
 334-319، ص 1393ن ، پاییز و زمستا2، شمارة 7مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 

 

 مدني در روسیه  جامعةگیری  موانع شکل
یيکوال الهه

 

 تهران دانشگاه ،یا منطقه مطالعات استاد

 يکلبعل فرزاد
 تهران دانشگاه ،یاسیس علوم یدکتر

 (05/08/1393: بیتصو خیتار - 18/12/1392: افتیدر خی)تار

 دهیچک
زب کمونیست را گامی بلند در مسیر بسیاری از ناظران حوزة سیاست، فروپاشی اتحاد شوروی و از میان رفتن ح

، ولی در پی تحوالت نخستین دهه پس از تجزیة اتحاد شوروی آشکار ندردک ساالر شدن روسیه برآورد می مردم
روست. ضعف شدید جامعة مدنی در این کشور همراه با تداوم قدرت  های اساسی روبه شد که این روند با چالش
این است که موانع  این نوشتار کند. پرسش اصلی دگرگونی را مشخص می های پیچیدة این متمرکز دولت، جنبه

گیری جامعة مدنی در روسیة پساشوروی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، دو سؤال فرعی هم طرح  شکل
مدنی در روسیة پساشوروی شده است؟ فرضیة   مدنی چیست؟ و چه عواملی سبب تضعیف جامعة  شود: جامعة می

نابرابری در روسیة   ترین عناصر تولید مدنی، همان اصلی  جامعة  کنندة است که عناصر تضعیف نویسندگان این
مدنی را تضعیف کرده است.   شده، جامعة صورت سیستماتیك و در روندی مدیریت  پساشوروی است که به

های فارسی و  مقالهها و  تحلیلی، بررسی خود را با استفاده از کتاب –نویسندگان این نوشتار با روش توصیفی
 اند.  گیری از منابع اینترنتی انجام داده انگلیسی در این زمینه و بهره
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 مقدمه
انتظار انتقال بهه نظهامی   به رهبری والدیمیر لنین و نیز نابودی نظام تزاری در روسیه،  1917انقالب اکتبر 

دمکراتیك در این کشور را ایجاد کرد. با این حال موضوع مهار قدرت سیاسهی متمرکهز و توزیهع آن در    
روسیة شوروی به چالشی اساسی تبدیل شد. تمرکز جدید قهدرت سیاسهی در حهزب کمونیسهت، کهه      

ه بود، این آرزو را به سرابی تبهدیل  یة نمایندگی طبقة بالندة تاریخ، طبقة کارگر، را مطرح ساختداعبار  این
داری، با سهرردن قهدرت حهزب کمونیسهت اتحهاد       کرد. لنین در مسیری جدا از تحوالت جوامع سرمایه

گیری نهادههای مهدنی را در ایهن کشهور از      شوروی به مسیر تقویت قدرت متمرکز دولت، مجال شکل
سیاسی اتحاد شوروی تبدیل شد. ایهن  . حزب کمونیست به هستة اصلی نظام (Ponton, 1994میان برد )

گیری هرگونه نهاد غیردولتی در روسیة شهوروی از میهان بهرود. در     روند سبب شد امکان ایجاد و شکل
واقع، حزب کمونیست چنان در همة نهادهای دولتی و حکومتی گسترده شد کهه جهایی بهرای تحهر      

گرفهت، خهود بهه     در مسهیر نهابودی قرارمهی   س مارک یآرا یةبر پادیگر نهادها باقی نماند. دولتی که باید 
 .(1392 ،یی)کوالمندترین دولت تاریخ تبدیل شد ترین و قدرت بزرگ

های وسیع سیاسی و اقتصادی در اتحاد شوروی از دورة میخاییهل گوربهاچف،    با آغاز دگرگونی
مطهرح شهد.   گیری جامعة مدنی در این کشهور   بار دیگر امید به تشکیل و تقویت نهادهای مدنی و شکل

های اصالحات گورباچف، اشکال گوناگون مخالفهت و مقاومهت    های اجرای برنامه از همان نخستین ماه
سازی در روسهیه ابعهاد پیچیهدة     های دمکراتیك در این کشور آشکار شد. به این ترتیب، بار دیگر چالش

عامهل بازدارنهده بهوده    تهرین   خود را به نمایش گذاشت. در این میان ماهیت دولت و استقالل آن، بزرگ
مدنی، عامل درونی تضعیف جامعة مهدنی در    است. اما این عنصر با وجود تقویت روند تضعیف جامعة

هها و   کننهده اسهت. عامهل درونهی تهدوین و تکهوین سیاسهت        روسیه نیست، بلکه تنها متغیری تقویهت 
نظهام سیاسهی و    مدنی جدید در روسیة پساشهوروی، ماهیهت تمرکزگهرای     های تضعیف جامعة گرایش
سهاالران   نظهام سیاسهی، یعنهی دیهوان      دهنهدة  های تهاریخی نیروههای اجتمهاعی شهکل     تر از آن پایه مهم
 گرایند.   دولت

ای  های حیات اتحاد شوروی نشان داد انتقال به نظام دمکراتیهك، در جامعهه   تحوالت واپسین ماه
ایش در نظهام ایهدلولوکیك اتحهاد شهوروی     ه ها نفوذ مطلقة دولت متمرکز را تجربه کرده و بنیان که قرن

استحکام بیشتری هم یافته، تا چه اندازه دشوار و پردردسر خواهد بود. با  فروپاشی نظهام کمونیسهتی در   
، در دو دورة ریاست جمهوری بوریس یلتسین، نظام سیاسی روسهیه، شهرایر را بهرای    1991پایان سال 

ههای اقتصهادی و    این دوره با گشایش عرصهة فعالیهت  تکوین و گسترش نهادهای مدنی فراهم کرد. در 
نظیهری را تجربهه    گیری احزاب و نهادهای گوناگون غیردولتی و مستقل، جامعة روسیه شرایر کهم  شکل
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کرد. ولی این دوره چندان نرایید. با به قدرت رسیدن والدیمیر پوتین، دوباره فعالیت نهادههای مهدنی بها    
( بهه  Sakwa, 1996, p. 96«)دیکتهاتوری قهانون  ». پوتین بها طهرح ایهدة    رو شد به های فزاینده رو دشواری
گیری و گسترش جامعهة مهدنی را    های دوران اتحاد شوروی بازگشت و روند شکل ای، به سیاست گونه

ههای دورة یلتسهین، حتهی اقتهدار      رو ساخت. او در جههت مخهالف سیاسهت    به هایی جدی رو با چالش
جنه  در چچهن موجهب     .(Ross, 2003)بر نهادهای محلی برقرار ساخت نهادهای فدرال را نیز دوباره 

برتری مفهوم امنیت بر آزادی شد که گرایشی پرقدرت و تاریخی در روسیه است. بهه ایهن ترتیهب، بهار     
گیری جامعة مدنی در روسیه رو به نابودی نهاد. تشدید فشهارها بهر نهادههای مهدنی      دیگر امید به شکل

های تحوالت روسیة دوران ریاسهت جمههوری    نگاران منتقد از ویژگی ل و روزنامههای مستق مانند رسانه
، پهس از  «سوسیالیسهم مهدل روسهی   »پوتین است. بر اساس برخی برآوردها در پی ناکام مانهدن تجربهة   
در حهال تکهوین   « داری روسهی  سهرمایه »فروپاشی اتحهاد شهوروی، اینهك فراینهدی از شهکل گیهری       

