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چکیـده
دولت روسیه جایگاه مهمی نزد احزاب پوپولیست اروپایی دارد و ما در این مقالهه رهآ ینهیا ها
نشان دهیا که همبستگی ایدئولوژیک این احزاب را روسیه و حاکمان ین دلیه اله ی کسهی ایهن
جایگاه روده است .پوپولیسا واژه پیچیده و مناقشه رآانگیزی است و عهاری

متت یهی اآ ین ههده

که در اینجا در قالی سه دسته ک ی مورد اهاره قآار گآفته اسهت و سهآانجاد در ایهن په وه
عنوان یک ایدئولوژی رقیق عآی

رهه

هده است .احزاب پوپولیست در اروپا قدمتی دیآینه دارنهد رها

این حال اآ اواخآ دهه  0891رهد چشمگیآی در سیاست داهتهانهد و نتهایا انتتارهاا داخ هی و
پارلمان اروپا موید استقبال اآ این احزاب می راهد .در ادامه مقالهه رها وجهه رهه اینوهه وجهه ایهن
احزاب ره روسیه در قالی سیاست خارجی ینها قار

بیین است الش ههده ها موعهوعاا مهها

سیاست خارجی احزاب پوپولیست راست و چپ اروپا و نقاط افتآاق و اهتآاک ینها مورد رآرسی
قآار گیآد .سآانجاد در رت

پایانی فآعیه مقاله مورد یآمون قآار گآفته و هاخصهای همبستگی

ایدئولوژیک میان احزاب پوپولیست اروپا و روسهیه رهه یویهک مهورد اههاره قهآار گآفتهه اسهت.
همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست راست را حاکمان روسیه هام ارآشهای محافظهکارانهه
اجتماعی دفاع اآ حاکمیت م ی مآکز قدرا دولتی و رد رینالم

گآایی و مداخ هگآایی لیبآالهی

است .در احزاب پوپولیست چپ اروپا هام متالیت را جهانی هدن متالیت را نظاد سآمایهداری
و پیوند نوستال یک را ا حاد هوروی است .رآای مطالعه موردی درراره میزان همبستگی این احزاب
را روسیه رحآان اخیآ اوکآاین و دیدگاههای این احزاب در مورد ین شآیح هده است.
 واژگان کلیدی:
پوپولیسا روسیه احزاب اروپا رحآان اوکآاین

مقدمه
احزاب معروف به احزاب پوپولیست اروپا در چند سال گذشته مورد توجه سیاستمداران و
تحلیلگران و اصحاب رسانههای عمومی بودهاند و از زاویههای مختلف وضعیت آنها مورد تحلیل
قرار گرفته است .در ایران ،بیشتر اسالم ستیزی احزاب پوپولیست راستگرا موورد توجوه بووده
است اما در این مقاله بر آنیم تا به این سؤال پاسخ دهیم که چرا روسیه تحت زعامت پوتین در
سیاست خارجی اکثر احزاب پوپولیست اروپا جایگاه مهمی دارد .طرفداری این احزاب از دولت
روسیه ،به دلیل همبستگی ایدئولوژیک آنها با روسیه پوتین است .مهمترین شواخ هوای ایون
همبستگی ایدئولوژیک در احزاب راست افراطی عبارتند از :ارزشهای محافظهکارانه اجتمواعی،
دفاع از حاکمیت ملی ،تمرکز قدرت دولتی و رد بینالملل گرایی و مداخلهگرایی لیبرالوی .ایون
شاخ ها در احزاب چپ افراطی اروپوا شوامل مخال وت بوا جهوانی شودن ،مخال وت بوا نظوم
سرمایهداری تحت نظارت ایاالت متحده و پیوند نوستالژیک با اتحاد شوروی میباشد.
در ابتوودا سووعی موویشووود در بحووب ادبیووات موضوووع ،تعری ووی از پوپولیسووم و احووزاب
پوپولیست ارائه شود .واژه پوپولیسم از آن دسته واژه های مناقشه برانگیزی است که گاهی از
آن به عنوان یک برچسوب توسور رقبوا علیوه یرودیگر بوه کوار مویرود .بودیهی اسوت کوه
رویرردهای مختلف در این زمینه معرفی خواهنود شود .در عنووان بعودی جایگواه و سوواب
احزاب پوپولیست در اروپا بررسی میشود .در بخو

سووم ،مهومتورین محورهوای سیاسوت

خارجی احزاب پوپولیست اروپا مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و در بخو

آخور هوم دالیول

همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست اروپایی با روسیه را مورد ارزیوابی قورار مویدهویم.
روش است اده شده در این پژوه

روش تحلیل دادههای ثانویه است .تاکنون پوژوه هوای

اندکی در مورد پوپولیسم به زبان فارسی شده و در سالهای اخیر بیشوتر بوه موضووع رشود
راست افراطی در اروپا پرداخته شده اسوت .بوه هموین دلیول بیشوتر از منوابی انگلیسوی در
پژوه

است اده شده است.
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 -5مفهوم پوپولیسم
واژه پوپولیسم از جملوه واژه هوایی اسوت کوه هوم بسویار موورد اسوت اده اسوت و هوم
مناقشه های فراوانی در مورد آن وجود دارد .در عین حال از چشم انودازهای مختلوف نظوری
مانند نظریه های ساختارگرایی ،نوگرایی ،نظریه جنب

اجتماعی ،روانشناسی سیاسی ،احزاب

سیاسی ،اقتصاد سیاسی و نظریه دموکراسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .در زبوان
فارسی عام ترین ترجمه برای واژه پوپولیسم ،عوام فریبی است .پوپولیسم واژهای است کوه در
یک مرز جغرافیایی محدود نشده است .در ادبیات سیاسی همه قارههای جهان مورد است اده
است .از سوی دیگر ،به جریان فرری و ایدئولوژی مشخصی وابسته نیست .هرچند که برخوی
از پژوهشگران معتقدند که خود یک ایدئولوژی است.
در این مقاله سه دسته تعریف از پوپولیسم ارائه میشود:
 -1اندیشمندانی که در ایون دسوته جوای مویگیرنود ،پوپولیسوم را نووعی ایودئولوژی
می دانند .کاس مود 1از همین زاویه پوپولیسم را چنین تعریوف مویکنود :پپوپولیسومی یوک
ایدئولوژی رقی است که جامعه را بهگونهای در نظر مویگیورد کوه در نهایوت بوه دو گوروه
همگن 2و متخاصم ،3مردم عادی در مقابل نخبگان فاسد تقسیم میشود و اینگونوه اسوتدالل
میکند که سیاست باید بیان اراده عمومی مردم باشد ( .)Mudde 2004, 543پوپولیسوم در
اینجا شامل انگارههایی است که مشخصههای آن ،دشمنی میان مردم و نخبگان و نیز برتری
حاکمیت مردمی است که به موجب آن اراده عمومی جایگزین فساد اخالقی بوازیگران نخبوه
میشوود .ایودئولوژی هوای رقیو کوه در تعریوف موود بوه کوار رفتوه شوامل آن دسوته از
ایدئولوژیهایی است که بورای تموام مسوائل سیاسوی و اجتمواعی پاسوخ ندارنود و بنوابراین
میتوانند با دیگر ایدئولوژیها مانند لیبرالیسم یا سوسیالیسم سازگاری داشته باشند.
 -2تعریف دیگر از پوپولیسوم ،تعریوف گ تموانی اسوت کوه بیشوتر در میوان محققوان
آمریرای التین رواج دارد .دو ال توره 4پوپولیسم را نوعی ل اظی مویدانود کوه سیاسوت را در

1
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نبرد اخالقی میان مردم و الیگارشی ایجاد میکند ( .)De la Torre, 2000: 4هاوکینز 1هوم
پوپولیسم را به عنوان یک گ تمان مانوی که ابعاد دوگانه اخالقی را بورای منازعوات سیاسوی
تعیین میکند ،م هومسازی کرده است ( .)Hawkins, 2010: 10در همین چارچوب کازین

