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ها و مقاالتی که به دنبال تجاوز نظامی پوتین به انتشار سلسله یادداشت یادامهدر 

 ویف، پژوهشگر و آکادمیسین روسمات ایلیا با وگوی حاضرگفت ،اوکراین منتشر کردیم

 ها و تضادهای امروزینبرخی تناقض کنیم که در آنرا منتشر می مقیم سن پترزبورگ

 دهد. ی روسیه و حکومت پوتین را نشان میجامعه

ی داند که زیر سیطرهاقتصاد روسیه را اقتصادی گرفتار رکود ساختاری می ویفمات

رژیم  دانند. از این رو،ها را مشروع نمیکه مردم ثروت آن است یای میلیاردرهالیگارش

با تشریح  ویموردنیاز این طبقه است. و سرکوبگر نظامی بناپارتیستی  عنوانبهپوتین 

های موجود، نارضایتیهای اجتماعی  و بندی طبقاتی امروز روسیه، بحرانپیکره

شور های درونی این کبرخاسته از بحران همرا ژئوپلتیک پوتین نظامی و های بلندپروازی

از تحرکاتی که ن عالوه بر آهم و داند مینزد مردم ویژه بحران مشروعیت آن و به

قتصاد انقد  –ناشی شده است. ی ناتو توسعهروسی و هراس از  یسمنالایدئولوژی ناسیو

 سیاسی
  

 

ور شدن شعله یجرقه ،4244 فوریه 42 در اوکراین به روسیه تهاجم

 خواهد جهانی مدهایآپی که است زده اروپا دررا  پرنوسانی و جدید درگیری

 آمیزرازکماکان  غرب در بسیاری برای روسیه سیاست حال، این با. داشت

 یجامعه و رژیم با اغلب پوتین والدیمیر جمهوررئیس شخصیت زیرا است،

 اابتد که مصاحبه این در وریانطخاچا رافائل. شودمی یکسان گرفته روسیه

 انیاپنسیلو دانشگاه در میچل آندریا راسیدموک مطالعات مرکز پادکست برای

 ،پترزبورگ سن در مستقر مدرس و پژوهشگر بادر نشستی  ،بود شده ضبط

 ژیکایدئولو واجتماعی، سیاسی، اقتصادی  مبانی برسر بحث به ویفمات ایلیا

 .تر شودروشن روسیه ژئوپلیتیک اهداف بستر تا رژیم پرداختند

 

. بود روسیه برای اقتصادی رکود یدوره 4202 یدهه که ایدکرده اشاره شما

 کرد؟ تغییرچیزی  ، چه4222 یدهه نسبتأ خوب اماموزون نا رشد یدوره از پس

https://mitchellcenter.libsyn.com/episode-310-the-eroding-foundations-of-putins-power-ilya-matveev
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 المللیبین سطح در چه و خلیدا سطح در چه امروز روسیه اقتصاد وضعیت

