربگرایی را محکوم میکند؛ و در همین راستا خواسLLتار آن اسLLت که اروپLLا و جهانسLLوم بLLرای ایجLLاد یک
نسLاز بLا یکLدیگر همکLاری کننLد.
تفکیک قومی-فرهنگی در سطح جهانی و مبارزه با هرگونLه هLویت همگ 
منتقدان استدالل کردهاند که نگرش «راست نوین» در این زمینه نهفقط با ایدهها و دغدغههای پLLاکفرهنگی
و پاکنژادی نزد جرایانات فاشیستی قدیمیتر مشابهت دارد ،129بلکه این دیدگاهها بهدنبال تLLنزل جهانسLLوم
به موقعیتی فرودست در صحنه جهانیست؛ چرا که داللت بر آن دارد که جوامع کشاورزی به همLLان شLLکلی
که هستند باقی بمانند و صنعتی نشوند ،ولی به اروپا اجازه دهند موقعیت پیشرفتهتر 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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حفظ نماید .129متفکران «یونان» قایل به آن نیستند که برتری فناورانهی اروپا ،نشاندهندهی برتLLری نLLژادی
اروپاییهاست؛ بلکه همانطور که دو بنوآ بیان کرده ،بر این باورند که« :نژاد اروپایی نژاد برتر مطلLLق نیسLLت،
بلکه تنها مناسبترین نژاد برای پیشرفت است .»131رهبران «راست نوین» از ایجاد یک اروپای فدرال مبتLLنی
بر جوامع منطقهای همگن بهلحاظ قومی دفاع کرده و در همین راستا ،ایدهی جایگزینی جمهوری فرانسLه بLا
«جمهوری فدرال مردمان فرانسوی» را ترویج میکنند ،که بهنوبهی خLLود بخشLLی از یLLک فدراسLLیون قLLومی
گستردهتر از مردمان اروپا را تشکیل میدهد .ب هباور آنان منطقهی قومی نیازی به وضع قوانین سختگیرانهی
علیه مهاجرانی از قومیتهای متفاوت ندارد ،چون موانع فرهنگی غیرقLLابلنفوذی بLLرای جلوگLLیری از اختالط
قومی وجود خواهد داشت .131اسپکتوروفسکی در تحلیل خود از جامعهی آرمانی «راست نLLوین» مینویسLLد:
«هر جامعهای که در امتداد خطوط فکری راست نوین ایجLLاد شLود ،شLLبیه آفریقLLای جنLوبی دوران آپارتایLLد
خواهد بود؛ شکلی از تمامیتخواهی مبتنی بر سیاسLت هLویت ،کLه بLرای بLرای مهLاجران قLدیمی و بLرای
عقیدتی یک کابوس دائمی خواهد بود.»132
مخالفان سیاسی و
ْ
 .۴.۷جریانات و گرایشهای درونی «راست نوین»
در زیر چتر «یونان» متفکران و فعLLاالن زیLLادی بLا پیشزمینهی متنLوعی از دیLLدگاههای سیاسLLی حLرکت و
مشLارکت داشLتهاند :اروپامLداران حLامی امپریالیسLم ،سLنتگرایان متLاثر از ژولیLوس اووال و رنLه گنLون،133
جماعتگرایان ( ،)Communitarianistsپستمدرنیس Lتها ،نوسLLتالژیگرایان خلقی ،پاگانیس Lتهای مخLLالف
سنت یهودی-مسیحی و غیره .پیر تاگیف چهار جریان فکری عمد ه و متمایز را درون «راست نوین» برشمرده
است :134الف) سنتگرایان که خود متاثر از س ه منبع متفاوت سنتگرایی هستند« :سنتگرایی یکپارچه»135؛
«سLLنتگرایی انقالبیِ » ژولیLLوس اووال؛ و سLLنتگرایی ضLLدکاتولیکی؛ ب) نومحافظهکLLاران مLLدرن و سLLپس
پستمدرنی که از «انقالب محافظهکارانهی آلمان» الهام گرفتهانLLد؛ ج) «جماعتگرایLLان قLLومی »136متLLاثر از
جنبش پوپولیستی-نژادگرای «جنبش خلقی»137؛ و د)پوزیتویستهایی که علم و تکنیLLک مLLدرن را در قLLالب
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

131چنین انگارهی از اروپای فدرال قومی-منطقهای ،مشابهت آش کاری ب ا اندیش ههای جریان ات ق دیمیتر راس ت اف راطی و ب رخی
متفکران فاشیست مانند  Drieu La Rochelle، Dominique Vennerو  Jean Mabireدارد.
)132 Spektorowski, Alberto (2003

 René Guénon 133نویسندهی سمبولیست فرانسوی که معنویتگرایی شرقی جایگاه برجستهای در آثارش داشت.
134 Taguieff, Pierre-André (1994): Sur la Nouvelle Droite: jalons d'une analyse critique; Descartes et Cie.
 135سنتگرایی یکپارچه (  )integral traditionalismمکتبی فکری و معنویست که به وجود حکمت یا فلسفهی جاودان ب اور دارد؛
حقایقی ازلی و جهانی که سرچشمهی همهی ادیان بزرگ جهان بودهاند و در میان آنها مشترکاند.
 136جماعتگرایی ( )Communitarianismفلسفهای است که بر ارتباط فرد و اجتماع تاکی د دارد و ب ر این ب اور اس توار اس ت ک ه
ی شکل میگیرد .جماعتگرایی معمو ًال ناظر است بر جامعهای از مردم
هویت و شخصیت اجتماعی یک فرد عمدت ًا توسط روابط اجتماع 
در یک مکان معین (موقعیت جغرافیایی) که عالیق مشترکی دارند .جماعتگرایی معمو ًال فردگرایی افراطی و نیز سیاستهای اف راطی
آزادسازی که ثبات کل جامعه را نادیده میگیرند ،مخالفت میکند.
« 137جنبش خلقی» (  )Völkische Bewegungیک جنبش قومی-ناسیونالیستی آلمانی بود که از اواخر قرن نوزدهم تا دوران نازیها
فعال بود و بقایایی از آن حتی در آلمان پس اجنگ هم وج ود داش ت .بهمی انجی این جنبش ای دهی «خ ون و خ اک» ،الهامگرفت ه از
استعارهی پیکر قومی یا «پیکر مردم» ( ،)Volkskörperرواج وسیعتری یافت ،که ناظر بر جامعهای بود که در وحدتی ارگانیک رش د
مییابد .از دیگر باورهای مشخصهی این جنبش ،نژادگرایی ،پوپولیسم ،اولویت کشاورزی و روستا بر صنعت و شهرنشینی ،و ناسیونالیسم
رمانتیک بود .بر بستر رواج این انگارهی بسته و انحصاری از «مردم آلمان» ،از دههی 1900بهبع د یهودس تیزی در ج امعهی آلم ان
رشد چشمگیری یافت (با این تعریف ،یهودیان «مردمی بیگانه» و ناهمخوان با «پیک ر م ردم» آلم ان تلقی میش دند)« .جنبش خلقی»
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نوعی «علمگرایی» (  )scientismتعالی میبخشLیدند  .138ولی در میLان این طیLف متنLوع باورهLا ،هسLتهی
ایدئولوژیک «راست نوین» ،همچنان دفاع از هویت ملی و نفی برابریطلبیست.139
 .۴.۸تأثیرات «راست نوین» فراتر از مرزهای فرانسه
اگرچه جنبش «راست نوین» ( )Nouvelle Droiteبیشتر در فرانسه شLLهرت دارد ،امLLا بهلحLLاظ مضLLمونی و
سیاسی تأثیرات مشهودی بر دیگر جنبشهای «راست نوین اروپایی» (  )Europian New Rightو جریانات
ت نوینِ فرا-اروپایی داشته و الهامبخش آنها بLLوده اسLLت .در کشLورهای مختلLLف اروپLLای غLLربی ،شLLامل
راس 
بلژیک ،اسپانیا ،ایتالیا و آلمان و  ،...پایان دههی  1980مقارن بود با پیدایش نشریاتی کLLه ایLLدههای «راسLLت
نوین» را حمایت و ترویج میکردنLLد .از آن پس ،آثLار دو بنLLوا و گیLLوم فLای )Guillaume Faye( 140بهطLLور
فزآیندهای به زبانهای مختلف اروپایی ترجمه و منتشر شدهاند؛ بهویLLژه توسLLط بنگLLاه انتشLLاراتی «آرکتLLوس
مدیا »141به انگلیسی .بهمیانجی این گسترش گفتمانی و بر بستر شرایط تاریخی-انضLمامی ربLع پایLانی قLرن
بیستم تاکنون« ،راست نوین» فرانسه سهم مهمی در شکلگیری و/یا نمو جنبشهLLای راسLLت افLLراطیِ نLLوین
داشته است .مهمترین نمونههای این جنبشها و جریانات سیاسی عبارتند از Neue Rechte :در آلمانNew ،
 Rightدر بریتانیLLا Nieuw Rechts ،در هلنLLد و فالنLLدر Forza Nuova ،در ایتالیLLا ،جبههی نLLوین Front
 nouveauو حزب  Vlaams Belangدر بلژیک Imperium Europa ،در مالتNova Hrvatska Desnica ،