2

در تحلیل تاریخی خود از پوپولیسم آمریرایی ،پوپولیسم را بوه عنووان زبوان موورد اسوت اده
افرادی که ادعا میکنند برای اکثریت آمریراییها صحبت میکنند ،تعریف کورده اسوت .وی
استدالل می کند که شیوه سیاسی پوپولیسم آمریرایی بر اساس تقسیم دوگانه میان "موا" و
"آنها" ساخته می شود .برای کازین پوپولیسم یک ایدئولوژی نیست که هسته عقاید بازیگران
سیاسی مشخصی را تسخیر میکند ،بلره شیوهای از بیان سیاسی است که بهطور گزینشی و
راهبردی توسر راستها و چپها و لیبرالها و محافظهکاران مورد اسوت اده قورار مویگیورد.
(.)Gidron and Bonikowski, 2013: 8
 -3دسته سوم پوپولیسم را به عنوان یک راهبرد سیاسی در نظر میگیرند .این رویررد
بهطور خاص بیشتر در میان دانشمندان جامعه شناسی و علوم سیاسی کوه دربواره آمریروای
التین کارکرده اند رواج دارد .رویررد مذکور سه متغیر که بر جهات مختلف راهبورد سیاسوی
متمرکز هستند را مورد مقایسه قرار میدهد :انتخابهای سیاسی ،سازمان سیاسی و اشورال
بسیج .بهطور مثال ،مادرید استدالل میکند که پوپولیسم شرل سیاستهای اقتصادی خاص
و مجموعه فعالیت های بسیج مردمی را به خود مویگیورد .وی سیاسوتهوای پوپولیسوتی را
مواردی میداند که هدف شان بازتوزیی اقتصادی ،ملی کردن منابی طبیعی و بسیج عاموه بوه
نحوی است که شامل مطالبات ضد تشریالت و نظام شوود .)Madrid, 2008: 482( .بعضوی
هم پوپولیسم را به عنوان شرلی از یک سازمان سیاسی تعریف میکنند .ایون گوروه بوهطوور
معمول بر هویت رهبران سیاسی و ارتباط آنها با دیگر بوازیگران سیاسوی تیکیود دارنود .بوه
عنوان نمونه ،تاگارت 3استدالل میکند که مشخصوه احوزاب پوپولیسوت آن اسوت کوه یوک
ساختار مرکزی سازمانی دارند که توسر یک رهبوری قووی کاریزماتیوک هودایت مویشوود.
بهطور خاص به دلیل فقودان ارزشهوای اساسوی ،پوپولیسوم بوهویوژه متمایول بوه سیاسوت
1
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شخصویتی اسوت ( .)Taggart, 2000: 101البتوه برخوی از پژوهشوگران معتقدنود اگرچوه
رهبری کاریزماتیک در پوپولیسوم مهوم اسوت ولوی شورط الزم بورای آن نیسوت و رهبوران
پوپولیست در دنیا وجود دارند که ویژگیهای کاریزماتیک ندارند .بوار 1کوه چنوین اعتقوادی
دارد ،برای تایید سخن خود به آلبرتو فوجیموری رئیسجمهوور سواب پورو اشواره مویکنود
( .)Barr, 2009:40یانسن 2به جای تمرکز بر احزاب ،بر الگوهای عمومیتر بسیج سیاسوی از
جمله جنب های اجتماعی تیکید مینماید .وی استدالل میکند به جای آنره پوپولیسوم را
به عنوان یک ایدئولوژی با ثبات در نظر بگیوریم ،بایود آن را بوه عنووان یوک طوری سیاسوی
ببینیم که می تواند توسر چالشگران و متصدیان گروه های مختلف در پیگیری طیف وسیعی
از دستور کارهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به عهده گرفته شود (.)Jansen, 2011: 77
همانطور که مشاهده میشود بین رویرردهای ایودئولوژیک و گ تموانی شوباهتهوایی
وجود دارد و هر دو در چارچوب سیاست تمایز میان "ما" و "آنها" به عنوان جزئوی اساسوی
از ل اظیهای پوپولیستی تیکید دارند.
بن استنلی 3چهار جزء هسته پوپولیسم را عبارت میداند از:
 وجود دو واحد همگن تحلیلی" :مردم" و "نخبگان". روابر خصمانه میان مردم و نخبگان. ایده حاکمیت مردمی. ارزشگذاری مثبت "مردم" و بدنام کردن "نخبگان" (.)Ben Stanley, 2008: 102در ایران هم دیدگاههای مت اوتی نسبت بوه پوپولیسوم وجوود دارد .شوهریار زرشوناس
معتقد است" :اساساً دولت پوپولیست یک م هوم گنگ و تعریوف نشوده در ادبیوات سیاسوی
است و به عنوان ناسزا و فح

به کار میرود .لیبرالها وقتی از یک نظوام بوه دلیول حضوور

مردمی خوششان نیاید این انگ را به کار میبرند .آنها میخواهند بگوینود هور نووع گورای
مردم به سمت رهبران انقالبی و حمایت مردم از آنها و همنوایی رهبران با آنها نشان دهنوده
عوامفریبی است و این را تحت عنوان پوپولیسم مطوری مویکننود .ذات لیبرالیسوم چوون بوا
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انقالب مغایرت دارد نمیتواند اندیشه انقالبی را بپذیرد .به این دلیول هور حرکوت مردموی و
انقالبی را به عنوان مردمفریبی و عوام فریبی تخطئه میکند".

()1

در مقابل ،محمود سریی القلم برداشت دیگری از پوپولیسم دارد و میگویود :واژه پوپولیسوم
که از اصطالی «پوپوالس» به معنای مردم ساخته شده ،در امریرای التین متولود شوده اسوت .او
این واژه را در برابر خردگرایی و عقالنیت و نخبهگرایی و تخص

گرایی خواند و گ ت :پوپولیسوم

یک نوع مزاج است ،یعنی تصمیمگیری بر اساس اموری که در گذشوته و آینوده نزدیوک را داده
است .پوپولیسم نه با گذشته و نه با آینده کاری دارد .پوپولیسم با استدالل و مطالعه کواری نودارد
()2

بلره نوعی عوام فریبی برای راضی کردن مردم جامعه برای چند روز آینده است.
در این مقاله پوپولیسم به م هوم یک ایدئولوژی ناق

و رقی مورد نظر اسوت زیورا بوا

توصیف ما از وضعیت احزاب اروپایی و رویررد آنها سازگارتر میباشد.
 -2جایگاه و سوابق احزاب پوپولیست در اروپا
احزاب پوپولیست دست راستی سابقه و گستره بیشتری در قاره اروپا دارند ،اما تعدادی از
احزاب چپگرا هم در زمره احزاب پوپولیست شناخته میشوند .سابقه ظهور احزاب پوپولیسوت
راستگرا به دهه  1171باز میگردد .دالیل پوپولیستی نامیده شودن ایون احوزاب عبارتنود از:
"مواضی ضد نخبه گرایانه ،دفاع از کاه

سلسوله مراتوب ،ضوودیت بووا دموکراسوی ضوعیف و

بیتوجهی به خواستههای طبقات پایین جامعه و پایگاه طبقاتی و اجتماعی گسترده این احزاب
در بین طبقات یادشده .این احوزاب ،رادیروال هسوتند زیرا نگرش آنهوا بوه دموکراسوی از نووع
رادیروال ،کمتور بوروکراتیوک و قائول بوه فرصتهای برابر برای همه اقشوار بوه ویوژه طبقوات
کارگری و پوایین جامعوه اسوت .از حیب اقتصادی ،مدافی تغییر و تحوالت بنیادی اقتصوادی و
اجتمواعی و حمایوت از اقتصاد ملی در مقابل جهانی شدن اقتصاد هستند .راست یا محافظهکار
بودن آنهوا بوه این دلیل است که مدافی اعادة وضی مطلوب پیشوین در جواموی صونعتی غورب
بور مبنای ح ظ اصالت فرهنگی و نژادی و اقتصاد آزاد ملی هستند( ".سردارنیا)113 :1336 ،
اگرچوه پوپولیسوم تواریخ دیرینووهای در اروپوا دارد ،اموا همیشووه یوک پدیوده سیاسووی
حاشیه ای بوده است .این پدیده برای اولین بار در اواخر قرن نوزدهم در روسیه پدیودار شود.
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حزبی به نام نارودنیری 1گروه نسبتاً کوچری از نخبگان شهری بود که تالش نواموفقی بورای
راه اندازی یک شورش دهقانی داشت .گر چه اقدام آن در روسیه ناموف بود ،ولی در اروپوای
شرقی که احزاب پوپولیست دهقانی در اوایل قورن بیسوتم فعالیوت مویکردنود ،ن ووذ قووی
داشت .اکثر این گروهها ن وذ سیاسی اندکی در دولتهای اقتدارگرای این دوره داشوتند .در
حالی که هم کمونیسم و هم فاشیسم از ل اظیهای پوپولیستی است اده میکردند ،بهویژه در
مرحله جنبشی ،هم ایدئولوژیها و هم رژیمها اساساً نخبهگرا بودند.
بعد از جنگ جهانی دوم احزاب پوپولیست در اروپا کمتر حضور داشتند تا دهه .1111
در فرانسه پوژادیسم( )3در اواخر دهه  ،1111احزاب مترقی دانمارک و نروژ در دهوه  1171و
پاسوک در دهه  1131وجود داشوتند ولوی نمویتووان آنهوا را بخشوی از جنوب

وسوییتور

پوپولیستی خواند .در اواخر دهه  1131وضعیت با رشد احزاب دسوت راسوتی تغییور یافوت،
اگرچه احزاب قدیمیتر این گروه مانند جبهه ملی در فرانسه و بلووک فالنودری (کوه اکنوون
منافی فالندری نامیده میشود) در بلژیک به عنوان احوزاب نخبوهگورا فعالیوت خوود را آغواز
کردند ،بهزودی با شعارهایی نظیر "ما میگوییم به چه فرر کنیود" و "صودای موردم" مورام
پوپولیستی را پی

گرفتند .جدول زیر اکثر احزاب مهم پوپولیست در اروپا را فهرست کورده

است .ستون سوم نتایج انتخابات اروپایی در می  2114را نشان میدهد کوه از  1111توا 317
درصد آراء مت اوت است .کشورهایی که احزاب موف پوپولیسوت ندارنود از فهرسوت غایبنود
(لوکزامبورگ ،پرتغال یا اسلونی) .به طور متوسر احزاب پوپولیست  1211درصود از آراء را در
آخرین انتخابات اروپایی به خود اختصاص دادند.