. هرچند بسیاری بر این بهاور بودنهد کهه رونهدهای داخلهی و خهارجی و        (Sakwa, 1996, p. 89)است
ناپذیر کرده اسهت )قهوام،    شدن، این تحول را اجتناب اجتماعی در عصر جهانی -های اقتصادی دگرگونی
 یةدر روسه  یجامعهة مهدن   یریه گ موانع شکل (. پرسش اصلی این مقاله این است:324-146 ، ص1382

مهدنی    شود: ارکان جامعهة  سؤال فرعی هم طرح می دوپرسش،  نیبه ا پاسخ یبرا ست؟یچ یپساشورو
 یةمنجهر شهده اسهت؟ فرضه     یپساشهورو  یةمهدنی در روسه    به تضعیف جامعة یکدام است؟ چه عوامل

 یةنابرابری در روسه   ترین عناصر تولید مدنی، اصلی  جامعة  ةکنند است که عناصر تضعیف نیا سندگانینو
مهدنی    تضهعیف جامعهة   یپه  شده، در سیستماتیك و در روندی مدیریت صورت است که به یپساشورو
  اند.   خود را انجام داده یبررس یلتحلی –یفیبا روش توص سندگانیاست. نو

 مدني در روسیه  جامعة
ایهن مفههوم در   »گویهد:   گونه که بهژورن بکمهان مهی    مدنی وجود دارد. آن  های متفاوتی از جامعة تعریف
« مهدنی   جامعهة »، بها ایهن حهال    (Beckman, 1997, p.1)« تهاریخی از ابههام دارد  سیاسی غربهی،    نظریة

داری و  ههای ملهی، گسهترش سهرمایه     گیری دولهت  مفهومی جدید است. تکوین نهایی آن به دورة شکل
روابر اجتماعی است که در برابهر    ساختی از حوزة« مدنی  جامعة»گردد.  جدایی نهاد دین از دولت برمی

گیرد؛ اما، در برابر دولت قرارگرفتن به معنای تضهاد و تقابهل آن بها دولهت نیسهت، بلکهه        دولت قرارمی
مهدنی در میهان     مدنی میان فرد و ساخت قدرت سیاسی یا دولت است. جامعة  شدن جامعة منظور حایل

ای از روابر اجتماعی است که از دخالت قهدرت سیاسهی آزاد اسهت و     دولت است. جامعة مدنی حوزه
های خصوصی و مهدنی )غیردولتهی( را در    ها و گروه ها، انجمن ای از نهادها، مؤسسات، تشکل همجموع



 1393، پاییز و زمستان 2، شمارة 7مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة  322

 

شهدت   بهه  1یافته، خودآفریننهده  گیرد. الری دایموند جامعة مدنی را حوزة زندگی اجتماعی سازمان بر می
ی از ا بنهد بهه نظمهی حقهوقی یها مجموعهه       داند که خودمختار و پهای  خودیاریگر و مستقل از دولت می
کلی با جامعه متفاوت است و شهروندان در عرصة عمهومی   شکل  قوانین مشتر  است. جامعة مدنی به

پردازنهد. جامعهة مهدنی کلیتهی اسهت کهه بهین         ها و تبادل اطالعات می ها، منافع، اندیشه به بیان خواسته
 گیرد.   عرصة خصوصی و دولت قرارمی

ههای هجهدهم و    سیاسی قرن  محصول اندیشة مدنی از دولت،  از نگاهی دیگر، تشخیص جامعة
مهدنی، واقعیهت فروپاشهی سهاخت       نوزدهم در غرب بود. برقراری چنین تمایزی میان دولت و جامعهة 

(. 329 ص، 1374 )بشهیریه، کهرد   بازار آزاد را منعکس مهی   دولت مطلقه و پیدایش دولت لیبرال و حوزة
روابر اجتماعی تولید و نیروههای تولیهد     همین حوزةمدنی   مارکس نیز معتقد بود منظور هگل از جامعة

که دولت عرصهة قهدرت سیاسهی و آمرانهه      قدرت اجتماعی است، در حالی  مدنی عرصة  است. جامعة
    ). 567، ص 1386بشیریه، )است 

کهه تهاریخ روسهیه از نظهر تهاریخی و       انهد  هاروپا پذیرفت  پردازان تاریخ و جامعة تقریباً همة نظریه
مهدنی و نهادههای     گیهری جامعهة   شابه تاریخ اروپا نبوده است. تحول نهادی تاریخی که به شکلنهادی م

مستقل از دولت و نیروهای اجتماعی و طبقات مستقل منجهر شهود، در روسهیه وجهود نداشهته اسهت.       
های تاریخی جامعة روسیه امکان پیدایش نیروهای اجتمهاعی خودمختهار و نهادههای اجتمهاعی      ویژگی
 و مستقل از دولت را از میان برده است.   خودکفا

مدنی رؤیایی غربهی اسهت. او مهدنیت      تر  تأکید دارد که جامعة  شریف ماردین محقق برجستة
خوانهد کهه در تهاریخ خاورمیانهه نیهز فهراوان        های بشهری مهی   و فرهن  مدنی را میراث مشتر  تمدن

نی بر حکومت قانون و استقالل جامعهه و فهرد از   ای مبت مدنی به منزلة پدیده  شود. اما جامعة مشاهده می
 تاریخی تمدن غربی است.    دولت، محصول تجربة

اسهت کهه مجموعهه    « زیربنا»روابر اقتصادی تولید یعنی   در دیدگاه مارکس، جامعة مدنی حوزة
د کهه دولهت و نهها   « روبنها »گیرد. از سوی دیگهر   روابر افراد و نیروهای اجتماعی و طبقات را در بر می

، «زیربنها »منطق مهادی توسهعة     حقوقی، سیاسی، مذهبی، ایدلولوکیك و آگاهی اجتماعی را در بر دارد، با
مهدنی    گیرد. در نتیجه از منظر اقتصهاد سیاسهی، جامعهة    یعنی ساختار اقتصادی و روابر تولید، شکل می

ه جامعهه و نیروههای   ای مستقیم و نزدیك با اشکال سیاسی حقوقی موجود دارد. تنهها هنگهامی که    رابطه
آیهد کهه    مادی آن به سطح معینی از توسعه برسند، امکان پیدایش جامعة مدنی در معنای دوم فراهم مهی 

 شود.   معنای آن شمرده می شرط توسعه و دموکراسی و گاه حتی هم پیش

                                                           
1. self-generating 
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 نهادهای مدني در روسیة پساشوروی
بهه طهرح    یدر اتحهاد شهورو   یهه گرو یهها  گالسنوست از دوران گورباچف، رسانه استیس یبا اجرا
در  ی کهه انیه ب یوجود نداشهت. آزاد  شانبحث در مورد ةاجاز ،از آن شیپرداختند که پ یل گوناگونلمسا

شهد.   رو روبهه  یمال یها یبا دشوار یاصالحات اقتصاد یشد، با اجرا آشکار گوناگون یها هیانتشار نشر
همچنهان وجهود    ینه نگرا نیه ا یشهد، وله   لیتشک یدولت یها استیس میتنظ یمرکز اطالعات فدرال برا
قراردههد. پهس از سهرکوب     شینفهوذ خهو  زیهر  کامهل   شکل را به هیروس یها داشت که عملکرد رسانه