در کرواسی Noua Dreapta ،در رومانیِ  ،و جنبش نومحافظهکاری وابسته به پاول ویریچ 142و «بنیاد کنگرهی
آزاد» ( ) Free Congress Foundationدر ایاالت متحده .143افزون بر این« ،راست نوین» (فرانسه) و همتای
مجموعهی همگنی از باورها نبود ،بلکه فرهنگ متنوعی بود که در واکنش به تغییرات اجتماعی-فرهنگی مدرنیت ه ،در حاش یهی جامعه
رشد و نمو مییافت .مخرجمشترک همهی متفکران و پ یروان این جنبش ،ای دهی ض رورت رنس انس ملی (ب اززایش ملی) ب ود ک ه
نهای باستان انجام گ یرد (ازجمل ه ب ا «ژرم انیکردنِ » مس یحیت)؛ ای دهای ک ه خ ود ریش ه در
میبایست با الهام از سنتهای ژرم 
اندیشههای فیلسوفان رمانتیک آلمان داشت« .جنبش خلقی» خواه بهلحاظ ای دهها و جهتگیریه ا و خ واه بهلح اظ ح امالن انس انی،
همپوشانیِ زیادی با «جنبش انقالب محافظهکارانهی آلمان» دارد و دشوار بتوان مرز مشخصی بین آنها ترسیم ک رد .در ی ک تعری ف
محدود ،این جنبش ناظر است بر جریانات و گرایشهایی در جامعهی آلمان (از اواخر قرن نوزدهم تا آغاز دورهی نازی) ،که انس ان را
اساس ًا با «خون» یا ویژگیهای موروثی بازشناسی میکنند( .ترجمه و تلخیص از :ویکیپدیا) .برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:
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
 140گیوم فای ( )Guillaume Faye /۱۹۴۹ - ۲۰۱۹روزنامهنگار ،نویسنده ،و عضو برجستهی حلقهی «یونان» در راست نوین فرانسه

بود .آثار اولیهی فای عمدتا در حوزهی ضدصهیونیسم بود ،ولی بعدها مضامین انتقاد از اسالم و اسالمهراسی در نوشتههایش برجس ته
شد .او که از ایدهی یکپارچگی ف رهنگی اروپ ا حم ایت میک رد ،اس الم را دش منی مغتنم ب رای متحدس اختن مردم ان سفیدپوس ت
غیرمسلمان اروپا و روسیه و اروپای شرقی تلقی میکرد .فای امروزه بهعنوان ی ک متفک ر انقالبی-محافظهک ار ب ا گ رایش پاناروپ ایی
شناخته میشود که نقش بارزی در تحدید حیات فکری راست هویتگرای فرانسه و بهطور گستردهتر راست نوین اروپایی-آمریک ایی
داشت.
 141آرکتوس مدیا (  )Arktos Mediaیک شرکت انتشاراتیست که بهدلیل انتشار آثار نویسندگان راست نوین اروپ ایی و همچ نین
ترجمهی ادبیات راست افراطی اروپایی به انگلیسی شناخته شده است.
 142پاول ویریچ ( )Paul Weyrichفعال سیاسی محافظهکار-مذهبی آمریک ایی ک ه نقش برجس تهای در گس ترش ف رهنگی جنبش
راست نوین ( )New Rightدر ایاالت متحده داشت .او مؤسس اندیشکدههای محافظهکار «بنیاد هری تیج» و «بنی اد کنگ رهی آزاد» و
«شورای تبادل قانونگذاری آمریکا» ( )American Legislative Exchange Councilبود .او اصطالح «اک ثریت اخالقی» (Moral
 )Majorityرا ابداع کرد .تحت همین عنوان ،او با همکاری جری فالول ( )Jerry Falwellگروه «اقدام سیاسی اکثریت اخالقی » را در
سال  1979تأسیس کرد.
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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آلمانیاش  ،Neue Rechteبر ساختار ایدئولوژیک و سیاسLLی جنبشهLLای هLLویتگرای اروپLLا ( identitarian

 )movementsتأثیر نمایانی گذاشتهاند .همچنین ،بخشی از جریانات «راست بدیل )alt-right( »144نLیز اذعLان
دارند که از نوشتههای دو بنوآ الهام گرفتهاند.
از اوایل دههی  ،1990آموزههای جنبش «راست نوین» فرانسه فراتر از اروپLLای غLLربی و ایLLاالت متحLLده ،بLLر
اروپای شرقی و روسیه نیز تأثیرگذار بودهاند .مهمتر از همه ،الکساندر دوگین ،فیلسوف و نظری هپرداز روسی ،از
آموزههای «راست نوین» فرانسه برای تدوین ایدئولوژی نو-اورآسیاگرایی الهام گرفته است .145با نظر به اینکLLه
یکی از منLLابع الهLLامبخش حلقهی «یونLLان» آرای ژولیLLوس اووال (نظریهپLLرداز «راسLLت انقالبی» ایتالیLLایی در
حوزهی سنتگرایی رادیکال) بود ،تاثیرپذیری و ستایش دوگین از اووال  146موجب تسLهیل پیونLدیابی وی بLا
آن جLLذب مبLLانی فکLLری «راسLLت نLLوین» در تLLدوین ایLLدئولوژی نLLو-
این جریان فکری گردیLLد ،کLLه پیامLLد ْ
اورآسیاگرایی (توسط دوگین) بود .آشنایی عمیقتر دوگین با آرای «راست نوین» ،طی سLLفرهای اروپLLاییاش
در اواخر دههی  ۱۹۸۰رخ داد؛ زمانیکه او با برخی از نظریهپردازان حلقهی «یونان» (ازجمله با آلن دو بنوا و
روبرت استویکر )147تماس و پیوند مستقیم برقرار کرد 148و ازطریق آنان با سLLایر نظریهپLLردازان راسLLت نLLوین
اروپایی در ارتباط قرار گرفت .برای مثال ،دوگین در سال  1991در دو کنفرانس مهم در فرانسه شLLرکت کرد
که بر فعالیتهLLای بعLLدی او تLLأثیرات قLLابلتوجهی نهادنLLد :در مLLارس  ،1991در بیسLتوچهارمین سLLمینار
آکادمیک ساالنهی شبکهی «یونان» در پاریس شرکت کرد؛ جLLایی کLLه وی مقLLالهی «امLLپراتوری شLLوروی و
ناسیونالیسمها در عصر پرسترویکا »149را ارائه کرد .در این کنفرانس ،در کنار شماری از مولفLLان و سLLردبیران
نشریات راست نوین اروپایی ،سه تن از چهرههای برجستهی حلقهی «یونLLان» یعLLنی دو بنLLوآ ،ژاک مLLارلو ،و
شارل شLLامپتیه ،و نLLیز روژه گLLارودی (نویسLLندهی سLLابقا کمونیسLLت فرانسLLوی و  -در آن زمLLان  -نLLوکیش
مسلمان) ،شرکت داشتند .150در ماه نوامبر همان سال ( ،)۱۹۹۱دوگین و دو بنوآ مجددا در جریان کنفLLرانس
بینالمللی دیگری با موضوع توطئه ( )Le Complotکه توسط دانشگاه سوربن 151برگزار گردیLLد بLLا یکLLدیگر
 144جنبش «راست بدیل» ( ،)alt-rightمخفف  ،،alternative rightیک جنبش ملیگرای سفید راست افراطیس ت ک ه عم دت ًا در
حوزهی فضاهای دیجیتال فعال است .جنبش «راست بدیل» در اوایل دههی  2010در ایاالت متحده توسط ریچارد اسپنسر ( Richard
 )Spencerشکل گرفت و سپس به شماری از کشورهای غربی گسترش یافت .مولفهی مهمی که این جنبش را از مض امین «راس ت
نوین اروپایی» متمایز میسازد آن است که «راست بدیل» همچنین ضرورت همگرایی نژاد سفید برای دفاع از حقوق نژادی ،فرهنگی و
قلمروی جغرافیاییاش را برجسته میسازد.
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.
 147روبرت استویکرز (  ،)Robert Steuckersنظریهپرداز راست نوین بلژیکی ،ضمن پیوند با جبههی نوین بلژیک (Front nouveau
 )de Belgiqueو بلوک فالندری ( ،)Vlaams Blokاز سال  1973به حلقهی «یونان» در فرانسه پیوست .استویکرز در س ال ،1981

پس از بازگشت به بلژیک ،با الگوبرداری از حلقهی مطالعاتی «یونان» ،یک اتاق فکر بومی با ن ام «مطالع ات ،تحقیق ات و گرایشه ای
اروپایی» ( )Etudes, recherches, et orientations europeennesرا پایهگذاری کرد .استویکرز از سال  1983تا  1999انتش ار و
هدایت مجلهی ( Vouloirاراده/خواستن) را برعهده داشت.
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.