. Narodniki

1

همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست اروپا با روسیه 880 /

درصد

درصد

درصد

کل

تغییرات

1117

2111

3

2113

+111

بلژیک

منافی فالندریها

411

317

11

116

-117

بلغارستان

بلغارستان بدون سانسور

1117

117

6

1112

+211

دانمارک

حزب مردم دانمارک

2616

1213

3

1213

-111

فنالند

حزب فنالندیها

1211

1111

2

1717

-114

فرانسه

جبهه ملی

21

1316

3

2111

+1612

آلمان

حزب چپ

713

316

3

1111

-1

یونان

حزب ائتالف چپ
(سیریزا)

2616

3613

1

4211

+611

مجارستان

اتحادیه مدنی مجارستان

1111

4411

1

61

-413

ایرلند

شین فین

1111

111

4

1113

+317

2112

2116

1

1113

+116

لیتوانی

نظم و عدالت

1413

713

4

713

-114

هلند

حزب آزادی

1312

1111

3

1113

-116

نروژ

حزب مترقی

--

1613

3

1613

-616

لهستان

قانون و عدالت

3113

2111

2

3111

+713

رومانی

حزب مردم -دان
دیاکونسرو

317

1413

3

1611

+13

اسلواکی

دایرکشن -سوسیال
دموکراسی

2411

4414

1

6314

+1114

اسپانیا

پودموس

3

--

--

--

--

سوئد

دموکراتهای سوئد

117

1211

3

1211

+712

سوئیس

حزب مردم سوئیس

--

2616

1

2713

-117

انگلیس

حزب استقالل

2711

311

3

1312

+716

کشور

نام حزب پوپولیست

انتخابات
اروپا

اتری

ایتالیا

حزب آزادی اتری

جنب

 1ستاره

درصد
خالص

رتبه
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ستون چهارم بهترین نتیجه احزاب پوپولیسوت در آخورین انتخابوات داخلوی را نشوان
می دهد .ستون پنجم رتبه آن را در میان تمام احزاب ملی نشوان مویدهود و سوتون ششوم
مجموع آراء تمام احزاب پوپولیسوت در کشوور اسوت و سوتون ه وتم تغییورات در کول آراء
پوپولیست ها بین آخرین انتخابات و انتخابات ملی قبلی است .نتایج این جدول حواکی از آن
است که:
 -1احزاب پوپولیست در اکثر کشورهای اروپایی موف بوده اند .در تقریباً بیست کشوور
اروپایی یک حزب پوپولیست حداقل  11درصد آراء ملی را به خود اختصاص داده است.
 -2کلیه احزاب پوپولیست به همراه هم بهطور میانگین  1611درصد آراء در انتخاباتهای
محلی را کسب کردهاند .این از  61درصد در مجارستان که توسر دو حزب  Fideszو جنوب
برای مجارستان بهتر ( )Jobbikکسب شده تا  116درصد در بلژیک متغیر است.
 -3در حالی که روند کلی حرکت رو بوه بواال اسوت ،بیشوتر احوزاب پوپولیسوت عمور
کوتاهی از لحاظ انتخاباتی دارند .احزاب پوپولیست اندکی قوادر بوه تثبیوت خوود بوه عنووان
نیروهای نسبتاً باثبات سیاسی در نظام ملی حزبی شدهاند.
 -4ت اوتهای زیادی میان این احزاب از لحواظ مانودگاری وجوود دارد .در حوالی کوه
برخی احزاب پوپولیست جدید هستند (مثل جنب

 1ستاره و پودموس) احزاب دیگور عمور

طوالنی تری دارند (مثل جبهه ملی ،حزب چپ آلمان) .و در حوالی کوه بعضوی از آنهوا رونود
صعودی را طی میکنند (مانند سیریزا و یوکیپ) ،بقیه در حال افوت هسوتند (ماننود حوزب
مردم -دان دیاکونسرو رومانی و والمز بالنگ 1بلژیک).
 -1از مجموع عملررد احزاب پوپولیست چهار نتیجوه قابول اسوتنتاج اسوت :اول ،در 1
کشور یونان ،مجارستان ،ایتالیا ،اسلواکی و سوئیس ،یک حزب پوپولیسوت بزرگتورین حوزب
سیاسی کشور است .دوم ،احزاب پوپولیست اکثریت آراء را در سه کشور مجارستان ،ایتالیوا و
اسلواکی بوه دسوت آوردهانود ،هرچنود در حوداقل  2کشوور از سوه کشوور موذکور ،احوزاب
پوپولیست اصلی قویاً از ائتالف سرباز زده اند .وضعیت در مجارستان شدیدتر اسوت چورا کوه
هم حزب اصلی دولت ( )Fideszو هم حزب اصلی مخالف آن ( )Jobbikپوپولیست هسوتند.
. Vlaams Belang
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سوم ،احزاب پوپولیست در ه ت دولوت شوامل فنالنود ،یونوان ،مجارسوتان ،لیتووانی ،نوروژ،
اسلواکی و سوئیس حضور دارند .یونان تنها موردی است که دولوت ائتالفوی آن از دو حوزب
چپ و راست پوپولیست تشریل شوده اسوت .چهوارم ،در شو

کشوور مجارسوتان ،ایتالیوا،

لیتوا نی ،لهستان ،اسلواکی و سوئیس یوک حوزب پوپولیسوت بخشوی از نظوام تثبیوت شوده
سیاسی است .قابل ذکر است که پوپولیسم معموالً جزو احزاب چالشگر وضی موجود اسوت و
بهطور معمول از استقرار در یک نظام سیاسی ناتوان است.
 -3سیاست خارجی احزاب پوپولیست
وقتی از سیاست خارجی احزاب پوپولیست در اروپا سخن میگووییم شواید ایون تصوور
ایجاد شود که این احزاب اصول و اهداف مشترکی در سیاست خارجی دنبال میکننود ،ولوی
واقعیت آن است که این احزاب و چه چپ و چه راست و در مورد بسیاری از مسائل سیاسوت
خارجی تواف ندارند و یا درجات مخال ت یا موافقوتشوان بوا مسوائل سیاسوت خوارجی بوا
یردیگر ت اوت دارد .موضوعات سنتی سیاست خارجی و امنیتی چندان موورد توجوه احوزاب
پوپولیست نیست ،اما مسائلی که اخیراً بحرانهایی را بورای اروپوا ایجواد کورده اسوت ،نظیور
هجوم پناهندگان به اروپا و تروریسم در کانون توجه آنها قورار دارد .در اینجوا چنود موضووع
سیاست خارجی مورد توجه احزاب پوپولیست اشاره شده و ت اوتها و تشابهات ایون احوزاب
در مورد این مسائل بیان خواهد شد:
 -1-3نهادهای اروپایی
انتقاد از اتحادیه اروپا و نهادهای اروپایی یری از مشترکات اصلی احزاب پوپولیست اعوم
از چپ و راست میباشد .با این حال درجات مخال ت این احزاب با نهادهای اروپایی مت واوت
است .برخی از این احزاب خواستار خروج کشورشان از اتحادیه اروپوا هسوتند در حوالی کوه
برخی دیگر از ایجاد تغییرات ساختاری در این نهاد و انتقال اقتدار از بروکسل به ساختارهای
ملی حمایت میکنند .حزب استقالل انگلیس (یوکیپ) و حزب آزادی هلند هور دو خواسوتار
خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هستند .نایجل فاراژ رهبر حزب یوکیپ پی

از همهپرسوی
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خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در جموی هوواداران خوود گ وت" :اتحادیوه اروپوا شوبیه یوک
ساختمان در حال سوختن است ،اما یک درب خروج هم وجود دارد و من پیشنهاد مویکونم
که در  23ژوئن (روز همه پرسی در مورد خروج از اتحادیه اروپا) آن را برگزینیم" )4(.در هلند
هم گیرت وایلدر رهبر حزب آزادی گ ت" :خروج از اتحادیه اروپا به هلنود اکسویژن خواهود
داد ،در حالی که اتحادیه اروپا ما را خ ه کرده است".

()1

سایر احزاب همه در زمره احزاب بدبین به اتحادیه اروپوا هسوتند .جبهوه ملوی فرانسوه
خواستار کاه

قدرت فراملی اتحادیه اروپا اسوت .موارین لووپن رهبور حوزب در گ تگوو بوا

اشپیگل ،هنگامی که خبرنگار از او سؤال کرد که آیا شما میخواهیود اروپوا را خوراب کنیود،
گ ت :من میخواهم اتحادیه اروپا را خراب کنم و نه اروپا را .من معتقد به اروپای متشورل از
دولت ملتها هستم )6(.مواضی مشابهی هم از سوی حوزب آزادی اتوری

( )FPOو حوزب 1

ستاره در ایتالیا اتخاذ شد.
در مورد واحد پولی مشترک یورو هم دیدگاهها مت اوت است .دو حزب جبهوه ملوی در
فرانسه و حزب آزادی در هلند از خروج از واحد پولی مشترک یورو حمایت میکننود .خوانم
لوپن در همان مصاحبه با اشپیگل در پاسخ به این سؤال که آیا واقعاً خواستار خروج فرانسوه
از یورو است ،گ ت :من این موضوع را از زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه گ تهام .این
وظی ه ای دشوار است و من ریسک بزرگی میکنم .من به خوبی میدانم که طبقات سیاسوی
در میان رأیدهندگان بذر ترس میپاشند :بودون یوورو خورشوید از تواب

خواهود ایسوتاد،

رودخانه ها جاری نخواهند شد و ما وارد عصر یخبنودان خوواهیم شود .حوزب آزادی اتوری
بیشتر از مذاکره بورای اصوالی و سواختاربندی جدیود پوول مشوترک حمایوت مویکنود .در
دانمارک ،م جارستان و انگلیس هم یورو پذیرفتوه نشوده اسوت .سویریزا در یونوان هوم نظور
مت اوتی دارد .این حزب مواف حضور یونوان در پوول واحود اسوت ولوی خواسوتار تغییورات
اساسی در سیاست های پولی و مالی اتحادیه و پایان دادن به سیاسوت هوای ریاضوتی اسوت.
یری از بنیان گذاران حزب آلترناتیو برای آلمان ( )AFDاشاره کرد که ایجواد پوول مشوترک
یک تجربه واقعاً بی معنی بود که توسر افرادی که کامالً در مسائل اقتصادی بیسواد بودنود
طراحی شد ...یا از دیدگاهی آرمانی و متعصبانه الهام گرفته بود که به نظر میرسید بوه آنهوا
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ح