 است؟ چگونه

 در ار اقتصادی رشد ترینسریع که بود کشورهایی از یکی روسیه ،0222 یدهه در

 چیز همه ،0202 یدهه در بعد، یدهه در اما. بود چین مشابه نظر این از. داشت جهان

 رشد مثال، برای ؟شد طوراین چرا. بود درصد 0 به نزدیک رشد میانگین و کرد تغییر

 اساساً زیرا بود، متفاوت چین اقتصادی رشد با 0222 یدهه در روسیه در اقتصادی

 تولیدی ظرفیت. بود 0992 یدهه وضعیت اقتصادی بهبود از ناشی اقتصادی رشد

 به 0992 یدهه در اساساً که داشت وجود شوروی اتحاد از برجای مانده هایکارخانه

 لپتانسی حال، این با. بودند کرده متوقف را خود کار اقتصادی کامل فروپاشی دلیل

 رد که بود چیزی همان این و داشت، وجود تولیدی ظرفیت این از استفاده برای زیادی

رای ب ییهاگذاریسرمایه بزرگ وکارهایکسب و جدید مالکان. افتاد اتفاق 0222 یدهه

 .کردند استفاده موجود تولیدی ظرفیت از و دادند انجام ازینوس

 با روسیه اقتصاد مقطعی، در زیرا داشت، وجود یندافر این برای محدودیتی اما

 قرار برداریبهره مورد از قبل چیز همه اساساً. کرد کار به شروع ظرفیت حداکثر

 نه که شد مشخص اما ،کردندمی کار موجود هایکارخانه یهمه بنابراین ،گرفتمی

 موتور و جدید زاییظرفیت برای کافی گذاریسرمایههیچ کدام  دولت نه و هابنگاه

 دلیل همین به. اندنداده انجام کند تضمین را درازمدترشد پایدار  نوعی که رشدی

 شدیم مواجه بحران با جهان کشورهای یهمه تقریباً مانند 0229 سال در ما که است

 ،بعدی سال چند در آن، از پس اما ،یافت کاهش تولید ظرفیت از استفاده آن در که

 مانز آن از. رسید موجود ظرفیت از خود برداریبهره حداکثر به دیگر بار روسیه اقتصاد

 قرار درصدی 0 تا 0 اقتصادی رشد با حالت بهترین در ،رکود ینقطه در اساساً بعد، به

 و نگرفت صورت کافی گذاری سرمایه 0222 یدهه موفق یدوره در. است داشته

 .نشد ایجاد هاسال آن در اقتصادی رشد از جدیدی یدوره یشالوده

 آفریقای چین، هند، روسیه، برزیل،) بریکس کشورهای سایر به اگر حال، نعی در

 نچندی برای هند و چین در پایداری بسیار اقتصادی رشد شاهد کنیم، نگاه( جنوبی
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 .بودن روسیه از بهتر خیلی اقتصادی رشد جنوبی آفریقای و برزیل در اما هستیم، دهه

 .نیست گروه این شورهایک در میان بزرگی استثنا روسیه نظر، این از

 روند که دانیممی امروز، یروسیه یجامعه طبقاتی ترکیب به توجه با

شما . است داشته وجود این سو به 0992 یدهه از طبقاتی اصالح و گیریشکل

 اتیطبق ترکیب در تغییری به ،ی اخیرتان در سوشالیست رجیسترمقاله در

 اخیر هایاعتراض ورخ داد  4204–4200 هایسال در که پوتین ضد اعتراضات

 بندیقشر و بود چه هاتفاوت این. کردید اشاره ناوالنی الکسی رهبری به

 است؟ گونههچ امروز یروسیه یجامعه طبقاتی

 جدید متوسط یطبقه اساساً که را چیزی 0222 یدهه آمیزموفقیت یدوره این

 .خصوصی بخش در نشاغال سفید، یقه کارگران شهری، متخصصان: ، پدید آورداست

 فیدسیقه کارگران این و ندبود پرقدرت اقتصادی رشد سال چندین محصولاقشار  این

 روینی یک به آنها. تمرکز یافتند پترزبورگ سن و مسکو ویژهبهو  بزرگ شهرهای در

 مانند دولتی بخش کارکنان حقوق دولت ،همزمان اما شدند، تبدیل مهم اجتماعی

 کلمتش موازی متوسط یطبقه یک شبیه چیزی آنها و داد افزایش را پزشکان و معلمان

 .دادند تشکیل را دولت کارکنان از

 ،اعتراض برای آمادگی نظر از مثالً زیرا، بودند، مردم از متفاوت گروه دو واقعبه هااین

 کارگران و خصوصی بخش متخصصان به نسبت حکومت عمومی بخش کارگران

 هایمصاحبه وقتی. داشتند خیابان به رفتن برای تریکم آمادگی سفیدیقه

 را 0200-0200 هایسال در انایبولوت میدان در تظاهرات آن در کنندگانشرکت

 شناخته روشنفکران عنوان به افراد از این برخی که شدیم متوجه دیم،کر تحلیل

 ویته تربیش دیگر افراد اما. شد متبلور شوروی یدوره در که اجتماعی گروه - شوندمی

 در. نامیدند مانند آن و وکاردارای کسب ،کارصاحب را خود و ندداشت متوسط یطبقه

 متوسط طبقات: داشت وجود مردم از گروه دو این همگرایی به گرایش زمان، نهما

 رکتش فرهیخته و کردهتحصیل انروشنفکر رهبری به اعتراضات در خواستندمی جدید

 دندش کشیده مادیبه لحاظ  موفق افراد اعتراضات به روشنفکران که حالی در کنند،

 .ندخواستمی نیز سیاسی آزادی اکنون که
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 خود نایابولوت اعتراضات که است این گرفتیم نتیجه موضوع این به توجه از ما آنچه

