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  چکیده 
های  های قوی تاریخی، پیچیـدگی نتها و س سیاست و حکومت در روسیه به عنوان کشوری دارای ریشه

های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای نخستین بار از یک  زیادی دارد. اگر چه روسیه در سال
های  های زیادی با برداشت های حاکم بر این کشور تفاوت نظام سیاسی دموکراتیک برخوردار شد، اما رویه

دت والدیمیر پوتین در عرصه قدرت و جایگاهی که وی عام از دموکراسی دارد. به خصوص حضور درازم
  ها را به آینده سیاسی این کشور معطوف کرده است.  در روسیه معاصر به دست آورده، نگاه

با توجه به اهمیت انجام اصالحات در قانون اساسی روسیه و همچنین سناریوهای مختلفی که برای 
ر این کشور محتمل است، نوشتار حاضر در پی بررسی آینده سیاسی والدیمیر پوتین و سرنوشت قدرت د

اهداف و پیامدهای تغییرات آینده در روسیه است. بر این اساس با استفاده از چارچوب نظری دموکراسی 
کید بر اصالحات قانون اساسی و آینده سیاسی والدیمیـر  نخبه گرا به بررسی تحوالت سیاسی روسیه با تأ

  شود.   پوتین پرداخته می

  ژگان کلیديوا
  گرا، اصالحات، قانون اساسیروسیه، والدیمیر پوتین، دموکراسی نخبه
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  مقدمه
در مجمـع فـدرال  ۲۰۲۰ژانویـه  ۱۵جمهور روسـیه، در  سخنرانی سالیانه والدیمیر پوتین، رئیس

روسیه  پیامدهای زیادی در عرصه سیاسی این کشور داشت؛ به نحوی که پس از این سـخنرانی، 
وزیر و سایر وزرای کابینه از سمت خود استعفا کردند. عـالوه  دیف به عنوان نخستدیمیتری مدو

بر این، سخنرانی پوتین حاوی تغییراتی بنیادین در قانون اساسی روسیه بود که قرار اسـت در آینـده 
در معــرض آرای مســتقیم مــردم قــرار گیــرد. انتخــاب ســریع میخائیــل میشوســتین بــه ســمت 

ارگروهی برای بررسی تغییرات در قانون اساسـی از رویـدادهای دیگـری وزیری و تعیین ک نخست
شده قصد دارد تغییراتی در ساختارهای سیاسی و قـانونی  بود که نشان داد پوتین در اقدامی حساب

هایی درباره آینده سیاسـی  زنیشده موجب شد  گمانه روسیه به وجود آورد. در عین حال روند طی
  جمهوری انجام گیرد.  دوران ریاست های پس از پوتین در سال

این روند در حالی شکل گرفته است که از زمان به قدرت رسیدن پوتین در روسیه، نقـش و 
های مختلف این کشور افزایش یافته است. در حقیقت روسیه پـس از  حضور دولت در عرصه

ستیابی به نظـم و عبور از یک دوره گذار و فائق آمدن بر مشکالت و تنگناهای اقتصادی و نیز د
ثبات داخلی، خود را در شرایط یک قدرت در حـال بازسـازی و تجدیـد حیـات تلقـی کـرد و 

  الملل بازیابد. کوشید بار دیگر خود را به عنوان یک قدرت بزرگ و تأثیرگذار در نظام بین 
انداز این کشور را تـا  هایی دارد که چشم در حال حاضر ساختار سیاسی روسیه پیچیدگی

تـوان میـان سـاختار حقـوقی و سـاختار حقیقـی  یادی مبهم کرده است. برای مثال میحد ز
هایی قائل شد. عـالوه بـر ایـن، عناصـر متعـددی در تعیـین ماهیـت و رونـد  روسیه تفاوت

انداز سـاختار  تحوالت ساختار سیاسی روسیه تأثیرگذارند. بـه همـین دلیـل بررسـی چشـم
ا حد زیادی بیانگر فرهنگ سیاسـی، جامعـه مـدنی، تواند ت سیاسی روسیه اهمیت دارد و می

