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اپوزیسیون و انتخابات ریاست جمهوری روسیه
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دانشجوی دکترای مطالعات منطقهای
دانشگاه دوستی ملل مسکو
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جایگاه مخالفان در انتخابات روســیه جدا
از نقش کلی آنها در سیاست کشور نیست.
در یــک نــگاه کلــی ،اپوزیســیون در روســیه
هــم شــامل احــزاب مخالــف پارلمانی در
دومای دولتی و هم ســازمانهای مخالف
غیرسیســتمی هســتند .گــروه اول اغلــب
وفــادار به دولــت و والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهــوری روســیه ،شــناخته میشــوند
و تنهــا بــا برخــی سیاســتهای اجرایــی
مخالفنــد .امــا گــروه دوم بــا حکومــت و
شــخص رئیس جمهوری و نیــز اطرافیان
وی مخالفنــد و در بدنــه آن نماینــدهای
ندارنــد .در حالحاضــر مهمتریــن ایــن
گروههــا عبارتنــد از برخــی ســازمانهای
غیردولتــی از جملــه بنیاد مبارزه با فســاد
آلکسی ناوالنی ،نهاد «روسیه باز» متعلق
بــه میخائیــل خادورکوفســکی (الیگارش
ســابق) ،حــزب آزادی مــردم بــه رهبــری
میخائیل کاســیانف (نخستوزیر سابق) و
جنبش «روسیه دیگر» که چهره سرشناس
آن گــری کاســپاروف؛ قهرمــان شــطرنج
اســت .افرادی کــه از ایــن گروهها حمایت
میکننــد طیــف وســیعی از ملیگرایــان و
لیبرالها گرفته تا سوسیالیســتها و حتی
طرفداران مونارشــی هستند و آنچه آنها را
متحد میکند مخالفت با پوتین و فساد در
حکومت است .درعینحال این مخالفان
درخألعملنمیکنند.درمحیطعملیاتی
آنهــا دولــت روســیه و نیز مــردم و جامعه
روســیه نیز بهعنــوان بازیگر حضــور دارند.
از ایــنرو برای بررســی جایگاه مخالفان در
انتخابات ریاســت جمهوری  2018روسیه
باید به بررسی شرایط و اقدامات همه این
بازیگرانپرداخت.
ëëویژگیهایاپوزیسیوندرروسیه
انتخابــات ریاســت جمهــوری 2018
روســیه درشــرایطی درحال برگزاری است
که جایــگاه مخالفــان در آن مبهم اســت.
اگرچــه احــزاب و گروههایــی بهعنــوان

اپوزیسیون در روسیه معرفی میشوند؛ اما
درحالحاضر از آلکسی ناوالنی ،حقوقدان
و وبالگنویــس مخالــف پوتیــن ،بهعنوان
رهبر اپوزیسیون نام برده میشود که الزاماً
بهمعنی رهبری همه گروههای اپوزیسیون
نیست .در انتخابات مارس  2018ثبتنام
ناوالنی از ســوی هیأت برگــزاری انتخابات
رد شــد و ازاینرو وی نمیتواند به رقابت با
سایرکاندیداهاومخصوصاًوالدیمیرپوتین
بپردازد .بنابرایــن انتخابات را تحریم کرد.
در محافل سیاســی روسیه در مورد ناوالنی
این انتقاد مطرح میشــود کــه وی درحال
جدا کردن مردم است و درصورت رسیدن
بــه قدرت نمیتوانــد نقش رهبر صلحجو
را ایفا کند .ناوالنی با کارشناســان سیاســی،
جامعهشناســان ،خبرنــگاران و وکالیی که
به اردوی وی نمیپیوندند درگیر میشــود
و تاکنون نتوانســته با هیچکــدام از رهبران
اپوزیسیونمتحدشود.
انتقــاد اپوزیســیون از آلکســی ناوالنــی
نیز افزایش یافته اســت .بــرای مثال اخیراً
میخائیلخادورکوفسکیبنیانگذار«روسیه
بــاز» ،این نکته را مطرح کــرد که درصورت
کســب قــدرت فرضــی ،وی ممکن اســت
یک اقتدارگرا شود .مشکل دیگر ناوالنی آن
اســت که طیف هواداران مشخصی دارد و
با روشهای وی بیشتر جوانان و نوجوانان
جذبمیشوند.سیاستتحریمانتخابات
ناوالنــی نیز موجب اختالف شــده اســت.
کسی از اردوی اپوزیسیون از این درخواست
ناوالنی حمایت نمیکند .ن ه تنها گریگوری
ینخستینســکی و کســنیا ســابچاک خــود
قصــد دارنــد در انتخابــات شــرکت کننــد
بلکه میخائیل خادورکوفسکی و میخائیل
کاســیانف رهبــر حــزب «آزادی مــردم» و
دیگرنمایندگاناپوزیسیونمخالفتحریم
هســتند؛ زیرا میتواند به ینخستینســکی و
ســابچاک ضربــه بزند .البته ســطح پایین
شــرکت در انتخابات مشــروعیت دولت را
خدشــ ه دار نمیکند؛ ولی باعث میشــود
نخبــگان و خود پوتین در مــورد ضرورت از

