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فرزاد کلبعلي
دکتری علوم سیاسی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 1392/12/18 :تاریخ تصویب)1393/08/05 :
چکیده
بسیاری از ناظران حوزة سیاست ،فروپاشی اتحاد شوروی و از میان رفتن حزب کمونیست را گامی بلند در مسیر
مردمساالر شدن روسیه برآورد میکردند  ،ولی در پی تحوالت نخستین دهه پس از تجزیة اتحاد شوروی آشکار
شد که این روند با چالشهای اساسی روبه روست .ضعف شدید جامعة مدنی در این کشور همراه با تداوم قدرت
متمرکز دولت ،جنبههای پیچیدة این دگرگونی را مشخص میکند .پرسش اصلی این نوشتار این است که موانع
شکل گیری جامعة مدنی در روسیة پساشوروی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ،دو سؤال فرعی هم طرح
میشود :جامعة مدنی چیست؟ و چه عواملی سبب تضعیف جامعة مدنی در روسیة پساشوروی شده است؟ فرضیة
نویسندگان این است که عناصر تضعیفکنندة جامعة مدنی ،همان اصلیترین عناصر تولید نابرابری در روسیة
پساشوروی است که به صورت سیستماتیك و در روندی مدیریتشده ،جامعة مدنی را تضعیف کرده است.
نویسندگان این نوشتار با روش توصیفی– تحلیلی ،بررسی خود را با استفاده از کتابها و مقالههای فارسی و

انگلیسی در این زمینه و بهرهگیری از منابع اینترنتی انجام دادهاند.
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مقدمه
انقالب اکتبر  1917به رهبری والدیمیر لنین و نیز نابودی نظام تزاری در روسیه ،انتظار انتقال بهه نظهامی
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
اینبار داعیة نمایندگی طبقة بالندة تاریخ ،طبقة کارگر ،را مطرح ساخته بود ،این آرزو را به سرابی تبهدیل
کرد .لنین در مسیری جدا از تحوالت جوامع سرمایهداری ،با سهرردن قهدرت حهزب کمونیسهت اتحهاد
شوروی به مسیر تقویت قدرت متمرکز دولت ،مجال شکلگیری نهادههای مهدنی را در ایهن کشهور از
میان برد ( .)Ponton, 1994حزب کمونیست به هستة اصلی نظام سیاسی اتحاد شوروی تبدیل شد .ایهن
روند سبب شد امکان ایجاد و شکلگیری هرگونه نهاد غیردولتی در روسیة شهوروی از میهان بهرود .در
واقع ،حزب کمونیست چنان در همة نهادهای دولتی و حکومتی گسترده شد کهه جهایی بهرای تحهر
دیگر نهادها باقی نماند .دولتی که باید بر پایة آرای مارکس در مسهیر نهابودی قرارمهیگرفهت ،خهود بهه
بزرگترین و قدرتمندترین دولت تاریخ تبدیل شد(کوالیی.)1392 ،
با آغاز دگرگونیهای وسیع سیاسی و اقتصادی در اتحاد شوروی از دورة میخاییهل گوربهاچف،
بار دیگر امید به تشکیل و تقویت نهادهای مدنی و شکلگیری جامعة مدنی در این کشهور مطهرح شهد.
از همان نخستین ماههای اجرای برنامههای اصالحات گورباچف ،اشکال گوناگون مخالفهت و مقاومهت
در این کشور آشکار شد .به این ترتیب ،بار دیگر چالشهای دمکراتیكسازی در روسهیه ابعهاد پیچیهدة
خود را به نمایش گذاشت .در این میان ماهیت دولت و استقالل آن ،بزرگتهرین عامهل بازدارنهده بهوده
است .اما این عنصر با وجود تقویت روند تضعیف جامعة مدنی ،عامل درونی تضعیف جامعة مهدنی در
روسیه نیست ،بلکه تنها متغیری تقویهتکننهده اسهت .عامهل درونهی تهدوین و تکهوین سیاسهتهها و
گرایشهای تضعیف جامعة مدنی جدید در روسیة پساشهوروی ،ماهیهت تمرکزگهرای نظهام سیاسهی و
مهمتر از آن پایههای تهاریخی نیروههای اجتمهاعی شهکلدهنهدة نظهام سیاسهی ،یعنهی دیهوانسهاالران
دولتگرایند.
تحوالت واپسین ماههای حیات اتحاد شوروی نشان داد انتقال به نظام دمکراتیهك ،در جامعههای
که قرنها نفوذ مطلقة دولت متمرکز را تجربه کرده و بنیانهایش در نظهام ایهدلولوکیك اتحهاد شهوروی
استحکام بیشتری هم یافته ،تا چه اندازه دشوار و پردردسر خواهد بود .با فروپاشی نظهام کمونیسهتی در
پایان سال  ،1991در دو دورة ریاست جمهوری بوریس یلتسین ،نظام سیاسی روسهیه ،شهرایر را بهرای
تکوین و گسترش نهادهای مدنی فراهم کرد .در این دوره با گشایش عرصهة فعالیهتههای اقتصهادی و
شکلگیری احزاب و نهادهای گوناگون غیردولتی و مستقل ،جامعة روسیه شرایر کهمنظیهری را تجربهه
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کرد .ولی این دوره چندان نرایید .با به قدرت رسیدن والدیمیر پوتین ،دوباره فعالیت نهادههای مهدنی بها
دشواریهای فزاینده روبهرو شد .پوتین بها طهرح ایهدة «دیکتهاتوری قهانون»( )Sakwa, 1996, p. 96بهه
گونهای ،به سیاستهای دوران اتحاد شوروی بازگشت و روند شکلگیری و گسترش جامعهة مهدنی را
با چالشهایی جدی روبهرو ساخت .او در جههت مخهالف سیاسهتههای دورة یلتسهین ،حتهی اقتهدار
نهادهای فدرال را نیز دوباره بر نهادهای محلی برقرار ساخت ) .(Ross, 2003جنه در چچهن موجهب
برتری مفهوم امنیت بر آزادی شد که گرایشی پرقدرت و تاریخی در روسیه است .بهه ایهن ترتیهب ،بهار
دیگر امید به شکلگیری جامعة مدنی در روسیه رو به نابودی نهاد .تشدید فشهارها بهر نهادههای مهدنی
مانند رسانههای مستقل و روزنامهنگاران منتقد از ویژگیهای تحوالت روسیة دوران ریاسهت جمههوری
پوتین است .بر اساس برخی برآوردها در پی ناکام مانهدن تجربهة «سوسیالیسهم مهدل روسهی» ،پهس از
فروپاشی اتحهاد شهوروی ،اینهك فراینهدی از شهکل گیهری «سهرمایهداری روسهی» در حهال تکهوین
است ) .(Sakwa, 1996, p. 89هرچند بسیاری بر این بهاور بودنهد کهه رونهدهای داخلهی و خهارجی و
دگرگونیهای اقتصادی -اجتماعی در عصر جهانیشدن ،این تحول را اجتنابناپذیر کرده اسهت (قهوام،
 ،1382ص  .)324-146پرسش اصلی این مقاله این است :موانع شکلگیهری جامعهة مهدنی در روسهیة
پساشوروی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ،دو سؤال فرعی هم طرح میشود :ارکان جامعهة مهدنی
کدام است؟ چه عواملی به تضعیف جامعة مهدنی در روسهیة پساشهوروی منجهر شهده اسهت؟ فرضهیة
نویسندگان این است که عناصر تضعیفکنندة جامعة مدنی ،اصلیترین عناصر تولید نابرابری در روسهیة
پساشوروی است که بهصورت سیستماتیك و در روندی مدیریتشده ،در پهی تضهعیف جامعهة مهدنی
است .نویسندگان با روش توصیفی– تحلیلی بررسی خود را انجام دادهاند.