 نیه . ات یافتمخالف دولت شد های رسانهفشار بر  ،(1392 ،ییکوالی )جمهور استیپارلمان توسر ر
 یهها  رسانه تیفعال یلت در محدودسازدو یها بود. اقدام شتریب یونیزیتلو یها شبکه یبرا ها تیمحدود
محکهوم شهد.    مسه یدوران کمون یهها  استیس کارگیری بهو  ی را به دنبال داشتدیشد یانتقادها یجمع
 یشهود، از سهو   دیه تهد یسانسهور دولته   یاز آنکهه از سهو   شیبه  ،هیها در روس آزاد رسانه تیفعال یول

 ازیه . ندندیبهه قتهل رسه    هینگار در روسه  مهروزنا 25کم  دست 1993. در سال شد دیتهد ییایماف یباندها
 .  درک یم لیها تسه در آنرا  ییایماف ینفوذ باندها ی،جمع ارتباط یها رسانه یمال دیشد

کنهیم تها میهزان مشهارکت      در این بخش چگونگی فعالیت برخی نهادهای مدنی را بررسهی مهی  
 ه،یروسه  ةدر جامعه  عیوسه اصهالحات   یبها اجهرا  ها مشخص شود.  مستقل مردم در برابر دولت، در آن

موانع جدی وجهود داشهته    یاسیفرهن  و فرهن  س ةنیدر زم یول .داد رخدر آن  یاساس یها یدگرگون
 یکهرد. آکهادم   جهاد یا یجهد ههای  رییتغ هیاقتصاد، در فرهن  روس سازی یو بازار یاسیانقالب س است.

قرارداشهت، پهس از اسهتقالل    انتقادهها   نیدتریشهد  ریه ز ،رکهود  لیدل ها به که مدت یعلوم اتحاد شورو
کشهور بهه    نیه مانند مطبوعهات ا  ،هیعلوم روس یعمل آکادم یقرارگرفت. آزاد یمورد توجه جد هیروس
 یمیمتوسهر قهد   ةکهه طبقه   یحهال  دسهت آمهد. در   هدولت ب یمال یجد یها تیدادن حما دست از یبها
 تمشهکال  بهرآورد.  سهر  نیشه یاز روشنفکران از درون نظام پ یدیجد ة، طبقبود یحال نابود در هیروس
 یهها  شیبهه گهرا   خهواه یبرد. روشهنفکران آزاد  انیرا از م هیمتوسر روس ةطبق ،یفروپاش پس از یاقتصاد
 یروسه  یهی گرا درون ی بهغرب شیوة به یاصالحات اقتصاد کنندة تباه جیو در برابر نتا دندیگرو انهیگرا یمل

 دادند.   نشانتوجه 

 نهادهای دیني

. داشهت  یا ژهیه و تیه اهم ی بهود و اسه ینظام س كیو همکار نزد یحام یتزار ةیو مذهب در روس سایکل
از  یاتحهاد شهورو   ةرا در جامعه  یمذهب یها شینتوانست گرا یستیدولت کمون یضدمذهب یها استیس
مطهرح   هیروسه  یمله  یهها  را در سنت ساینقش کل یاتحاد شورو یپس از فروپاش هم نیلتسیببرد.  انیم
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 سها یکل تیه فعال دوباره ،هیروس یاجتماع یبازساز یها استیدر چارچوب س از او، گورباچف شی. پکرد
 ونیفدراسه  یرا صادر کرد. رهبهر  هیارتدوکس روس یسایکل ةمراسم هزار یبرگزار ةاجازو  را توسعه داد

اعتبهار و   یایه کهه از اح  نیپهوت والدیمیهر   ژهیه و ؛ بهه داشتتوجه  همارتدوکس  یسایکل یایاح به هیروس
آن شهده   یهها  تیه فعال ةتوسهع  یارتدوکس برا یسایکل قیتشوموجب  د،یگو یم سخن هیعظمت روس
 انیه در م گهان یرا عیه و توز ینه ید ههای  ابچاپ و نشهر کته   ساها،یکل جادیا ،ینیمبلغان د فرستادناست. 
 آنان بوده است.   ةاز جمل ونیروحان فرستادنمختلف و  یها مدارس و آموزشگاه سیسأمردم، ت
در  هها  پهنجم آن  که حهدود سهه   کردند یم یزندگ یلمان در اتحاد شورومس ونیلیم 45از  شیب  

در قفقهاز سهکونت داشهتند. عناصهر      زیه پهنجم ن  كیه ولگا و اورال و  ةپنجم در منطق كی ،یمرکز یایآس
بها توجهه بهه کهاهش      یوجود داشهت، وله   یاتحاد شورو نینش جوامع مسلمان انیدر م یفرهن  اسالم

شهدت کهم شهد. نظهام      بهه  زیه ها ن آن انیدر م یانسجام فرهنگ ،یمذهب یمساجد و نهادها تیفعال دیشد
 یفئهودال  ةجامعه  یدر هراس بود و آن را از نهادهها  یاسیس یجد نیگزیجا منزلة از اسالم به یستیکمون
 یمسههلمانان اتحههاد شههورو ،یسههتیحکومهت کمون  یدر برابههر فشههارها .(1370 گسههن،ی)بن انسههتد یمه 

   .گرفتند شیرا در پ یا ندهیفزا ییگرا درون
 یمسهلمان را در کشهور   تیه اقل نیتهر  پس از هندوستان، بهزرگ نیز که  یمسلمانان اتحاد شورو

 ةگوربهاچف بهر دامنه    گالسنوسهت پرسهترویکا و   یها استیس یبا اجرا ،بودندتشکیل داده  یراسالمیغ
 ةبرنامه  انیه حام تیه قورا به منظور ت یمذهب یها تیفعال یخود افزودند. گورباچف آزادساز یها تیفعال

 یخهارج  اسهت یدر س انهه یگرا غهرب  یهها  اسهت یپس از شکست س ی. ولکرد یاصالحات خود دنبال م
 یاسهالم  دیه بهر تهد  انیه گرا غهرب  یها دگاهی. در چارچوب دشد یا ژهیو هتوج یعامل اسالم به هیروس
از  یریه گ و بههره با جهان اسهالم   یکیبه نزد شتریب ان،یاگرایو اوراس انیگرا یکه مل یدر حال شد، یم دیتأک

 در برابر غرب توجه دارند. یعامل اسالم

 های سیاسي احزاب و گروه
در مخالفهت   ی،سهت یالیسوس یها شیبا گرا یدیجد یها احزاب و گروه ،یاتحاد شورو یاز فروپاش پس
حهزب   پیشهین  یاعضها آنهان از  از  یاریشکل گرفهت. بسه   هیدر روس سازی های بازاری اجرای برنامهبا 
آن در  ةکبهار ی جهاد یا یبهرا  یینهها  ای دهیه ا سهم یالیآنان، سوس دگاهیبودند. از د یاد شورواتح ستیکمون
 یهی گرا از مهردم  یدیه اشهکال جد  دیه آن با دراست که  یو طوالن یجیتدر یندایبلکه فر ست،ینجامعه 
 یاز بازمانهدگان اعضها   هیدمکهرات روسه   الیسوس یها از گروه یاری. بسردیشکل بگ یاسیو س یاقتصاد
در مهورد   گهران ین، نخسهت هشهداردادن بهه د   نها آ ی. هدف اصلبودند یاتحاد شورو ستیمونحزب ک
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اصهالحات  بهه  جنبش،  نیا ةجانبه بود. در برنام اصالحات همه ندایفر تیو دوم تقو ،احتمال وقوع کودتا
 .  شد دیتأک یساالر و مردم یتحقق آزاد یبرا یاساس