میداد تا واقعیت را نادیده بگیرند )7(.حزب آلترناتیو و حوزب  1سوتاره ایتالیوا بوی

از

همه یورو را هدف قرار داده و نسبت به چگونگی اداره منطقه یورو انتقاد داشوتند .دو حوزب
چپ گرای سیریزا و پودموس هم انتقادات مشابهی را در این زمینه داشوتند .موضوی مقاموات
حزب فنالندیها ( )Finnsداشتن یک اتحادیه اروپای محدودتر ولی بهتر بود .سیریزا و دیگر
احزاب چپ استدالل می کردند که اتحادیه اروپا توسر نئولیبرالیسم احاطوه شوده و مخوالف
منافی طبقه کارگر و کشورهای ضعیفتر اتحادیه اروپا است.
 -2-3همکاریهای یوروآتالنتیک
جبهه ملی فرانسه خواستار خروج از نواتو اسوت .در مقابول ،حوزب آزادی هلنود اداموه
عضویت در ناتو را خواستار است ولی پیشنهاد کرده ترکیه از سازمان اخراج شوود .در هموین
حال ،یوکیپ ناتو را برای دفاع از بریتانیا ضروری می داند .سیریزا در یونان و جبهوه ملوی در
فرانسه هر دو مخالف سیاست های آمریرا بوده و از جایگزینی کشور دیگر یعنوی روسویه بوه
جای آمریرا حمایت میکنند .جبهه ملی فرانسه به طور مستمر با اقدامات سیاسوت خوارجی
ایاالت متحده مخال ت کرده و حتی خواستار خروج فرانسه از ناتو شده است .ژان ماری لوپن
هر دو جنگ آمریرا در خلیج فارس را محروم و در جنگ دوم از صدام حسین بهطور سیاسی
و شخصی حمایت کرد )Chryssogelos, 2011: 12( .حزب چپ آلموان 1خواسوتار انحوالل
ناتو و ایجاد یک نظام امنیتی اروپایی با حضور روسیه است .این حوزب نواتو را یوک سوازمان
متجاوز می داند که در مقابل سلطه گری و توسعهطلبی آمریرا سر خوم کورده اسوت .حوزب
چپ تنها حزب پارلمانی بود کوه بوهطوور جودی بوا تمدیود میموریوت نیروهوای آلموانی در
افغانستان مخال ت کرد)Ibid: 16( .
 -3-3منازعه خاورمیانه
یری دیگر از موضوعات سیاسوت خوارجی موورد توجوه احوزاب پوپولیسوت اروپوا ،منازعوه در
خاورمیانه است .بحبهای ضد یهودی در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم کاه

یافت ولی با تشوریل
. Die Linke
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دولت صهیونیستی و منازعه اسرائیل و فلسطین ،بار دیگر ایون مباحوب در محافول اروپوایی مطوری
شد .حزب جبهه ملی فرانسه همواره کشتار فلسطینیها توسر نیروهوای اشوغالگر را محرووم کورده
است .جبهه ملی فرانسه معتقد است غرب سیاستهای دوگانهای را نسبت بوه اسورائیل و فلسوطین
پی

گرفته است .البته این حزب از ایجاد دو دولت یهودی و فلسوطینی حمایوت مویکنود و رهبور

کنونی حزب برخالف پدرش از ال اظ یهودستیزانه است اده نمیکنود" .بوه نظور مویآیود پوپولیسوم
حزبی وی را وادار کرده تا میان تمایل به یهودستیزی و هشدار نسبت به خطر مسولمانان در فرانسوه
توازن ایجاد نماید" .در اتری

حزب آزادی در دورههایدر تموایالت یهوود سوتیزانه داشوت .در حوال

حاضر حزب مواضی ضد اسرائیلی خود در مورد مسائل خاورمیانه را ح وظ کورده ،خواسوتار تشوریل
دولت فلسطینی است و اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل و نقض حقوق بینالملل پتوسور ایون رژیومی را
محروم مینماید .در هلند موضوع مت اوت است .حزب آزادی حوامی اسورائیل و مخوالف مسولمانان
بوده و با سیاست چند فرهنگی احزاب سنتی هلند مخالف است.
 -4-3کمک به کشورهای فقیر
احزاب پوپولیست دست راستی با طری مسائل و نگرانیهای جهانی راحت نبوده و بیشوتر
بر مسائل ملی و یا حداکثر اروپا محور تمرکز دارند .اکثر احزاب دست راسوتی در موورد کموک
مستقیم سروت کرده و دوست ندارند دولت هایشان بوه کشوورهای دورافتواده فقیور کوه سووء
مدیریت و فساد در آنها بیداد میکند ،کمک کنند .)Chryssogelos, 2011: 27( ".اخیراً حزب
آزادی اتری

تنها حزب در پارلمان اتری

مشارکت بیشتر اتری

بود که با افوزای

بیشوتر کموک بوه آفریقوا و نیوز

در بانک توسعه آسیایی مخال وت کورد .)Ibid( .در هلنود ،در موذاکرات

مربوط به ائتالف بعد از انتخابات ،حزب پوپولیست آزادی خواستار حذف بودجه کموک رسوانی
بود ،لیبرالها خواستار کاه

آن به نصف بودند و دموکرات مسیحیهوا هوم بوه دنبوال ح وظ

بودجه به همان میزان قبلی بودند )3(.در نهایت ائتالف دولتی تواف کرد با ایجواد یوک کواه
اندک سطح کمکهای توسعهای را به  117درصد بودجه ملی برساند )1(.جالب است که احوزاب
پوپولیست دست راستی کمک توسعه ای را راهوی بورای ترغیوب موردم فقیور بورای مانودن در
کشورشان به جای مهاجرت به اروپا نمیدانند .حزب آزادی اتری

و حزب آزادی هلند راه حل
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عدم موازنه جهانی را در تجارت بیشتر و باز بوودن اقتصواد جهوانی مویداننود و نوه کموک بوه
کشورهای فقیر )Ibid(.در حوزه جهانی ،احزاب پوپولیست دست راستی استثنا گرا هستند :آنها
انتظار دارند جهان جنوب در عرصه بینالمللی رقابت کند بدون آنره هیچ دریچوه امنوی ماننود
مهاجرت یا اصالی نهادهای جهانی وجود داشته باشد (.)Chryssogelos, 2011: 30
در انگلیس حزب استقالل (یوکیپ) با تخصی

 117درصد درآمد ناخال

ملی ()GNI

به برنامه اهداف توسعه هزاره سازمان ملل که جهت کمک توسعهای به کشورهای فقیر است
مخال ت کرده و خواستار کاه

آن به  112درصود شود (.)Balfor and Others, 2016:37

حزب جبهه ملی فرانسه خواستار کاه

کمک توسعهای نشده ولی سیاست خوارجی کشوور

را به ح ظ و حمایت از منافی فرانسه در خارج گره زده اسوت کوه شوامل موذاکره مجودد در
مورد قراردادها با کشورهای مغرب عربی (توونس ،الجزایور ،موراک

و لیبوی) بورای متوقوف

کردن سیل مهاجرت و راه اندازی یک سیاست آفریقایی با هدف جلووگیری از مهواجرت بوه
فرانسه و گسترش فرهنگ و زبان فرانسوی در خارج از کشوور مویشوود .)Ibid( .در اتوری
سباستین کورتز وزیر خارجه محافظهکار از حزب مردم از اتحادیه اروپا خواست تا کموک بوه
کشورهایی مانند مراک  ،پاکسوتان و توونس را کوه مایول بوه بازگردانودن اتبواع خوود کوه
درخواست پناهندگیشان رد شده ،نیستند ،متوقف کند.

()11

 -5-3مسائل مهاجرتی
در مسائل مهاجرتی ت اوت های مهمی میان دو طیف پوپولیست چوپ و راسوت وجوود
دارد .احزاب پوپولیست راست از سیاست چندفرهنگی وحشوت دارنود و معتقود بوه محودود
کردن آن هستند .آنها حتی بهطور آشرار رویررد بیگانه ستیزانهای به مهاجرت دارند کوه بوا
دیدگاه های آنها در موضوعات دیگر (نظیر اسالم ستیزی یا لغو شنگن) همخوانی دارد .برنامه
ضد مهاجرتی از نظر انتخاباتی هم در سطح ملی و هم سطح اروپایی موف بوده است .هیتور
گراب 114 1نماینده بیگانه ستیز را در پارلمان اروپا شناسایی کرده است ( 1112درصود کول
نمایندگان) که همگی عضو احزاب ضد مهاجرتی هستند.

()11

. Heather Grabbe

1
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احزابی مانند یوکیپ ،جبهه ملی فرانسوه ،ائوتالف مودنی مجارسوتان ( ،)Fideszحوزب
آزادی اتری  ،حزب آزادی هلند ،حزب منافی فنالند ( )VBو حزب لیگا نورد ایتالیوا هموه از
اقدامات سختگیرانه برای توقوف مهواجرت ،جلووگیری از انتقوال آزاد موردم در اروپوا ،جورم
شناختن مهاجرت بی رویه ،اخراج مهاجران ساکن در صوورت ارترواب جورم و منوی آمیوزش
خانوادگی به نام اهوریمن چنود فرهنگوی ،حمایوت مویکننود .)Ibid: 43( .ویرتوور اوربوان
نخستوزیر مجارستان اخیراً ادعا کرد که همه تروریستها جزو مهاجرین هستند.