رخ  «عهجام» یا «اقتصاد» در صرفاً طبقات تکوین. شد تبدیل یطبقات تکوین محل به

 یهطبق. افتدمی اتفاق طبقاتی آگاهی نظر از ویژهبه ها،اعتراض خود در بلکه ،دهدنمی

 نیز اتاعتراض خود محصولبلکه  ،نبود اقتصادی پویایی حصولم فقط روسیه در متوسط

 .کرد یابیهویت-خود به شروعبود که  جاآن از زیرا بود،

 حدودی تاعمالً  گذشته سال ده در مطالبات و اعتراضات ترکیب اما در عین حال،

 متیس به را جنبش شد، تبدیل مرکزی شخصیت به ناوالنی وقتی. است کرده تغییر

 .آورد نبشج به را انروستایی و کارگر یطبقه از یتربیش افراد و دکشان یترپوپولیستی

 الس دررا  مدودف دیمیتری از خود ویدیوی پژوهشی ناوالنی اینکه از پس ویژه، به

 م،بودی کارگر یطبقهی در تربیشبسیار  اعتراضات موج شاهد ام کرد، منتشر 0202

 ی،سیاس آزادی برای فقط نه - بود پوپولیستی شعارهای در معرض تربیش که موجی

 استراتژی ینتیجه اینی حاکم فاسد و طماع. طبقه با مستقیم رویارویی بلکه

 .بود ناوالنی پوپولیستی

 سرکوبمورد  ایوحشیانه طرز بهکه  0200 یژانویه در اعتراضات موجترین تازه

 هاینستاشهر از برخی در. ای داشتای بسیار گستردهپراکندگی منطقه شد،رژیم واقع 

 محصول نیز این. بودند خود تاریخ در تظاهرات ترینبزرگ اعتراضات این روسیه،

 محلی سیاست در که بود سازمانش ایمنطقه هایشعبه کردن باز برای ناوالنی استراتژی

 .شدند فعال

 را یتربیش اجتماعی مطالبات و شد فراگیرتر و ترپوپولیستی جنبش نتیجه، در

 جمهوری ریاستخود را برای  نامزدی 0202 سال در ناوالنی که زمانی. کرد مطرح

 اجتماعی شعارهای حال عین در اما شد، منعدر انتخابات  شرکت از کرد و مطرح

 طور به. کرد مطرح را هالیگارشا به حمله و دستمزد حداقل افزایش مورد در مشخصی

 هاییهال در موضوع این و شد او انتخاباتی کارزار اصلی موضوع اقتصادی نابرابری کلی،

 ترتردهگس را جنبش که بود دالیلی از یکی این. شد اندازطنین روسیه جامعه از وسیعی

 .دکر

 دموکرات و پوپولیست سیاستمدار یک او .نیست چپ سیاستمدار یک ناوالنی البته

 هروسی در را آن خواهدمی و گذاردمی احترام دموکراسی لیبرال به که معنا این به است،
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 اشگفتمانی چرخش نیست، چپ سیاستمدار واقعاً یک او که آنجایی از اما. بسازد

 .بود متناقض

 در ناوالنی پیشنهادی هایحلراه از برخی که ایدکرده اشاره همچنین شما

 .کندمی کمک روسیه اقتصاد تربیش سازیبازاری و آزادسازی به واقع

 ه،بل - است شده شکسته درهم اساساً اکنون ناوالنی جنبش که توضیح این با

 او هک حالی در. ندداشت یولیبرالن کامالً یدیدگاه دادند مشاوره او به که اقتصاددانانی

 یهروس در سازیخصوصی گفته است و کندمی شدت نقدرا به شانثروت و هاالیگارش

 برای. کندرا پیشنهاد می بادآورده سودبرای یک بار از  مالیات همچنین است، غیرقانونی

 بود دخواه شانغیرقانونی سازیخصوصی مسئله حل برای یکجا مبلغی این هاالیگارش

 هاهکارخان زیرا نیست، خوبی سیاست این خود، خودی به. ندکمی رها را آنها نتیجه در و

 مشخص بنابراین - اندشده دست به دست بارها 0992 یدهه در سازیخصوصی زمان از

 .گرفت مالیاتاز چه کسی باید  کارخانه هر برای که نیست

 در تغییر بلکه نیست، باریکبرای  مالیات این داریم نیاز ما آنچه این، بر عالوه

. داریم نیاز سودروی  بر واقعی تصاعدی مالیات به ما. است موجود مالیاتی سیستم

 بحثنست که باید بر سرش دا چیزی را آن و داشت ابهام موضوع این مورد در ناوالنی

 اجرا 0202 سال در را تصاعدی مالیات شبیه چیزی ینپوت خود واقع، در. کرد تأمل و

 هک کسانی و ثروتمندان برای مالیات نرخ افزایش زیرا است، شوخی البته که - کرد

 درصدی 01 مالیات نرخ از تربیش درصد 0 فقط است، دالر میلیون 5 از بیش درآمدشان

 عمالً ناوالنی، یاقتصاد مشاوران از یکی ،والدیمیر میلوف. استی دیگران برای همه

 ظرن از موضوع این. مخالفت با آن دانست دلیلرا  تصاعدی هایمالیات از پوتین حمایت

 الباتمط نظر از ناوالنی آنچه بین تناقض به و بود روشنگر بسیار اقتصادی سیاست

 اشاره مشاورانش واقعی هایسیاست و کردمی دفاعاز آن  نابرابری از انتقاد و اجتماعی

 .داشت

 و یسیاس نظام ساختار در را تغییراتی نوع چه نایاتبولوِ میدان اعتراضات

 ائتالف - قدرت بلوک کسی چه کرد؟ ایجاد بعد یدهه در پوتین ائتالف

 دهد؟می تشکیل امروز یروسیه دولت مرکز در را - طبقاتی هایفراکسیون
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 ودوج میلیاردر یطبقه آن در که دارد شباهت جهان کشورهای از بسیاری به روسیه