جامعة مدني در روسیه
تعریفهای متفاوتی از جامعة مدنی وجود دارد .آنگونه که بهژورن بکمهان مهیگویهد« :ایهن مفههوم در
نظریة سیاسی غربهی ،تهاریخی از ابههام دارد» ) ،(Beckman, 1997, p.1بها ایهن حهال «جامعهة مهدنی»
مفهومی جدید است .تکوین نهایی آن به دورة شکلگیری دولهتههای ملهی ،گسهترش سهرمایهداری و
جدایی نهاد دین از دولت برمیگردد« .جامعة مدنی» ساختی از حوزة روابر اجتماعی است که در برابهر
دولت قرارمیگیرد؛ اما ،در برابر دولت قرارگرفتن به معنای تضهاد و تقابهل آن بها دولهت نیسهت ،بلکهه
منظور حایلشدن جامعة مدنی میان فرد و ساخت قدرت سیاسی یا دولت است .جامعة مهدنی در میهان
دولت است .جامعة مدنی حوزهای از روابر اجتماعی است که از دخالت قهدرت سیاسهی آزاد اسهت و
مجموعهای از نهادها ،مؤسسات ،تشکلها ،انجمنها و گروههای خصوصی و مهدنی (غیردولتهی) را در

322

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

بر میگیرد .الری دایموند جامعة مدنی را حوزة زندگی اجتماعی سازمانیافته ،خودآفریننهده 1بههشهدت
خودیاریگر و مستقل از دولت میداند که خودمختار و پهایبنهد بهه نظمهی حقهوقی یها مجموعههای از
قوانین مشتر است .جامعة مدنی به شکل کلی با جامعه متفاوت است و شهروندان در عرصة عمهومی
به بیان خواستهها ،منافع ،اندیشهها و تبادل اطالعات میپردازنهد .جامعهة مهدنی کلیتهی اسهت کهه بهین
عرصة خصوصی و دولت قرارمیگیرد.
از نگاهی دیگر ،تشخیص جامعة مدنی از دولت ،محصول اندیشة سیاسی قرنههای هجهدهم و
نوزدهم در غرب بود .برقراری چنین تمایزی میان دولت و جامعهة مهدنی ،واقعیهت فروپاشهی سهاخت
دولت مطلقه و پیدایش دولت لیبرال و حوزة بازار آزاد را منعکس مهیکهرد (بشهیریه ،1374 ،ص .)329
مارکس نیز معتقد بود منظور هگل از جامعة مدنی همین حوزة روابر اجتماعی تولید و نیروههای تولیهد
است .جامعة مدنی عرصة قدرت اجتماعی است ،در حالی که دولت عرصهة قهدرت سیاسهی و آمرانهه
است (بشیریه ،1386 ،ص .(567
تقریباً همة نظریهپردازان تاریخ و جامعة اروپا پذیرفتهانهد کهه تهاریخ روسهیه از نظهر تهاریخی و
نهادی مشابه تاریخ اروپا نبوده است .تحول نهادی تاریخی که به شکلگیهری جامعهة مهدنی و نهادههای
مستقل از دولت و نیروهای اجتماعی و طبقات مستقل منجهر شهود ،در روسهیه وجهود نداشهته اسهت.
ویژگیهای تاریخی جامعة روسیه امکان پیدایش نیروهای اجتمهاعی خودمختهار و نهادههای اجتمهاعی
خودکفا و مستقل از دولت را از میان برده است.
شریف ماردین محقق برجستة تر تأکید دارد که جامعة مدنی رؤیایی غربهی اسهت .او مهدنیت
و فرهن مدنی را میراث مشتر تمدنهای بشهری مهیخوانهد کهه در تهاریخ خاورمیانهه نیهز فهراوان
مشاهده میشود .اما جامعة مدنی به منزلة پدیدهای مبتنی بر حکومت قانون و استقالل جامعهه و فهرد از
دولت ،محصول تجربة تاریخی تمدن غربی است.
در دیدگاه مارکس ،جامعة مدنی حوزة روابر اقتصادی تولید یعنی «زیربنا» اسهت کهه مجموعهه
روابر افراد و نیروهای اجتماعی و طبقات را در بر میگیرد .از سوی دیگهر «روبنها» کهه دولهت و نههاد
حقوقی ،سیاسی ،مذهبی ،ایدلولوکیك و آگاهی اجتماعی را در بر دارد ،با منطق مهادی توسهعة «زیربنها»،
یعنی ساختار اقتصادی و روابر تولید ،شکل میگیرد .در نتیجه از منظر اقتصهاد سیاسهی ،جامعهة مهدنی
رابطهای مستقیم و نزدیك با اشکال سیاسی حقوقی موجود دارد .تنهها هنگهامی کهه جامعهه و نیروههای
مادی آن به سطح معینی از توسعه برسند ،امکان پیدایش جامعة مدنی در معنای دوم فراهم مهیآیهد کهه
پیششرط توسعه و دموکراسی و گاه حتی هممعنای آن شمرده میشود.
1. self-generating
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نهادهای مدني در روسیة پساشوروی
با اجرای سیاست گالسنوست از دوران گورباچف ،رسانهههای گروههی در اتحهاد شهوروی بهه طهرح
مسالل گوناگونی پرداختند که پیش از آن ،اجازة بحث در موردشان وجود نداشهت .آزادی بیهانی کهه در
انتشار نشریههای گوناگون آشکار شد ،با اجرای اصالحات اقتصادی با دشواریهای مالی روبههرو شهد.