()12

در دهههای اخیر ،همبستگی آشراری میان مشارکت احزاب پوپولیست ضد مهواجرت در
دولت و معرفی سیاست سختگیرانه مهاجرتی وجوود داشوته اسوت .در دانموارک حوزب موردم
( )DPPیری از احزاب کوچرتر حاضر در ائتالف دولتوی از  2111توا  2111بوود ،دهوهای کوه
دانمارک به سمت سیاستهای سخت تر مهاجرتی و ادغوام حرکوت کورد و بوه دنبوال کنتورل
سختتر مرزی بود .در  2111این کشور بهطور یرجانبه اقدام به برقراری کنترل در مرز با آلمان
کرد که موجب شرایتهایی از جانب شرکای اتحادیه اروپا و اتحادیه شنگن شد (.)Hill, 2013
ورود بی سابقه مهاجران به اروپا جایگاه احزاب راسوت پوپولیسوت را دسوتخوش تغییور
ساخت .گرای

حزب آلترناتیو برای آلمان ( )AfDاز جنبه عمدتاً ضد اروپایی به جنبوه ضود

مهاجرتی تبدیل شد .نظرسنجی اوایل سال  2116نشوان داد کوه ایون حوزب بوا کسوب 12
درصد از لحاظ سیاسی از این تغییر گرای
اکتبر در شهر وین شاهد چرخ

بهرهمند شده است .اتری

در جریوان انتخابوات

بیشتر به راسوت بوود و حوزب آزادی  3113درصود آراء را

کسب کرد که  1درصد در مقایسه با دوره قبل رشد داشت .در هلند نظرسنجیهوا حواکی از
رشد حزب آزادی است بهگونه ای که حمایت از گیرت وایلدرز بهطور میانگین بین  21تا 23
درصد رسید و حزب را مجدداً تبدیل به بزرگترین حزب کشور کرد .در فرانسه جبهه ملی در
انتخابات محلی اواخر  2111موفقیوت کسوب کورد و موارین لووپن را بوه انتخابوات ریاسوت
جمهوری و پارلمانی در سال  2117امیدوار کرد.
گذشته از همهپرسی هوا و نتوایج انتخابوات ،هجووم آوارگوان و مهواجران در سوال 2111
مواضی شدیدتر علیه احزاب حاکم را هم به همراه داشت .ویرتور اوربان و دیگر رهبوران دولوت
از جمله رابرت فیرو نخستوزیر سوسیال دموکرات اسلواکی و نیز میلوش زمان رئویسجمهوور
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چک با موفقیت از بحران برای بسیج احساسات ضد مهواجرتی اسوت اده کورده و حمایوتهوای
ال م تضوحانه و
عمومی را بیشتر کردند .فیرو طوری جابجوایی مهواجرین را یوک شرسوت کوام ً
سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپوا را یوک خودکشوی آیینوی دانسوت )13(.میلووش زموان هجووم
آوارگان را یک "تهاجم سازمان یافته" دانست( )14و اوربان آن را "معادله سادهای" خواند که به
()11

به گ ته وی سرانجام تعداد مسلمانان به خاطر فرهنگ خانوادگی از ما بیشوتر خواهود شود.

دولتهای اسلواکی و مجارستان هر دو علیه معرفی طری جابجایی پمهاجرانی رأی داده و یوک
چال

حقوقی علیه تصمیم شورا برای ایجاد این مرانیسم به راه انداختند.
فقدان پاسخ هماهنگ اتحادیه اروپا به هجوم آوارگان فرصتی بورای احوزاب پوپولیسوت

دست راستی فراهم کرد تا از این طوفان سود ببرنود .)Hill, 2013: 48( .اموا احوزاب چوپ،
بهطور معمول از زاویه نگاه انسانی و حقوق بشوری بحوب پناهنودگان را دنبوال مویکننود و
رویرردی کامالً مت اوت با احزاب دست راستی دارند .سیریزا موضی مشخصی در ایون رابطوه
نداشته است ،اما پودوموس در مواضی خود معتقد به جابجوایی آزادانوه موردم ،تقویوت حو
پناهندگی و تقویت مرانیسمهای مشخ
چرخ

مهاجرتی (به طور مثال از طری ایجاد فضوا بورای

مهاجرت میان اسپانیا و آمریرای التین) است ،اما هیچ اشاره ای به منابی موالی الزم

برای تعقیب این اهداف سیاست خارجی نررده است.
 -6-3مداخله نظامی برون مرزی
اکثر احزاب پوپولیست مخالف مداخله نظامی در خارج از کشور هستند .در میان احوزاب
چپ ،برخی ایدئولوژی قوی صلح طلبانه دارند که از جمله حزب  1ستاره ایتالیا چنین رویرردی
دارد .در آغاز حمالت پاریس ،حزب پودوموس اسپانیا یک طری  7بنودی پیشونهاد کورد توا بوا
داع

عراق و سوریه از طری ترکیبی از اقدامات محودود کننوده بورای تخریوب منوابی موالی
()16

سازمان و حمایت از دموکراسی و جامعه مدنی در جهان عرب مبارزه شود.

مبانی قوی ایدئولوژی بومیگرایی و ملی گرایی احزاب راست آنها را بوه سومت تورجیح
مواضی ناسیونالیستی رهنمون ساخته که اغلب هم با پیامدهای انزواگرایانه همراه بوده است،
هرچند آنها از اصل دفاع از خود حمایت میکنند .حزب مردم دانمارک ( )DPPمخوالف هور
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گونه مداخله است اگرچه از مشارکت در نیروهای حافظ صلح تنهوا بوا مجووز سوازمان ملول
حمایت می کند .اکثر احزاب پوپولیست دست راستی مواضی خود را از موردی به مورد دیگور
تغییر میدهند و بر مبنای ایدئولوژی عدممداخله فعالیت نمیکنند .متغیرهای دیگری نظیور
اسالم ستیزی یا ترجیحات روس گرایی هم در این تصمیمگیریهوا دخیول هسوتند .موارین
لوپن بارها به دولت فرانسه برای حمله به سوریه تاخته و از اتحاد بوا روسویه حمایوت کورده
است .سیاست هویتی هم در این زمینه نق

دارد .وزیر خارجه فنالند متناوباً بوه نیواز بورای

حراست از مسیحیان خارج از کشور اشاره کرده است.
عملررد احوزاب پوپولیسوت در دوره هوای گونواگون متنواقض بووده اسوت .زموانی کوه
پوپولیست ها در دولت ائتالفی هستند ،تصویر در هم آمیخته میشود .در ایتالیوا حوزب لیگوا
نورد )LN(1در سال  ،1117زمانی که در اپوزیسیون بود ،از انجوام مداخلوه در آلبوانی بورای
جلوگیری از هجوم آوارگان حمایت کورد .اموا در  1111بوا مداخلوه نظوامی نواتو در کووزوو
مخال ت و آشرارا از دولت صرب اسلوبودان میلوشویچ علیوه اسوتقالل کووزوو حمایوت کورد.
زمانی که عضو دولت بود ،از مشارکت ایتالیا برای مداخله در افغانستان حمایت کرد اموا بعود
به اردوی مخال ان مداخله در عراق پیوست.
مواضی احزاب پوپولیست در مورد سیاست امنیتی و دفاعی بهویژه بوین راسوت و چوپ
مت اوت است .اکثر احزاب پوپولیست چپ خواستار منطقی شدن هزینههای دفواعی شوده و
هزینهها و کلیه عملیات های نظامی را تحت نظارت موشرافانه عمومی از طری ارجاع آنها به
همهپرسی قرار میدهند .آنها استدالل میکنند که برخی قراردادهای نظامی مانند دفاع ضود
موشوری بایود موورد بوازنگری قورار گیرنود ( .)Balfor and Others, 2016:36مانی سوت
انتخاباتی سیریزا در یونان شامل نیاز به بازنگری هزینههای نظامی بوود ،اموا کواه

واقعوی

تنها در ژوئن  2111پیشنهاد شد )17(.برعرس ،برخی احزاب پوپولیست دست راستی نسوبت
به کاه

بودجه دفاعی نگران بووده یوا خواسوتار افوزای

هزینوههوای نظوامی بورای دفواع

سرزمینی و نه مداخالت نظامی خارج از کشور هستند .جبهوه ملوی فرانسوه بوهطوور خواص
استدالل میکرد که فرانسه باید حداقل  2درصد بودجهاش را صورف اموور دفواعی کنود.

()13

. Lega Nord

1
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جبهه ملی اصرار دارد که بودجه نظامی فرانسه باید بازدارندگی هستهای و توانمندی طراحی
نظامی را از طری همراری دفاعی با دیگر کشورها از جمله روسیه تقویت نماید و این کشور
یک سیاست قویتر دریایی پی

گیرد.

