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مشخصات تصویر

الکسی ناوالنی در اعتراضات روسیه ــ ع

  شهر در سرتاسر سوریه در اعتراض ها۱۹۸تا کنون دست کم . اعتراض ها در روسیه باال گرفته است

حکومت والدیمیر پوتین چهره اصلی مخالفان الکسی ناوالنی را به زندان انداخته و هزاران. شرکت کرده اند  

.تن از جمله همسر او یولیا ناوالنایا را در اعتراض های خیابانی دستگیر کرده است

 ناوالنی نماد موج جدید اعتراض ها علیه رهبر اقتدارگرای روسیه است، اما او به لحاظ سیاسی

.راست گرا و ناسیونالیست و ضدمهاجر محسوب می شود

 اعتراض های اخیر طیفی گسترده از ناسیونالیست ها، لیبرال ها، چپ ها و دیگر ناراضیان را در

.برمی گیرد

 تحلیل گران چپ روسیه درباره این اعتراض ها به رهبری یک راست گرا و ناسیونالیست چه

می گویند؟

اعتراض های کم  سابقه در روسیه

۱۲/  ژانویه ۳۱یکی از بزرگترین اعتراض ها از زمان فروپاشی شوروی در روسیه یکشنبه   

  شهر افزون بر پنج هزار و یکصد تن را در۸۵مأموران امنیتی روس در بیش از . بهمن بود

. خبرنگار در میان بازداشتی ها بودند۸۰بیش از . خیابان ها دستگیر کردند

  ژانویه شدید بود، عملیات یکشنبه به۲۳اگرچه سرکوب دور جدید اعتراض ها از آغاز آنها در 

با وجود این، از سن پترزبورگ تا کوه های اورال، از. طور خاص گسترده توصیف می شود  

.سیبری تا مسکو،  معترضان با کنار گذاشتن ترس به خیابان ها ریخته بودند

Shutterstock :پلیس ضدشورش در اعتراضات روسیه ــ عکس

 اگرچه پهنه جغرافیایی اعتراض ها وسیع و در برخی جاها جمعیت شرکت کننده متراکم است، 

 بسیاری از تحلیلگران می گویند که پوتین هنوز برای ماندن در قدرت در روسیه به حد کافی

دارد( و البته زور)محبوبیت  .

https://www.radiozamaneh.com/574087/#


 اعتراض ها پس از آن آغاز شد که بنیاد ضدفساد الکسی ناوالنی،  زمانی که او در زندان بود،

ناوالنی اوت گذشته مسموم شد اما از این سوء. ویدئویی را منتشر و پوتین را به فساد محکوم کرد  

او.  به روسیه بازگشت۲۰۲۱ ژانویه ۱۷قصد جان به درد برد و پس از درمان در برلین،   

 می دانست که پس از بازگشت، بازداشت به اتهام های مالی که آنها را جعلی و سیاسی می خواند، در

.انتظار اوست

  ژانویه منتشر شد و به۱۹« کاخ پوتین»ویدئوی . ناوالی بالفاصله پس از بازگشت بازداشت شد

  ژانویه مأموران امنیتی روسیه برخی نزدیکان۲۱.  میلیون آن را دیدند۱۰۰سرعت بیش از 

  ژانویه به خیابان های مسکو ریختند و۲۳ هزار تن ۴۰ناوالنی را بازداشت کردند و باالخره 

.اعتراض ها در بسیاری شهر دیگر نیز به وقوع پیوست

 بازداشت ها ادامه یافت و برادران و نزدیکان ناوالنی جمعه گذشته به دستور دادگاهی در مسکو