 ادتعد. است یافته افزایش شدتبه گذشته سال بیست در طبقه ی ایناندازه و دارد

 افزایش نفر 022 از بیش به نفر چندین از 0222 دهه اول یدهه در تنها میلیاردرها

 با لیاردرمی یطبقه این. کندرا حفظ می پوتین هک است ائتالفی هسته این. است یافته

 و خصوصی هایدارایی صاحبان ترینبزرگمردم  زیرا است، بوده راحت خاص رژیم این

 لِمقاب در و داد خاصی مشروعیت آنها به پوتین. کنندرا نامشروع تلقی می هاآن ثروت

 سمبناپارتی از مارکس کارل توصیف مشابه وضعیت نظر، این از. کرد دفاع هاآن از جامعه

 با اام نامیم،می امروز ما که گونهآن بود، اقتدارگرا رژیم یک بناپارت ییلو رژیم. است

بقا  برای کارگر، یطبقه مبارزات دلیل به بورژوازی زیرا ،سازگار بود بورژوازی حاکمیت

 مورد در نیا و بود استثنایی پارلمانی غیر دیکتاتوری این. داشت نیاز درتمندق دولت به

 .است صادق نیز روسیه

 و قدرتمند دولتبه  که کرد فکر میلیاردر یطبقه به توانمی چارچوب، این با

 رایطش و کند محافظت آنها از سازمانی و ایدئولوژیکی نظر از تا نیاز دارد پوتین خصش

فعاالن  ترینبزرگ و میلیاردرها. کند تضمین سرمایه انباشت دیگر سال بیست برای را

 و مزایا و برخوردارند گیریتصمیم در ممتازی موقعیت از هنوز روسیه اقتصادی

 .کنندمی تدریاف دولت از زیادی هاییارانه

 در اام دارد، وجود اقتصادی نخبگان و سیاسی نخبگان بین گرمی بسیار یرابطه

 اب رویارویی تشدید. کرد تغییر به شروع تدریجبه وضعیت ،0202 سال از ،عین حال

 یطبقه یک از بخشی انآن که دلیل این به عمدتاً نیست، میلیاردرها نفع به غرب

 دغاما به نیاز آنها که معناست بدان این. داخلی بورژوازی صرفاً نه ،ندافراملی دارسرمایه

 ادغام نای از مانع تیکیژئوپل و سیاسی رویارویی این اما دارند، جهانی اقتصاد در فشرده

 مالی بازارهای در پول استقراض برای آنها ناتوانی در تر از هر چیزمهم این. شودمی

ه ب واقع شدیداً برای فعالیتبه روسیه رتتجا ،دوره این تمام در ؛شودمی بیان جهانی

 استقراض از خارج وابسته است. 

 کاهش آن دنبال به وپیدا کرد  افزایش ممدا 0202 سال تا هاشرکت بدهی سطح

ا ب انباشت رژیم یک سمت به را خود باید روسیه دارسرمایه یطبقه یعنی،. یافت

 مواضعاین امر . بود دردناک بسیار آنها برای این و کردهدایت می ترداخلی سوگیری
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 یبقهط ائتالف در نخبگان میان در ،باال در بالقوه تنش دلیل این و کندمی تهدید را نهاآ