  سیاسی در این کشور باشد. الگوهای آیندهوضعیت دموکراسی و همچنین 
با توجه به اهمیت انجام اصـالحات در قـانون اساسـی روسـیه و همچنـین سـناریوهای 
مختلفی که برای آینده سیاسی والدیمیر پـوتین و سرنوشـت قـدرت در ایـن کشـور محتمـل 

وشتار حاضر در پی بررسی اهداف و پیامدهای تغییرات آینده در روسیه است. بر این است، ن
اساس نخست، به بررسی سیاست و حکومت در روسیه پرداخته خواهد شد و سپس ماهیت 

انداز حاصـل از آن مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت. در  اصالحات، و سناریوها و چشم



پوت
ک 
سب

به 
ت 
الحا
اص

ی
 ن؛

اس
کر
دمو

وم 
تدا

 ی
خبه
ن

 
 يگرا

وس
ر

  ی
 

 

 93  

  ختار سیاسی روسیه به بحث گذاشته خواهد شد. نهایت ایده رهبر قدرتمند در آینده سا

  گرایی دموکراتیک  چارچوب مفهومی: نخبه
توانـد عرصـه  گرایی اسـت کـه می یکی از بهترین رویکردها به نخبه ١»گرا دموکراسی نخبه«نظریه 

 ٢توان نظریه ماکس وبر گرایی دموکراتیک را می سیاست و حکومت در روسیه را تشریح کند. نخبه
پنداشت. وجه اشتراک این دو متفکر در قبضه سیاسـت توسـط نیروهـایی بـا  ٣شومپیترو جوزف 

دموکراسـی هـم بـا ایـن  بینانه به لیبـرال  قدرت اجتماعی است. به اعتقاد آنان، حتی نگرش خوش
هایی مواجـه  گیری در جامعـه از طریـق انتخابـات بـا محـدودیت روست که تصمیم مشکل روبه
کننده سـلطه نخبگـان بـر جامعـه  ، لیبرال دموکراسی را به نوعی تضمین های بدبینانه است. نگرش

امـا  ٥کند، بنابراین به رغم آنکه دموکراسی زمینه مشارکت مردمی را در جامعه فراهم می ٤دانند. می
های مختلـف، بـه  شود؛ زیـرا نخبگـان از شـیوه ها می از طرفی باعث تداوم سلطه نخبگان بر توده

شـوند و  های مهم جامعـه برگزیـده می گیران و الگوسازان در فعالیت تصمیمسازان،  عنوان تصمیم
  پوشانند. های خود در حوزه اجتماع جامه عمل می به ایده

دموکراسـی   بر این اساس یکی از الگوهایی که در تالش برای بازتعریف دموکراسی ارائه شده،
گرایانه و بـا  که با رویکردی واقع گرای رقابتی نوعی دموکراسی است گراست. دموکراسی نخبه نخبه

                                                                                                                                         
1. Elitist Democracy 
2. Max Weber 
3. Joseph Schumpeter 

؛ دیوید مارش و ۳۴۶-۳۴۵، ص۱۳۸۳، تهران: نی، ۱۳شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چ  . آنتونی گیدنز، جامعه٤
یوسـفی، تهـران: پژوهشـکده مطالعـات  امیرمحمـد حاجی  جری استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمـه

  .۳۶۶، ص۱۳۷۸راهبردی، 
شـد،  های قرن بیست در قالب دموکراسی لیبرال مطرح می کم تا میانه ها و اهداف دموکراسی کالسیک دست . آرمان٥

اما پس از آن برخی اندیشمندان سیاسی دستیابی به این اهداف را در جوامع معاصر با شکسـت مواجـه دانسـتند و 
های فاشیستی در آلمان و  نی دوم و شکست نظامالگوهای دیگری از دموکراسی را مطرح کردند. با پایان جنگ جها

های متأثر از نظام حاکمیت فاشیستی و کمونیسـتی ایـن نیـاز را احسـاس کردنـد تـا مسـئله توافـق و  ایتالیا، انسان
هـای هنجـاری و  را مورد بررسی قـرار دهنـد؛ بـه همـین علـت بـا کمـک تئوری» دموکراسی و نخبگان«همکاری 