 150ظاهرا ً نخستین مالقات اساسی دوگین با دو بنوآ در طی همین کنفرانس دانشگاهی رخ داد.
151 Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) - Sorbonne
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مالقات کردند .152در اینجا دو بنوآ دربارهی روانشناسی تئLوری توطئLه سLخنرانی کLرد؛ و عنLوان سLخنرانی
دوگین هم «توطئهی ایدئولوژیک کیهانگرایی روسیه »153نام داشت.
نمونهی زیر یکی از مواردیست که عمق تاثیرپذیری دوگین از متفکران حلقهی «یونLLان » را نشLLان میدهLLد:
«دوگین بهاحتمال زیاد متأثر از گفتگوهای مستقیم با استویکرز و یا دستکم ازطریLق مقLاالت اسLتویکرز در
نشریات  Orientationsو  ،Vouloirایدهی ژئوپلتیک را بLLه مفهLLومی محLLوری در بازسLLازیاش از ایLLدئولوژی
اورآسیاگرایی بدل ساخت .از میان تمام تماسهای اولیهی دوگین بLا نظریهپLLردازان راسLLت نLLوین در اروپLLای
غربی ،استویکرز تنها کسی بود که مقاالتی در زمینهی ژئوپلتیLLک منتشLLر کLLرده بLLود .سLLه مقLLالهی نخسLLت
استویکرز در مورد هالفورد جان مکیندر و نظریههای مختلف ژئوپلتیک بهترتیب در سالهای ۱۹۹۰ L، 1986
و ۱991منتشر شدند .ترجمهی روسی مقالهی دوم ،بهسLLال  ۱۹۹۲در اولین شLLماره مجلهی  ElementyکLLه
دوگین هدایت آن را برعهده داشت منتشر گردید .استویکرز در این مقاله ایLLدههای فLLردریش راتLLزل ،یوهLLان
رودولف کیلن ،مکیندر ،آلفرد تایر ماهان ،پل ویدال د ال بالش ،نیکالس جان اسپایکمن ،و کLارل هLاوسهوفر
را معرفی کرده بود؛ ایدههایی که تا حLد زیLادی بخش اول اثLر اصLلی دوگین ،بازگشLت ژئوپلتیک (Osnovy

 )geopolitikiرا شکل دادند.»154
عالوه بر این ،دوگین بهواسطهی حضور در کنفرانس « ،»Le Complotبا ژان پارولسکو (،)Jean Parvulesco
نویسندهی فرانسوی رومانیاییتبار و از اعضای حلقهی «یونان» آشنا شد که بهخاطر دغدغههای معطLLوف بLLه
ی توطئه ،و شیفتگیاش به آثار ِگنون و اووال ،شهرت دارد .دیدار دوگین با پارولسLLکو از این نظLLر اهمیت
تئور 
دارد که همهنگام با تاثیرپذیری دوگین از استیوکرز در مورد مفهLLوم ژئوپلتیLLک ،رویکLLرد شLLدیدا ً توطئ هبLLاور
پارولسLLکو 155در مLLورد «جنLLگ نهLLایی» آینLLده (  )Endkampfبین «اورآسLLیا» و کشLLورهای حLLوزهی
آتالنتیکشمالی ،به دیدگاه دوگین دربارهی ژئوپلتیک مضمون ویژهای بخشید؛ حLLتی پیش از آنکLLه وی بLLه
آثار اورآسیاگرایان روسی عالقهمند شود.156

 .۵بهجای جمعبندی :راستگرایی در عصر زوال سرمایهداری
بهلحاظ تجارب تاریخی ،جریانات راستگرا (از مذهبی تا سکوالر) همواره وزن ملموسLLی در فضLLای فکLLری و
تحوالت سیاسی ایران داشتهاند .با این حال ،شماری از عوامل تLLاریخی مLLوجب شLLدهاند کLLه تحلیLLل نظLLری
غفلت نسبی هم شامل بنیانهای
ِ
گرایی وزن چندانی در ساحت اندیشهی سیاسی چپ ایران نیابد .این
راست
ْ
فکری و زمینههای مادی پیدایش و رشد راستگرایی میشLود ،و هم شLامل تحLوالت تLاریخی تاثیرگLذار در
 152سه مورخ صاحبنام باطنیگرایی ( :)esotericismامیل پوال ( ،)Emile Poulatژانپیر لوران ( ،)Jean-Pierre Laurantو ژانکلود
دروئن ( ،)Jean-Claude Drouinاز دیگر سخنرانان برجستهی این کنفرانس بودند.
153 Alexander Dugin (1991): Le complot ideologique du cosmisme russe
154 Anton Shekhovtsov (2015): Alexander Dugin and the West European New Right, 1989-1994.