مرکز اطالعات فدرال برای تنظیم سیاستهای دولتی تشکیل شهد ،ولهی ایهن نگرانهی همچنهان وجهود
داشت که عملکرد رسانههای روسیه را بهشکل کامهل زیهر نفهوذ خهویش قراردههد .پهس از سهرکوب
پارلمان توسر ریاست جمهوری (کوالیی ،)1392 ،فشار بر رسانههای مخالف دولت شدت یافت .ایهن
محدودیتها برای شبکههای تلویزیونی بیشتر بود .اقدامهای دولت در محدودسازی فعالیت رسانهههای
جمعی انتقادهای شدیدی را به دنبال داشت و بهکارگیری سیاستههای دوران کمونیسهم محکهوم شهد.
ولی فعالیت آزاد رسانهها در روسیه ،بهیش از آنکهه از سهوی سانسهور دولتهی تهدیهد شهود ،از سهوی
باندهای مافیایی تهدید شد .در سال  1993دستکم  25روزنامهنگار در روسهیه بهه قتهل رسهیدند .نیهاز
شدید مالی رسانههای ارتباط جمعی ،نفوذ باندهای مافیایی را در آنها تسهیل میکرد.
در این بخش چگونگی فعالیت برخی نهادهای مدنی را بررسهی مهیکنهیم تها میهزان مشهارکت
مستقل مردم در برابر دولت ،در آنها مشخص شود .بها اجهرای اصهالحات وسهیع در جامعهة روسهیه،
دگرگونیهای اساسی در آن رخ داد .ولی در زمینة فرهن و فرهن سیاسی موانع جدی وجهود داشهته
است .انقالب سیاسی و بازاریسازی اقتصاد ،در فرهن روسیه تغییرههای جهدی ایجهاد کهرد .آکهادمی
علوم اتحاد شوروی که مدتها بهدلیل رکهود ،زیهر شهدیدترین انتقادهها قرارداشهت ،پهس از اسهتقالل
روسیه مورد توجه جدی قرارگرفت .آزادی عمل آکادمی علوم روسیه ،مانند مطبوعهات ایهن کشهور بهه
بهای از دستدادن حمایتهای جدی مالی دولت بهدسهت آمهد .در حهالی کهه طبقهة متوسهر قهدیمی
روسیه در حال نابودی بود ،طبقة جدیدی از روشنفکران از درون نظام پیشهین سهر بهرآورد .مشهکالت
اقتصادی پس از فروپاشی ،طبقة متوسر روسیه را از میان برد .روشهنفکران آزادیخهواه بهه گهرایشههای
ملیگرایانه گرویدند و در برابر نتایج تباهکنندة اصالحات اقتصادی به شیوة غربی به درونگرایهی روسهی
توجه نشان دادند.

نهادهای دیني
کلیسا و مذهب در روسیة تزاری حامی و همکار نزدیك نظام سیاسهی بهود و اهمیهت ویهژهای داشهت.
سیاستهای ضدمذهبی دولت کمونیستی نتوانست گرایشهای مذهبی را در جامعهة اتحهاد شهوروی از
میان ببرد .یلتسین هم پس از فروپاشی اتحاد شوروی نقش کلیسا را در سنتههای ملهی روسهیه مطهرح
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کرد .پیش از او ،گورباچف در چارچوب سیاستهای بازسازی اجتماعی روسیه ،دوباره فعالیهت کلیسها
را توسعه داد و اجازة برگزاری مراسم هزارة کلیسای ارتدوکس روسیه را صادر کرد .رهبهری فدراسهیون
روسیه به احیای کلیسای ارتدوکس هم توجه داشت؛ بههویهژه والدیمیهر پهوتین کهه از احیهای اعتبهار و
عظمت روسیه سخن میگوید ،موجب تشویق کلیسای ارتدوکس برای توسهعة فعالیهتههای آن شهده
است .فرستادن مبلغان دینی ،ایجاد کلیساها ،چاپ و نشهر کتهابههای دینهی و توزیهع رایگهان در میهان
مردم ،تأسیس مدارس و آموزشگاههای مختلف و فرستادن روحانیون از جملة آنان بوده است.
بیش از  45میلیون مسلمان در اتحاد شوروی زندگی میکردند که حهدود سههپهنجم آنهها در
آسیای مرکزی ،یكپنجم در منطقة ولگا و اورال و یهكپهنجم نیهز در قفقهاز سهکونت داشهتند .عناصهر
فرهن اسالمی در میان جوامع مسلماننشین اتحاد شوروی وجود داشهت ،ولهی بها توجهه بهه کهاهش
شدید فعالیت مساجد و نهادهای مذهبی ،انسجام فرهنگی در میان آنها نیهز بههشهدت کهم شهد .نظهام
کمونیستی از اسالم به منزلة جایگزین جدی سیاسی در هراس بود و آن را از نهادههای جامعهة فئهودالی
مهیدانسههت (بنیگسههن .)1370 ،در برابههر فشههارهای حکومهت کمونیسههتی ،مسههلمانان اتحههاد شههوروی
درونگرایی فزایندهای را در پیش گرفتند.
مسلمانان اتحاد شوروی نیز که پس از هندوستان ،بهزرگتهرین اقلیهت مسهلمان را در کشهوری
غیراسالمی تشکیل داده بودند ،با اجرای سیاستهای پرسهترویکا و گالسنوسهت گوربهاچف بهر دامنهة
فعالیتهای خود افزودند .گورباچف آزادسازی فعالیتهای مذهبی را به منظور تقویهت حامیهان برنامهة
اصالحات خود دنبال میکرد .ولی پس از شکست سیاسهتههای غهربگرایانهه در سیاسهت خهارجی
روسیه به عامل اسالمی توجه ویژهای شد .در چارچوب دیدگاههای غهربگرایهان بهر تهدیهد اسهالمی
تأکید میشد ،در حالی که ملیگرایان و اوراسیاگرایان ،بیشتر به نزدیکی با جهان اسهالم و بههرهگیهری از
عامل اسالمی در برابر غرب توجه دارند.

احزاب و گروههای سیاسي
پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،احزاب و گروههای جدیدی با گرایشهای سوسیالیسهتی ،در مخالفهت
با اجرای برنامههای بازاریسازی در روسیه شکل گرفهت .بسهیاری از آنهان از اعضهای پیشهین حهزب
کمونیست اتحاد شوروی بودند .از دیدگاه آنان ،سوسیالیسهم ایهدهای نههایی بهرای ایجهاد یکبهارة آن در
جامعه نیست ،بلکه فرایندی تدریجی و طوالنی است که در آن بایهد اشهکال جدیهدی از مهردمگرایهی
اقتصادی و سیاسی شکل بگیرد .بسیاری از گروههای سوسیال دمکهرات روسهیه از بازمانهدگان اعضهای
حزب کمونیست اتحاد شوروی بودند .هدف اصلی آنهان ،نخسهت هشهداردادن بهه دیگهران در مهورد
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احتمال وقوع کودتا ،و دوم تقویت فرایند اصالحات همهجانبه بود .در برنامة این جنبش ،بهه اصهالحات
اساسی برای تحقق آزادی و مردمساالری تأکید شد.