 اردد وجود ملی امنیت تشکیالت و هاالیگارش بین روزافزونی تضاد امکان. است حاکم

 و ملی اقتصاد ملی، فرهنگ از هر چیزی،« حفاظت»است نفوذ خود را با  مندعالقه که

 ترشبی را کار این ملی امنیت تشکیالت چه هر. گسترش دهد ربغ نفوذ برابر در جز آن

 .خواهد شد تربیش شنفوذ دهد، انجام

 بیان یمل امنیت تشکیالت و املیفر الیگارش یطبقه بین تنش این حال، عین در

 گذاریتأثیر ای خود سیاسی نارضایتی بیان برای مستقلی ابزار اولی زیرا ،یابدنمی سیاسی

خلع  یبورژوازاز  آن در که است بناپارتیستی رژیم یک این. ندارد سیاست بر مستقیم

 .کندمی عمل میلیاردرها نفع بهخود  دولت و است شده قدرت

 با حکومت حضانتی شکل این زیرا نداشت، وجود تناقض این 0202 سال از قبل

در  تصمیمات آن ،0202 سال از پس اما. ی کامل داشتسازگار حاکم یطبقه منافع

 ایدنب ،همه این با. شد شروع بزرگ وکارهایکسب منافع علیه خارجی سیاست یعرصه

 ژیمر از متفاوتی مزایای قدرآن وکارهای بزرگکسب زیرا کنیم، اغراق تنش اینمورد در 

 هایکمک طریق از دولت. کامالً احساس راحتی داشته باشند که کندمی دریافت

 را آنها مسایل ،نظایر آن و غرب هایتحریم جبران برای اضافی درآمد منابع بالعوض،

 .است کرده جبران خوبیبه

 ،کریمه به حمله ویژهبه خارجی، سیاست هایموفقیت بر رژیم اندازه چه تا

 تحمای کمبود جبران منظوربه داخلی بخشیمشروعیت برای ابزاری عنوانبه

 ؟است کرده اتکا کشور اقتصادی رشد کاهش و نابرابری، فساد، مورد در مردمی

 برمبنای روسیه در خارجی سیاست تصمیمات که دارد وجود عمومی دیدگاه یک

 یازن از ناشی کشور از خارج در ماجراجویی که جایی تا شود،می گرفته داخلی محاسبات

 ترهپیچید شرایط کنممی فکر من. است داخل در رژیم از حمایت و مشروعیت افزایش به

 مردم زا هاییگروه. شودمی تهیه جمعی طوربه گیردمی پوتین که تصمیماتی زیرا است،

. کنندمی آمادهها را آن و بحث آنها مورد در که هستند دولتی مختلف هایسازمان و

 ریاست مدیریت و روسیه دولت از متفاوت بخش دو خارجی سیاست و داخلی سیاست

 یشبخ و اندیشدمی سیاسی احزاب مدیریت و انتخابات به بخشی. هستند جمهوری
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 تصمیم پوتین نهایت در. اندیشدمی جامعه حفاظت از و خارجی سیاست به دیگر

 ،این حین در. دهندمی ارائه او به متفاوتی یهاحلراه های افرادگروه این اما گیرد،می

 .دارد نیز داخلی تأثیرات خارجی سیاست تصمیمات که شودمی متوجه او

 قبل شش ماه. بود ناشناخته کامالً روسیه مردم عموم برای 0999 سال در پوتین

 ازیر شودحضور داده نمی شناختیجامعه هاینظرسنجی در شود، جمهوررئیس کهاین از

 ومد جنگ او که زمانی بعد، ماه چند. نبود خطا یحاشیه از تربیش او تشخیص یرتبه

 اتفاق همین دقیقاً. یافت افزایش درصد 22 به صفر از او محبوبیت کرد، آغاز چچن در را

 مورد. داد رخ کریمه در 0202 کارزار و گرجستان در نظامی عملیات با 0222 سال در

 اساساً آن در که نامند،می «کریمه اجماع» را آن مهه که کرد آغاز را هاییاخیر سال

 .کنندمی حمایترژیم  از جامعه در ناسیونالیستی اجماع یک در مردم درصد 22 از بیش

 لیلد این کنمگمان نمی من اما ،کندفکر می چیزها این به پوتین بله، بنابراین،

 هک کنممی فکر خارجی، سیاست نظر از. باشد خارجی سیاستاو در  تصمیمات واقعی

 رایناوک به بالقوه یحمله حتی. کنندمی فکر بالفعل و بالقوه تهدیدات به نهایت در

 شود.پنداشته می جاآن در غرب نفوذ و ناتو تهدیدات برابر در دفاع عنوانبه

 قبلی مفاهیم از زمان طول در آیا و چیست پوتین رژیم ایدئولوژی

 است؟ کرده تغییر غیره و «شده مدیریت دموکراسی» ،«بومی دموکراسی»

 ست؟چی امروز گراییدولت و ناسیونالیسم ترکیب ویژگی

 پوپولیسمبرای  متعارف نام یک این. ندارد وجود این ترکیب مورد در ایویژه چیز

 کاریمحافظه عالوه بر آن اما کند،نمی حمله نخبگان به کس هیچ. است راست جناح

رد مو اجتماعی واقعیت یآگاهانه تغییر برای تالش هرگونه آن که معنای به دارد، وجود

 ازیر ،دشومی رد گراییشهرآرمان گسترده تحت عنوان اصالحات. گیردانتقاد قرار می

 رانهکامحافظه مضمون این. است شکست به محکوم ابتدا همان از جامعه یآگاهانه بهبود

 .داردچشمگیر  حضور ناسیونالیسم کنار در روسی ایدئولوژی در

 سیانگلی یکلمه که باشیم اشتهد نظر در باید روسی، ناسیونالیسم درک برای

 است، Rossiyskiy معنای به اول،. است چیز دو معنای به روسی زبان در «روسی»

 به وم،د. یابدمی تعلق روسیه معاصر ملت به روسیه فدراسیون شهروند عنوان به یعنی
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 ،این از پیش. است فرهنگی و قومی توصیف یک تربیش که است Russkiy معنای