کار کناره گرفتن او در سال 2024سؤال کنند.
از سویدیگر از هشت کاندیدای حاضر
در این انتخابات چهار نفر ب ه نحوی عنوان
اپوزیســیون را روی خــود نهادهاند که البته
اپوزیســیون داخــل حکومــت محســوب
میشوند .کسنیا ســابچاک که نامزد حزب
ابتــکار مدنی اســت از ابتــدا خــود را نامزد
«مخالفهمه»معرفیکرد؛ولیاظهارات
وی در نخســتین کنفرانــس مطبوعاتــی
کــه در حمایــت از پوتیــن و حضــور وی در
مراســم ســالنو ترتیــب داده شــد ه بــود از
طــرف گازپــروم بانک این وجهــه را خراب
کــرد .جایگزینــی پــاول گرودینیــن نامــزد
حــزب کمونیســت بهجــای زیوگانــف نیــز
اگرچه تحولی مثبت اســت؛ اما در روســیه
این دیدگاه مطرح است که این جابهجایی
بــا اطــاع والدیمیــر پوتیــن بــوده اســت.
حتــی بدون توجه به ایــن قضیه نیز حزب
کمونیســت روســیه یــک ســاختار مطیــع
حکومــت بــوده و درون ســامانه سیاســی
موجــود جابهجــا میشــود .بــا اینحــال
حضــور گرودینیــن نشــانه وجــود نیــاز بــه
چهرههای جدید در جامعه اســت و اقدام
حــزب کمونیســت بهعنــوان یک ســاختار
محافظهکار باعث میشــود این احســاس
شــدت یابــد .والدیمیر ژیرینوفســکی رهبر
حزب لیبــرال دموکرات روســیه نیز تالش
میکند از خود چهره مخالف نشــان دهد؛
امــا واقعیــت این اســت کــه حــزب لیبرال
دموکرات روسیه ،حزب کمونیست روسیه
و حــزب روســیه عــادل شــرکای کوچــک
حــزب حاکــم هســتند کــه خردههایــی از
ســفره حزب حاکــم به آنها داده میشــود.
کاندیدای چهارم گریگوری ینخستینسکی
است که با وجود برنامههای لیبرال مبنیبر
افزایش آزادیهای مدنی ،بهدلیل خاطره
نســل قدیم مردم روســیه از نقــش وی در
آزادسازی شتابزده اقتصاد در اواخر دوره
گورباچف مورد اقبال عمومی قرار نگرفته
اســت و لذا حزب وی؛ یابالکا نیز به تنهایی
تأثیر خاصی در جامعه روسیه ندارد.