پس از رفع ممنوعیت از فعالیت حزب کمونیست در نهوامبر  ،1992در فوریهة  1993کنگهرهای
در خارج از مسکو برای احیای آن برگزار و گنادی زیوگانف رلیس کمیتة مرکزی آن برگزیهده شهد کهه
بیانگر نزدیکی حزب کمونیست به ملیگرایان و مهیهنپرسهتان بهود .حهزب کمونیسهت روسهیه برنامهة
آمریکاییکردن روسیه را محکوم کرد و خواستار متوقف شدن آن شد .این حزب با بهیش از  550ههزار
عضو ،بزرگترین تشکیالت سیاسی را در این کشور دارد .ایهن حهزب در کنهار تأکیهد بهر ایهدلولوکی
مارکسی -لنینی ،به ایجاد اقتصاد مختلر توجه میکند.
یکی از شاخههای مهم حزب کمونیست اتحاد شوروی اتحادیهة سراسهری جوانهان کمونیسهت
(کومسومول) بود که نفوذ و اعتبار جهدی در جامعهة اتحهاد شهوروی داشهت و مجهری سیاسهتهها و
برنامههای حزب کمونیست بود .برداشت جوانان نسبت به تحول در جامعة روسیه از سهالههای پایهانی
اتحاد شوروی همواره بدبینانه بوده است .جوانان روسیه بهتدریج ،در بحرانهای سیاسهی حضهور خهود
را آشکار ساختند.
گروههای میانه و لیبرال با تشکیل «اتحادیة دمکراتیك» از سال  1988گسترش خهود را آغهاز
کردند .تأکید آنان بر اولویت حقوق فردی بر امور دولتی و اجتماعی یا ملی بود .از دیهدگاه آنهان دولتهی
قوی میتوانست حقوق و آزادیههای فهردی و وحهدت و اقتهدار روسهیه را پهس از فروپاشهی اتحهاد
شوروی تضمین کند .احزاب دمکرات روسیه نیز تعداد زیادی از گروههای مهیهنپرسهت و ملهیگهرا را
متشکل ساختند .یکی از معروفترین ایهن احهزاب «حهزب لیبهرال دمکهرات روسهیه» بهود .والدیمیهر
کیرینفسکی رهبر این حزب اعالم کرد که تمامی فعالیتهای سیاسی گروههای سیاسی را بایهد متوقهف
کرد و تنها به امور اقتصادی توجه نشان داد .او به ایجاد دولت قدرتمند روس توجه داشهت .بازگشهت
به مرزهای تاریخی روسیه در سخنان او بارها مطرح شده است.
در میان احزاب و گروههای فعال در روسیه ،گروههای ملیگرا نیز در خور توجه اسهت .برخهی
از آنها ملیگرایان روس و عدة دیگری کمونیستههای جدیدنهد .گهروه «پامیهات» (خهاطره) یکهی از
معروفترین گروههای ملیگراست که در آغاز دهة  1980در واکنش به تهدید نابودی بناههای تهاریخی
در مسکو شکل گرفت .در میان احزاب و گروههای سیاسی روسیه ،عدهای سلطنتطلب و چند حهزب
حرفهای فعال در زمینة محیر زیست نیز وجود دارند.
گونههای مختلف ملیگرایی در روسیة پساشوروی شکل گرفته است .بلشویكهای ملهی یکهی
از این گروههاینهد کهه ملهیگرایهی روسهی را بهه جهای جههانگرایهی بلشهویكهها مطهرح کهردهانهد.
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نواسالوگرایان بر سنتها و نهادهای ناب روسی و در بازسازی روسیه بر سنتهای تهاریخی -فرهنگهی
ویژة آن تأکید داشتند .ملیگرایان سلطنتطلب بخش دیگری از این گروهها را بهوجهود آوردنهد .آنهها
نیز با آموزههای کلیسای ارتدوکس رابطهای نزدیك برقرار کردهاند (.)Knox, 2005, pp. 132-155
بیشتر گروههای ملیگرای تندرو و امرراتوریطلبهان روسهیه خواسهتار وحهدت جمههوریههای
جداشده از یکدیگر شدند .برخی از آنها نیز تشکیل دولت روسی ناب را مطرح میکنند .تشکیل نخبگان
جدید روسیه هم با دگرگونی در ساختارهای اجتماعی ارتباط مستقیم دارد .جامعهشناسان دو دیهدگاه در
این مورد دارند .دیدگاه نخست از اندیشة «حفظ و بازتولید نخبگان» سرچشمه میگیرد .بر ایهن اسهاس،
بخشی از نومنکالتورا فرصت یافت پس از فروپاشی قدرت سیاسی پیشین ،خود را به سرمایة اقتصهادی
تبدیل کند و به قشر باالی جامعه بریوندد و مواضع برتر خود را حفظ کند .دیدگاه دوم ،به نظریة «تناوب
نخبگان» مربوط میشود .از این نظر ،روند اصالحات اجتماعی در کشورهای کمونیستی پیشهین ،چنهان
اساسی و بنیادین است که سبب تناوب نخبگان از راه ورود اقشار دیگر به آن خواهد شد.

نهادهای زنان در روسیه
در دوران کمونیسم ،باید هرگونه تبعیض نسبت به زنان در فعالیتههای اجتمهاعی و انحصهار آنهها در
مسالل خانواده از میان مهیرفهت .مشهارکت زنهان در دوران اتحهاد شهوروی در بخهشههای مختلهف
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی باالترین میزان را در جهان داشت و به  90درصهد کهل زنهان ایهن کشهور
میرسید .زنان  60درصد متخصصهان شهوروی در سهطح عهالی و متوسهر را تشهکیل داده بودنهد67 .
درصد پزشکان و  91درصد کتابداران زن بودند .حدود نیم میلیون زن در سطوح مدیریتی فعهال بودنهد،
ولی از نظر وضعیت حقوقی و سهطح درآمهد همهواره تبعهیضههایی نسهبت بهه آنهان وجهود داشهت.
اصالحات اقتصادی بر شرایر کاری زنان نیز تأثیرهای منفی داشته اسهت .در دوران کمونیسهم ،بهر پایهة
دستورهای حزب کمونیست ،زنان برای عضویت در همة سطوح مجامع نمایندگی سهمیههایی داشهتند.