 یا کنگهره  1993 یهة ، در فور1992نهوامبر  در  ستیحزب کمون تیاز فعال تیپس از رفع ممنوع
شهد کهه    دهیه آن برگز یمرکز ةتیکم سیرل وگانفیز یآن برگزار و گناد یایاح یدر خارج از مسکو برا

 ةرنامه ب هیروسه  سهت یپرسهتان بهود. حهزب کمون    هنیو مه  انیگرا یبه مل ستیحزب کمون یکینزد انگریب
ههزار   550از  شیحزب با به  نیشدن آن شد. او خواستار متوقف کرد را محکوم  هیروس کردن ییکایآمر

 یدلولوکیه بهر ا  دیه حهزب در کنهار تأک   نیه کشور دارد. ا نیرا در ا یاسیس التیتشک نیتر عضو، بزرگ
 .کند یاقتصاد مختلر توجه م جادیبه ا ،ینیلن -یمارکس
 سهت یجوانهان کمون  یسراسهر  یهة اتحاد یاتحاد شورو ستیمهم حزب کمون یها از شاخه یکی

و  هها  اسهت یس یداشهت و مجهر   یاتحهاد شهورو   ةدر جامعه  ی( بود که نفوذ و اعتبار جهد )کومسومول
 یانیه پا یهها  از سهال  هیروس ةبود. برداشت جوانان نسبت به تحول در جامع ستیحزب کمون یها برنامه

حضهور خهود    یاسه یس یها در بحران ج،یتدر به هیبوده است. جوانان روس نانهیبدب وارههم یاتحاد شورو
 ساختند.   را آشکار

گسترش خهود را آغهاز    1988از سال  «كیدمکرات یةاتحاد» لیبا تشک برالیو ل انهیم یها گروه    
 یآنهان دولته   دگاهیه . از دبود یمل ای یو اجتماع یبر امور دولت یحقوق فرد تیاولوتأکید آنان بر کردند. 
اتحهاد   یفروپاشه  زرا پهس ا  هیو وحهدت و اقتهدار روسه    یفهرد  یهها  یحقوق و آزاد توانست یم یقو

را  گهرا  یو مله  پرسهت  هنیمه  یها از گروه یادیتعداد ز زین هیکند. احزاب دمکرات روس نیتضم یشورو
 ریه می. والدبهود  «هیدمکهرات روسه   بهرال یحهزب ل » باحهزا  نیه ا نیتر از معروفیکی متشکل ساختند. 

متوقهف   دیه را بااسی ی سیها گروه یاسیس یها تیفعال که تمامیاعالم کرد این حزب رهبر  ینفسکیریک
. بازگشهت  داشهت مند روس توجه  دولت قدرت جادیابه توجه نشان داد. او  یکرد و تنها به امور اقتصاد

 در سخنان او بارها مطرح شده است. هیروس یخیتار یبه مرزها
 ی. برخه اسهت توجه  در خور  زین گرا یمل یها ، گروههیدر روسفعال  یها احزاب و گروه انیم در 
از  یکه ی)خهاطره(   «اتیه پام»نهد. گهروه   دیجد یهها  ستیکمون یگرید ةروس و عد انیگرا یمل ها از آن
 یخیتهار  یناهها ب ینابود دیبه تهدواکنش در  1980 ةست که در آغاز دهگرا یمل یها گروه نیتر معروف

 حهزب  و چندطلب  سلطنت یا عده ه،یروس یاسیس یها احزاب و گروه انیدر مسکو شکل گرفت. در م
 وجود دارند. زین ستیز ریمح ةنیفعال در زم یا حرفه

 یکه ی یمله  یها كیشکل گرفته است. بلشو یپساشورو یةدر روس ییگرا یمختلف مل یها گونه
انهد.   مطهرح کهرده   هها  كیبلشهو  یهی گرا جههان  یرا بهه جها   یروسه  یهی گرا ینهد کهه مله   یها گروه نیاز ا
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 یفرهنگه  -یخیتهار  یها بر سنت هیروس یو در بازساز یناب روس یها و نهادها بر سنت انینواسالوگرا
هها   وجهود آوردنهد. آن   ها را به گروه نیاز ا یگریطلب بخش د سلطنت انیگرا یداشتند. مل دیآن تأک ةژیو
 (.  Knox, 2005, pp. 132-155اند ) برقرار کرده كینزد یا ارتدوکس رابطه یسایکل یها با آموزه زین

 یهها  یخواسهتار وحهدت جمههور    هیروسه  طلبهان  یو امرراتور تندرو یگرا یمل یها گروه شتریب
نخبگان  لی. تشککنند یناب را مطرح م یدولت روس لیتشک زیها ن از آن یند. برخشد گریکدیجداشده از 

در  دگاهیه شناسان دو د دارد. جامعه میارتباط مستق یاجتماع یدر ساختارها یبا دگرگونهم  هیروس دیجد
اسهاس،   نیه . بر اردیگ یسرچشمه م« نخبگان دیحفظ و بازتول» ةشینخست از اند دگاهی. ددارندمورد  نیا

 یاقتصهاد  یةخود را به سرما ن،یشیپ یاسیقدرت س یپس از فروپاش افتی  از نومنکالتورا فرصت یبخش
تناوب » یةبه نظر ،دوم دگاهیو مواضع برتر خود را حفظ کند. د بریونددجامعه  یکند و به قشر باال لیتبد

چنهان   ،نیشه یپ یستیکمون یدر کشورها ینظر، روند اصالحات اجتماع نی. از اشود یمربوط م« نخبگان
 به آن خواهد شد.  گریاست که سبب تناوب نخبگان از راه ورود اقشار د نیادیو بن یاساس

   هیزنان در روس نهادهای
هها در   نو انحصهار آ  یاجتمهاع  یهها  تینسبت به زنان در فعال ضیهرگونه تبع دیبا سم،یدر دوران کمون

مختلهف   یهها  در بخهش  یرفهت. مشهارکت زنهان در دوران اتحهاد شهورو      یمه  انیل خانواده از ملمسا
کشهور   نیه درصهد کهل زنهان ا    90را در جهان داشت و به  زانیم نیباالتر یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع
 67داده بودنهد.   لیو متوسهر را تشهک   یدر سهطح عهال   یدرصد متخصصهان شهورو   60. زنان دیرس یم
فعهال بودنهد،    یتیریزن در سطوح مد ونیلیم می. حدود ننددرصد کتابداران زن بود 91صد پزشکان و در
نسهبت بهه آنهان وجهود داشهت.       ییهها  ضیو سهطح درآمهد همهواره تبعه     یحقوق تیاز نظر وضع یول

بهر پایهة    سهم، یداشته اسهت. در دوران کمون  یمنف یرهایتأث زیزنان ن یکار ریبر شرا یاصالحات اقتصاد
 .ندداشهت  ییها هیسهم یندگیمجامع نماهمة سطوح در  تیعضو یزنان برا تورهای حزب کمونیست،دس