  ژانویه هزاران تن بار دیگر۳۱علی رغم تشدید چتر سرکوب، یکشنبه . وارد حصر خانگی شدند

.در شهرهای مختلف مسکو به خیابان ها ریختند

کیست؟  ناوالین�

 (Yabloko)  به عضویت حزب لیبرال یابلکا۲۰۰۰او .  به دنیا آمد۱۹۷۶الکسی ناوالنی 

ــ تجربه ای از« اتحاد مردم» به ۲۰۱۲را بنیان گذاشت و « مردم» جنبش ۲۰۰۷. درآمد  

  به عنوان یک وبالگ نویس۲۰۰۸ناوالنی از . خالل دموکراسی الکترونیک ــ پیوست

  یکی از چهره های تأثیرگذار اعتراض ها۲۰۱۳ تا ۲۰۱۱افشاگر فساد معروف شد، در 

او سپس تالش کرد.  دوم شد۲۰۱۳علیه پوتین بود و در انتخابات شهرداری مسکو در   

تأسیس کند اما وزارت دادگستری« اتحاد مردم»را در ادامه « روسیه آینده»تا حزب   

ناوالنی برای شرکت در انتخابات. روسیه هنوز این حزب را به ثبت نرسانده است  

  رد صالحیت شد اما کماکان به افشاگری علیه فساد ادامه۲۰۱۸ریاست جمهوری 

.می داد و حامیان اش رو به افزایش بود

  با گاز اعصاب نوویچوک مسموم شد و برای درمان پس از بستری۲۰۲۰ اوت ۲۰او 

  سپتامبر در کما۷او تا . کوتاه مدت در اُمسک، به بیمارستان چریته برلین منتقل شد

. سپتامبر از بیمارستان مرخص شد۲۳بود و 

رسانه. ناوالنی می گوید که مأموران امنیتی به دستور پوتین او را مسموم کردند  

پوتین اما تکذیب کرد و طعنه زنان. تحقیقی بلینگ کت صحت ادعای او را نشان داد  



.گفت که اگر مأموران امنیتی می خواستند او را بکشند، کار را تمام کرده بودند

 مقام های روسیه دسامبر گذشته او را تهدید کرده بودند که در صورت بازگشت به

  بازداشت۲۰۱۴کشور به دلیل نقض شروط حکم تعلیقی مربوط به اتهام مالی در 

  اعالم کرده بود که مجرم شناختن۲۰۱۷دادگاه حقوق بشر اروپا اکتبر . خواهد شد

 ناوالی به اتهام پول شویی و تقلب مالی در یک روند دادرسی ناعادالنه و دلبخواهی

.صورت گرفته

  ژانویه به روسیه۱۷این منتقد روسی با وجود اینکه می دانست دستگیر می شود، 

بنا به گزارش ها، او پیشاپیش با آگاهی از به زندان. بازگشت و باالفاصله دستگیر شد  

 افتادن،  برای اعتراض ها و نیز انتشار ویدئوی افشاگرانه ای درباره فساد مالی پوتین

دبرنامه ریزی کرده بو .

چپ گرایان چه می گویند؟

 آنچه شاید بتوان اپوزیسیون رسمی روسیه خواند، برای سال ها در اختیار کمونیست های استالینیست

بخش کوچک تری را. از یک سو و راست های افراطی ناسیونالیست از سوی دیگر قرار داشت  

.نیز لیبرال های طرفدار اقتصاد آزاد و اصالحات اقتصادی و حتی سلطنت طلب ها تشکیل می دهند

 اما در روسیه همچون در بسیاری از کشورهای جهان،  مخالفان فراپارلمانی و خارج پارلمانی نیز

در میان این گروه ها، چپ های جدید. شکل گرفته اند که عموماً نسل جوان تر را بازنمایی می کنند  

.برابری طلب و دموکراسی خواه قرار دارند با گفتارهای پیشرو در حمایت از انواع اقلیت ها

ــ  ۲۰۱۱وقتی ناوالنی در اعتراض های    به اقتدارگرایی پوتین و بازگشت او به۲۰۱۳ 

،ریاست جمهوری به چهره ای برجسته بدل شد

اما این مهم ترین نقد چپ ها. بسیاری از چپ ها همچون کرملین او را مهره ای آمریکایی می دانستند   

.به ناوالنی نبود

 در اعتراض های اخیر، بنا به گزارش ها، طیف گسترده ای از طبقات متوسط شرکت داشته اند، از

اما. و بخش هایی از سوسیالیست های دیگر+ جمله چپ گرایان جوان و دانشجو،  فعاالن اج بی تی کیو  

منتقدان: تحلیل ها درباره این اعتراض ها و نقش چپ روسیه در آنها به دو اردوگاه تقسیم شده اند  

 جنبش ناوالنی به عنوان جنبشی طبقه متوسطی که خطر پوپولیسم او را گوشزد می کنند، و مدافعان

.مشارکت در اعتراض ها به نفع پیش برد دموکراتیزاسیون



 بحثی که مشابه آن بارها در فضای سیاسی ایران با محدودیت های بیشترش نیز طنین انداخته؛ به( 

در یک اردوگاه، چپ هایی بودند که آن را جنبش طبقه متوسط می خواندند. ویژه بر سر جنبش سبز  

).و در اردوگاه دیگر، چپ هایی که از شرکت در جنبش اعتراضی حمایت می کردند

 در ادامه، به بخش هایی از نقدها و تحلیل های چپ گرایان درباره اعتراض های اخیر روسیه که در

مشهور شده، خواهیم انداخت« اعتراضات ناوالنی»رسانه های غربی به  .