در سالهای پایانی دورة اتحاد شوروی اهمیت اجرای ایهن سیاسهت رو بهه کهاهش گذاشهت .در دورة
شوروی ،زنان اعتبهار ویهژهای در سهازمانهها و نهادههای اجتمهاعی روسهیه داشهتند؛ ولهی در روسهیة
پساشوروی ،مانند همة کشورهای جهان در جایی که «قدرت» وجود دارد« ،زنان» حضور ندارند.
انتقال به نظام اقتصاد بازاری در روسیه به زنان آسیبهای بیشتری وارد کهرده اسهت 80 .درصهد
کسانی که شغل خود را از دست دادند زن بودند .گروه زنهان روسهیه کهه بهه عنهوان جنهبش انتخابهاتی
ثبتنام کرد ،از زنان عضو اتحادیة زنان اتحاد شوروی تشکیل شده است .گروهی از زنهان بازرگهان نیهز
اتحادیة زنان بازرگان روسیه را تشکیل دادند .در کنار این دو تشهکل ،مجهامع و سهازمانههای بسهیاری
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برای زنان و حقوق آنان فعالیت میکنند .مقامهای روسیه نیز ضرورت رفع تبعیضههای گسهترده علیهه
زنان را پذیرفتهاند .گروه روسی شرکتکننده در کنفرانس زنان پکن در سال  1995پهذیرفت کهه شهمار
زیادی از زنان روسی از بیکاری و فقر رنج میبرند و حقوق زنان را که تا دوسوم از حقوق مردان کمتهر
است یکی از نمادهای تبعیض علیه زنان مطرح کرد .زنهان روسهیه ههم در نهادههای سیاسهی و ههم در
نهادهای غیرسیاسی تالشهای خود را دنبال کردند.

تمرکززدایي در ساختار سیاسي دولتي
در پی فروپاشی اتحاد شوروی ،روابر رهبران مناطق (واحدهای تشکیلدهندة نظهام فهدرال در روسهیه)
در مسیر افزایش اختیارات خود تالشهای بسیاری را دنبال کردند .یلتسین بر پایهة نگهرش مهردمسهاالر
غربگرایانة خود ،توزیع قدرت به مناطق را در دستور کار خهود قهرار داد .مبهارزة مهردم چچهن بهرای
استقالل و گسترش امواج جداییطلبی همراه با تقاضاهای قوی خودمختاری ،رهبهران مسهکو را ناچهار
ساخت تا برای تأمین رضایت رهبران و مردم مناطق ،در مورد چگونگی توزیهع قهدرت بهه گفهتوگهو
برردازند .در سالهای زمامداری یلتسین ،فرایند توزیع قدرت در مناطق با جدیت دنبهال شهد ،ههر چنهد
هراس از تکرار فروپاشی اتحاد شوروی در فدراسیون روسیه ،کهه خهود از واحهدهای فهدرال تشهکیل
شده بود ،در برابر این سیاست مخالفتهای جدی را برانگیخت (کوالیی.)1390 ،
نظام فدرال روسیه یکی از مهمترین نمادهای تمرکز قدرت در روسهیه از دورة اتحهاد شهوروی
بوده است .با اینکه نظام کمونیستی در قانون اساسی خود را مبتنی بر توزیع قهدرت معرفهی کهرده بهود،
ولی یك دولت در واقع به طور کامل متمرکز و یکرارچه بود .با رخهداد جنه چچهن و اخهالفههای
دامنهدار میان مسکو و رهبران مناطق مانند تاتارستان ،این روند دچار اختالل شهد .بها ایهن حهال فراینهد
مردمیسازی در دورة یلتسین ادامه یافت .در رونهد گسهترش تروریسهم در روسهیه کهه جهداییطلبهان
روسیه آن را هدف قرار داده بودند ،گرایشهای مرکزگرایانه تداوم یافت .پهوتین از اواخهر دورة یلتسهین
به دگرگونی در این روند توجه نشان داد ،به گونهای که از آغاز سال  2000و زمامداری پهوتین ،روسهیه
به هفت بخش تقسیم شد تا هفت معاون رلهیس جمههوری ،مهدیریت منهاطق را بها کهاهش چشهمگیر
قدرت رهبران محلی برعهده گیرند (کوالیی.)1389 ،

موانع شکلگیری جامعة مدني در روسیة پساشوروی
نابودی اتحاد شوروی برای بسیاری ،آغازی برای شکلگیری جامعة مدنی در این کشور برآورد شد کهه
مههیتوانسههت نمههاد میههزان مشههارکت اجتمههاعی مههردم در ایههن کشههور باشههد ( Debra Javeline and
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 .)Lindemann-Komarova, 2010حزب کمونیست همة نهادههایی را کهه مهیتوانسهتند در ایهن زمینهه
نقش داشته باشند ،پیش از آن نابود کرده بود .رهبهران اصهالحگهرای غهرببهاور در روسهیه و حامیهان
اروپایی و آمریکایی آنها به این باور گرایش پیهدا کهرده بودنهد کهه روسهیه قهادر بهه جهذب و هضهم
ارزشها و هنجارهای مردمساالر غربی است .یلتسین و اطرافیان او تالش کردند تا عقهبمانهدگیههای
گوناگون و گستردة روسیه نسبت به غرب را با کمك آنان پایان بخشند .آنها برای ایجاد نظهامی جدیهد
بر پایة پذیرش مؤلفههای نظامهای مردمساالر غربی تالش خود را آغاز کردند .ولی آنچه در سهالههای
پس از فروپاشی در عرصة سیاست داخلهی و خهارجی فدراسهیون روسهیه شهکل گرفهت ،در راسهتای
هویت تاریخی -فرهنگی -سیاسی این کشور بوده است که در دوران روسیة تهزاری و اتحهاد شهوروی
نیز در اشکال گوناگون ادامه یافت .هر چند تحوالت بینالمللی و روندهای جهانیشدن ،تهأثیری عمیهق
بر جریانهای داخلی روسیه دارد ،روند تکامل ساختارهای اقتصادی -اجتماعی در داخل ایهن کشهور را
نباید کماهمیت دانست .ملیگرایی افراطی ،میراث پدرساالری ،بهرهکشی از زنان ،ناتوانی و فشار شهدید
بر بخش خصوصی و نفوذ باندهای مافیایی ،نبود یها ضهعف فرهنه مهدنی و احیهای قهدرت دولهت
متمرکز ،روند شکلگیری جامعه مدنی را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است.
با توجه به نابودی زمینة رشد نهادهای مدنی در دوران اتحاد شوروی ،پس از فروپاشی نیز توسعة
نهادهای مردمساالر با دشواریهای قابلتوجهی روبهرو بوده است .رشد مافیای قدرت کهه عرصههههای
سیاسی -اقتصادی را زیر کنترل خود قرار داده ،از مسالل مهم دوران پساشوروی در روسیه بهوده اسهت.