در دورة رو بهه کهاهش گذاشهت.    اتحاد شوروی اهمیت اجرای ایهن سیاسهت    ةدور یانیپا یها در سال
 یةدر روسه  یوله  ؛داشهتند  هیروسه  یاجتمهاع  یهها و نهادهها   در سهازمان  یا ژهیه زنان اعتبهار و شوروی، 
  .حضور ندارند« زنان»وجود دارد، « قدرت»که  ییجهان در جا یکشورها ةمانند هم وی،پساشور

درصهد   80وارد کهرده اسهت.    یشتریب یها بیبه زنان آس هیدر روس یانتقال به نظام اقتصاد بازار
 یعنهوان جنهبش انتخابهات    کهه بهه   هیند. گروه زنهان روسه  بود که شغل خود را از دست دادند زن یکسان
 زیه از زنهان بازرگهان ن   یشده است. گروه لیتشک یزنان اتحاد شورو یةکرد، از زنان عضو اتحادنام  ثبت
 یاریبسه  یهها  دو تشهکل، مجهامع و سهازمان    نیدادند. در کنار ا لیرا تشک هیزنان بازرگان روس یةاتحاد
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 هیه عل گسهترده  یهها  ضیضرورت رفع تبع زین هیروس یها . مقامکنند یم تیزنان و حقوق آنان فعال یبرا
کهه شهمار    رفتیپهذ  1995پکن در سال  زنانکننده در کنفرانس  شرکت ی. گروه روساند رفتهیزنان را پذ

و حقوق زنان را که تا دوسوم از حقوق مردان کمتهر   برند یو فقر رنج م یکاریاز ب یاز زنان روس یادیز
ی سیاسهی و ههم در   زنهان روسهیه ههم در نهادهها     زنان مطرح کرد. هیعل ضیتبع یاز نمادها یکیاست 

 های خود را دنبال کردند. نهادهای غیرسیاسی تالش

 تمرکززدایي در ساختار سیاسي دولتي
دهندة نظهام فهدرال در روسهیه(     در پی فروپاشی اتحاد شوروی، روابر رهبران مناطق )واحدهای تشکیل

سهاالر   ة نگهرش مهردم  های بسیاری را دنبال کردند. یلتسین بر پایه  در مسیر افزایش اختیارات خود تالش
گرایانة خود، توزیع قدرت به مناطق را در دستور کار خهود قهرار داد. مبهارزة مهردم چچهن بهرای        غرب

طلبی همراه با تقاضاهای قوی خودمختاری، رهبهران مسهکو را ناچهار     استقالل و گسترش امواج جدایی
وگهو   زیهع قهدرت بهه گفهت    ساخت تا برای تأمین رضایت رهبران و مردم مناطق، در مورد چگونگی تو

های زمامداری یلتسین، فرایند توزیع قدرت در مناطق با جدیت دنبهال شهد، ههر چنهد      برردازند. در سال
هراس از تکرار فروپاشی اتحاد شوروی در فدراسیون روسیه، کهه خهود از واحهدهای فهدرال تشهکیل      

 (.  1390)کوالیی، های جدی را برانگیخت  شده بود، در برابر این سیاست مخالفت
ترین نمادهای تمرکز قدرت در روسهیه از دورة اتحهاد شهوروی     نظام فدرال روسیه یکی از مهم

بوده است. با اینکه نظام کمونیستی در قانون اساسی خود را مبتنی بر توزیع قهدرت معرفهی کهرده بهود،     
ههای   چچهن و اخهالف  ولی یك دولت در واقع به طور کامل متمرکز و یکرارچه بود. با رخهداد جنه    

دار میان مسکو و رهبران مناطق مانند تاتارستان، این روند دچار اختالل شهد. بها ایهن حهال فراینهد       دامنه
طلبهان   سازی در دورة یلتسین ادامه یافت. در رونهد گسهترش تروریسهم در روسهیه کهه جهدایی       مردمی

یافت. پهوتین از اواخهر دورة یلتسهین    های مرکزگرایانه تداوم  روسیه آن را هدف قرار داده بودند، گرایش
و زمامداری پهوتین، روسهیه    2000ای که از آغاز سال  گونه  به دگرگونی در این روند توجه نشان داد، به

به هفت بخش تقسیم شد تا هفت معاون رلهیس جمههوری، مهدیریت منهاطق را بها کهاهش چشهمگیر        
 (.  1389قدرت رهبران محلی برعهده گیرند )کوالیی، 

 گیری جامعة مدني در روسیة پساشوروی شکل موانع

کهه   برآورد شد کشور نیدر ا جامعة مدنی یریگ شکل یبرا یآغاز ،یاریبس یبرا یاتحاد شورو ینابود
 Debra Javeline andتوانسههت نمههاد میههزان مشههارکت اجتمههاعی مههردم در ایههن کشههور باشههد ) مههی
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Lindemann-Komarova, 2010 توانسهتند در ایهن زمینهه     را کهه مهی   (. حزب کمونیست همة نهادههایی
 انیه و حام هیبهاور در روسه   غهرب  یگهرا  رهبهران اصهالح  نقش داشته باشند، پیش از آن نابود کرده بود. 

قهادر بهه جهذب و هضهم      هیبودنهد کهه روسه   یش پیهدا کهرده   باور گرا نیها به ا آن ییکایو آمر ییاروپا
 یهها  یمانهدگ  عقهب  تالش کردند تا او انیطرافو ا نیلتسیاست.  یغرب ساالر مردم یها و هنجارها ارزش

 دیه جد ینظهام  جادیا برای ها بخشند. آن انینسبت به غرب را با کمك آنان پا هیروس ةگوناگون و گسترد
 یهها  آنچه در سهال  یتالش خود را آغاز کردند. ول یغرب ساالر مردم یها نظام یها مؤلفه رشیپذپایة بر 

 یشهکل گرفهت، در راسهتا    هیروسه  ونیفدراسه  یو خهارج  یداخله  استیس ةعرص در یپس از فروپاش
 یو اتحهاد شهورو   ریازته  یةکه در دوران روساست کشور بوده  نیا یاسیس -یفرهنگ -یخیتار تیهو
 قیه عم یریتهأث  شدن، هانیج یو روندها یالملل نیتحوالت ب هر چند. افتی ادامهدر اشکال گوناگون  زین

را اجتماعی در داخل ایهن کشهور    -کامل ساختارهای اقتصادیروند تدارد،  هیروس یداخل های انیبر جر
کشی از زنان، ناتوانی و فشار شهدید   گرایی افراطی، میراث پدرساالری، بهره ملی. دانست تیاهم کم دینبا

بر بخش خصوصی و نفوذ باندهای مافیایی، نبود یها ضهعف فرهنه  مهدنی و احیهای قهدرت دولهت        
 رو کرده است.    های جدی روبه ی را با دشواریگیری جامعه مدن متمرکز، روند شکل

 ةتوسع زین یپس از فروپاش ،یدر دوران اتحاد شورو یمدن یرشد نهادها ةنیزم یتوجه به نابود با
 یهها  قدرت کهه عرصهه   یایرو بوده است. رشد ماف روبه یتوجه قابل یها یبا دشوار ساالر مردم ینهادها
بهوده اسهت.    هیروساشوروی در مهم دوران پس مساللداده، از  کنترل خود قرار زیررا  یاقتصاد -یاسیس
 اخهتالل دچهار   نیکارآمدن پوت یهرچند با رو ه،یدر روس یاسیس -یاقتصاد یایماف ةگسترد یها تیفعال
و  ی، همچنان از عناصر مؤثر در تحوالت داخله ی قدرتدر ساختارها قینفوذ عم لیدل هب یشد، ول یجد
 کرده است. دیتشدنیز را  یاجتماع کالتخود مش ةنوب کشور است، که به نیا یخارج