 155دوگین در کتاب زندگینامهاش ادعا کرده است که پارولس کو در س ال  1991ی ک ک پی از گزارش ی نیمهمحرمان ه (ب ا عن وان:
«ماموریت مخفی گورباچف :اتحاد جماهیر شوروی ،و آیندهی قارهی بزرگ اورآسیا») را در اختیار او گذاش ت ک ه ظ اهرا ً پیشت ر ب ه
زارش مح رک مق الهای
«موسسهی مطالعات فرا-استراتژیک ویژهی آتالنتیس» ارائه کرده بود .بنا به ادعای دوگین ،مضمون همین گ
ْ
بود که خود وی (دوگین) اندکی بعد تحت عنوان «جنگ بزرگ قارهها» منتشر کرد] Anton Shekhovtsov (2015) [ .
)156 Anton Shekhovtsov (2015
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جابجایی گرایشهای درونی آن و دامنهی نفوذ آنهLا .درعLLوض ،تLاریخچهی بلنLد سیاسLتهای اسLتعماری و
امپریالیستی در جغرافیای سیاسی ایران و نقش آنها در انسداد سیاسی و اقتصادی جامعه موجب شدهاند که
نیروهای اپوزیسیون چپ و راست اغلب دشمنان دوگLLانهی مشLLترکی را پیشLLاروی خLLود ببیننLLد ،کLLه همانLLا
استبداد و امپریالیسLم بودهانLد (فLارغ از تفاسLیر متفLاوت آنLان از این دو مقولLه) .در عین حLال ،پیامLدهای
بازدارندهی دخالتگریهای امپریالیستی سبب شدند کLه سLنت چپ در ایLران ،کLه عمLدتا متLأثر از الگLو و
آموزههای حزب کمونیست شوروی (کمونیسم روسی) تکوین یافته بود ،بر شالودهی امپریالیس مستیزی استوار
گردد؛ گرایشی سهلالوصول (بنا به مختصات تاریخی ایران) ،که طی تحوالت و تالطمات جنگ سLLرد هرچLLه
بیشتر گسترش یافت و تثبیت گردید .اما این سنت مارکسیستیِ متکی بر امپریالیسمستیزی ،در کنار همهی
نارساییهایش ،حامل نوعی گشLLودگی نسLLبت بLLه ارزشهLLای ناسیونالیسLLتی بLLود .این امLLر ،در کنLLار بLLرخی
رویکردهای پوپولیستی (و بعضا «رهنمود»های حزب کمونیست شوروی) ،نهتنها مرزبنLLدی نیروهLLای چپ از
نمایندگان تاریخی راستگرایی را مخدوش میکرد ،بلکه ناسیونالیسم را همچون مولفهای نهفته و نهLLان نLLزد
بخش قابلتوجهی از چپ ایران درونی ساخت .157بههمین دلیLLل ،بLLرای مثLLال ،ناسیونالیسLLم و حLLتی اسLLالم
سیاسی بهعنوان پدیدههایی مدرن ،با قابلیتی عظیم در بسیج و هدایت سیاسی ،بسی دیرهنگام به مجموعهی
پروبلماتیکهای چپ ایران وارد شدند .شاید نئولیبرالیسم تنها موضوعی بود کLLه چپ ایLLران ،بنLLا بLLه آهنLLگ
تحوالت جهLLانی ،نقLادی آن  -بهسLLان یکی از مکLاتب فعLLال در ایLدئولوژیهای راسLتگرایانه  -را کمLLابیش
روزبودن متأسLLفانه در زمLLانهای رخ داد کLLه
بههنگا ْم در دستور کار خود قرار داد .اما باید اذعان کرد که این به
ْ
چپ ایران بهعنوان 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 نمایانتر شده اسLLت ،طیLLف نیروهLLای چپ
انقالبی و مترقی بهطور ملمLوستری وزن سیاسLی ایLدئولوژیهای راسLتگرایانه را درک و تجربLه میکننLد؛
تهLا و
نهفقط ایدئولوژیهای تکخطیِ برآمده از اسالم سیاسی ،یا نئولیبرالیسم ،و یا ناسیونالیسم ،بلکLه واریان 
خوانشهای مختلف از ترکیبهای دوتایی یا حتی سLهتایی آنهLLا .یکی از وجLLوه خLLاصبودگیِ این مLLواجه هی
جدید چپ با گرایشهای راستگرا (ازجمله راست افراطی) در آن است که همهی این واریانتها و خوانشها،
ستیزی» اشتراک نظر و اشتراک مساعی دارند.
بهرغم تفاوتهای درونیشان ،درخصوص ضرورت «چپ
ْ
اما امروزه مسالهی مواجههی ناگزیر چپ ایران با پدیدهی راسLتگرایی بسLLی فراتLLر از ترکیبLLات ایLLدئولوژیک
متنوع اسالم سیاسی ،ناسیونالیسم و نئولیبرالیسم ،که امروزه زمین مسLLاعدی بLLرای رشدشLLان فLLراهم شLLده،
میرود .توضیح آنکه خاستگاههای راستگرایی و جنبشهای دستراستی (و فاشیستی) ،در امتداد تحLLوالت
تاریخی سرمایهداری ،دستخوش تغییر و تحول شدهاند .بهباور من ،در یک چشمانداز تاریخی کالن ،تغیLLیر و
دگردیسی انجامشده در خاستگاههای راستگرایی را میتوان در دو محور زیر خالصه کرد:
الف) راستگرایی در دورهی سرمایهداری ظفرمند :زمLLانی دراز ،کLLه سLLرمایهداری در رونLLد پیشLLروی و
توسعهی تاریخیاش ،در کار فتح هرچه بیشتر جوامع (در هر دو بُعد جغرافیایی و قلمروهای اجتمLLاعی) بLLود،
 157در تحلیل نهایی ،همین ناسیونالیسم نهفته نزد چپ ،عامل اصلی آن بوده که مقولهی امپریالیسم (و درک مخدوشی از آن) اغلب
به یگانه قطبنمای راهیابی در فهم موقعیت تاریخی یا موضعگیری سیاسی در متن تحوالت جاری بدل شود؛ خواه در نمودهای آش کار
و خودشیفتهی آن نزد طیف «چپ آنتیامپ»؛ و خواه در نمودهای پنهاناش ن زد طی ف وس یعتری از نیروه ای چپ ،ک ه گوی ا تنه ا
اختالف اساسیشان با «چپ آنتیامپ» ،حمایت تلویحی یا مستقیم «آنتیامپها» از دولت اسالمی ایران است.
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نهLایی حاصLل واکنش تLدافعی و/یLا ارتجLاعی
نشو و نمای جنبشهای دستراستی و فاشیسLتی در تحلیLل
ْ
داری ترجمLLان
بخشهایی از جامعه به پیامدهای مدرنیزاسیون و مدرنیتهی سرمایهدارانه بLLود .نظLLام سLLرمایه ْ
پیشرفت تاریخی و رشد اقتصادی-اجتماعی شمرده میشد .حال آنکه تبعات این پیشرفت و تغییراتی کLLه بLLر
جوامع تحمیل میکرد ،برای همگان خوشایند یا تحملپذیر نبود .از یکسو ،در مواجهLLه بLLا تهدیLLدات عیLLنی
نظام نوپای سرمایهداری ،میل به حفظ (یا بازگشت به) نظم اجتماعی-اقتصادی پیشین و/یا مLLیراث فLLرهنگی
گذشته ،محرکی بود برای بسLLیج سیاسLLی نارضLLایتیهای موجLLود ،کLLه همانLLا نLLیروی پیشLLران جنبشهLLای
راستگرایانه (محافظهکارانه یا فاشیستی) را تأمین میکرد .و از سوی دیگر ،همین دورهی تاریخی ،مقارن بود
با پیدایش و رشد جنبشهای کارگری و سنتهای سوسیالیستی ،کLLه از مجمLLوعهی دیگLLری از نارضLLایتیها
یعنی گسترش دامنهی استثمار و نابرابری و تهدیدات زیستی/معیشتی نیرو میگرفتند .بهزودی ،وقوع انقالب
اکتبر به نقطهی اوج و سپس به مرکزثقل این جنبشها و سنتهای سیاسLLیِ نLLوین بLLدل شLLد .در این بسLLتر
تاریخی ،رویارویی ناگزیر تودههLLای دهقLLان و کLLارگر بLLا پیامLLدهای عLLام توسLLعهطلبی سLLرمایهداری (شLLامل
پیامدهای مدرنیراسیون و امپریالیسم سرمایهدارانه) ،اغلب با ایدئولوژی رایجِ سوسیالیستی قابLLل مفص Lلبندی
بود؛ فرآیندی که در کشورهای پیرامونی جهان سLLرمایهداری عمLLدتا بLLا مLLولفهی امپریالیسمسLLتیزیِ محقLLق
توامان محمل زایش و رشLLد جنبشهLLای ملی-
میشد (بههمین دلیل ،بسیاری از جنبشهای ضداستعماری
ْ
سوسیالیستی واقع شدند) .امLLا مLLاهیت ضدسLLرمایهدارانهی این مفصLلبندی ،بهویLLژه پس از انقالب اکتLLبر و
شکلگیری بعLLدی قطبهLLای شLLرق و غLLرب ،الجLLرم مداخلLLه طبقLLات حLLاکم و دولتهLLای سLLرمایهداری را
ب مستقیم جنبش کارگری و سوسیالیستی ،عمومLLا
برمیانگیخت .این مداخلهی سرکوبگرانه ،در کنار سرکو 
در قالب حمایت از (یا خلق) ضدجنبشها یا دولتهای دستراستی و ارتجاعی بروز مییافت؛ خصوصLLا وقLتی
که سازمانهای تودهای سوسیالیستی (در سطح ملی) ،در همسویی با اردوگLLاه شLLوروی برپLLا میشLLدند یLLا از
حمایتهLLای سیاسLLی حکLومت شLLوروی برخLLوردار بودنLLد .از همین رو ،در این دورهی تLLاریخی از پیشLLروی
سرمایهداری ،تکوین جنبشهای دستراستی و فاشیستی همچنین از واکنش نیروهای ارتجLLاعی جامعLLه بLLه
اعتالی نیروها و ارزشهای چپ /سوسیالیستی تغذیه میکرد .اما بنا به دینامیزم موقعیت تاریخی خاصی کLLه
بهشدت از تقابل جهان سLLرمایهداری و جهLLان «سوسیالیسLLتی» متLLأثر بLLود ،درنهLLایت این مضLLمون ویLLژهی
راستگرایی (ضدیت با سوسیالیسم و برابریخواهی) ،بر سایر مضLامین اولیهی آن غلبLه یLافت ،خاصLه آنکLه
سرمایهداری کمابیش از میانهی قرن بیستم ظفرمندانه تثبیت شده بود و لذا دستکم در جوامع پیشLLرفتهی
بازگشت به جهان ماقبلسرمایهداری ناممکن بهنظر میرسید؛ و از طرفی ،بازتوزیع ثروت (و قدرت) در جوامع
پیشرفتهی غربی (بهیمن تاراج جهان پیرامونی) ،تصورات پیشین از تهدیدات سLLرمایهداری را تعLLدیل کLLرد و
نسبت مخالفتهای اولیه با سرمایهداری از منظر راستگرایی را کاهش داد .در جهLLان پLLیرامونی هم،
بههمان
ْ
تکاپو برای استعمار ُزدایی و استقالل ملی ،و شوق و امید به توسLعهی اقتصLادی-صLنعتی (بLر پLایهی الگLوی
توسعهی سرمایهدارانه) ،اتمسفر غالب در فضای پساجنگ بود .مشخص ًا پس از آنکه این جوامع بLLه اسLLتقالل
بیرونی دولتملتهLLای مLLدرن در این
ملی دست یافتند؛ بهبیان دیگر ،پس از آنکه در اثر فشار تحوالت جهان
ْ
آن ضLLدیت
جوامع شکل گرفت ،آن ضدیت اولیه با پدیدهی مهاجم «خارجی» (یا همانا سرمایهداری) و بهتبع ْ
با امپریالیسم کاهش یافت و در گفتمان تازهای استحاله یافت که همانا «گفتمان توسعه» یا مسLLیر بازسLLازی
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سرمایهدارانه بود .و بدینترتیب ،حتی در این جوامع (پیرامونی) هم ایدئولوژی راستگرایی هرچLLه بیشLLتر بLLا
ایدئولوژی کالسیک بورژوایی خویشاوندی و همپوشانی باقت .در چنین بافتار تاریخیای بود که در جLLامعهای
مثل ایران ،رویارویی نظری و گفتمانی نیروهLLای چپ بLLا پدیLLدهی راسLتگرایی ،عمLLدتا بLLه نقLLد ایLLدئولوژی
بورژوایی (بر پایهی تضاد و تعارض طبقاتی) محدود گشت .ادبیات چپ در سالهای پیش از انقالب  ۵۷مملLLو
از مواجهاتی از این دست با راستگراییست؛ بهبیان دیگر ،راستگرایی عمدتا در معنLLای باورهLLا و نظریLLات و
جهتگیریهایی که در کار توجیه و دفاع از سLرمایهداری بودنLد درک میشد .158در همین راسLتا ،خاسLتگاه
گرایی یLا بLه جایگLاه طبقLاتی مLرجح راسLتگرایان نسLبت داده میشLد ،و یLا بLه
اجتماعی-تاریخیِ راسLت
ْ
غالب بورژوایی.
تاثیرپذیری بخشهای طبقاتیِ فرودست راستگرایان از ایدئولوژی ِ
تقریبی فLLوق ،کLLه ُمهLLر دوران پسLLا-اکتLLبر و
ب) راستگرایی در عصر زوال سرمایهداری :تصویر کلی و
ِ
خصوصا جنگسرد را بر پیشانیاش دارد ،کمLLابیش از اواخLLر دههی  ۱۹۶۰بهتLLدریج دچLLار دگردیسLLی شLLد.
داری مقارن بود با نزدیکشدن سLLرمایهداری
سرمایهداری طبعا همانی نماند که بود .فتح جهان توسط سرمایه ْ
به کرانهای بنیادیاش :کرانهای طبیعت و انسان .امروزه ،در پی اندیشLLمندانی چLLون امانوئLLل والرشLLتاین و
استفان مزاروش و توماس سکین ،رفتهرفته شمار بیشتری از نظریهپLLردازان و مفسLLران مارکسیسLLت بLLه این
دریافت میرسند که سرمایهداری کمابیش از میانهی دههی  ۱۹۷۰وارد دوران تازهای شده است؛ دورانی کLLه
مشخصهی اصلیِ آن بحران ساختاری مزمن و تشدید چارهناپذیر پیامدهای آن است .برای مثال ،سLLکین ،این
دوران را دوران فروپاشی سرمایهداری یا عصر «گذار پساسرمایهدارنه »159مینام ِد (بیآنکه همانند رهیافتهای
غایتگرانه ،این فروپاشی را لزوم ًا معادل چذار سوسیالیستی تلقی کند) .این فروپاشی درست زمانی آغاز شLLد
که سرمایه فرآیند دگردیسLLی تLLاریخیاش از مقLLام ابLLژ هی اولیهی بشLLری بLLه سLLوژهای بLLر فLLراز انسLLانها را
پیروزمندانه بهپایان برده است .اما اینک ،برای این سوژهی قاهر ،دیگر چیز چندانی برای «فتحکردن» نمانLLده
است ،جز آنکه سرمای ه همانند ماری که از فرط گرسنگی به بلعیدن خودش از دم روی میآورد ،بLLه تخLLریب
نهای خویش بپردازد؛ که ترجمان واقعی آن ،نابودسازی نهایی انسان و طLLبیعت اسLLت .در دهههLLای
کور بنیا 
اخیر اثرات این روند نابودسازی و تباهی «زندگی» هر دم رویتپLLذیرتر شLLدهاند؛ خLLواه در هیLLات پیامLLدهای
سازوکارهای بیپایان سلب مالکیت و بیثباتسLLازی کLLار و معیشLLت؛ و خLLواه در شLLکل پیامLLدهای حLLدی و
همافزایِ استثمار بیپایان طبیعت ،که بیش از همه در تغییرات اقلیمی نمLود یافتهانLد .تنشهLا و پیامLدهای
برآمLLده از این دوران جدیLد ،همچLنین در پدیLLدههای زیLLر نمLود مییابنLد :تشLLدید نظLLامیگری و افLزایش