 به ،تربیش یا 0200 سال از پس اما کرد،می استفاده Rossiyskiy از تربیش پوتین

 از رتبیشی هرچه استفاده به شروع ،کردمی صحبت کریمه مورد در وقتی مثال عنوان

Russkiy روسکایا تمدن زادگاه عنوانبه کریمه مورد در او .کرد Russkaya صحبت 

 این دارای اکنون روسی لیسمناسیونا.  Rossiyskaya روسیسکایا تمدن نه کرد،

 قانون متمم. شد منعکس جدید اساسی قانون در نهایت در که است قومی یلفهؤم

 .شودمی تشکیل - Russkiy - روس مردم توسط دولت که کندمی ادعا اساسی

 کاهش حدودی تا 0202 سال از پس غیرقانونی مهاجرت موضوع حال، عین در

 آنها. ستا شده تمرکز غرب تهدیدات بر خیلی تلویزیونی تبلیغاتدر  زیرا است، یافته

 بنابراین،. اندنکرده صحبت جامعه به آنها احتمالی آسیب و مهاجران مورد در آنقدر

 ومیق ناسیونالیسم این متناقض، طور به اما بود، قومی ناسیونالیسم نوبت اگرچه

 هراسانههنبیگا نگرش این ،همه این با. داشت تربیشو تنوع  ترکم ی آشکارِهراسبیگانه

هر از گاهی برای به هراس افکندن به کار  و رسمی تبلیغات در هنوز مهاجران به نسبت

 .رودمی

 دقیقاً کسهیچ. است ،سنتی هایارزش اصطالحبه گرایی،سنت ،چیز سومین

 انواع و فمینیسم جنسی، دگرباشان با مخالفت اساساً، اما چیست، هااین داندنمی

 .است اجتماعی پیشرفت

 ایدئولوژیک کشکول بلکه نیست، روسیه مختصهمگی  سه این مجموع، در

 روپاییا گرایراست احزاب در توانیدمی که است متعارف نسبتاً راست جناح پوپولیستی

 که گفت توانمی حتی. کنید پیدا متحده ایاالت در خواهجمهوری حزب در واقع در و

 !ودش تبدیل آمریکا در موفق راستیدست سیاستمدار یک به تواندمی امروز پوتین

 بدون پوپولیستی سیاست یا «مردم بدون پوپولیسم» یایده به شما

 داشت نظر در رژیم. کنیدمی توجه هاخیابان در واقعی پوپولیسم

 ترس از اما کند، بسیج ناوالنی حامیان در مقابل را شخود تظاهرکنندگان

 خیابانی جنبش یک ترویج در مورد همیشه ،مهار از دستش برود مبادا کهاین

 طریق از داخلی مشروعیت از که است جالبی یپدیده این .اختیاط به خرج داد
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 ملموسی حمایت عمل در اما کندمی استفاده جعلی انتخابات و هاگیرییأر

 .کندنمی ایجاد

 کنیم، نگاه متحده ایاالت به اگر ،بار دیگر زیرا، است، متناقض ایتا اندازه که موافقم

 طوربه حتیرا  آنها پتانسیل و داشت، را شخود خیابانی هایجنبش ترامپ دونالد

 یروسیه در چیزی چنین هرگز. داد نشان کنگره ساختمان به هجوم با آمیزخشونت

 طول رد. است نبسته شرط خیابانی بسیج روی گاههیچ زیرا افتد،نمی تفاقا پوتین

 را متقابل تجمعات برخیکرملین  ،0200–0200 هایسال در مخالفان تظاهرات

با پرداخت پول  شانسایؤر را مردم و بودند شدههماهنگ کامالً آنها اما ،کرد سازماندهی

 تریشب. کردند برگزار روسی محبوب نرمندانه برخی را هاییکنسرت. برده بودند آنجا به

 .خیابانی حرکت یکاصالً  تا بود، شهرداری جشن شبیه

 این به حدی تا است، کرده اجتناب خود حامیان واقعی بسیج از رژیم ،هنگام آن از

ن ای آن، هایارزش و رژیم از حمایت در حتی ،یبسیج چنین که ترسیدندمی که دلیل

 سیجب برای تالش جای به رژیم مدتی، از پس. دبشورن پوتین علیه مردمرا دارد که  خطر

 ره سرکوب برای دولتی منابع از استفاده و صرف و محض سرکوب به قوه،بال حامیان

 ونزوئال با را روسیه روسی هایلیبرال. کرد بسنده شده سازماندهی اپوزیسیون نوع

 اما،. ستا مادورو نیکالس یا چاوز هوگو شبیه دقیقاً پوتین گویندمی و کنندمی مقایسه

 چاوز با ار پوتین توانیدمی چگونه. هستند قایسهمقابل غیر کامال ییهاموقعیت واقع، در

 اوزچ از شانخود هایبدن با کلمه واقعی معنای به خیابان در مردم وقتی کنید، مقایسه

. افتدنمی اتفاق روسیه در هرگز این شبیه حتی یچیز کردند؟ محافظت کودتا برابر در

 .است بوده متکی ملی امنیت سازوبرگ به ههموار پوتین

. نیست یوزن فاکس به شباهتبی داریم روسیه تلویزیون در ما آنچه تبلیغاتی، رنظ از

 جناح مشابهی از سوی خیابانی جنبش کنیم، نگاه هاخیابان به اگر حال، عین در اما

 .است خیابان در مردم بدون پوپولیسم نظر این از بنابراین نداریم، راست

 اًتقریب که ایمبوده سیاسی و یقانون معیارهای از شماری شاهد ها،سال طی

 جمهوریریاست مقام در پوتین حضور کردن ترطوالنی منظور به در همان زمان

 برخی. انجام داد نامحدود طوربه تواننمی کار را این اما اند،شده ابداع
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 مندنظام بحران کند، گیریکناره قدرت از او اگر که اندکرده بینیپیش