فعالیتهای گستردة مافیای اقتصادی -سیاسی در روسیه ،هرچند با روی کارآمدن پوتین دچهار اخهتالل
جدی شد ،ولی بهدلیل نفوذ عمیق در ساختارهای قدرت ،همچنان از عناصر مؤثر در تحوالت داخلهی و
خارجی این کشور است ،که به نوبة خود مشکالت اجتماعی را نیز تشدید کرده است.
برای در تحوالت فدراسیون روسیه ضروری است روند دگرگونیها از دوران اتحاد شهوروی
بررسی شود .در این زمینه شهناخت سهاختارهای سیاسهی دوران تهزاری و جریهان شهکلگیهری تفکهر
سیاسی و دولت در روسیة تزاری نیز اجتنابناپذیر است .در منطق برنامهههای مردمهیسهازی جامعهة
روسیه از زمان گورباچف ،بدون مرور پیشینة ساختارها و روندهای سیاسهی -اقتصهادی در ایهن کشهور
ممکن نیست .تالشهای او برای بازگشهت بهه «نظهام شهوراها» ،بهرای حفهظ نظهام سیاسهی در حهال
فروپاشی اتحاد شوروی بود .او احیای سنتهای بلشویسم را در این زمینه پایهه و اسهاس برنامهة خهود
قرار داد .برخی از شورویشناسان و روسشناسان تحول از کمونیسهم بهه مهردمسهاالری در روسهیه را
ضرورتی اجتنابناپذیر یافتند .دیگران به میراث دوران تزاری و دوران اتحاد شهوروی اشهاره دارنهد .بها
این حال دستیابی دمکراتها به قدرت در روسهیه را نبایهد بها برقهراری مهردمسهاالری اشهتباه گرفهت.
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فروپاشی نظام کمونیستی نیز به معنای تحقق مردمساالری در روسیه برآورد نمیشود (کوالیی.)1392 ،
ضعف نهادهای دولتی در روسیه ناشی از رشد سازوکارهای دیگر مانند جوامهع مهدنی نبهود .در
فدراسیون روسیه پس از نابودی ساختارهای رسمی حزب کمونیست ،حهزب جهای خهود را بهه مهردم
نداد .در روسیه فرایند جدیدی از «دولتسازی» شکل گرفت کهه بهه ضهرورت بیهانگر حاکمیهت ارادة
مردم نیست .در نظریة حاکمیت میتوان از راه تدوین و اجرای قانون اساسهی ،حاکمیهت قهانون ،تنظهیم
روابر مردم و هیئت حاکمه ،حاکمیت مردم را تأمین کرد .در روسهیة کنهونی ،ایهن هنجارههای حقهوقی
کمتر معنا مییابد .ترکیبی از دستهبندیهای طبقاتی ،نخبگان جدید و قهدیم و قهدرت دولتهی در تعامهل
قرارگرفتهاند .اصالحات گورباچف روابر قدرت را در رکیهم کمونیسهتی شهوروی دگرگهون سهاخت.
اجزای این نظام مانند قطعات یخ در حال ذوب از یکدیگر جدا شدند ،ولهی همچنهان وجهود داشهته و
دوباره با گذشت زمان و شرایر مناسب به یکدیگر پیوستهاند .بهرای نمونهه ،طبقهة «نومنکالتهورا» بها از
میانرفتن اتحاد شوروی از میاننرفته ،بلکه جایگاه خود را از دست داد.
برخالف انگلستان قرن نوزدهم که مردمساالری در جامعهای لیبرال براساس مالکیت خصوصهی
و قانون تکامل یافت ،مردمساالری سیاسی در روسهیه پایههههای اجتمهاعی مناسهب نداشهته اسهت .در
روسیه ،انقالب مردمساالر پیش از انقالب بورکوازی رخ داد .دگرگونیههای سیاسهی از پایهه و اسهاس
اقتصادی -اجتماعی خود که باید از آن ریشه میگرفت ،فراتر رفهت .مهردمسهاالری پهیش از لیبرالیسهم
ظاهر شد ،بنابراین در هراس از بهدست نیاوردن بنیانهای اجتماعی خهویش بهوده اسهت .روابهر میهان
ساختارهای اقتصادی ،اجتمهاعی و اقتهدار سیاسهی و هیئهت حاکمهه همچنهان در ابههام مانهد .پهس از
فروپاشی ،دمکراتها تالش کردند تا تودههای روسی را به شهروندان روسی تبدیل کننهد ،ولهی جنهاح
راست به «ملت روسی» توجه داشت.
ملیگرایی افراطی از مهمترین عوامل مهؤثر بهر تمرکهز قهدرت در روسهیه و بازداشهتن رشهد و
توسعة جامعه مدنی بوده است .با این حال شکل گرفتن احهزاب و گهروهههای ملهیگهرای افراطهی بهه
گونهای در این مسیر تأثیرگذار بودهاند .گرایشهای قومی -ملهی در روسهیه بها نفهوذ تهاریخی کلیسهای
ارتدوکس در این کشور درآمیختگهی بسهیار یافهت .ملهیگرایهی قهومی در ایهن کشهور بها گونهاگونی،
کثرتگرایی و فردگرایی در تقابلی آشکار قرار داشته است.
در حقیقت ،تناقض برآمده از درون تحوالت پس از فروپاشی شوروی این اسهت کهه از یکسهو
رشد جامعة مدنی به افزایش گروههای ملیگرای تندرو کمك کهرد؛ از سهوی دیگهر ،آنهان بها هرگونهه
کثرتگرایی و تنوع مورد نیهاز تقویهت جامعهة مهدنی سهر ناسهازگاری دارنهد).(Knox, 2005, p 133
همانگونه که یورگن هابرماس مطرح کرده است ،بدون وجهود فرهنه سیاسهی لیبهرال ،شهکلگیهری
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جامعة مدنی از قوام و دوام الزم برخوردار نخواهد شد ،زیرا فشار جنبشها و نیروههای غیرمهردمسهاالر
از استحکام آن جلوگیری و بقای آن را تهدید خواهد کرد.
برای بسیاری از گروههای میهنپرست که در جناح راست قرارمیگیرند ،نابودی اتحهاد شهوروی
نباید به مفهوم از میان رفتن قلمرو پهناور روسیه دانسته شود .دولهتگرایهان بهه اقتهدار متمرکهز دولتهی
توجه دارند .آنها بر تقویت توان صنعتی -نظامی روسیه تأکید مهیکننهد .از نظهر آنهان در شهرایر نبهود
زمینة اجتماعی توسعهیافته ،تنها نیروی قادر به تأمین و تضمین فعالیت نیروهای مهردمسهاالر در جامعهه
دولت قوی است .بنابراین ،برای انتقال از کمونیسم به مردمساالری لیبرال در شهرایطی کهه طبقهة لیبهرال
وجود ندارد ،از مرحلة مردم ساالری اقتدارگرا باید عبور کرد.