جنگهای منطقهای؛ امواج فزآیندهی آوراگی و مهاجرت؛ تشدید استثمار و تعمیق سرسLLامآور شLLکاف میLLان
ب
فقرا و ثروتمندان؛ افزایش بسامد و دامنهی خیزشهای تهیدستان و تشدید خشونت دولتهLا بLرای سLرکو 
آنها؛ تشدید سازوکارهای بیگانهسازی انسانها و شئیوارهسازیِ  160مناسبات اجتماعی ،و سازوکارهایی کLLه بLLه
 158حتی در حیطهی 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 ی
سرمایهداری بررسی میکنند ،بیآنکه به میانجیهای ایدئولوژیک برآمدن فاشیسم وزن کافی بدهند و با واکاوی انتقادی و ت اریخی این
میانجیها ،نحوهی مفصلبندی متناقض آنها با پویش اقتصادی سرمایهداری را برجسته سازند.
 159جان بل ،توماس سکین« :فروپاشی سرمایهداری :فاز گذار پساسرمایهدارانه» ،ترجمهی مانیا بهروزی ،کارگاه دیالکتیک ،اسفند .۹۸
در واقع ،توماس سکین ،بهپیروی از کوزو اونو ،سالهای پس از جنگ جهانی اول  -و پای ان س رمایهداری لی برال  -را س رآغاز دوران
فروپاشی سرمایهداری میداند.
160 alienating and reifying mechanisms
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ناامنسازی حیات اقتصادی-اجتماعی میانجامند؛ و درمقابل ،رشد فزآیند هی گسیختگی اجتماعی و خشونت،
و گرایش فزآینده به هویتطلبی و «سیاسLLت هLLویت»؛ و سLLرانجام ،تشLLدید سLLازوکارهای کنLLترلی از سLLوی
Lویش عLLادیِ
دولتها .با این همه ،تصور غالب بر این است که همهچیز کماکان در چارچوب سLLرمایهداری و پِ L
آن تداوم مییابد؛ گیریم در شکلهای تازهتری از سLرمایهداری ،نظLیر سLرمایهداری کLازینویی ،سLرمایهداری
فاجعه و «سرمایهداری نظارتی .»161بهبیان سادهتر« ،عصر زوال سرمایهداری» ن ه بهمعنای تضعیف و خاموشLLی
تدریجی و انفعالیِ سرمایهداری ،بلکه بهمعنای تشدید قوای مخرب و تهاجمیِ آن است .و بر کسLLی پیوشLLیده
نیست که این رعشهی پیش از مرگ ،در قالب گسترش بحرانهای چندگانه و درهمتنیدگی همافزای آنهLا و
افزایش آشوبها و تنشهای اجتماعی ،سیاسی و بینالمللی نمایان میگردد.
با این اوصاف ،روشن است کLLه این دورهی متالطم و پLLرتنش تLLاریخی نLLیز بهناچLLار مضLLامین تLLازهای بLLرای
راستگرایی فراهم میآورد؛ یا درستتر آن است کLLه بگLLوییم ،مختصLLات تLLاریخی دورهی زوال سLLرمایهداری
(خصوصLLا بLLا نظLLر بLLه بحرانهLLای درهمتنیLLد ه و پیامLLدهای بهمنوار آنهLLا) ،بLLرخی از مضLLامین قLLدیمی
ایدئولوژیهای راستگرا را احیاء کرده 162و/یا نفوذ گفتمانی آنها برای بسیج سیاسی را تقLLویت کLLرده اسLLت.
نکتهی اساسی آن است که در این اشکال تازهی راستگرایی ،نهفقط دفاع بورژوایی از سرمایهداری جایگLLاهی
ندارد ،بلکه سرمایهداری (فارغ از کیفیت علمی سیمای ترسیمشده از آن) خود همچون خصمی تهدیدکننLLده
مطلوب اکثریت 163قلمداد میشود ،که نفی آن واجد جاذبهی
ِ
برای انسان و جامعه و فرهنگ بومی/ملی و دین
ی و قابلیت بسیجکنندگیست .چرا که تLداوم هLر حLوزهی مجLزا از پیامLدهای بحLران فراگLیر حاضLر،
سیاس 
مشروعیت نظام مستقر را مستمرا کاهش داده است؛ و مهمتر اینکLLه ،تنشهLLای سیاسLLی عLLام ناشLLی از این
وضعیت ،کارآیی و ثبات سیاسی سرمایهداری را  -در هر دو سطح ساختار لیبرالدموکراسی ،و نظLLام سیاسLLی
بینالمللی  -در نظرگاه عمومی متزلزل ساخته است .بر این اساس ،در راستگرایی امروزی یLLا «راس Lتگرایی
پسامدرن» ،شاهد نوعی بازگشت بLLه راسLتگرایی ضدسLLرمایهدارانهی گذشLLته و احیLLای گزینشLLیِ بLLرخی از
مضامین رمانتیسیسم ضدروشنگری و ضدمدرن هستیم که البته بسته به مLوقعیت ،بLا دغLLدغهها و مطالبLات
گرایی هم میتواند در
امروزی مفصلبندی میشوند .پیکریابی اجتماعی این نوع جدید از ایدئولوژیهای راست
ْ
هیات جنبشهای سیاسی انجام گیرد؛ هم در قالب ایدئولوژی رسمی دولLLتی و احLLزاب و نهادهLLایِ آن؛ و هم
ن
بهصورت ترکیبی از این دو .عروج مکرر و پرهیاهوی دولتهای راست افLLراطی طی دو دههی اخLLیر مؤیLLد آ 
است که گرایش غالب در پیکریابی اجتماعی-سیاسی راستگرایی پسامدرن ،در شکل دولتی-جنبشی اسLLت.
و این امر خود بهتنهایی حاکی از آن است که زوال سرمایهداری جهان را بLار دیگLر پLذیرای ظهLور فاشیسLم
کرده است .انتظار نمیرود که ظهور فاشیسم در همان اشکال تاریخی سابق تجلی بیابد ،اما مLLوقعیت حاضLLر
اشتراکات قابلتوجهی با دورهی پیدایش و اوجگیری فاشیسم کالسیک دارد که برشمردن آنهLLا بیمناسLLبت
داری بدیلی برای برونرفت از آن ندارد
نیست :الف) خاستگاهها :وجود بحرانی فراگیر که شکل مسلط سرمایه ْ
 161امین حصوری« :سرمایهداری نظارتی و شیوهی جدید انباشت سرمایه» ،کارگاه دیالکتیک ،فروردین .۱۴۰۱
 162راست نوین فرانسه نمونهی تاریخی شاخصی از بازیابی و احیای عناص ری از راس تگرایی ق دیم اس ت .نم ونهی دیگ ر و ش اید
ملموستر ،رواج ایدئولوژی نولیبرالیسم در دههی  ۱۹۷۰است ،که بهواقع شکلگیری بنیانهای فلسفی و نظری آن به دههه ای ۱۹۳۰
و  ۱۹۴۰و وامگیری از مولفههای ضدسوسیالیستی و سنتگرایی محافظهکارانه در آن دوره بازمیگردد.
 163نوع فرهنگ مرجح و دین مطلوب ،وابسته به قلمرو جغرافیایی تحرکات جنبشهای راستگراست.
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و لذا در جبههی 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 عرض Lهی بLLدیلی چپ
برای وضعیت پرآشوب بLLوده اسLLت؛ ب) عLLوارض :بیاعتبLLاری لیبرالدموکراسLLی و مخLLالفت بLLا دموکراسLLی،
گسترش حس ترس و تهدید و ناامنی ،فرافکنی مشکالت موجود به یک عامLLل بLLیرونی (امLLروزه :مهLLاجران و
یها و دشمن خارجی) ،بیاعتمادی بLه (و نفLرت از) نخبگLان سیاسLLی ،خواسLLت عبLLور از هرجومLLرج و
خارج 
برقراری نظم ازطریق اقتدار سیاسی (مشت آهنین) ،ترس از قدرتهای بیگانه و تLLوطئهی بیگانگLLان (دشLLمن
ستایش عظمتطلبی ملی (ناسیونالیسم) ،تمنای بازگشت به همسانی فرهنگی ،نLLژادی و مLLذهبی
ِ
خارجی) و
(امروزه :مخالفت با سیاستهای مهاجرت و دشمنی با فمینیسم و همجنسگرایی) ،رشد توطئهبLLاوری (مثLLل
یهودستیزی برآمدهی از انگارهی «توطئهی یهود») و تئوریهای آخرالزمLLانی؛ ج) مسLLیر اعتال :رواج نLLوعی از
پوپولیسم با داعیهی نفی توامان چپ و راست؛ عادیشدن همزیستی بLLا اندیش Lهها و جریانLLات فاشیسLLتی در
سپهر سیاست؛ تاخیر چپ در بازشناسی وضعیت ،و تعلل یا ناتوانیاش در مقابله با برآمدن فاشیسLLم و ارائهی
بدیل.
بر این اساس ،در عصر زوال سرمایهداری ،کمابیش همانند دورهی عروج و تثبیت سLLرمایهداری ،راس Lتگرایی
بهاییست که جوامLLع بLLا آن
درک و پاسخی ارتجاعی (ولی فهمپذیر) نسبت به تغییرات حاد و تنشها و آشو 
روبرو میشوند .با این تفاوت مهم که سرمایهداریِ در حال زوالْ قLLابلیت و چش Lماندازی بLLرای بهدس Lتگیری
مجدد سررشتهی امور ندارد .بهبیان دیگر ،جبر/قهر اقتصادی هرچه بیشتر توان سابقاش برای برقراری نظمی
سیاسی دیگر با سازوکارهای سرمایهدارانه قابل تأمین نیست .لذا طبقات
فراگیر را از دست میدهد و هژمونی
ْ
حاکم برای حفظ جایگاه خویش ،در کنار انLواع مختلLLف سLازوکارهای قهLر فLرا-اقتصLادی ،نیازمنLد مصLLالح
ایدئولوژیک تازهای هستند؛ مصالحی که مهار و هدایت تودههای وحشتزده و مستأصل و خشمگین را ممکن
سازند و درعین حال متناسب با مرزبندی دولتملتها و رقابت-ستیز دولتها قابل تنظیم و بLLازآرایی باشLLند.
تفاوت مهم دیگLLر در آن اسLLت کLLه راسLتگرایی پسLامدرن نهفقLLط از نارضLLایتی عمLومی نسLبت بLه وضLع
ناامن/آشوبناک موجود و تمنای بازگشت به ثبات (گذشته) تعذیه میکند ،بلکه همچنین بLLر گسLLترش درکی
شهودی از فروپاشی جهان بناشده است؛ و لذا به روایتهای مذهبی خیر و شری و آخرالزمLLانی دامن میزنLLد.
جان کالم آن که در عصر زوال سرمایهداری ،و در غیاب نیروی بLLدیل سیاسLLی بLLرای فLLراروی دیLLالکتیکی از
سرمایهداری ،راستگرایی پسامدرن سرآغاز برآمدن شکل تازهی فاشیسم است ،و بهواقع طلیعهی ایدئولوژیک
پدیداری بربریت است.
رواج نو-اورآسیاگرایی در روسیه نمونهی عینی بارزی از ظهور ایLLدئولوژیهای راس Lتگرایی پسLLامدرن اسLLت.
اینکه این ایدئولوژی مشخص از پشتوانهی محکم دولتی برخوردار شده و تا مقام دکترین راهبردی روسLLیهی
پوتین ارتقLLاء یافتLه ،پیش از هLر چLLیز ناشLLی از تشLدید تضLادهای امپریالیسLتی در عصریسLLت کLLه نظLام
امپریالیستی در حال فروپاشی و احتضار است .ارزشها و مصLLالح
سرمایهداری بهسان شالودهی مشترک قوای
ْ
فکری نو-اورآسیاگرایی عناصر مهمی از صLورتبندی ایLدئولوژیک مLواجههی تLاریخی امLپراتوری روسLیه بLا
مدرنیتهی غربی در قرن نوزدهم (اسالووفیلیسم) را در بردارند .لذا نو-اورآسیاگرایی با دامنزدن به اسLLطورهی
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خیر و شر و بازنمایی جهان غر ب بهمنزلهی جوهر و پیکرهی شر معاصر (سLLرمایهداری) ،میکوشLLد انگLLارهی
کهن-ارتدوکس رسالت تاریخی روسی ه برای نجات جهان (از شر تمدن غربی) را احیاء کند .درعین حال ،نLLو-
ِ
اورآسیاگرایی با موجهنمایی ضرورت بازیابی عظمت روسیه و توجیه وجود دولLLتی مقتLLدر ،ملزومLLات انسLLجام
سیاسی و بسط نظامیگری در روسیهی کنونی (بهرغم تضادهای عظیم اجتماعی) را تأمین میکند .اما بهرغم
وجود مولفههای گذشتهگرا در ایدئولوژی نو-اورآسیاگرایی و سمتوسLLوی آشLLکارا ناسیونالیسLLتی آن ،واقعیت
آن است که این ایدئولوژی تاحد زیادی برپایهی الهام و اقتباس از ایدئولوژی «راست نوین اروپایی» (مشخص Lاً
نظریههای غالب بر راست نوین فرانسه) بنا شده است .حال آنکه راست نوین فرانسLه ( ،)Nouvelle Droite
خود پرچمدار بازسازی نظری و سیاسی راستگرایی نوین (راس Lتگرایی پسLLامدرن) در سLLرآغاز دورهی زوال
سرمایهداری بوده است و بهنوبهی خود ازطریق گزینش و سنتز-بازآرایی مصالح ایدئولوژیک پیشین (ازجملLLه،
رمانتیسیسم ضدسرمایهدارانه و سنتگرایی رادیکال) بنا گردید.
نو-اورآسیاگرایی یکی از اشکال تجلی راستگرایی پسامدرن در شکل دولتی و منطقهایِ آن است .خاستگاه و
جایگاه عام و فرا-روسی این ایدئولوژی زمانی عیانتر میشLLود کLLه کLLارکرد الهLLامبخش آن بLLرای جریانLLات و
احزاب راست افراطی ورای قلمرو سیاسی روسیه ،و نیز اشتراکات بنیادی آنهLLا را مLLدنظر قLLرار دهیم .از این
منظر ،نو-اورآسیاگرایی نمونهای عینی و انضمامی از طلیعهی پیدایش جنبش فاشیسLLتی در زمLLانهی معاصLLر
اغلب نLLاظران و
است .164بازنمایی متفاوت و کمخطرتر تجلیات این فاشیسم نوین عمدتا ناشی از آن است که ِ
امروزی پدیدهی فاشیسم را تنها در جامهی تاریخی پیشین آن بازمیشناسLLند .افLLزون بLLر این خطLLر
مفسران
ْ
عمده ،نو-اورآسیاگرایی دسLتکم از سLه وجLه عمLده  -و همبسLته  -خطLری بLرای بازیLابی و اعتالی چپ
سوسیالیستیست :یکی بهدلیل استحالهی نارضایتیهای تودههLای کLارگر و فرودسLت (از پیامLدهای بحLران
فراگیر سرمایهداری) در یک ایدئولوژی منحط و ارتجاعی ،که بهنLوبهی خLود شLکلگیری آگLاهی طبقLاتی را
ی خLLویش بهسLLان یLLک
مختل میسازد؛ دوم بهدلیل ایجاد شکاف و واگرایی در طیف نیروهای چپ ،با بازنمای 
ی ملی/بLLومیِ نLLو-
جهتگیری مرجع برای تدوین استراتژی ضدامپریالیستی؛ و سوم بهدلیل امکان مفصLلبند 
ی
اورآسLLیاگرایی بLLا دسLLتگاه ایLLدئولوژیک دولتهLLای خودکLLامه؛ دولتهLLایی کLLه بهمیLLانجی این مفصLلبند 
آن امکLLان
ایدئولوژیک قادرند جان تازهای به پیکر ناسیونالیسم و عظمتطلبی ملی بدمند ،تLLا بLLه پشLLتوانهی ْ
بسط نظامیگری و تدوام خفقان سیاسی و سرکوب جنبش کLLارگری و جنبشهLLای مLLترقی را مهیLLا سLLازند.
ی میطلبد).
میتوان نشان داد که دولت ایران هم در همین مسیر گام میدارد (و این خود مجال دیگر 
* * *