ëëرفتاردولتدرمواجههبااپوزیسیون
بــا وجــود اقتــداری کــه دولــت روســیه
درمقابــل مخالفــان نشــان میدهــد؛ امــا
نمیتــوان گفــت چالشهای ایجاد شــده
از ســوی مخالفان روی آن تأثیری نداشــته
اســت .هرچنــد که ایــن واکنشها نســبت
بــه مخالفــان حاضــر در دولت و خــارج از
دولت متفاوت اســت .در مورد اعتراضات
خیابانی باید یادآور شــد که دولت روســیه
بهدلیل تعداد اندک افراد شرکتکننده در
این تجمعات با آنها برخورد خشونتآمیز
نــدارد؛ زیــرا نمیخواهد بــه قهرمان جلوه
دادن آنهــا کمــک کنــد .بههرحــال در
مــاه ســپتامبر  2017در جریــان انتخــاب
فرمانــداران مناطــق ،دیمیتــری مــدودف
نخســتوزیر روســیه در مبــارزه انتخاباتی
حزب شرکت نکرد و به مناطقی که در ماه
سپتامبرفرماندارانآنهاانتخابمیشدند
ســفر نکــرد .بهجــای وی والدیمیــر پوتین
رئیس جمهوری روســیه با فرمانــداران در
مسکومالقاتکرد.
در جریــان انتخابــات اخیــر ،دولــت بــا
دقتبیشتریرفتارکرد.درماهنوامبر2017
گریگوری ینخستینســکی پــس از مدتها
براینخستینباردرشبکهتلویزیونیروسیه
 1و در بهتریــن ســاعات وقــت تلویزیونــی
حضــور یافــت .طــی ســالهای گذشــته
نامزدهــای لیبــرال در انتخابــات حضــور
نداشــتند ولی اپوزیســیون خارج از سامانه
وجــود داشــت که نوعــی «فضــای آزاد» را
شکل میداد .آلکسی ناوالنی با استفاده از
این شکاف وارد بازی شد و این خطر وجود
داشــت که افراد جدیدی از این بخش وارد
صحنه شــوند کــه بخواهند بــه جایگزینی
بــرای حکومــت تبدیــل شــوند .امــا ورود
«اپوزیسیون» لیبرال به تلویزیون دولتی به
حکومتاجازهمیدهداعتراضاتخارجاز
سیستم را کامالً به حاشیه براند.
امــا سیاســت کلــی دولــت روســیه
جلوگیری از بحران و نارضایتی است و این
بــه راهبرد بالفعل مقامات روســیه تبدیل

شده است .علت راه نیافتن آلکسی ناوالنی
بــه انتخابات نیز هراس از پیــروزی او نبود؛
بلکه دولت نمیخواهد او با ســخنان خود
آرامش کشــور را برهم بزند .حتی نامزدی
پوتین در انتخابات بیسروصدا انجام شد
و خــود رئیس جمهــوری در جلســهای که
در آن نامزدی وی برای ریاســت جمهوری
پیشــنهاد شــد حضــور نیافــت .بــرای این
منظــور میــزان دقیقــی از توســل بــ ه زور،
ارعــاب ،تشــویق و انجمــاد درگیــری بهکار
گرفته میشود .خود شــهروندان از هر نوع
فعالیــت اجتماعــی طفــره میرونــد .در
شــرایط اقتصادی فعلی روسیه ،باید افراد
زیادی خواهان تحول در کشــور باشند .ولی
زمینه بــرای ظهور سیاســتمداران جدید و
متفاوت وجود ندارد.
ëëنقشمردمدرنفوذاپوزیسیون
اگــر ایــن نکتــه را درنظــر بگیریــم کــه
اپوزیســیون بــا اســتفاده از شــرایط مــردم
درصــدد تأثیرگــذاری بــر دولــت روســیه
هســتند؛ آن گاه عامــل ســوم در میــزان
تأثیرگذاری اپوزیســیون ،مردم هستند .اما
از ایــن نظــر مــردم روســیه پیچیدگیهای
بسیاری از خود بروز میدهند .از نظر آماری
ایــن تناقضهــا همــواره جامعهشناســان
روسیه را دچار سردرگمی کرده است .برای
مثالازنظرمیزاناعتمادبهسیاستمداران،
والدیمیر پوتیــن رئیس جمهوری روســیه
در جایگاه نخســت و ســرگئی شــایگو وزیر
دفــاع روســیه در مــکان دوم قــرار گرفتند.
همچنیــن  82درصــد جمعیــت آمــاری
گفتنــد از فعالیــت پوتیــن در ســمت
رئیــس جمهــوری روســیه راضی هســتند.
درعینحال براســاس نظرسنجی دیگری
از ســوی مرکز لــوادا  38درصــد روسها از
اعتراضات حمایت میکننــد و  67درصد
پوتین را شــخصاً مسئول فســاد سطح باال
در کشــور میدانند .اما نظرســنجی همین
مرکز نشان داد 1درصد جمعیت آماری از
آلکسیناوالنینمایندهاپوزیسیونحمایت
میکند .ضمناً معلوم شــد بیش از نصف