 -4همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست اروپا با روسیه؛ مورد مطالعاتی :اوکراین
برای روشن شدن م هوم همبستگی دو تعریف نسبتاً مشابه از لغوتناموههوای معوروف
انگلیسی ارائه میگردد .در دیرشنری کولینز آمده است« :اگور گروهوی از موردم همبسوتگی
نشان دهند ،آنها حمایت از یردیگر یا گروه دیگری بهویژه در سیاست یا اموور بوینالمللوی را
نشان میدهند» )11(.دیرشنری مریام وبستر هم م هوم همبسوتگی را چنوین تعریوف کورده
است« :اتحادی که ایجاد کننده یا مبتنی بر اشتراک منافی ،اهداف و معیارها است».
تعریف ایدئولوژی در این پژوه

()21

تعری ی است که ون دایک 1ارائه میکند و عبارت اسوت

از «نظامی از باورها کوه ایون نظوام بوه صوورت اجتماعی در میان اعضای گروهها مشترک است
و کارکردی شناختی دارد؛ به ایون معنوا که انسجامی ایدئولوژیک برای باورهوای افوراد فووراهم
میکند .افوراد ایدئولوژی ها را به شرل تدریجی فرا میگیرند و گواهی ایدئولوژیهای فراگرفتوه
شوده در طول دوران زندگی فرد دستخوش تغییرات میشوند؛ هرچنود دارای ثبواتی نسبیاند»
(شهری .)61 :1311 ،در اینجا وقتی از همبستگی ایودئولوژیک احوزاب پوپولیسوت بوا روسویه
سخن می گوییم منظور باورهای مشترک این احزاب نسوبت بوه نظوام سیاسوی روسویه ،رویوه
حرومتداری ،فرایند سیاستهای داخلی و خارجی این کشور و رویررد و جهانبینی حاکموان
روسیه بهویژه شخ

پوتین است.

نظام روسیه و رهبری آن واجد عناصری هستند که در چارچوب باورهای احزاب پوپولیسوت
اروپا ،تیمین کننده منافی و اهداف این احزاب است .همبستگی ایدئولوژیک در احوزاب پوپولیسوت
راست ارزشهای محافظه کارانه اجتمواعی ،دفواع از حاکمیوت ملوی ،تمرکوز قودرت دولتوی و رد
بینالملل گرایی و مداخلهگرایی لیبرالی است .در احزاب پوپولیست چپ اروپا شامل مخال وت بوا
جهانی شدن ،مخال ت با نظام سرمایهداری و پیوند نوستالژیک با اتحاد شوروی است.
. Van Dijk

1
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پیتر پومرانتسوف 1و مایرل وایس 2راهبرد کورملین در موورد احوزاب راسوت و چوپ را
بدین شرل خالصه کردهاند« :برخالف دوره جنگ سرد که شوروی عمدتاً احزاب چوپگورا را
حمایت میکرد ،رویررد سیال به ایدئولوژی اکنون به کورملین اجوازه مویدهود توا همزموان
جنب های چپ و راست افراطی ،سبزها ،مخال ین جهوانی شودن و نخبگوان موالی را موورد
حمایت قرار دهد .هدف تشدید اختالفات و ایجاد چتر حمایتی کرملین است».

()21

 -1-4احزاب پوپولیست راستگرا و محافظهکاری سنتی روسیه
وطن پرسوتی ،حمایوت از موذهب ،خوانواده و ح وظ سونت هوای ملوی از اصوول مهوم
محافظهکاری است .پوتین رئیسجمهور روسیه بارها م هوم وطنپرستی را در سخنرانیهوای
خود به کار برده و گذشته از آن به نظر بسیاری از جمله مقامات احزاب پوپولیست اروپا ایون
خصیصه را در عمل خود نیز نشان داده است .پوتین اخیراً در جموی کارفرمایوان  41منطقوه
روسیه گ ت :تنها انگاره ممرن اتحاد بخ

بورای روسویه وطونپرسوتی اسوت .در تابسوتان

 2111وی گ ت وطنپرستی وظی ه مقدس روس ها است و در اکتبر هم آن را جهوت سونج
اخالقی برای نوجوانان دانست )22(.مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملوی فرانسوه پووتین را بوه
عنوان یک وطنپرست واقعی و مدافی ارزشهای اروپایی و میورا مسویحی تمودن اروپوایی
مورد ستای

قرار داد (.)Poliakova, 2014کابور وونا 3رهبر حزب جوبیوک مجارسوتان هوم

بدون پنهان کردن احساسات خود اعالم کرد که اروپا یک کشتی در حال غورق شودن اسوت
که ارزشهای

را از دست داده و اروپاییها باید به ریشههای خود برگردند و رابطه بوا دیگور

فرهنگهای سنتی که در حال حاضر تنها در شرق وجود دارد و سخنانی که اشاره آشرار بوه
روسیه داشت و را تنظیم کنند )23(.دفواع از ارزشهوای اجتمواعی و نهادهوای سونتی ماننود
خانواده توسر پوتین و مخال ت صریح وی بوا تبلیغوات همجونس بوازی و ازدواج همجونس
بازها ،مورد توجه احزاب راست پوپولیست اروپا است .در ژوئن  2113دومای روسیه قانونی را
تصویب کرد که تبلیغ روابر جنسی غیر سنتی در میان افراد نابالغ را ممنوع میکرد .جولین
1

. Peter Pomerantsev
. Michael Weiss
3
. Gabor Vona
2
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روشدی رهبر سازمان جوانوان جبهوه ملوی فرانسوه خواسوتار تصوویب قووانین مشوابهی در
کشورهای اروپایی شد (.)Klapsis, 2015: 19
سیاست های داخلی پوتین هم مورد اسوتقبال احوزاب پوپولیسوت راسوت بووده اسوت.
تمرکز قدرت در دولت ،که در غرب بوا عنووان اقتودارگرایی از آن یواد مویشوود ،حمایوت از
کلیسای ارتودوکس ،سوختگیری علیوه رسوانههوا و جامعوه مودنی ،محودود کوردن فعالیوت
سازمان های غیردولتی و مجموعه اقداماتی که باز در غرب بوا عنووان اقودامات ضود لیبرالوی
شناخته میشود ،مورد تایید احزاب راست پوپولیست اروپایی است.
دو نقل قول زیر همپوشانی میان بعضی پوپولیسوتهوای راسوتگورا در اتحادیوه اروپوا و
نمایندگان دولت روسیه را آشرار میکند .اولین نقل قول از سخنرانی والدیمیر پوتین در سوال
 2113است .پوتین در بخشی از سخنان

گ ت« :یری دیگر از چال هوای هویوت روسویه در

ارتباط با تحوالت را داده در جهان است .اینجا منظور هم سیاست خارجی و هوم جنبوههوای
اخالقی است .ما مشاهده میکنیم چه تعداد از کشورهای حوزه یورو-آتالنتیک در واقی در حال
طرد ریشههای خود از جمله ارزشهای مسویحی هسوتند کوه مبنوای تمودن غربوی را شورل
میدهد .آنها اصول اخالقی و تمام هویتهای سنتی ملی ،فرهنگی ،مذهبی و حتوی جنسوی را
رد میکنند .آنها سیاستهایی را به اجرا میگذارند که خانوادههای گسترده را با خانواده از یک
جنسیت و اعتقاد به خدا را با اعتقاد به شیطان یرسان میگیرند ...در اروپا و بعضوی کشوورهای
دیگر سیاست به اصطالی چند فرهنگی اجرا میشود ...تصادفی نیست که امروز سیاستموداران
اروپایی و شخصیتهای عمومی بهطور فزایندهای درباره شرست چند فرهنگی سخن میگویند
()24

و آنها نمیتوانند زبانهای خارجی یا عناصر فرهنگی خارجی را در جوامی شان ادغام کنند».

نقل قول دوم از سخنرانی مشاور ژئوپلیتیک رهبر حزب جبهه ملی فرانسه ( بعد رئویس هیویت
حزب در پارلمان اروپا شد) در دومای روسیه در تاریخ  13جوالی  2113گرفته شده است .وی
از جنگ الیگارشی مالی آمریرایی علیه مردم آزاد سخن گ ت و افزود« :جنوگ ژئوپلیتیوک کوه
توسر آن الیگارشی علیه روسیه و علیه استقالل اروپاییها برپوا شود ،بوا جنگوی ایودئولوژیری
تطبی یافت .دیروز انقالبهای رنگی در گرجستان و اوکراین و امروز پوسی رایوت( )21و ازدواج
همجنسگرایان در فرانسه و که هر دو از یک پدیده سرچشمه میگیرند -ائتالف جهانی شودن
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غربی با پوچگرایی آنارشیستی ،ایدئولوژی مخربی که در اشرال مختلف در تاریخ جلوهگر شده و
هرگز تخریب پایههای تمدنی ،کرامت انسانی و حاکمیت ملوی خوانواده را متوقوف نروردهانود...
مردمان تمام دنیا که به استقالل انسانها و پایههای تمدنمان پایبند هستند امروزه بوه مسورو
چشم دوختهاند» (.)Janssen, 2016: 38
بر اساس پژوه

انجام شوده توسور بنیواد سورمایه سیاسوی مجارسوتان 11 ،حوزب راسوت

افراطی اروپایی آشرارا تمایل خود را به روسیه ابراز میکنند .برخی مناسبات مالی میان ایون احوزاب
و روسیه آشرار است .برای مثال ،جبهه ملی فرانسه از یری از بانکهای روسی وامی بوه ارزش 1117
میلیون دالر دریافت کرد .ماری لوپن در سخنانی تیکید کرد که این مسوئله چیوز پنهوانی نیسوت و
رسوایی آن است که بانکهای فرانسوی حاضر به پرداخوت وام نشودند )26(.ترکیوب احوزاب چوپ و
راست افراطی طرفدار روسیه در اروپا تقریباً  21درصد پارلمان اروپا را شامل میشود.