 164برخی از مولفههای ایدئولوژیِک جنبش دستراستیای که دونالد ترامپ بر موج آن سوار ش د (و بخش ا ه دایت آن را بهدس ت
گرفت) ،همپوشانی آشکاری با ایدئولوژی نو-اورآسیاگرایی دارد .و دستکم با توجه به دیدارهای مشاور ارشد ترامپ  -استیو بنن  -ب ا
الکساندر دوگین ،سطوحی از وامگیری و اقتباس ایدئولوژی ْ
ِک قابل تصور است .برخی بر این باورن د ک ه س تایش همیش گی ت رامپ از
پوتین ،و تالش پوتین برای انتخاب مجدد ترامپ ریشه در همین خویشاوندیهای ایدئولوژیک دارد .پارادوکس ظ اهری این همگ رایی
ت متخاصم ،بدینترتیب حل میشود که ترامپ و پوتین معرف رویکرد معین و همانندی نسبت به سمتوسوی
میان نمایندگان دو دول 
داری بحرانزده هستند؛ رویکردی که معطوف اس ت ب ه حم ایتگرایی ملی ( ،)protectionismکنارگذاش تن موان ع
بازآرایی سرمایه ِ
دستوپاگیر ناشی از لیبرالدموکراسی ،سلب مسئولیت از سرمایهداری نسبت به تغییرات اقلیمی و نابودسازی ط بیعت ،و بهط ور کلی
برپایی الگوی «سرمایهداری سیاسیِ » در محدودهی ملی ،و بازآرایی مناسبات جهانیِ قدرت بر پایهی آن.
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پیوست  :۲همسویی دولتهای ایران و روسیه بهمیانجی «نظریهی سیاسی چهارم»