نقد از منظر اقتصاد سیاسی

 ناوالنی سیاست را با عضویت در یک حزب لیبرال طرفدار بازار آزاد،  دولت کوچک، و

دیدگاه های اقتصادی این چنینی به دلیل نزدیکی با ایدئولوژی. خصوصی سازی شروع کرد  

  و اصالحات اقتصادی توام با فساد و فقر آن در میان مردم و به ویژه۹۰اقتصادی حاکم بر دهه 

.طبقات فرودست تر محبوبیت ندارد

 او به تدریج وعده های اقتصادی متفاوت و مبهمی را به سخنان خود وارد کرد اما نهایتاً به عنوان

.یک میلیونر، طرفدارانی هم در میان ثروتمندان و الیگارش های روس دارد

و از رهبران اعتراض های ضدپوتین در« جبهه چپ»الکسی ساخنین، فعال روسی و عضو   

: در مقاله ای برای نشریه ژاکوبن دراین باره می نویسد۲۰۱۳ تا ۲۰۱۱

 ناوالنی یک نئولیبرال کالسیک بود، از مخارج عمومی اندک، خصوصی سازی رادیکال، کاهش«

و آزادی کامل برای کسب و کارها دفاع می کرد" دولت کوچک"ضمانت های اجتماعی،  .«

نماد فقر،... این سیاست کامالً لیبرال در روسیه ابداً دورنمای موفقیت ندارد و »به گفته ساخنین،   

.»بی عدالتی، نابرابری، تحقیر و دزدی است

  و راهپیمایی هزاران معترض زیر۲۰۱۳ تا ۲۰۱۱ساخنین توضیح می دهد که اعتراض های 

نشان داد که بسیاری از روس ها کماکان حامی وعده های اقتصادی« جبهه چپ»پرچم های سرخ   

در واکنش به این اتفاق،  لئونید وولکف، نزدیک ترین دستیار ناوالنی گفته. سوسیالیستی چپ هستند  

 بود که باید از شر گروه های چپ در میان اپوزیسیون خالص و از آنها جدا شد زیرا حضور آنها

.در میان اپوزیسیون، کسب و کارهای بزرگ را هراسانده است

 اما همین عالقه مردمی به وعده های سوسیالیستی باعث شد که ناوالنی در ادامه، وعده های

.پوپولیستی از این جنس همچون افزایش حقوق و افزایش مستمری بازنشستگی بدهد

ناوالنی در برنامه های حزب خود ــ. اما این وعده ها بر اساس یک دیدگاه منسجم داده نمی شوند  

تغییر کرد ــ از لزوم افزایش سن بازنشستگی سخن« روسیه آینده»که بعد به « حزب پیشرفت»  

 گفته بود اما وقتی دولت پوتین این برنامه را پی گرفت و با اعتراض های مردمی مواجه شد،

.ناوالنی علیه این سیاست کارزار برپا کرد



دستور کار ناوالنی را« ورلد سوشالیست»پیتر سیموند، از اعضای گروه سردبیری وب سایت   

تحمیل سیاست انقباضی اقتصادی، کاهش مالیات  شرکت ها و»و شامل « بی رحمانه»  

می داند و درباره او می نویسد« خصوصی سازی نهادهای شبه دولتی :

 اگرچه رژیم پوتین جنایتکار است،  اما هیچ چیز پیشرویی در مورد ناوالنی وجود«

در تحلیل نهایی، او منافع طبقاتی یکسانی با بورژوازی روسیه را مفصل بندی. ندارد  

او سخنگوی قشری از. تفاوت های ناوالنی با پوتین کامالً تاکتیکی هستند... می کند  

».طبقه حاکم است که جاه طلبی های اقتصادی شان از سوی پوتین مسدود شده

 ساخنین نیز به طور مشابه استدالل می کند که فرصت طلبی همچون ناوالنی برای دست یابی به

نقدش از»قدرت بسیار محتاط است که نخبگان روسیه و الیت جهانی را از خود نهراساند و   

به همین خاطر مراقب است که. نابرابری اجتماعی، سرتاسر طبقه حاکم را علیه او نشوراند  

نقد تند او بر تجمل طلبی پوتین او را به مطالبات. پوپولیسم سوسیال اش خط قرمز را رد نکند  

ناوالنی مخالف بررسی دوباره خصوصی سازی های. رادیکال برابری طلبانه رهنمون نمی کند  

.» یا بازتوزیع درآمد ملی به نفع مردم کارگر است۹۰مجرمانه دهه 

نقد ناسیونالیسم و دیگرهراسی ناوالنی

تحلیلگران.  به این سو خود را به شدت به ناسیونالیست های روس نزدیک کرد۲۰۰۸ناوالنی از   