 یاز دوران اتحاد شهورو ها  دگرگونیاست روند  یضرور هیروس ونیفدراس تحوالتدر   یبرا
تفکهر   یریه گ شهکل  انیه و جر یدوران تهزار  یاسه یسسهاختارهای  شهناخت   نهیزم نی. در ادشو یبررس
 ةجامعه  یسهاز  مردمهی  یهها  برنامهدر  منطق  است. ریناپذ اجتناب زین یتزار یةو دولت در روس یاسیس
کشهور   نیه در ا اقتصهادی  -یاسه یس یندهاروساختارها و  ةنیشیگورباچف، بدون مرور پ از زمان هیروس
در حهال   یاسه یحفهظ نظهام س   ی، بهرا «نظهام شهوراها  »بازگشهت بهه    یاو برا یها . تالشستین ممکن
خهود   ةو اسهاس برنامه   هیه پا نهیزم نیدر ا را سمیبلشو یها سنت یایبود. او اح یاتحاد شورو یفروپاش

را  هیدر روسه  سهاالری  مهردم بهه   سهم یشناسان تحول از کمون و روس شناسان یاز شورو یقرار داد. برخ
بها  اشهاره دارنهد.    یو دوران اتحاد شهورو  یدوران تزار راثیبه م انگرید .افتندی ریناپذ اجتناب یضرورت
اشهتباه گرفهت.    سهاالری  مهردم  یبها برقهرار   دیه نبا را هیسه ت در روقدرها به  دمکرات یابیدستاین حال 
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 .(1392 ،یی)کوال شود نمی برآورد هیدر روس ساالری مردمتحقق  معنایبه یز ن یستینظام کمون یفروپاش
. در نبهود  یجوامهع مهدن  مانند  گرید یاز رشد سازوکارها یناش هیدر روس یدولت یضعف نهادها

خهود را بهه مهردم     یحهزب جها   ست،یحزب کمون یرسم یهاساختار یپس از نابود هیروس ونیفدراس
 ةاراد تیه اکمح انگریه گرفت کهه بهه ضهرورت ب    شکل «یساز دولت»از  جدیدی ندایفر هینداد. در روس

 میقهانون، تنظه   تیه حاکم ،یقانون اساسه  یو اجرا نیاز راه تدو توان یم تیحاکم یة. در نظرستیمردم ن
 یحقهوق  یهنجارهها  نیه ا ،یة کنهونی کرد. در روسه  نیا تأممردم ر تیحاکمه، حاکم ئتیروابر مردم و ه

در تعامهل   یو قهدرت دولته   مید و قهد ینخبگان جد ،یطبقات یها یبند از دسته یبیترک .ابدی یم اکمتر معن
دگرگهون سهاخت.    یشهورو کمونیسهتی   میه رک را در اند. اصالحات گورباچف روابر قدرت قرارگرفته
 و همچنهان وجهود داشهته    یجدا شدند، وله  گریکدیل ذوب از در حا خینظام مانند قطعات  نیا یاجزا

بها از  « نومنکالتهورا » ةنمونهه، طبقه   ی. بهرا اند وستهیپ گریکدیمناسب به  ریدوباره با گذشت زمان و شرا
 خود را از دست داد.   گاهینرفته، بلکه جا انیاز م یرفتن اتحاد شورو انیم

 یخصوصه  تیبراساس مالک برالیل ای جامعه در ساالری مردمانگلستان قرن نوزدهم که  برخالف
مناسهب نداشهته اسهت. در     یاجتمهاع  یهها  هیه پا هیدر روسه  یاسیس ساالری مردم افت،یو قانون تکامل 

و اسهاس   هیه از پا یاسه یس یهها  یرخ داد. دگرگون یاز انقالب بورکواز ساالر پیش مردمانقالب  ه،یروس
 سهم یبرالیاز ل پهیش  سهاالری  مهردم فراتر رفهت.   فت،گر یم شهیاز آن ر دیخود که با یاجتماع -یاقتصاد
 انیه بهوده اسهت. روابهر م    شیخهو  یاجتماع یها بنیان اوردنین دست در هراس از به بنابراینشد،  ظاهر

پهس از  . مانهد حاکمهه همچنهان در ابههام     ئهت یو ه یاسه یو اقتهدار س  یاجتمهاع  ،یاقتصاد یساختارها
جنهاح  ولهی  کننهد،   لیتبد یرا به شهروندان روس یروس یها توده تالش کردند تا ها دمکرات فروپاشی،
 توجه داشت. «یملت روس»راست به 
و بازداشهتن رشهد و    هیعوامل مهؤثر بهر تمرکهز قهدرت در روسه      نیتر از مهم یافراط ییگرا یمل
بهه   یافراطه  یگهرا  یمله  یهها  حال شکل گرفتن احهزاب و گهروه   نیا بوده است. با یجامعه مدن ةتوسع
 یسها یکل یخیبها نفهوذ تهار    هیدر روسه  یمله  -یقوم یها شیاند. گرا بوده رگذاریتأث ریمس نیدر ا یا گونه
 ،یکشهور بها گونهاگون    نیه در ا یقهوم  یهی گرا ی. مله افهت ی اریبسه  یختگه یکشور درآم نیدر ا تدوکسار

 آشکار قرار داشته است. یدر تقابل ییو فردگرا ییگرا کثرت
 کسهو یاسهت کهه از    نیا یشورو یفروپاشتناقض برآمده از درون تحوالت پس از  ،قتیدر حق
آنهان بها هرگونهه     ،گهر ید یاز سهو  ؛تندرو کمك کهرد  یگرا یمل یها گروه شیبه افزا یمدن ةرشد جامع
 .(Knox, 2005, p 133)دارنهد  یسهر ناسهازگار   یمهدن  ةجامعه  تیه تقو ازیه و تنوع مورد ن ییگرا کثرت
 یریه گ شهکل  بهرال، یل یاسه یرهنه  س هابرماس مطرح کرده است، بدون وجهود ف  ورگنی که گونه همان
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 سهاالر  رمهردم یغ یروهها یها و ن فشار جنبش رایز ،از قوام و دوام الزم برخوردار نخواهد شد یمدن ةجامع
 .خواهد کرد دیآن را تهد یو بقا یریاز استحکام آن جلوگ

 یاتحهاد شهورو   ینابود رند،یگ یکه در جناح راست قرارم پرست هنیم یها از گروه یاریبس یبرا
 یبهه اقتهدار متمرکهز دولته     انیه گرا شود. دولهت  دانسته هیرفتن قلمرو پهناور روس انیبه مفهوم از م دینبا

نبهود  شهرایر  در از نظهر آنهان   . کننهد  یمه  دیتأک هیروس ینظام -یصنعت توان تیتقوبر ها  توجه دارند. آن
در جامعهه   سهاالر  مهردم  یوهارین تیفعال نیو تضم نیقادر به تأم یرویتنها ن افته،ی توسعه یاجتماع ةنیزم

 بهرال یل ةکهه طبقه   یطیدر شهرا  برالیل ساالری مردمبه  سمیانتقال از کمون یبرا ،نیاست. بنابرا یدولت قو
 عبور کرد.   دیاقتدارگرا با مردم ساالری ةوجود ندارد، از مرحل