ی165سLLت کLLه در سLLال  ۱۳۹۶در تحلیLLل
توضیح :همانطور که در پیشگفتار اشاره شد ،این پیوست شامل فرازهایی از مقالها 
خیزش اعتراضی دیماه  ۹۶منتشر گردید.166

مهندسی کالن ساختار قدرت در امتداد «نظریهی سیاسی چهارم»:
درخصوص تحوالت کالن سیاسی در ایران ،یک دیدگاه بر آن است که شکنندگی فضای سیاسی و اجتمLLاعی
(بحرانهای متعدد و پردامنه ،نارضایتی فزآیندهی مردم و افول ترمیمناپذیر 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 پوسLLتههای
حاکم قدرت خود را تاکنون در پوشش آنها سامان داده است (شLLامل اصLLالحطلبی
متعارفیست که طبقهی
ْ
اعتدالی ،اصولگرایی ،و حتی نظا م والیت فقیه و اسالم حکومLLتی و نظLLایر آن) .بLLر این اسLLاس ،این جLLراحی
عظیم درواقع ناظر بر یک مهندسی سیاسی بسLLیار متهLLوران ه اسLLت کLLه ضLLرورتی تLLاریخی بLLرای مانLLدگاری
بنمایهی نظام تلقی میشود :کمابیش نظیر قطع پیوند با هر آنچه میراث و درونمایهی ایدئولوژیک جمهوری
اسالمی تلقی میشود .فرض بر این است که هستهی اصلی صاحبان قدرت و ثروت میتوانند آیندهی 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 چشمانداز چنین طLLرحی ،تجدیLLد سLLاختار قLLدرت بLLر
مبنای الگوی اقتصادی-سیاسی روسیه است .بنابراین ،گفته میشود این انقالب انفعالی برخالف «انقالبهLLای
پشتیبانی-هدایت قLLدرتهای غLLربی ،بلکLLه معطLLوف بLLه
ِ
رنگی» ،نه معطوف به الگوهای سیاسی غرب و تحت
الگوی اقتصادی سیاسی حاکم بر همسایهي شمالی (روسLیه) و تحت حمLایت و هLLدایت مسLLتقیم آن اسLت.
حامیان چنین نگرشی نزدیکیهای استراتژیک بسیار معنادار ایران و روسیه را شاهد میآورند و حتی این ظن
را مطرح میکنند که سرکوب خیزشهای  ۱۳۸۸با هدایت روسیه انجام شده بود .اینکه چه نLLیرویی فLLاعلیت
سیاسی پیشبرد چنین تحول فرضیِ عظیم مهندسیشدهای را برعهده خواهد داشLت پرسLش مهمیسLت .در
اینخصوص به نهادهای هدایتگر نظامی-امنیتی با محوریت سران سپاه پاسداران اشاره میشود .و در پاسLLخ
به پرسشی بزرگتر ،ناظر بر چگونگی گسست این نیروها از بند ناف حیاتی خویش ،یعنی ریشههای تLLاریخی
جمهوری اسالمی ،به این مثال تاریخی ارجاع میدهند که انتقال دستگاه نظامی-امنیتی در مقطع انقالب ۵۷
به دولت در دست احداث اسالمی هم مستلزم گسست ایدئولوژیک ژرفی بود ،کLLه بهراحLLتی محقLLق شد .این
سناریو همچنین بر این بنیان قابل تعدیل است که هستهی اصلی حاکمیت در موقعیتیست که برای تضمین

 165امین حصوری« :بازگشت به خیابان  -دربارهی خیزشهای اعتراضی فراگیر در ایران» ،کارگاه دیالکتیک ۱۳ ،دی .۱۳۹۶
دهاند.
 166افزودههای غیرویرایشی ،درون آکوالد { } آم 

51

Lی»
بقای میانمدت خویش ناچار است به یک قمار تمامعیار سیاسی (برپایهی یLLک طLLرح «مهندسLLی سیاسِ L
کالنمقیاس) تن بدهد.
فهم برخی پیشزمینههای این فرضیه و خاستگاهها و توجیهات ایدئولوژیک آن ،نیازمند آشLLنایی بLLا رویکLLرد
ی (از دل خاستگاههای قدیمیتر) است که اغلب «نظریهی سیاسی چهLLارم»167
سیاسی کالن و نسبت ًا نوظهور 
خوانده میشود {و با برآمدن جنبش «نو-اورآسیاگرایی» در روسیهی پساشوروی پیوند دارد} .در ادامه ،شرح
فشردهای دربارهی این «ایدئولوژی» میآید و در خالل آن همچنین برخی دالیل گLLرایش سیاسLLی حاکمLLان
ایران بهسمت روسیه {و الگوی روسی حکمرانی} بهاختصار بیان میشوند .اگرچه مؤلف به جمعبندی برآمده
از این فرضیه در تحلیل اعتراضات سراسری اخیر (خیزش دی  )۹۶باور ندارد ،اما آگاهی بLLه این پیشزمینLLه
میتواند درک ما از برخی فرازوفرودها و جهتگیریهای کالن در سپهر سیاست رسمی ِایران را ارتقا دهد.
چیزیکه در فضای سیاسی و رسانهای مستقل ایران کمتر در مورد آن سLLخن گفتLLه میشLLود آن اسLLت کLLه
ماهیت نزدیکیهای فزآیندهی حاکمیت ایران به روسLLیه در سLLاحت روابLLط اسLLتراتژیک تاچLLه حLLد متLLأثر از
نیازمندهای و رویههای پراگماتیستی بوده ،و تاچه حد با نزدیکیهای ایدئولوژیک همراه بLوده اسLت .پرسLش
این است که استکبارستیزی و  -بهواقع  -غربستیزیِ دیرین دولت ایران طی حیات سیواندی سLLالهاش ،در
ی با تضادهای امپریالیستی دیرین میان روسیه و آمریکLLا ،چLLه مازادهLLایی در حLLوزهی نزدیکیهLLای
همپوشان 
ایدئولوژیک این دو کشور (ایران و روسیه) داشته است؟ تصور رایج نزد بسیاری از افراد تحولطلب و نیروهای
اپوزیسLLیون چپ آن اسLLت کLLه جمهLLوری اسLLالمی بهلحLLاظ ایLLدئولوژیک نظLLا م خودبسندهایسLLت کLLه بLLا
برجستهسازی قرائت خاصی از اسالم شLیعی و اسLLتفادهی ایLدئولوژیک از آن ،عمLLدتا میکوشLLد تLا در سLLایر
کشورهای منطقه نفوذ کند .168بنLابراین تصLور عمLومی بLر این (بLوده) اسLت کLه حLاکمیت ایLران بهلحLاظ
نفوذپذیری ایدئولوژیک بهگونهای بسته عمل کرده و میکند؛ بهاستثنای پذیرش و هضم سLLریع منطLLق بLLازار
جهانی و کاربست سریع آموزههای نولیبرالی در سLLپهر اقتصLLاد{ .امLLا واقعیت آن اسLLت کLLه استکبارسLLتیزی
دیرینهی دولت اسالمی ایران و درگیریهای سیاسی مستمرش با دولت آمریکا و همپیمانLLاناش ،خواهنLLاخواه
دولت ایران را در پیوندی فزآینده با یک اردوگاه جهانی «ضدآمریکایی» قرار داد که عمLLدتا تحت هژمLLونی و
هLLدایت روسLLیهی پساشLLوروی قLLرار داشLLته اسLLت؛ و در خالل این مجLLاورت سیاسLLی ،عناصLLر گفتمLLانی
«استکبارستیزی اسالمی» از روایت روسی آمریکاستیزی تأثیر پذیرفتهاند .لذا آشنایی با ایدئولوژی غLLالب بLLر
ژئوپلتیکی فزآیندهاش با قدرتهای غLLربی (بهویLLژه پس از
لهای استراتژیک و
دستگاه سیاسی روسیه در تقاب 
ِ
برآمدن پوتین) ،برای فهم پویش ایدئولوژیک دولت ایران ضروریست}.

 167اصطالح «نظریهی سیاسی چهارم» درواقع برگرفته از نام کتاب مشهوری از الکساندر دوگین است .دوگین در این کت اب مب انی
ی (یا برپایی جنبش نو-اورآسیاگرایی) را شرح و بسط میدهد.
ی دیدگاههایش در ضرورت احیای اورآسیاگرای 
فلسفی-تاریخ 
Aleksandr Dugin (2009): The Fourth Political Theory. Russian: Amorfa. (English: Arktos Media 2012).