را مطرح کردند. ریمون آرون و آتو اشتامر هر دو جوامع دموکراسی یـا » گرایی کثرت های تئوری«کالسیک نخبگان 
عنوان بلوای تفکیک و جدایی عمومی بین مالکین ابزار تولید، رهبران اصناف و سیاستمداران در نظـر  گرا را به  کثرت

  ایندگی و تأیید توده دانست.گرفتند. اشتامر دموکراسی را نه حکومت توده بر مردم، بلکه حاکمیت نخبگان به نم
  .۳۵-۳۷، صص۱۳۸۱های سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران: قومس،  ـ ملک یحیی صالحی، اندیشه

هـای دموکراسـی را در اهمیـت یـافتن متخصصـان در  پرداز سیاسی ایتالیایی، شکست آرمان نوربرتو بوبیو، نظریه 
، بوروکراتیزه شدن سریع جوامع مدرن و رشد سریع تقاضا دآمیز تکنوکراسی با دموکراسی جوامع مدرن و روابط تضا

 کند. یابی می از دموکراسی در مورد کاالها، خدمات و حقوق ریشه
 .۷۸، ص۱۳۷۶ـ بوبیو نوربرتو، لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمه بابک گلستان، تهران: چشمه، 
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های جهان معاصر ارائه شده است. برخی نویسندگان قرن بیستم به این دلیـل  نظر به واقعیت
در  ١هــای کالســیک دموکراســی ســازگار نیســت، هــای معاصــر بــا برخــی آموزه کــه واقعیت
مکانـات جوامـع گرایانه و منطبق بـا ا را واقع  های رایج از دموکراسی تجدیدنظر و آن برداشت

های مشـارکتی و  گرا، برخالف دموکرات های نخبه اند. دموکرات پیشرفته معاصر تعریف کرده
های رایج به ویژه لیبرال دموکراسی، به جای ارائـه  قانونی، در مواجهه با مشکالت دموکراسی

متفـاوت بـا اند که  تعریف خود از دموکراسی را تغییر داده و مدلی ارائه کرده  حل برای آن، راه
های آرمانی آن کاسته شده است. از نظر آنها،  تعاریف کالسیک از دموکراسی است و از جنبه

این مدل از دموکراسی، تنها مدل ممکن و مطلوب بـرای اجـرا در جوامـع پیچیـده امـروزی 
های  گرا از یک سو جنبه توصیفی دارد و بـه تبیـین دموکراسـی است. بنابراین دموکراسی نخبه

گذاری است و جنبه هنجاری دارد، زیرا  پردازد و از سوی دیگر آمیخته با نوعی ارزش یرایج م
  اند.  ناپذیر و مطلوب دانسته را امری اجتناب  پردازان این الگو، آن  نظریه

خیـر و «های کالسـیک یعنـی  گرا نقد دو آموزه اصلی دموکراسـی مبنای دموکراسی نخبه
خیـر «ت. براسـاس ایـن دیـدگاه، چیـزی بـه نـام اس» اراده همگانی«و » مصلحت عمومی

ها  وجود ندارد که همه مردم درباره آن توافق داشته باشند، زیرا مردم دارای خواست» عمومی
توانند اهداف مشترکی داشته باشـند و  اند و حتی افراد یک گروه نیز نمی های متفاوت و ارزش

در  ٢ی رسیدن به آن متفق نیستند.ها به فرض هم که هدف مشترک داشته باشند، درباره روش
تـوان  تند، میجوامع جدید که به لحاظ اقتصادی متمایز و به لحـاظ فرهنگـی گونـاگون هسـ
توان اراده عمـومی  شاهد تعبیرهای مختلفی از مصلحت عمومی بود. بنابراین به سادگی نمی

فراگیر را تعریف کرد و نتیجه منطقی فقدان خیر عموم، فقـدان چیـزی بـه نـام اراده عمـومی 
 
