ایدئولوژی فرمانروایان روسیه در سال  :5991غربگرایان و اُروآسیائیها
نویسنده :والدیمیر بیلنکین
ترجمه :پویان کبیری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت مترجم بر چاپ دوم:

والدیمیر بیلنکین ( )Vladimir Bilenkinاستادیار دانشگاه ایالت کارولیناا مامالد در ریریکاا یدباما .ایان یلالا
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انجمان ادبیاات بیقیلاد بناو

در مالر رالاد ( )Raleighدر یااه

بررساد یااانا (،)Monthly Review Magazine

سپتایقر سال  4991ارائ م .یاتن انگلیساد یلالا در یجلا
دوره  ،14مماره  ،5اکتقر سال  4995ب چاپ رسی.ه است

این یلال  ،بار اول در سال  4991ب فارسد بربم گردی .و انتشار یافت اکنون ،اگر چ دو دا از ارائ
یدگذرد ،ایا از یک طرف رون .عیند حرکت و بوسع

این بحث

سریای دار ایپریالیستد روسی طد این ی.ت با واوبد

بیانگر صحت برود نظرات ییروح در این نومتار است و یا یدبینیم ک فریانروایاان رن نا بنلاا در نظار ،بلکا
عملن در راستا ایجاد یک ابحادی

اُرورسیائد گام بریددارن .و با ح.ود نیز یوفق ب انجام رن گشت ان .ضمن

این ک  ،اساسن یکد از کشمکشاا روسی با ابحادی
امین یوضوع یدبام .و رورین نمون
پای

اروپا و ریریکا ک یخالف سرسخت این ایر استن ،.بر سار

این رویاروئد پنلان و رمکار نیز یورد اوکراین است ک وود یک وزنا و

یلم برا روسی در بشکیل چنین ابحادی ا یدبام .در این ایام ،اوکراین برا دویینبار دستخوش "انلال

یخملین" بوسط ایپریالیستاا غربد گشت است ا.ف ،کشاان.ن اوکاراین با طارف ابحادیا

اروپاا و ارچا

بیشبر یح.ود و یحصور نمودن بوان سیاسد و اقتصاد روسی ب یثاب رقیقد کا از بواناائد نظااید – اسات ا
باالئد برووردار است ،یدبام.
از طرف دیگر ،با بوب ب یرور دوباره رن و لزوم اصالح نارسائداا یوبود در چاپ اول (چ در یتن بربم و
چ در نشر رن) و ب.قیق ارچ بیشبر رن با یتن اصلد ،اق.ام ب بازنگر

ام بانق  ،بربم و چاپ یج.د رن

یدنمائیم
امانطور ک در چاپ اول گفت م ،.این نومتار یشخصن دو بریان فکر

یوبود در بایع

روسی در پد

فروپامد ابحاد مورو  ،ک بوسط رومنفکران و نخق گان صاحب ایتیاز نماین.هگد یدمون ،.را بحت عناوین
غر گرایان و اُرورسیائداا (اروپائد-رسیائد) یعرفد یدنمای.
با بوب ب این یتن ،غر گرایان ،انلال

روسی و دوره

مورو

را انحرافد از یسیر عاد

باریخ بلان قلم.اد

یدکنن .و ووااان گذار ب سریای دار ی.ل غربد یدبامن .و اُرورسیائداا ،ضمن بوصیف بم.ن غر

ب یثاب

نژاد  -فرانگد و با بکی بر سنتگرائد و ای.ئولوژ

پ.ی.ها

اُرورسیائداا یددانن .و رؤیا

وانواده

م.ی.ن التلاطد وویش ،روسی را بزئد از

بشکیل یج.د ابحاد اُرورسیائداا ،ک با فروپامد ابحاد مورو

از بین

رفت ،را در سر دارن.
نویسن.ه وود ،این یلال را نل.
برود عملکرداا

رنان یددان .و عالوه بر رن ،با نل.

بسیار کلد بر این دو بریان و ای.ئولوژ

فرانگد ک بوسط رنان اعمال یدگردد ،بمرکز وود را بر رابی

بین پروژهاا

رنان در

سیح یلد و بلاند قرار یددا.
امچنین ،نویسن.ه یعتل .است ک غر گرائیسم و اُرورسیائیسم ن در بضاد با ام ،بلک یکمل یک.یگرن .و اعالم
یددارد ک "رنچ ک در سیح ب عنوان یناقش بین نمون اا رمتدناپذیر فرانگد -ابتماعد ظاار یدگردد،
درواقع بالش یوزوند است برا ساوتن فضا ای.ئولوژیک ب مکلد ک عرص را برا یانور سیاسد و ینازعات
یسابل

عموید حفظ سلی مان بر کل

ق.رت نخق گان درحالرقابت و امچنین برا امقست گد بر سر یسئل

بایع یلیا نمای".
درعینحال ،این یلال ق.رت ای.ئولوژیکد یارکسیسم در برابر بریانات فوقالذکر را نیز یورد بوب قرار داده
است ایی .است ک برا ووانن.هگان فارسد زبان و مناوت ارچ وسیعبر رنان از سیر بحوالت و اوضاع و احوال
بایع

روسی در دو دا

گذمت  ،یفی .و حاو نکابد ارزن.ه بام.
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بخش اول
امانطور ک بروبسکد  16سال ققل در بجزی و بحلیلاایش از بایع
بابرنای درواقع ب سیر قللرائد عمیق اقتصاد
ق.رت بئوریک یارکسیسم کالسیک ب بلا
عنوان ابر ق.ربد است ا