 168تالش دیرینهی دولت ایران برای گسترش جهانی اسالم شیعی ،دستکم بهاعتبار اقدامات مستمر زیر تالشی نظاممند بوده است:
ی از برخی سازمانهای شبهنظامیِ و بنیادگرای شیعی؛ ب) تاس یس
الف) مداخالت نظامی در کشورهای منطقه و یا حمایت مالی و نظام 
مدارس دینی بزرگ و متعدد در کشورهای مختلف ،سطح بینالمللی  -از ع راق و لبن ان آفریق ا ت ا آلم ان و انگلس تان -؛ ج) برپ ایی
رسانههای متعدد به زبانهای غیرفارسی در فضای مدیای بینالمللی برای ترویج اسالم شیعی و توجیه و تبلیغ مشی سیاس ی ح اکمیت
ایران.
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ایدئولوژی «غربستیزی» دولت روسیه البته تماماً «ساخت روسیه» نیست ،بلکه بنیانهای نظLLری و فلسLLفی
آن به یک بینش فکری-فلسفی در فرانسهی دههی  ۱۹۶۰و تحLLوالت بعLLدیِ آن بLLازمیگردد .بهمLLوجب این
بینش قدیمیتر ،سپهر سیاست و زیست جمعی در جهان «اروپایی» میباید از تأثیرات سه مدار فکری-نظری
بیحاصل و بحرانزدهی لیبرالدموکراسی ،فاشیسم و مارکسیسم خارج گردد .169در اینجا نیاز بLLه یLLک بینش
راهبردی جدید و کالننگر مطرح میشود که ضمن ارائهي سنتزی از فواید سه نظام فکری یادشده ،بتوانLLد از
محدودیتها و پیامدهای منفی آنها درگذرد .در این رهیافت جدید (تلویحا «خط چهارم»)  -برای مثال -در
مقابل همسانسازیهای سرمایهدارانه ،تفاوتهLا و هویتهLای محلی برجسLته میشLوند؛ و بههمینسLان ،در
ی تأکید میشود؛ و یLLا در برابLLر
یگرایی و هویتهای مل 
مقابلِ جهانروایی سرمایهداری یا جهانیسازی ،بر بوم 
تناقضها و فرمالیتهی بیثمر لیبرالدموکراسLLی و پلورالیسLLم سیاسLLی ادعLLایی آن ،بLLر اهمیت نLLوعی الگLLوی
متمرکز از قدرت سیاسی با وجوهی هیرارشیک و حتی کاریزماتیک (دستکم بLLرای تLLأمین وحLLدت معنLLوی
واحد سیاسی ملی) تأکید نهاده میشود؛ و مواردی از این دست .چنین رهیLLافتی بهواقLLع ،تنهLLا از آن رو  -در
سطح رتوریک  -علیه سرمایهداری موضLLع میگLLیرد کLLه در حالحاضLLر نظم جهLLانی سLLرمایهداران ه مLLدافع و
بازتولیدگ ِر همهی آن وجوهیست که مطابق این رهیافت زیانبارند و باید از آنها عبور کرد .در عمLLل ،تقابLLل
سیاسی آن بLا سLLرمایهداری صLرفا در موضLعگیری آشLLتیناپذیرش علیLLه مهمتLLرین مصLLداق معاصر قLLدرت
سرمایهدارانه ،یعنی ایاالت متحده آمریکا تجلی مییابد.
با این اوصاف ،این رهیافت حاوی عناصریست (خصوصا ضرورت تمرکز سیاسی و اقتصادی در سLLطح ملی ،و
ضرورت رویارویی با آمریکا و همپیمانانش) که بهخوبی میتواننLLد بLLا نیازهLLای ایLLدئولوژیک روسLLیهی پLLوتین
ت خLLارجی کالن آن را توجیLLه و تئLLوریزه نمایند .در عمLLل ،از آنجLLا کLLه در اثLLر
مفصلبندی شLوند و سیاس L
پیامدهای «تحقیرآمیز» فروپاشی شوروی ،سنتهای فکری قدیمی پاناسالویسLLم و اورآسLLیاگرایی در سLLپهر
سیاسی روسیه (طی دههی  )۱۹۹۰جان تازهای گرفتند ،رهیافت یادشده بهسرعت و سLLهولت بLLا ایLLدئولوژی
رسمی دولت روسیه مفصلبندی شد .ب هواقع ،روسیهی پوتین سالهاست که روایتی روسی و بومیسازیشLLده
از همان خطمشی سیاسی چهارم (رهیافت اولیهی فرانسوی) را سرمشق برنامههای ایدئولوژیک حزب سیاسی
خود قرار داده است ،که متاثر از آموز ههای فلسفی الکساندر دوگین بعضا با عنوان «نظریهی سیاسی چهLLارم»
شناخته میشود .ثمرات تالش تبلیغاتی وافر دستگاه سیاسی روسیه بLرای رواج این ایLدئولوژی ،دسLتکم در
سطح ملی در پیروزیهای انتخاباتی مکرر پوتین و پذیرش قاطع او از جانب اکثریت مردم روسیه نمایان شده
است ،که توامان نشانگر اقبال عمومی به این نسخهی بهروزشدهی ایدئولوژی ناسیونالیسLLتی و عظمتطلLLبی
ملیسLLت .در این روایت روسLLی «نظLLریهی سیاسLLی چهLLارم» ،نهفقLLط آموزههLLای ضدامپریالیسLLتی جایگLLاه
برجستهای دارند ،بلکه بر لزوم گسترش این ایLLدئولوژی در کشLLورهای دوسLLت روسLLیه 170بهمنظLLور تشLLکیل
جبههای جهانی برای مهار زیادهطلبیهای دولت آمریکا و متحدانش تأکید میشود.
 169رجوع کنید به مانیفست مشهور «رنسانس اروپایی» که جمعبستیست فشرده و پاالیشش ده از مب انی فک ری «راس ت ن وین»
( )Nouvelle Droiteدر فرانسه طی دهههای  ۱۹۶۰تا :۱۹۹۰
Alain De Benosit & Charles Champetier (1999): Manisfesto for a European Rennaisance.
 170برای مثال ،تلویزیون  evraziaیکی از رسانههاییست که نقش فعالی در گسترش روایت روسی «نو-اورآس یاگرایی» و «نظ ریهی
سیاسی چهارم» در جوامع روسیزبان و حدود  ۳۵زبان و ملیت دیگر داشته استhttp://www.evrazia.tv/fa :
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اما این پدیده چLLه ارتبLاطی بLLا تحLLوالت سیاسLLی ایLران دارد؟ شLLاید تLا همینجLLا روشLLن شLLده باشLLد کLLه
نیازمندیهای عینی و راهبردی حاکمان ایران و روسیه ،همپوشانی ایLدئولوژیک قLابلتوجهی دارند کLه ذیLل
محوریت «امپریالیسمستیزی» بازنمایی میشود .این همپوشLانی ،نهفقLط همکاریهLای اسLتراتژیک آنهLا را
یتوانLLد این
تسهیل و تحکیم میکند ،بلکه ابعاد و معانی ویژهای به آن میدهد .آگاهی به پیشزمینهی فوق م 
نیاز پژوهشی را برجسته سازد که برای درک و تحلیل پویشهای کالن در سپهر سیاست رسLLمی ایLLران طی
تهLLای ایLLران و روسLLیه موضLLوعی
دو دههی اخLLیر ،فهم نLLوع رابطهی اسLLتراتژیک و راهLLبردی میLLان دول 
ضروریست .برای مثال ،اینکه چه جناحی از حاکمیت ،تا چه میزان و با چLLه چشLماندازی بLLه دولت روسLLیه
نزدیک شده است .و اینکه الگوی سیاسی-اقتصادی ایران چه تاثیراتی از الگوی «موفق» روسیه پذیرفته است
و بهلحاظ زیرساختهای ایدئولوژیک چLLه مشLLابهتهایی بLLا نمLLونهی روسLLیه دارد .اگLLر بنLLا بLLر مشLLاهدات و
روایتهای موجود ،نظام مستقر در روسیه را یک سرمایهداری الیگارشیک در بستر یک نظLLام سیاسLی نسLبتاً
بست ه در نظر بگیریم که در آن قدرت اقتصادی و سیاسی بهطور توامLان در دسLتان یLک الیگارشLی متمرکLز
است ،در اینصورت شاید در ساحت تحلیلی بتوان تصویر روش Lنتری از مسLLیری کLLه سپاهپاسLLداران طی دو
دههی اخیر در ساحتهای اقتصادی و سیاسی پیموده ،یا در معنای وسیعتر ،چشماندازی که دولت ایLLران در
ت
سر میپرواند ،را ترسیم کرد .از سوی دیگر ،درک عمیقتر از چگونگی نزدیکیهای راهبری-ایدئولوژیک دول 
ایران به دولت روسیه ،بر روند تعامالت حاکمیت ایران با قدرتهای غLLربی بLLر سLLر مسLLالهی هسLLتهای ،و یLLا
چرایی مداخلهگریهای آن در سوریه و یمن و عراق و لبنان و نظایر آن روشنی میانLLدازد .و سLLرانجام اینکLLه
فهم دالیل همسازی دولتهای ایران و روسیه و مسیر و میانجیهای انضمامی آن همچنین میتواند بنمایهی
وحدت نظا م سیاسی حاکم ،بهرغم رقابتها و سLLتیزهای مسLLتم ِر درونی قطبهLLای سLLازندهی آن را تاحLLدی
توضیح دهد.

* * *
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