ً
 یک محصول اجتماعی است و معموال

ً
است. اراده مردم فاقد هرگونه توجیه عقالنی و عمدتا

  ٣اده ساخته شده است نه اراده واقعی و اصیل.ار
هـای برابـری و آزادی و  شومپیتر دموکراسی را نه تنهـا حکـومتی بـرای رسـیدن بـه آرمان

انـد و  پردازانه داند، بلکه معتقد است همه آنها مفاهیمی مـبهم و خیال مصلحت جمعی نمی
تافیزیکی دوری جوید. دموکراسی برای بقا و حفظ خود باید از این مفروضات ساختگی و م

                                                                                                                                         
  .۱۸ـ۱۴، صص ۱۳۷۹یان، . آنتونی آربالستر، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، چ اول، تهران: آش١
  .۳۲۰، ص ۱۳۷۵داری، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، تهران: نشر مرکز،  . ژوزف شومپیتر، سرمایه٢
  .۳۳۴. همان، ص٣
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از نظر شومپیتر، دموکراسی شکلی از زندگی نیست که با وعده برابری و تأمین بهترین شرایط برای 
تکامل انسان از طریق مشـارکت مشـخص شـود، بلکـه دموکراسـی تنهـا حـق انتخـاب ادواری 

ظـر شـومپیتر حکومت و اختیار دادن به آن برای عمل کردن به نیابت از شهروندان است. آنچه از ن
اهمیت دارد این است که نباید بین جوهر دموکراسی و اهداف آن خلط کـرد. اینکـه چـه تصـمیم 

گیری است. شومپیتر با تأکید بـر دموکراسـی بـه مثابـه  سیاسی گرفته شود مستقل از روش تصمیم
روش دموکراتیک عبـارت از یـک نظـم نهـادی بـه منظـور «کند:  گونه تعریف می را این روش، آن 

آمیز بـرای  های سیاسی است که افراد تحت لـوای آن بـه واسـطه تـالش رقابـت رسیدن به تصمیم
ای کـه دموکراسـی  بنابراین، تنهـا فایـده ١»یابند. گیری دست می جلب آرای مردم به قدرت تصمیم

دهد یک حکومت را با حکومت دیگر جایگزین کننـد  دارد این است که به شهروندان توانایی می
  طریق در برابر خطر جباریت و خودکامگی از خود حمایت نمایند.و از این 

گونه تنافری میان سوسیالیسم و دموکراسی وجود نـدارد  هیچ«گوید:  جوزف شومپیتر می
ترین الگوی دموکراسـی اسـت کـه بـه  ها توسعه مناسب ترین وظیفه سوسیالیست [زیرا] مهم

بنابراین شومپیتر نیاز بـه یـک » داشته باشد.دهد بر نظام تولید کنترل  اقتدار مرکزی اجازه می
کند. در مدل وی سوسیالیسم و دموکراسی زمانی بـر  مدل رهبری در دموکراسی را مطرح می

طور کلی شومپیتر دموکراسی را نوعی  به  ٢گرایی رقابتی باشد. اند که به شکل نخبه هم منطبق
  داند. بخشی به نخبگان می منبع مشروعیت
بینانه به دنیـای معاصـر معتقـد اسـت کـه امـروز اداره امـور عمـومی و  ی واقعوبر نیز با نگاه

خصوصی بیش از پیش به نوعی بوروکراسی تبدیل شده کـه هـر شـهروندی نـاگزیر اسـت بـرای 
مدتی در این قفس به سر ببـرد. بـه همـین علـت تـالش بـرای مشـارکت دموکراتیـک یـا تکامـل 

نیافتنی اسـت و  شود امری بیهوده و دست دیده میجمعی که در اهداف دموکراسی کالسیک  دسته
های زندگی در معرض تهدید مداوم تخریب نیروهای اجتماعی قدرتمند قـرار دارد. از  همه عرصه

گیران و پیشــگیری از  ایـن جهـت دموکراسـی در بهتـرین حالـت ابـزاری بـرای انتخـاب تصـمیم
جه مبنـایی بـرای تکامـل بـالقوه همـه های آنان است. از نظر وبر، دموکراسی به هیچ و روی زیاده