در کشوری که سنتهای نهادینهشدة مردمساالری در آن اند اسهت ،تقاضهای داشهتن دسهت
قوی اجتنابناپذیر است .بنابراین ،افزایش اقتدار ریاست جمهوری که سهرانجام از راه تأییهد پارلمهان و
نظام قانونی قدرت خویش را بهکار میگیرد ،اجتنابناپذیر دانسته شد .از میان رفتن نظام سیاسهی اتحهاد
شوروی با تشکیل رکیم سیاسی جدیدی با گرایشهای مردمساالر و جهتگیری اقتصهاد بهازاری دنبهال
شد .مبارزه با کمونیسم در روسیه و مبارزه برای تحقق مردمساالری و تجدیهد حیهات «دولهت روسهی»
تداوم یافت .با توجه به سنت دیرپای اقتدارگرایی و استبداد در روسیه ،تأخیر و کنهدی در مسهیر ایجهاد
نهادهای مردمساالر در این کشور طبیعی بهنظر میرسد .قانون اساسی روسهیه اختیهارات گسهتردهای بهه
ریاست جمهوری واگذار کرده است .تجارب روسیه پس از فروپاشی نظریة الکسی دوتوکویهل ،متفکهر
مشهور فرانسوی ،در مورد شکلگیری نهادهای مردمساالر را تأیید میکند .دوتوکویل معتقد بود «انقالب
موفقیتآمیز چندان دشوار نیست؛ بخش مهم کار ایجاد نظامی مردمگرا در پی آن اسهت ».ایهن موضهوع
دشوارتر میشود ،هنگامی که با شرایر بازسازی اقتصادی و بحرانهای برآمده از آن همراه شود.
نبود تجربه و ساختارهای مردمگرایانه در روسیه ،این تحول را با مشکالت جدی روبههرو کهرده
است .بسهیاری از روشهنفکران روسهیه اقتهدار گسهتردة بهوریس یلتسهین در بههرهمنهدی از حمایهت و
اختیارات وسیع قانون اساسی روسیه را تأیید کردند .ایجاد نهادهای مهردمسهاالر ،بههویهژه نظهام فهدرال
پایدار و مستحکم ،با دشواری خودآگاهی مردم روسیه در هم آمیخته است .فروپاشهی اتحهاد شهوروی،
هویت ملی و خودآگاهی را در روسیه کاهش داد .محدودشدن سهرزمین روسهیه و فشهارهای خهارجی
با ابهامهای داخلی پیوند یافته است .با توجه به مسهالل و مشهکالت اقتصهادی ،اجتمهاعی و روانهی کهه
مردم روسیه با آن روبهرویند ،کندی شکلگیری نهادهای مردمگرا تعجبآور نیست.
هر چند پهس از کودتهای اوت  1991دگرگهونیههای وسهیعی در جامعهة روسهیه ایجهاد شهد،
ساختارهای سیاسی -اجتماعی دگرگونی زیادی نداشت .الگوههای کههن بهرای بههکهارگیری اقتهدار بهه
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تالش برای بقا ادامه دادند ،در حالی که روابر اجتماعی جدید نیهز شهکل مهیگرفهت .بهه ههر ترتیهب،
تخریب فزایندة نظام پیشین ،ضرورت ایجاد نظام جدید را مطرح سهاخت .تنهها روابهر اقتصهادی ایهن
ضرورت را اجتنابناپذیر نساخته بود .ظهور شبکههای مافیایی و تبهکار کهه جامعهه و سیاسهت را زیهر
تأثیر خود قرار داده بود ،از ویژگیهای دوران پساشوروی روسیه است .افهزایش اقهدامههای غیرقهانونی،
شرایر دشواری را در روسیه ایجاد کرد .به بیان یکی از چههرهههای سیاسهی برجسهتة روسهیه ،شهرایر
جامعه پس از فروپاشی در این کشور بسیار پیچیدهتر از جامعهای سرمایهداری است .گروههها ،طبقهات،
نخبگان ،کارگران ،دهقانان و در واقع همة مردم در حال جابهجا شدن اجتماعیاند .بهجای اینکهه جامعهه
با الگوهای معینی در حال رشد و ترقی باشد ،آثار و شواهد بیثباتی بهصورت گسترده مشاهده میشد.
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
سیاست غربگرای خود به تقویت ارزشهای مردمساالری توجه داشت .در حالی که پهوتین بها تأکیهد
بر ارزشهای اوراسیایی ،نقهش و جایگهاه دولهت را اسهاس سیاسهتههای خهود قهرارداد .او بهه همهة
تههالشهههای یلتسههین بههرای ایجههاد و تقویههت جامعههة مههدنی پایههان داد ) )Henderson, 2011, 17و
تمرکزگرایی فزاینده را در روسیه عینیت بخشید .این رونهد ههم در فعالیهتههای شههروندان و ههم در
روابر آنان با قدرت سیاسی بازتابهای گسترده یافت.