داشهتن دسهت    یدر آن اند  اسهت، تقاضها   ساالری مردم ةشد نهینهاد یها که سنت یدر کشور
پارلمهان و   دییه تأ راهاز  سهرانجام که  یجمهور استیاقتدار ر شیافزا ،نیابنابراست.  ریناپذ اجتناب یوق

اتحهاد   یاسه یرفتن نظام س انیشد. از م دانسته ریناپذ ، اجتنابگیرد کار می بهرا  شیقدرت خو ینظام قانون
دنبهال   یاقتصهاد بهازار   یریگ و جهت ساالر مردم یها شیبا گرا یدیجد سیاسی میرک لیبا تشک یشورو

 «یدولهت روسه  » اتیه ح دیه و تجد ساالری مردمتحقق  یراو مبارزه ب هیدر روس سمیشد. مبارزه با کمون
 جهاد یا ریدر مسه  یو کنهد  ریخأت ه،یو استبداد در روس ییاقتدارگرا یرپایتوجه به سنت د با. افتیتداوم 
بهه   یا گسهترده  اراتیه اخت هیروسه  ین اساس. قانورسد ینظر م به یعیکشور طب نیدر اساالر  مردم ینهادها
متفکهر   ل،یه دوتوکو یالکس یةنظر یپس از فروپاش هیواگذار کرده است. تجارب روس یجمهور استیر

انقالب »معتقد بود  لیتوکودو. کند یم دییرا تأ ساالر مردم ینهادها یریگ در مورد شکل ی،مشهور فرانسو
موضهوع   نیه ا« .آن اسهت  یپ گرا در مردم ینظام جادیا مهم کار بخش ست؛یچندان دشوار ن زیآم تیموفق

 همراه شود. های برآمده از آن و بحران یاقتصاد یبازسازشرایر که با  یهنگام شود، یدشوارتر م
کهرده   رو روبهه  یتحول را با مشکالت جد نیا ه،یدر روس انهیگرا مردم ینبود تجربه و ساختارها

و  تیه حمامنهدی از   در بههره  نیلتسه ی سیبهور  ةگسهترد  اقتهدار  هیاز روشهنفکران روسه   یاریاست. بسه 
نظهام فهدرال    ژهیه و بهه سهاالر،   مهردم  ینهادها جادیکردند. ا دییرا تأ هیروس یقانون اساس عیوس اراتیاخت
 ،یاتحهاد شهورو   یاست. فروپاشه  ختهیدر هم آم هیمردم روس یخودآگاه یدشوار و مستحکم، با داریپا
 یخهارج  یو فشهارها  هیروسه  نیکاهش داد. محدودشدن سهرزم  هیرا در روس یو خودآگاه یمل تیهو

کهه   یو روانه  یاجتمهاع  ،یل و مشهکالت اقتصهاد  لاست. با توجه به مسها  افتهی وندیپ یداخل یها با ابهام
 .ستین آور تعجبگرا  مردم ینهادها یریگ شکل یند، کندروی روبهبا آن  هیمردم روس
شهد،   جهاد یا هیروسه  ةدر جامعه  یعیوسه  یهها  یدگرگهون  1991اوت  یچند پهس از کودتها   هر
اقتهدار بهه    کهارگیری  بهه  یکههن بهرا   ی. الگوهها نداشت یادیز یدگرگون یاجتماع -یاسیس یساختارها
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 ب،یه . بهه ههر ترت  گرفهت  یشهکل مه   زیه ن دیجد یکه روابر اجتماع یحال بقا ادامه دادند، در یتالش برا
 نیه ا ی. تنهها روابهر اقتصهاد   سهاخت را مطرح  دینظام جد جادیضرورت ا ن،یشینظام پ ةندیافز بیتخر

زیهر  را  اسهت یو تبهکار کهه جامعهه و س   ییایماف یها نساخته بود. ظهور شبکه ریناپذ ضرورت را اجتناب
 ،یرقهانون یغ یهها  اقهدام  شیاست. افهزا  هیروس پساشورویدوران  یها یژگیخود قرار داده بود، از و ریتأث
 ریشهرا  ه،یروسه  ةبرجسهت  یاسه یس یهها  از چههره  یکی انیکرد. به ب جادیا هیرا در روس یدشوار ریشرا

هها، طبقهات،    است. گروه یدار هیسرما ای از جامعه تر دهیچیپ اریکشور بس نیدر ا یجامعه پس از فروپاش
جامعهه   نکهه یا یجا ند. بها یجا شدن اجتماع مردم در حال جابه ةواقع هم نخبگان، کارگران، دهقانان و در

 .شد یگسترده مشاهده م صورت به یثبات یباشد، آثار و شواهد ب یو ترق حال رشد در ینیمع یبا الگوها
در دو دورة ریاست جمههوری یلتسهین و دو دورة اول، سهرس دورة سهوم ریاسهت جمههوری       
والدیمیر پوتین، رویکردهای متفاوتی نسبت به نهادهای جامعة مهدنی شهکل گرفهت. یلتسهین در پرتهو      

ساالری توجه داشت. در حالی که پهوتین بها تأکیهد     های مردم گرای خود به تقویت ارزش سیاست غرب
ههای خهود قهرارداد. او بهه همهة       های اوراسیایی، نقهش و جایگهاه دولهت را اسهاس سیاسهت      بر ارزش
و  ((Henderson, 2011, 17هههای یلتسههین بههرای ایجههاد و تقویههت جامعههة مههدنی پایههان داد    تههالش

ههای شههروندان و ههم در     د. این رونهد ههم در فعالیهت   تمرکزگرایی فزاینده را در روسیه عینیت بخشی
 های گسترده یافت.   روابر آنان با قدرت سیاسی بازتاب
گرا را  در گرجستان انقالب گل سرخ، میخاییل ساکاشویلی غرب 2003هنگامی که در پایان سال 

هبهران روسهیه   ای از رخدادها شکل گرفت که با تشدید نگرانی ر در این کشور به قدرت رساند، زنجیره
گرای آن به  تبار را در برابر رهبر غرب ( رهبر روس2004همراه شد. سرس، در اوکراین انقالب نارنجی )

( ایهن  2005ای در قرقیزسهتان )  های پوتین بیشتر شد. با انقالب الله پذیرش شکست وادار کرد و نگرانی
ها  رهبران اقتدارگرا در همة جمهوریها،  (. در پاسخ به این دگرگونی1389روند گسترش یافت )کوالیی، 

در روسیه  2007و  2006های  از جمله روسیه، فشار بر نهادهای جامعة مدنی را شدت بخشیدند. در سال
در مهورد   18قوانین بازدارنده و محدودکنندة فعالیت این نهادها به تصویب رسید. تصویب قانون شمارة 

های حقوق بشری جهان محکهوم   سیاری از فعاالن و سازمانهای غیردولتی در روسیه را ب فعالیت سازمان
(. ایهن  Buxton and Konovalova, 2012کردند و آن را عامل نقض حقوق شهروندان روسی دانسهتند ) 

هها را تجربهه    های غیردولتی در کشورهایی که این دگرگونی رخدادها سبب شد با توجه به نقش سازمان
(.  ,2013Dzhibladzeبهرآورد شهوند )  « عوامل خارجی»سیه به منزلة های غیردولتی در رو کردند، سازمان