 جانشین هنوز او که دلیل این به دقیقاً کند،می ایجاد سیاسی مشروعیت

 پرهیز گمان و حدس از باید کهاین وجود با. است نداده پرورش را مشخصی

 است؟ قبول قابل تحلیل این شما نظر به کنیم،

 

 پذیریآسیب ترینبزرگ که دارد وجود نظر اتفاق سیاسی علوم در تقریباً

 به راگ. است جانشینی یمسأله داریم، روسیه در آنچه مانند گراتشخصی هایسیستم

 بدانمست یهمه موفقیت با تاکنون آنها از برخی کنیم، نگاه مرکزی آسیای کشورهای

 مشروعیت مشکل اما. دارد وجود امکان این بنابراین ،اندرا جایگزین کرده قدیمی

 .است ترعمیق

 و تیانتخابا مشروعیت بر انتخاباتی، اقتدارگرای یهارژیم سایر مانند روسیه، رژیم

 نای. شود تقلب انتخابات خود در کهولو آن است، استوارتوسط مردم  رهبران انتخاب

 ات ی داشته باشیدزیاد زنیا انتخابات در تقلب به شما اگر زیرا دارد، ذاتی مشکل یک

 عمنب این از توانیدنمی کنید، بازنویسی کامل طوربه را انتخابات نتایج که حدی

پلیس  که بودیم شاهد ،0200 سپتامبر در انتخابات آخرین جریان در. بگیرید مشروعیت

 ایفوظ زیرا ند،را بیرون گیرییأر مراکز از را پترزبورگ سن در انتخاباتی ناظرانرسماً 

 اتانتخاب دست، این از مواردی. دادندمی انجام انتخابات در تقلب ثبت برای را شانخود

 خاباتانت. است عیاری تمامیک مضحکه که شودمی واضح بسیار زیرا کند،می معنابی را

 این غیر در. شود عملی چیزها اینی همه تا باشد واقعی چیزی شبیه باید حداقل

 .ددهمی دست از زایییتمشروع یوسیله عنوانبه را خود کارکرد صورت،

 انندم چیزی توانیدمی سنتی، جوامع از برخی در. ندارد بدیلی هیچ انتخابات اساساً

 دادیاستب رژیمی که است این تناقض. نه روسیه در اما باشید، داشته موروثی سلطنت

 وقتی ود،شمی معنابی کامالً انتخابات که زمانی بنابراین،. است اتانتخاب بر مبتنی اما

 از که طورهمان – کنند بازنویسی آرا شمارش بدون حتی را نتایج شوندمی مجبور

 ینهم دقیقاً اخیر انتخابات طول در جاها از بسیاری در ،یابیمدرمی نتایج آماری توزیع
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 بسیار مشکل یک این. ندارد وجودوعیت مشر واقعی منبع پس - دادند انجام را کار

 .است عمیق و واقعی

 

 از یکی روسیه متحده، ایاالت کنار در دهد،می نشان که ایمدیده را آماری

 تهیافتوسعه کشورهای میان در را واکسن به نسبت تردید سطوح باالترین

 روسیه اجتماعی پیوستار بر تأثیری نوع چه گیری همه این. دهدمی نشان

 تهگذاش تأثیر رژیم مشروعیت و ثبات بر چگونه گیریهمه این است؟ داشته

 است؟

 

 سیارب مورد این در باید. است تشکس حکم در کنممی فکر بحران، مدیریت نظر از

 نفر یونمیل یک از بیش گیریهمه ابتدای از شناسان،جمعیت یگفته به. باشیم شفاف

 در که چیزی به میزان که دهدمی نشان صراحتبه این. اندداده دست از را خود جان

 .است خورده شکست دولت هایسیاست ،بود دولت دست

 یهمه در واقع در و است زیاد بسیار روسیه در واکسن مورد در سوءظن و تردید

این  دتوانیمی که اندبر این گمان برخی. است چنین شوروی فروپاشی از پس کشورهای

 نظر هب منطقی. دهید توضیح اقتدارگرا هایدولت به عدم اعتماد افراد ایبرمبن را مسأله

 آنها هک بینیممی کنید، نگاه صربستان مانند کشورهایی به اگر آن، از پس اما رسد،می

 .تردید در مورد واکسن نرخ بسیار باالیی دارد اما دارند دموکراتیک یهادولت واقع در

کار زیادی  تدول حدودی تا بنابراین،. است شورویاپس اندازچشم یآینده این

 د نسبتافرا تردید به در واکنش هاآن که بگویم توانممی کماکان اما. دبکن توانستنمی

 کسعگرفتن  دادند، انجام جهان رهبران که ساده بسیار کار یک. قصور کردند واکسنبه 

 شده هواکسین که شد منتشر خبر یک فقط پوتین در مورد. هنگام واکسیناسیون بود

 دینچن احتماالً اما. است کرده دریافت را واکسن کدام که داده شود توضیح هکاین بدون

 .نکردند دریافت را واکسن از این دست خطاهایی دلیل به نفر میلیون

 هایدهه در ناکافی گذاریسرمایه دلیل به ،روسیه درمانی هایمراقبت سیستم

 نظام و هاهزینه کاهش اساساً که - ندناممی «سازیبهینه» آنچه با همراه گذشته،
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 و بود، کامل یفاجعه یک این کلی، طور به. درهم شکسته بود کامالً است، ریاضتی