()27

 -2-4پیوند احزاب چپ پوپولیست اروپایی و روسیه
توضیح زمینههای همبستگی ایدئولوژیک احزاب افراطی راستگرا با روسیه آسوان اسوت.
نظام سیاسی اقتودارگرای روسویه و رهبوری آهنوین پووتین در رأس آن ،ارجاعوات موداوم بوه
ارزشهای خانواده و مسیحیت و منافی ملی ،مرانیسم اقتصاد بازار و کنترل دولتی بر بخ های
راهبردی ،مدل سیاسی مطلوبی را برای بسیاری از احزاب راستگرای افراطی اروپا ایجاد کورده
است .اما به سختی میتوان موضی حمایتی چپگرایان افراطی که ایدئولوژی مساوات خواهی و
صلحطلبی دارند از یک نظام نو محافظهکار پساکمونیسوتی کوه تموایالت قووی اقتدارگرایانوه و
شوونیستی دارد ،بر نق

مذهب تیکید میکنود ،نوابرابریهوای گسوترده را بازتولیود و تقویوت

میکند ،دستور کار تهاجمی ملیگرا -امپریالیستی ژئوپلیتیک دارد و مرتب غورب را تهدیود بوه
حمله اتمی میکند ،درک کرد ( .)Kreko & Gyori, 2016: 6با توجه به مراتب فووق ،روشون
میگردد احزاب افراطی چپگرا چه دلیلی برای همبستگی با روسیه دارند .در اینجا پنج دلیول
قابل استناد است:
اول؛ بقایای شبره های تاریخی رفقا میان احزاب کمونیست و شوروی (بهویژه در موورد
حزب سیریزا و حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست چک مشهود است)؛
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دوم؛ ساختارهای سازمان یافته جدید بینالمللی چپ افراطی ،مانند «مجمی بینالمللی
احزاب کمونیست و کارگری» 1احزاب کمونیستی اروپایی و روسیه را گرد هم جمی میکند؛
سوم؛ اصل «دشمن دشمن من دوست من است»؛ انتقاد از جهانیسازی ،ایاالت متحده
و متحدین طبیعی لیبرال و سرمایهداری غرب در راستای ایدئولوژی احزاب چوپ ضود نظوم
موجود؛
چهارم؛ اقتصاد کنترل شده روسیه که متعهد به ح ظ و نظارت بر سورمایههوای بوزرگ
است ،مدل جذابی برای بسیاری از مخال ین سرمایهداری است؛
پنجم ،پوی های دروغین کرملین که بهطور موفقیتآمیزی مسائل عموومی را بوا موزه
ایدئولوژی ضد نظم چپ همراه میکند ،بحب علیه شبه نظامیان فاشیست در کیوف ،توسوعه
صلح و بی طرفی در اوکراین و سووریه و درخواسوت بورای رهوایی از نظوم یرجانبوه جهوانی
(.)Kreko & Gyori, 2016: 7
 -3-4احزاب پوپولیست اروپایی و سیاست خارجی مستقل روسیه
زمانی که از سیاست خارجی مستقل روسویه سوخن مویگووییم ،عنصور ایسوتادگی در
مقابل آمریرا و نهادهای یوروآتالنتیک نظیر ناتو و اتحادیوه اروپوا اهمیوت دارد و بورای اکثور
احزاب پوپولیست اروپا ،حرومت روسیه میتواند نه تنها الگوی مت اوتی به جوای دموکراسوی
غربی باشد ،بلره الگوی قدرت مستقل را جایگزین نهادهای سیاسی و نظامی ماننود اتحادیوه
اروپا و ناتو کند .از نظر احزاب راست پوپولیست اروپایی ،اتحادیه اروپا تهدید مستقیمی برای
دولت و ملتها محسوب میشود .آنها در عین حال رویررد ضد آمریرایی دارند .از نظور آنهوا
ناتو ابزاری در دست واشنگتن میباشد و منافی راهبوردی واشونگتن در اروپوا و مروانهوای
دیگر را دنبال میکند .بر همین مبنا آنها معتقدند که مسورو مویتوانود موازنوهای در مقابول
ن وذ آمریرا در اروپا ایجاد نماید .رهبر حزب جوبیک مجارسوتان اتحادیوه اروپوا را موتهم بوه
تهدید آزادی مجارستان و مستعمره کردن ملت مجار کرد)23( .در هموین چوارچوب ،یروی از
نمایندگان جوبیک خواستار خروج مجارسوتان از اتحادیوه اروپوا و پیوسوتن آن بوه اتحادیوه
). International Meeting of Communist and Workers’ Parties (IMCWP

1

 / 811فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،00پاییز  ،8031شماره 0

اقتصادی اوراسیا شد)21( .رهبری این حزب همچنین طوی سوخنانی در دانشوگاه لومونوسوف
مسرو تیکید کرد چون اروپا تبدیل به نوکر ایاالت متحده شده است ،نق

مسرو باید ایجواد

موازنه در مقابل آمریرایی کردن اروپا باشد )31( .لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسوه از ایجواد
ائتالف راهبردی با روسیه بر مبنای مشارکت گسترده در حوزههای انرژی و نظوامی حمایوت
کرد .اولین قدم در این راه تشریل ائتالف سه جانبه میان پاریس ،بورلین و مسورو اسوت .در
نهایت ،این طری منجر به شرل گیری اتحادیه تمام اروپایی شوامل روسویه خواهود شود کوه
بدین ترتیب اتحادیه اروپا و ناتو را کنوار خواهود زد )31( .وی در سوخنانی در ژوئون  2113در
دانشگاه دولتی روابر بینالملل مسرو خاطرنشان کرد" :من درک نمیکنم که ناتو در مقابول
کودام دشومن از موا محافظوت خواهود کورد" ( .)Clapsis, 2015: 29هواینس کریسوتین
استراچه از حزب آزادی اتری

نیز گ ت بروکسل به جای آنره در محاصره روسیه ،به عنوان

دست نشانده آمریرا عمل کند ،باید قادر به ایجاد روابر مثبت با مسرو باشود و نشوان دهود
منافی روسیه را درک میکند)32( .سیپراس رهبر حزب سویریزا پوی

از بوه قودرت رسویدن،

معتقد بود که روسیه و برخی کشورهای دیگر میتوانند روابر خارجی یونان را متوازن کنند.
بعد از به قدرت رسیدن سیریزا هم خر مشی گسترش مناسبات با روسیه دنبال شد هرچند
که بعضی معتقدند مسرو بیشتر قدرت چانه زنی سیپراس با شرکای اروپوایی را افوزای

داد.

در ژوئن  2111پارلمان اروپا در حمایت از گزارش غیر الزام آور مربوط به روابر اتحادیه اروپا
و روسیه از کمیسیون اروپا خواست لوایحی را برای جلوگیری از تیمین مالی احزاب سیاسوی
توسر منابی غیر اتحادیه اروپا پیشنهاد دهد .گزارش مذکور توسر  71درصد نمایندههوا بوه
تصویب رسید ،اما اقلیتی که علیه آن رأی دادند نه تنها شامل احزاب دسوت راسوتی جبهوه
ملی ،یوکیپ ،لیگا نورد ،حزب آزادی اتری  ،جنب

آینده بهتر برای مجارستان و جنب

1

ستاره می شد ،بلره اعضای گروه اروپایی چوپ متحود اروپوایی و چوپ سوبز نوردیوک ماننود
سیریزا ،پودوموس و حزب سوسیالیست آلمان را هم در بر میگرفت.

()33
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 -4-4مطالعه موردی :بحران اوکراین :رویکرد و عملکرد احزاب پوپولیست اروپا
دیدگاه احزاب پوپولیست راست نسبت به عملررد روسیه در اوکراین به سه دسته تقسویم
میشود :اول ،حزب آزادی اتری  ،جبهه ملی فرانسه و حزب آتاکوا (بلغارسوتان) معتقدنود کوه
کشورهای اروپایی باید توجه بیشتری به نگرانیهای روسیه داشته باشند .رهبوران ایون احوزاب
همچنین مدافی اقدامات روسیه در اوکراین هستند .تعدادی از احوزاب دسوت راسوتی و عمودتاً
راست افراطی و برای همهپرسی و انتخابات در کریمه و انتخابات در دونباس(1که هویچ یوک از
سوی مراجی بینالمللی به رسمیت شناخته نشد) ناظران انتخاباتی اعوزام کردنود کوه از جملوه
می توان به حزب آزادی اتری  ،جبهوه ملوی فرانسوه ،جنوب

آینوده بهتور بورای مجارسوتان

( ،)Jobbikلیگا نورد ایتالیا ،حزب فنالندیها ( )FINNو حزب مردم رومانی ( )VBاشاره کورد.
جوبیک رفراندوم کریمه را نه تنها مشروع و معتبور دانسوت بلروه آن را پیوروزی حو تعیوین
سرنوشت یک جامعه دانست)34( .ماری لوپن هم در بحبوحه نزاع میان روسیه و اوکراین ،س ری
رسمی به مسرو داشت و در آنجا اتحادیه اروپا را متهم به شوروع "جنوگ سورد جدیود" علیوه
روسیه کرد)31( .گودنوس 2نماینده حزب آزادی اتری

در پارلمان این کشوور از جملوه نواظرین

همهپرسی کریمه بود .وی طی اظهارات علنی از جدایی کریمه حمایت کورد و توضویح داد کوه
مردم باید ح تعیین سرنوشت و آینده خود را داشته باشند و جامعه بینالمللی باید به تصمیم
آنها احترام بگذارد )36( .نایجل فاراژ رهبر یوکیپ بریتانیا در جریان یک مناظره تلویزیونی با نیک
کلوگ 3معواون نخسوتوزیور انگلویس در موارس  ،2114اتحادیوه اروپوا را موتهم بوه اقودامات
امپریالیستی و توسعهطلبی کرد که به دلیل بیثبات کردن اوکراین و تشووی اوکراینویهوا بوه
سرنگون کردن یانوکویچ دستهای خون آلودی دارد .عالوه بر این ،وی از عرسالعمل کورملین
دفاع کرد و گ ت :اگر شما خرس روسی را با چوبدستی سیخونک بزنید ،او هم جواب خواهود
داد )37( .نمونه دیگر حزب لیگا نورد ایتالیا است .سالوینی رهبر حزب در هنگام بازدید از مسورو
در اواسر اکتبر  2114به ناریشرین رئیس دومای دولتی روسیه قول داد که لیگا نورد به تالش
خود در پارلمان اروپا برای شناسایی بینالمللی الحاق کریمه به روسیه ادامه دهد.