هنگامی که در پایان سال  2003در گرجستان انقالب گل سرخ ،میخاییل ساکاشویلی غربگرا را
در این کشور به قدرت رساند ،زنجیرهای از رخدادها شکل گرفت که با تشدید نگرانی رهبهران روسهیه
همراه شد .سرس ،در اوکراین انقالب نارنجی ( )2004رهبر روستبار را در برابر رهبر غربگرای آن به
پذیرش شکست وادار کرد و نگرانیهای پوتین بیشتر شد .با انقالب اللهای در قرقیزسهتان ( )2005ایهن
روند گسترش یافت (کوالیی .)1389 ،در پاسخ به این دگرگونیها ،رهبران اقتدارگرا در همة جمهوریها
از جمله روسیه ،فشار بر نهادهای جامعة مدنی را شدت بخشیدند .در سالهای  2006و  2007در روسیه
قوانین بازدارنده و محدودکنندة فعالیت این نهادها به تصویب رسید .تصویب قانون شمارة  18در مهورد
فعالیت سازمانهای غیردولتی در روسیه را بسیاری از فعاالن و سازمانهای حقوق بشری جهان محکهوم
کردند و آن را عامل نقض حقوق شهروندان روسی دانسهتند ( .)Buxton and Konovalova, 2012ایهن
رخدادها سبب شد با توجه به نقش سازمانهای غیردولتی در کشورهایی که این دگرگونیهها را تجربهه
کردند ،سازمانهای غیردولتی در روسیه به منزلة «عوامل خارجی» بهرآورد شهوند (.)Dzhibladze, 2013
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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در سالهای  2011-2010در دورة دمیتری مدودیف فضای جدیدی برای فعالیت سهازمانههای
مردمنهاد ایجاد شد ( .)Davydova, 2013او برای اصالح قانون فعالیت سازمانهای غیردولتی اقدام کهرد
تا شرایر مناسبتری برای آنهها فهراهم شهود ) .(Henderson, 2011, 27مطالعههای نشهان داد کهه 44
درصد از سازمانهای غیردولتی در روسیه از دولت کمك دریافهت مهیکننهد (،)Beissinger, 2012, 93
ولی با بازگشت پوتین به قدرت در دورة سوم ریاست جمهوریاش ،همهین رویکهرد ادامهه یافهت .بهر
اساس برخی گزارشها در سال  500 ،2012مورد تظاهرات عمومی علیه سیاسهتههای پهوتین برگهزار
شد و  5000نفر هم دستگیر شدند ).(Pustyntsev, 2013
گسترش استفاده از فناوریهای ارتباطی جدید در روسیه ،سهبب شهده تها شهکلگیهری جامعهة
مدنی در فضای مجازی مطرح شود .محدودشدن امکانات ایجاد جامعهة مهدنی در شهکل سهنتی آن ،بها
توجه روزافزون به جامعة مدنی مجازی در روسهیه همهراه شهده اسهت .در سهال  2012نیمهی از مهردم
روسیه از اینترنت استفاده میکردند ،در حالی که  75درصد آنان در شبکههای اجتماعی هم فعهال بودنهد
( .)Beissinger, 2012, 96بسیاری بر این باورند که این فضای مجازی و تقویت جامعة مهدنی مجهازی،
به سهم خود سبب تأثیر بر زمینة فعالیت نهادهای مدنی خواهد شد .این دیدگاه با توجه به نقش اسهتوار
و قاطع دولت در جامعة روسیه با مخالفتهای جدی روبهروست.

چشماندازهای ایجاد جامعة مدني در روسیه
در تحلیل سیاستهای روسیه ،توجه به فرهن سیاسی این کشهور اعتبهار ویهژهای دارد .در ایهن زمینهه
برداشت عمومی نسبت به دولت ،چگونگی رفتارهای سیاسهی و تهأثیر عوامهل تهاریخی بهر رفتارههای
سیاسی در داخل و خارج و در سطح عام و خاص مردم روسیه مورد توجهه قرارمهیگیهرد .در فرهنه
سیاسی روسیه تمرکزگرایی و اقتدار متمرکز یکی از اجزای اصلی تفکر سیاسی شهکل گرفتهه اسهت .تها
دوران پتر ،ایدة حکومت خوب با اقتدارگرایی کامل همراه بود .با گسترش گرایشهای غهربگرایانهه در
روسیه ،این ایده تضعیف شد ،ولی از میان نرفت .از سوی دیگر ،توجهه بهه دولهت متمرکهز و قهوی در
روسیه نیز در سنت تاریخی این کشور جهای گرفهت .آثهار ایهن برداشهت در دوران اتحهاد شهوروی و
حمایتهای تودهای آن ادامه یافت ،ولی تجربهههای پهس از نهابودی اتحهاد شهوروی ،بیهانگر ناامیهدی
فزایندة مردم از نظام سیاسی -اقتصادی جدید در این کشور است .در واقع ،بررسیها در مهورد فرهنه
سیاسی روسیه نشان میدهد که در آغاز دهة  1990دگرگونیهای چشمگیری شکل گرفته است.
با توجه به دشواریهای گستردة سیاسی -اقتصادی ،ایدة تمرکزگرایی و افهزایش قهدرت دولهت
بار دیگر قوت گرفت .در بررسی دیدگاهها و رفتارهای اجتماعی در روسیه ،عوامهل محلهی و منطقههای
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نیز بسیار مؤثرند .در دوران یلتسین تا حد زیادی در نظام فدرال تمرکززدایی دنبهال شهد .ایهن رونهد در
دوران پوتین پایان یافت و او بار دیگر قدرت متمرکز دولت در مسکو را بر مناطق و واحهدهای فهدرال
استوار ساخت .عوامل اقتصادی ،نژادی ،اقتدار رهبران محلی ،دیدگاههای متفهاوت بهه فضهای سیاسهی-
اجتماعی موجود در کشور و عوامل فرهنگی و تهاریخی در شهکلگیهری خهردهفرهنه هها در روسهیه
مؤثرند .هر چند تحوالت اجتماعی و دگرگونی در ایستارهای عمومی شکافهایی در آن ایجاد کهرده و
به یکرارچگی آن آسیب رسانده است .در پی دگرگونی در نگهرش رهبهران روسهیه نسهبت بهه خهود و
جهان و تقویت گهرایشههای ملهیگرایانهه و اوراسهیاگرایی در روسهیه ،بهرای تقویهت تمرکزگرایهی و
رویگردانی از باور به آزادیهای اساسی مردم و در نهایت تضهعیف و حتهی تهالش بهرای نهابودکردن
نهادهای مدنی در روسیه زمینه فراهم شد .جابهجایی در گفتمانهای سیاست خهارجی روسهیه (کرمهی،
 ،1384ص )72-63شرایر را برای دولتگرایان فراهم کرده است.
اوراسیاگرایان و ملیگرایان روسیه ،شواهد و نشانههای کافی برای کنارزدن نگرشههای غربگهرا
بهدست آوردند .رخداد انقالبهای رنگی در جمهوریهای پیرامونی روسیه و تالشهای آمریکها بهرای
به قدرت رساندن دولت های غربگهرا در ایهن کشهورها ،تمرکززدایهی از قهدرت را در روسهیه متوقهف
ساخت .روند روزافزون بیاعتمادی میان روسیه و نظامهای سیاسهی بهاز در اروپها و آمریکها نیهز راه را
برای گسترش دامنه های تمرکزگرایی فزاینده همهوار کهرده اسهت .بهه ناکهامی در ایجهاد گشهایشههای
مردمساالر و مرکززدایی در نظام فدرال روسیه در این زمینه اشاره میشود .برخالف رونهد اولیهة توزیهع
قدرت با نهادهای مدنی و نیز در جامعة سیاسی ،تحوالتی که در روابر قدرت در داخهل روسهیه شهکل
گرفت و سرشت قدرت سیاسی در این کشور ،همراه با آثار فرهن سیاسی آن ،سهبب شهد تها رشهد و
پایداری جامعة مدنی در روسیه متوقف شود .هر چند شکلگیری جامعة مدنی مجازی ،خهود پدیهدهای
جدی است که بر دامنة کنش نهادهای مدنی تأثیر خواهد داشت .البته ،با در نظر گرفتن سهیطرة نقهش و
نفوذ دولت ،این تأثیرگذاری بسیار کند خواهد بود.
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