افزایش مداخله و نفوذ آمریکا و اروپا در کشورهای پیشین اتحاد شوروی، سبب شد مقاومت بیشتری در 
 این کشورها در برابر افزایش فعالیت نهادهای جامعة مدنی ایجاد شود. 
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ههای   فضای جدیدی برای فعالیت سهازمان  در دورة دمیتری مدودیف 2011-2010های  در سال
های غیردولتی اقدام کهرد   او برای اصالح قانون فعالیت سازمان (.Davydova, 2013نهاد ایجاد شد ) مردم

 44نشهان داد کهه    ای . مطالعهه (Henderson, 2011, 27)هها فهراهم شهود     تری برای آن تا شرایر مناسب
، (Beissinger, 2012, 93کننهد )  دولت کمك دریافهت مهی   های غیردولتی در روسیه از درصد از سازمان

اش، همهین رویکهرد ادامهه یافهت. بهر       ولی با بازگشت پوتین به قدرت در دورة سوم ریاست جمهوری
ههای پهوتین برگهزار     مورد تظاهرات عمومی علیه سیاسهت  500، 2012ها در سال  اساس برخی گزارش

  . (Pustyntsev, 2013)نفر هم دستگیر شدند  5000شد و 

گیهری جامعهة    های ارتباطی جدید در روسیه، سهبب شهده تها شهکل     گسترش استفاده از فناوری
مدنی در فضای مجازی مطرح شود. محدودشدن امکانات ایجاد جامعهة مهدنی در شهکل سهنتی آن، بها      

نیمهی از مهردم    2012در سهال   توجه روزافزون به جامعة مدنی مجازی در روسهیه همهراه شهده اسهت.    
های اجتماعی هم فعهال بودنهد    درصد آنان در شبکه 75کردند، در حالی که  یه از اینترنت استفاده میروس
(Beissinger, 2012, 96)   ،بسیاری بر این باورند که این فضای مجازی و تقویت جامعة مهدنی مجهازی .

ه به نقش اسهتوار  به سهم خود سبب تأثیر بر زمینة فعالیت نهادهای مدنی خواهد شد. این دیدگاه با توج
       روست. های جدی روبه و قاطع دولت در جامعة روسیه با مخالفت

  اندازهای ایجاد جامعة مدني در روسیه چشم

زمینهه   نیه . در ادارد یا ژهیه کشهور اعتبهار و   نیا یاسیتوجه به فرهن  س ه،یروس یها استیس لیتحل در
 یبهر رفتارهها   یخیعوامهل تهار   ریتهأث  و یاسه یس یرفتارها ینسبت به دولت، چگونگ یعموم برداشت

. در فرهنه   ردیه گ یمورد توجهه قرارمه   هیدر داخل و خارج و در سطح عام و خاص مردم روس یاسیس
تها   شهکل گرفتهه اسهت.    یاسیتفکر س یاصل یاز اجزا یکیو اقتدار متمرکز  ییتمرکزگرا هیروس یاسیس
در  انهه یگرا غهرب  یها شیبا گسترش گرا .کامل همراه بود ییحکومت خوب با اقتدارگرا ةدیا ،پتر وراند
در  یتوجهه بهه دولهت متمرکهز و قهو     از سوی دیگر، نرفت.  انیاز م یول ،شد فیتضع دهیا نیا ه،یروس
و  یبرداشهت در دوران اتحهاد شهورو    نیه گرفهت. آثهار ا   یکشور جها  نیا یخیدر سنت تارنیز  هیروس
 یدیه ناام انگریه ب ،یاتحهاد شهورو   ینهابود  پهس از  یهها  تجربه یول افت،یآن ادامه  یا توده یها تیماح
در مهورد فرهنه     ها یواقع، بررس کشور است. در نیدر ا دیجد یاقتصاد -یاسیمردم از نظام س ةندیفزا
 ه است.  شکل گرفت یریچشمگ یها یدگرگون 1990 دهةکه در آغاز  دهد ینشان م هیروس یاسیس

و افهزایش قهدرت دولهت     ییتمرکزگرا ةدیا ،یاقتصاد -یاسیس ةگسترد یها یبا توجه به دشوار
 یا و منطقهه  یعوامهل محله   ،هیدر روس یاجتماع یو رفتارها ها دگاهید یقوت گرفت. در بررس گریبار د
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در دوران یلتسین تا حد زیادی در نظام فدرال تمرکززدایی دنبهال شهد. ایهن رونهد در      مؤثرند. اریبس زین
مرکز دولت در مسکو را بر مناطق و واحهدهای فهدرال   دوران پوتین پایان یافت و او بار دیگر قدرت مت

 -یاسه یس یمتفهاوت بهه فضها    یها دگاهید ،یاقتدار رهبران محل ،ینژاد ،یعوامل اقتصاد استوار ساخت.
 هیهها در روسه   فرهنه   خهرده  یریه گ در شهکل  یخیو تهار  یعوامل فرهنگ وموجود در کشور  یاجتماع

کهرده و   جادیدر آن ا ییها شکاف یعموم یستارهایر اد یو دگرگون یچند تحوالت اجتماع مؤثرند. هر
در پی دگرگونی در نگهرش رهبهران روسهیه نسهبت بهه خهود و       رسانده است.  بیآن آس یکرارچگیبه 

گرایانهه و اوراسهیاگرایی در روسهیه، بهرای تقویهت تمرکزگرایهی و        ههای ملهی   جهان و تقویت گهرایش 
در نهایت تضهعیف و حتهی تهالش بهرای نهابودکردن       های اساسی مردم و گردانی از باور به آزادی روی

های سیاست خهارجی روسهیه )کرمهی،     جایی در گفتمان نهادهای مدنی در روسیه زمینه فراهم شد. جابه
 گرایان فراهم کرده است. ( شرایر را برای دولت72-63، ص1384

ههای غربگهرا    گرشهای کافی برای کنارزدن ن گرایان روسیه، شواهد و نشانه اوراسیاگرایان و ملی
های آمریکها بهرای    های پیرامونی روسیه و تالش های رنگی در جمهوری دست آوردند. رخداد انقالب به

های غربگهرا در ایهن کشهورها، تمرکززدایهی از قهدرت را در روسهیه متوقهف         به قدرت رساندن دولت
پها و آمریکها نیهز راه را    های سیاسهی بهاز در ارو   اعتمادی میان روسیه و نظام ساخت. روند روزافزون بی

ههای   های تمرکزگرایی فزاینده همهوار کهرده اسهت. بهه ناکهامی در ایجهاد گشهایش        برای گسترش دامنه
شود. برخالف رونهد اولیهة توزیهع     ساالر و مرکززدایی در نظام فدرال روسیه در این زمینه اشاره می مردم

در روابر قدرت در داخهل روسهیه شهکل    قدرت با نهادهای مدنی و نیز در جامعة سیاسی، تحوالتی که 
گرفت و سرشت قدرت سیاسی در این کشور، همراه با آثار فرهن  سیاسی آن، سهبب شهد تها رشهد و     

 ای گیری جامعة مدنی مجازی، خهود پدیهده   پایداری جامعة مدنی در روسیه متوقف شود. هر چند شکل
لبته، با در نظر گرفتن سهیطرة نقهش و   جدی است که بر دامنة کنش نهادهای مدنی تأثیر خواهد داشت. ا

 نفوذ دولت، این تأثیرگذاری بسیار کند خواهد بود.       
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