()33

1

. Donbass
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احزاب پوپولیست در همین حال با تحریمهای اتحادیوه اروپوا علیوه روسویه مخال وت کردنود.
لودویک دو دان 1سخنگوی لوپن خاطرنشان کورد تحوریمهوا علیوه مسورو ناعادالنوه اسوت و کلیوه
سیاستهای نامتوازن و سیاستهای غرب بسیار خطرناک اسوت)31( .بعود از تصومیم دولوت فرانسوه
برای به تیخیر انداختن تحویل دو زیردریایی به روسیه ،حزب جبهه ملوی بوا ایون تصومیم مخال وت
کرد و از دولت اوالند خواست تا به قرارداد فرانسه و روسیه در مورد ساخت کشتیها احتورام بگوذارد.
این حزب همچنین دولت فرانسه را متهم به تسلیم شدن در مقابل فشارهای خارجی کرد.

()41

این احزاب در رأی گیری پارلمان اروپا ،احساسات روس گرایانوه خوود را نشوان دادنود.
بهطور مثال ،در رأی گیری برای قطعنامه مشترک درباره وضعیت حقوق بشر در کریمه در 4
فوریه  ،2116گروه پارلمانی اروپوای ملوتهوا و آزادی ( )ENFشوامل حوزب آزادی اتوری ،
جبهه ملی و حزب آزادی هلند و نیز تقریبواً هموه نماینودههوای جنوب
پارلمانی آزادی و دموکراسی مستقیم به ات اق علیه آن رأی دادند.

 1سوتاره از گوروه

()41

دسته دوم فی ن سه طرفدار روسیه نیستند اما اتحادیه اروپا را به خاطر تخریوب منوافی
دولت های اروپایی از طری تشوی تقابل با روسیه محروم میکنند .یوکیپ ،حزب سوسویال
دموکرات آلمان و حزب آزادی هلند در این دسته قرار میگیرند .فاراژ و وایلدر مدعیاند کوه
اتحادیه اروپا هم به اندازه روسیه برای ات اقات اخیر در اوکراین مسئول است :اتحادیوه اروپوا
پوتین را تحریک کرد ،به اوکراین امید واهی پیوستن به اتحادیه را داد ،روابر تاریخی روسیه
با اوکراین را نادیده گرفت و با است اده از تحریمها علیه روسویه بوه اقتصواد اروپوا لطموه زد.
هنگامی که نماینده های حزب سوسیال دموکراسوی علیوه تاییود قراردادهوای مشوارکتی بوا
اوکراین ،مولداوی و گرجستان رأی دادنود ،نماینوده آن کریسوتینا وینبورگ 2ایون آراء را بور
اساس مخال ت حزب

با گسترش اتحادیه اروپا توجیه کرد :مالحظه اصولی حوزب آن اسوت

که اتحادیه اروپا تحت هیچ شرایطی نباید گسترش یابد .این مالحظوه صورف نظور از اینروه
موجب نگرانی مولداوی ،ترکیه یا اوکراین و  ...شود ،اصولی است .وی افوزود :موا آنگونوه کوه
برخی مدعیاند ،تحسینکننده روسیه اقتدارگرای پوتین نیستیم (.)Levy, 2015: 8

. Ludovic De Danne
. Kristina Winberg
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سرانجام ،برخی گروهها به هیچ یک از این دستهها تعل ندارند .حزب موردم دانموارک
سیاست مشخ

و روشنی نسبت به روسیه ندارد .از یک سوو سوورن اسپرسون 1سوخنگوی

سیاست خارجی این حزب تجاوز روسیه را محروم کرده و از تعهد دانمارک بورای کموک بوه
امن نگاه داشتن دولت های بالتیک علیه روسیه از طری برارگیری نیروهوای دریوایی سوخن
میگوید و از سوی دیگر نتایج همهپرسی کریمه را میپذیرد.)Ibid(.
در میان احزاب چپ پوپولیست ،حزب ائتالف چپ یونوان پوی

از بوه قودرت رسویدن

اعالم کرد :هدف اتحادیه اروپا و واشنگتن بی ثبات کردن کشور (اوکوراین) اسوت و همزموان
آنها بهطور مستقیم و غیرمستقیم از گروههای نئونازی و افراطی که امروز مواضی قدرتمنودی
در دولت اتحاد ملی دارند ،حمایت میکنند)42( .با این حال ،سیپراس نخسوتوزیور کنوونی و
رهبر حزب سیریزا بعد از به قدرت رسیدن ،انتقاد مستقیم از دولت اوکراین را کنار گذاشوت
و بیشتر بر لغو تحریم هوای روسویه متمرکوز شود .وی در جریوان بازدیود از مسورو ،از اروپوا
خواست به تحریمها علیه روسیه پایان داده و هشدار داد که این تحریمها میتواند منجور بوه
جنگ سرد جدید شود )43( .حزب دی لینره (چپ) آلمان هم در بیانیهای بوا تبودیل اوکوراین
به موضوع نبرد ژئوپلیتیک میان اتحادیه اروپا و روسیه ،مخال ت و مداخله مسلحانه روسویه و
همچنین طری قدرتهای غربی جهت جذب اوکراین در ناتو را محروم کرد.

()44

نتیجهگیری
در این مقاله به دنبال ارتباط جایگاه مهم روسیه نزد احزاب پوپولیست اروپایی بودیم و
به منظور ش اف تر شدن موضوع ،ابتدا م هوم پوپولیسم را تشریح کوردیم .آنچوه کوه در ایون
مقاله بدان استناد شده ،تعریف واژه پوپولیسم به عنوان یک ایدئولوژی رقی اسوت .در عوین
حال ،هنگام بحب درباره پوپولیسم باید توجه داشت که در بسیاری مواقی این واژه به عنووان
یک برچسب و انگ سیاسی توسر احزاب و گروههای رقیب به کوار بورده مویشوود .یروی از
ویژگی های اصلی احزاب پوپولیست ،دو قطبی کردن جامعه به عامه مردم و نخبگان اسوت و
نگرش ضد نخبگی در آنها کامالً آشرار است .در عنوان بعودی خالصوهای از سوواب احوزاب
. Soren Espersen
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پوپولیست اروپا مورد اشاره قرار گرفت .احزاب پوپولیست اروپا تاریخ دیرینهای دارنود ،اموا از
دهه  1111به بعد فرصت ظهور و بروز آنها در صحنه سیاسی بیشتر دیده میشوود .در ایون
مقاله هرچند بیشتر احزاب دست راستی مورد توجه بودهاند ،اما احزاب پوپولیسوت چوپگورا
هم با توجه به برخی جنبه های مشترک در مواضی نسبت به روسیه مورد اشاره قرارگرفتهاند.
احزاب پوپولیست در دو دهه اخیر رشد چشمگیری در اروپا داشته ،در برخوی ،عضوو ائوتالف
دولتی هستند و در تعدادی از کشورها هم از جمله اپوزیسیون قدرتمنود مویباشوند .صودای
آنها اکنون به وضوی در پارلمان اروپا شنیده میشود و زنگ خطر برای احوزاب محافظوهکوار
سنتی به صدا در آمده است .با توجه به اینره موضوع گرای

احزاب پوپولیست به روسیه در

چارچوب مسائل سیاست خارجی ایون احوزاب قابول بررسوی اسوت ،توالش شود در عنووانی
مسووتقل ،سیاسووت خووارجی ایوون احووزاب در قالووب چنوود گووزاره شووامل نهادهووای اروپووایی،
همراری های یورو-آتالنتیک ،منازعه خاورمیانه ،کمک به کشورهای فقیر ،مسائل مهاجرتی و
مداخله نظامی برون مرزی مورد اشاره قرار گیرد .در نهایت ،همبستگی ایودئولوژیک احوزاب
پوپولیست اروپا با روسیه به ت ریک احزاب چپ و راست مورد آزمون قرار گرفوت و سورانجام
رویررد این احزاب به بحران اوکراین به عنوان یک مورد مطالعاتی بررسی شد .نظام روسویه
و رهبری آن واجد عناصری هستند که در چارچوب باورهای احزاب پوپولیست اروپوا ،تویمین
کننده منافی و اهداف این احزاب هستند .همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست راست بوا
حاکمان روسیه شامل ارزشهای محافظهکارانوه اجتمواعی ،دفواع از حاکمیوت ملوی ،تمرکوز
قدرت دولتی و رد بینالملل گرایی و مداخلهگرایی لیبرالی است .در احزاب پوپولیسوت چوپ
اروپا شامل مخال ت با جهانی شدن ،مخال ت با نظوام سورمایهداری و پیونود نوسوتالژیک بوا
اتحاد شوروی اسوت .در مسوئله روسویه و بوهویوژه بحوران اخیور در اوکوراین ،اکثور احوزاب
پوپولیست چپ و راست مواضی حمایت آمیزی از مسرو داشتند .تقویت حضور این احزاب در
دولت های عضو اتحادیه اروپا می تواند شراف میان اعضای ایون اتحادیوه در موورد روسویه را
افزای

دهد.
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