مورو پیشبیند نمود ،رد یک اقتصاد

و ابتماعد در سرزیین ابحاد مورو

سابق ینجر گشت است

بلخ و گزافد یج.دن یورد بأیی .قرار گرفت است گرچ روسی ب

باقد یان.ه ،ایا سریعن ب سیح ابتماعد ،اقتصاد

و فرانگد یک کشور بلان سوید

سلوط کرده است از یلمبرین بنق اا این پروس یدبوان نکات زیر را نام بُرد:

 در زیین

اقتصاد  :غیرصنعتدم.ن و بلت گیر یج.د اقتصاد یلد ب طرف ی.لد ک وسیعن برپای
ساوت م.ه و یواد غذائد و امچنین وابستگد فزاین.ه ب سریای

ص.ور یواد وام ،واردات کاالاا

واربد و نلاداا بینالمللد رن قرار دارد
 از لحاظ ساوتار ابتماعد و سیاسد :نابرابر
بلسیم ساوتار یسلط بر بایع

وسیع در زیین

ثروت ،در فلر زیستن اکثریت بمعیت و

روسی ب بخشاا وابست (کمپرادور) و ناسیونالیست

بلسیمبن .اویر (یعند بخشاا ناسیونالیست و کمپرادور) ،صفررائد دو قیب سیاسد -فرانگد رقیب را ایجاد
نموده ک یعمولن از رنان ب عنوان "دیوکرابیک" و "ناسیونالیست" یاد یدمود است اا

ای.ئولوژیکد رنان

یدبوان .ب یثاب "غر گرائیسم" و "اُرورسیائیسم" یورد مناسائد قرار گیرد ،زیرا اعتلادات ار دو ای.ئولوژ  ،از
طریق یک بفسیر یتقاین از یشخصات باریخد روسی و بایگاه رن در درون نظم بلاند بینالمللد ،ب بفصیل
درری.ه و قانوند گردی.هان .یتن زیر ،نل .بسیار کلد بر این ای.ئولوژ اا و برود عملکرداا فرانگد ک ب
وسیل

بین پروژهاا رنان در سیح یلد و فرانگد است

رنان اعمال یدگردد ،با بمرکز بر رابی

غر گرائیسم و اُرورسیائیسم ب یکباره پ.ی.ار نگشت ان .رناا از سالاا
بسیار نزدیک ب یحافل یختلف درون حز
ارگاناا ای.ئولوژیکد حز

وصمان

و بوروکراسد دولتد ،بحت یراققت نزدیک ایا دور از نظارت

کمونیست ابحاد مورو و کا گ

یارکسیستد بسیار پیشبر از رنک از سو
یزدور حز

 4946در بین یجایع علمد و ادبد

 ،ب رراید رم.ونمو کردهان .بفکر

راقران ابکوم سابق (بوروکراتاا

یحلد حز ) و نویسن.هگان

رسمن "یُرده" اعالم گردد ،در این دوائر ب بفکر ینسوخ و از یُ .افتاده بق.یل م.ه بود از رن

پس ،یارکسیسم ب یثاب

پاسخ عملد

بللوه ب

ار دو ،یعند ام ب

ای.ئولوژ اائد ک از چنین واقعیتد برواست و ب وسیل

واقعیت اسفناک ابتماعد و ام ب

رن بازبولی .یدمون ،.از ام

یواضع ق.رت کنار زده

م .و از سو رومنفکران صاحب ایتیاز ،بماین یورد نفد و انکار قرار گرفت و طرد گردی .یارکسیسم ب یثاب
دممن ق.یمد و رین.ه ای.ئولوژ اا یورد بحث در ذیل ،مای .عمیلن و وسیعن ب ووبد ایستادهگد نمای ،.ایا
ایروز بانگ سازیانیافت

ق.رتین .ن.ارد

بخش دوم
پای اا اصلد بفکر غر گرائد روسد یدبوان .ب مرح زیر والص گردد:
 انلال

روسی و دوره مورو  ،انحرافد باریخد از یسیر عاد باریخ بلان بودن .انحراف از یسیر ک

انتلایش ب سریای دار لیقرال و نلاداا رن ،امانطور ک در غر

وبود دارد ،وتم یدمود بنابراین

ا.ف استرابژیک ،بازگردان.ن روسی ب "وانواده

یلتاا

یتم.ن" ،و ا بسا ب عنوان مریک یراکز

ق.رت ممالداش ،یدبام.
 غر گرایان از لحاظ اقتصاد سیاسد و بئور
وودب وود نظمپرداز یا بنظیم مون.ه
ای.هاا

ابتماعدمان ،ب

ردام اسمیت و بفکر بایع

او ،اقتصاد کالن یکتب میکاگو ،و ب مکل راست افراطد ب

داروینیسم ابتماعد علبگرد کردهان .رقابت و نفع مخصد ب عنوان یحرکاا

"عاد " (بکی کالماا

ی.ند

"طقیعد" و

نئولیقرالیسم روسد) رفتار ابتماعد ،ک سرانجام ب نفع بایع ب یثاب یک کل

یدبامن ،.بل.یس یدمون .و دیوکراسد ب.ون بسلط بازار رزاد و یالکیت وصوصد ،غیرقابل بصور
قلم.اد یدمود
ادامه در شمارهی بعد
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