 چپ می گویند که عدم محبوبیت نولیبرالیسم او باعث شد هر چه بیشتر به سمت این ایده ها حرکت

.کند

  از جنگ روسیه علیه گرجستان دفاع کرد و خواهان اخراج تمام گرجستانی ها از۲۰۰۸ناوالنی 

اگرچه بعدتر بابت توهین ها عذر خواست، اما گفت که بر. روسیه شد و به آنها توهین نژادی کرد  

.سر دیگر مواضع اش مانده است

که تجمع ناسیونالیست ها است« تظاهرات روسی»او همچنین چندین بار در راهپیمایی ساالنه   

از ریختن به دهان قفقاز» با عنوان ۲۰۱۱به عالوه، از کارزار راست افراطی . شرکت کرده  

این کارزار به دنبال لغو یارانه ها و کمک های دولتی به مناطق. هم دفاع کرد« خودداری کنید  

ناوالنی آن. خودمختار چچن و قفقاز شمالی بود و انگیزه اصلی پس آن، انگیزه ای نژادپرستانه  

دخترانی که جاه طلبی... نیز در قفقاز هستند" نرمال"ما می دانیم که آدم های : »زمان گفته بود  

.» تا بچه نیست۲۵زندگی شان پوشاندن خودشان در برقع و زاییدن 

.این رهبر مخالفان روسیه به اسالم هراسی هم شهره بوده است

 همه این موارد باعث شده است که چپ گرایان او را فردی بدانند که با تمرکز بر ایده های

.ناسیونالیستی به دنبال سرپوش گذاشتن بر شکاف های طبقاتی است



 با وجود این، ناوالنی برای راضی کردن متحدان غربی، او تا حدی از ناسیونالیست ها در قضیه

.اوکراین فاصله گرفت

حمایت به مثابه ی فرصتی برای سازماندهی و تغییر

 اگرچه نقدها بر ناوالنی از سوی چپ گرایان کم نیست، بسیاری از آنها از فرصت  پیش آمده به

.واسطه فعالیت های او استقبال کرده اند

«نیویورک تایمز» ساله به ۴۲الکساندر پاشینیک، یک فیلم ساز و وبالگ نویس سوسیالیست   

:می گوید

» ما. ورود به یک مرحله بحران شدید شر کمتری است از این زوال تدریجی کشور  

».االن این عامل تسریع کننده را نیاز داریم

 او که یک سوسیالیست ملی گرا است،  می گوید هم پوتین و هم ناوالنی برده غرب کاپیتالیست هستند

 اما اعتراض های کنونی بهترین فرصت برای ایجاد تغییر در کشور است و فضا را برای

سیاستمدار شماره یک»او ناوالنی را . پروبال گرفتن جنبش های سوسیالیستی نیز باز می کند  

ما همه می دانیم وقتی او مردم را برای اعتراض به خیابان: »می خواند و می گوید« روسیه  

».فرابخواند، آنها بیرون خواهند آمد

نیز درباره ناوالنی« کانترفایر»دراگان پالوسیچ، یک روزنامه نگار چپ گرای دیگر در وب سایت   

:می نویسد

 حمله های او علیه فساد، علی رغم توسل تلویحی شان به نارضایتی طبقاتی در یک«

 جامعه دچار شکاف های عمیق، بر اصل اخالقیاتی صداقت فردی متکی است و نه بر

به هر روی، ناوالنی. مطالبه گسترده تر بازتوزیع ثروت به نفع منافع طبقه کارگر  

اما می توان انتظار چنین محدودیت هایی. حامیانی در میان ابرثروتمندان روسیه دارد  

بی توجهی به اعتراضات اخیر به این دالیل خطا. را از کسی مثل ناوالنی داشت  

».خواهد بود

 به باور او، موفقیت های ناوالنی بر سر موضوعاتی همچون دموکراسی و ثروت فرصت مناسبی

 برای سازماندهی چپ به وجود آورده است تا بتواند گفتار برابری طلبانه خود را در کنار گفتار

.دموکراسی خواه پیش ببرد

بسیاری مشکوکند که چنبش.  فوریه نخستین جلسه دادگاه ناوالنی برگزار خواهد شد۲سه شنبه   

اما این بار طیفی گسترده پشت سر. اعتراضی شکل گرفته بتواند تغییر مهمی در روسیه ایجاد کند  

باید منتظر ماند و دید آیا اعتراض ها در مسیر پوتین برای ماندن در قدرت. اعتراض ها ایستاده اند  

.پس از همه پرسی قانون اساسی سال گذشته مانعی ایجاد خواهد کرد یا نه

منبع سایت زمانه     