جمعیتجایگزینیبرایپوتیننمیبینند
و  55درصــد جمعیــت آمــاری اعالم کرد
درصــورت خــودداری پوتین از شــرکت در
انتخابات نمیداند بهنفع کدام نامزد رأی
بدهد .سال گذشته از لحاظ اقتصادی یکی
از سالهای دشوار برای روسیه بود .ولی اگر
بهنظرسنجیهایسطحرضایتاززندگی
نگاه کنیم ،نتیجه دیگری خواهیم گرفت.
طبــق ســنجش مرکز سراســری ســنجش
افــکار عمومــی روســیه 85درصــد و طبق
ســنجش لوادا ســنتر 77درصد جمعیت
روسیهخودراخوشبختاحساسمیکنند.
ســطح حمایت از رئیس جمهوری هم در
نقطه اوج خود قرار دارد .جامعهشناســان
نمیتوانند در مــورد علت این تفاوتهای
محسوستوضیحبدهند.
اینجااستکهاپوزیسیونازمردمدعوت
میکند با فساد مبارزه کنند .اعتراض یأس
فقــط در جوامــع دارای ســاختارهای افقی
چون احزاب سیاسی ،اتحادیههای کارگری
و جنبشهای اجتماعی گسترده مؤثر واقع
میشــود .در جامعــه بــدون ســاختار و در
شرایط ســطح پایین همبســتگی این نوع
حرکاتتقریباًشانسیبرایپیروزیندارند.

ëëسرانجام
از آنچــه در ایــن نوشــتار گفتــه شــد،
میتــوان بــه ایــن جمعبنــدی رســید کــه
دامنه تأثیر مخالفان در انتخابات ریاست
جمهوری روسیه گســترده نیست .این امر
پیش از هرچیز ناشــی از اختالفات داخلی
و فقــدان هماهنگی بین مخالفان اســت.
آنها نه تنهــا دارای رهبری واحد نیســتند؛
بلکه حتــی در جریان انتخابات با یکدیگر
اتحــاد ندارند .درعینحــال قوانین زیادی
در روسیه وضع شده که گروههای مخالف
را از حضــور در سیســتم انتخاباتــی منــع
میکنــد .ضمــن اینکه برخــی از مخالفان
شــامل الیگارشهایــی هســتند کــه حتی
درصــورت حضــور در انتخابــات از اقبــال
عمومی برخوردار نخواهند شــد .چنانکه
اشــاره شــد دولت روســیه نیز در انتخابات
اخیر برنامه ســفت و ســختی برای تقلیل
اهمیت اپوزیســیون در پیش گرفته اســت
که مهمترین آن اجازه تشکیل اپوزیسیون
داخــل نظام و نیز بایکــوت مخالفتهای
خــارج از سیســتم بــود .نقــش مــردم نیز
بههیچعنوان نقش فعالی نیست و شاید
ج ومرج
علت آن باشــد که افرادی کــه هر 

و بینظمــی بعد از فروپاشــی یــا حتی در
اوایــل دوره یلتســین را دیدهانــد مایــل به
تجربه مجدد آن شــرایط نیستند و نظم را
به دموکراسی ترجیح میدهند.
نکته آخر آنکه بسیاری از این مشکالت
ناشــی از فقــدان احــزاب واقعــی در نظام
سیاســی روسیه اســت .اگر احزاب واقعی و
مستقل وجود داشت؛ مخالفان بر یک فرد
تکیهنمیکردندوامکاناتحادبرایآنهانیز
بدون ترس از دست دادن استقالل فراهم
میشــد .موضوع خطرنــاک بــرای دولت
روســیه موقعیتهای ناگهانی اســت و نه
افراد مشخص .وقتی چنین موقعیتی بروز
کند حتی اپوزیسیون وفادار از کنترل خارج
میشــود؛ اما فعالً چنیــن موقعیتی وجود
ندارد .احزاب اپوزیسیون نشان دادند حتی
نمیتواننــد از مســأله بازیهــای المپیک
و راه نیافتــن تیم ملی روســیه بهره ببرند.
سیاستمداراندرونسیستمدرکمیکنند
که انتقال قدرت از این نخبگان به نخبگان
دیگر فقط در نتیجه یک فاجعه اجتماعی
 سیاسی ممکن میشود و بهعهده گرفتناداره امور کشور در این موقعیت مسئولیت
و چالش بزرگی خواهد بود.