 یزن اینجا در. بود قرنطینه تحمیل عدم سیاسی یمحاسبه کرد، شتشدید که چیزی

 میزان آرای کاهش از ترس دلیل به اقتدارگرا رژیمی: دارد وجود ناسازه یک

 یهامحدودیت که میان مردم است در خود محبوبیت نگران آن از بیش هور،جمرئیس

 .کند اعمال را زیادی

 ،حال عین در ،بود شکست دلیل این ساختاری عوامل برخی گفت توانمی اگرچه

 در کافی گذاریسرمایه نشد، انجام مردم کردن متقاعد برایکار چندانی  مشخصاً

 فزایشا و هابیمارستان به یتربیش منابع باید و نگرفت صورت درمان و بهداشت یحوزه

 .شدمی داده پزشکان اختصاص حقوق

 

 ردهک برانگیزترچالش را خیابانی هایجنبش و دهیسازمان گیرهمه بیماری

 حققت قابل دیگر است ممکن او جنبش و است شده زندانی ناوالنی. است

 یبرالل اپوزیسیون برای که ببینیم توانیممی را هاییراه و الگوها نوع چه. نباشد

 گیرد؟می شکل چپ و

 ابودن اساساً زیرا نداریم، یافتهسازمان اپوزیسیون روسیه در اکنونهم ما متأسفانه،

 یهااعتصاب حتی - عمومی تظاهرات و تجمعات تمامی ،قبل از هر چیز. ه استشد

 بدون مردم بار چند. است ممنوع دولت یگیرهمه هایمحدودیت یبهانه به - نفرهتک

 به و است نادر خیلی اما کردند، تجمع محدودیت ضد تظاهرات قالب در شدن، متفرق

 .کند متفرق را تظاهرات کالً که است این دولت استراتژی کلی، طور

 هک گرفت، صورت نگارانروزنامه و مستقل هایرسانه به بزرگی هجوم عالوه بر این،

 فعالیت هم هنوز اگر و اندشده اعالم خارج عوامل اساساً حاضر الح در شانهمه

 املک طور به ناوالنی سازمان به حمله. دهندیم انجام محدودی بسیار شکل به کنند،می

 نددکر مهاجرت دیگر کشورهای به شاننزدیک یحلقه است، زندان در او: کرد نابود را آن

 .هستند زندان در نیز همکارانش از بسیاری و

 رد خصوص به سیاسی ابتکارات برخی و هستند آزاد هنوز برخی که است روشن

 شهرداری انتخابات است قرار امسال مسکو، در مثال، عنوان به. دارد وجود محلی سطح
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 ازمج کوچکبا مقیاس  سطح این در مستقل هاییتفعال برخی احتماالً و شود برگزار

 .ندارد چندانی قدرت شدن، انتخاب صورت در حتی زیرا اپوزیسیون، بود، خواهد

 اسیدموکراز پیش موجود  دستگاه. است تاریک بسیار یتصویر این کلی، طور به

 را مستقل سیاسی یهافعالیت برخی حتی و انتخابات ظاهر که ،شده مدیریت بومی و

 .شد غیرممکن مخاطرات افزایش دلیل به کردند، حفظ کرد،نمی تهدید را رژیم که

 مرژی. است رژیم ضد بر بسیار جامعه یهانگرش و است واقعی بسیار مخالفت وناکن

 .دکن خطر چیزیدر مورد  نیست حاضر

 مقایسه شوروی اتحاد در آندروپوف یوری یدوره با را وضع کنونی افراد برخی

 مخالفان یهمه رسید، قدرت به 0922 یدهه اوایل رد آندروپوف که هنگامی. کنندمی

ا ک در او یسابقه. کرد نابود شوروی اتحاد در را جنبش این اساساً و انداخت زندان به را

 فرستادن با را حاکم دولت از محافظت و انضباط و نظم تضمین یساده هایروشگ ب 

 درست. شد شروع بعد سال سه فقط پرسترویکا اما. ه بودآموخت او به زندان به همه

 ممکن چیز هیچ دیگر و شودمسدود می هافرصت یهمه رسیدمی نظر به که زمانی

 بشود. تکرار دوباره چیزی چنین شاید. کرد تغییر چیز همه ناگهان نیست،
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