کاری برای تضمین رهبری سیاسی و ملی کارآمد است.
ِ
لیپسـت نیـز  ٣شهروندان نیست، بلکه ساز

                                                                                                                                         
  .۳۲۰. همان، ص١
  .۳۶۹. دیوید مارش و جری استوکر، پیشین، ص٢
 .۲۴۳، ص۱۳۶۹ های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: روشنگران، . دیوید هلد، مدل٣
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نویسـد:  می» انسـان سیاسـی«شناختی از دموکراسی دارد و در کتـاب  همانند وبر برداشتی روش
ی تعریـف کـرد کـه تـوان بـه مثابـه یـک نظـام سیاسـ در یک جامعه پیچیـده، دموکراسـی را می«

  ١»آورد. گران فراهم می های قانونی منظمی برای تغییر دادن حکومت فرصت
پردازان دموکراسـی کالسـیک،  گرا بـرخالف نظریـه هـای نخبـه طـور کلـی، دموکرات به 

گرایانه تعریف و آن  ای توصیفی و واقع گرایانه، بلکه به شیوه دموکراسی را نه با رویکردی آرمان
عنوان راهکاری مؤثر برای شکل دادن به حکومت مشروع   به هدف و غایت بلکه بهرا نه به مثا 

  اند. و هدایت و کنترل آن قلمداد کرده
داند و معتقد است که در دنیای پیچیـده امـروزی تنهـا  شومپیتر سیاست را یک حرفه می

عـه اداری دولـت را در امـر تنظـیم و کنتـرل جام  های تواند دستگاه حکومت متخصصان می
ترین و کارآمدترین مدل دموکراسی است.  گرا مناسب هدایت کند؛ از این رو دموکراسی نخبه

بنابراین اراده مردمی نزد شومپیتر، محصول فرایند سیاسی است نه قـدرت انگیزاننـده آن. بـه 
  ٢نظر او، دموکراسی نوعی منبع برای مشروعیت به نخبگان حاکم است.

  سیاست و حکومت در روسیه
های قوی تاریخی اسـت و در ایـن بـین،  ها و سنت و حکومت در هر کشوری ریشه سیاست

کم به سـه  توان دست ای مستثنی نیست. تاریخ سیاسی روسیه را می روسیه نیز از چنین قاعده
  دوره اصلی تقسیم کرد: 

  های گسترده همراه بود. . دوره حکمرانی تزارها بر روسیه که در بیشتر مواقع با خشونت۱
ها به منظور  های شدیدی برای روس دوره اتحاد جماهیر شوروی که در آن محدودیت. ۲

  شان وجود داشت.  انتقاد از حکومت و جامعه
های جایگزین  گیری روسیه نوین و مستقل که در آن بسیاری از دیدگاه های شکل . سال۳

  و انتقادی در مورد سیاست و جامعه پدیدار شد. 
های مختلفی در خصوص سیاست و حکومـت در  ها ایده دورهاگر چه در هر یک از این 

های مختص خود بوده  روسیه شکل گرفته، اما ساختار سیاسی روسیه همواره دارای پیچدگی
تـوان میـان  کند. بـرای مثـال می انداز آن را تا حد زیادی مبهم می است و همین امر نیز چشم

                                                                                                                                         
  .۵۰۴. آنتونی آربالستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، پیشین، ص١
  .۳۷۰-۳۶۹. دیوید مارش و جری استوکر، پیشین، صص٢
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ا مشخص کرد. عالوه بر این، عناصـر هایی ر ساختار حقوقی و ساختار حقیقی روسیه تفاوت
متعددی در تعیین ماهیت و روند تحوالت ساختار سیاسی روسیه تأثیرگذارند که بررسی هر 

تواند وضعیت ساختار سیاسی روسیه را در آینده تا حد زیادی مشخص کنـد.  یک از آنها می
عـه مـدنی و ها، وضـعیت جام توان به فرهنگ سیاسی روس از جمله این عوامل و عناصر می

دموکراسی، میزان مشارکت سیاسی، نقش و جایگاه مخالفان سیاسی و ایـده رهبـری مقتـدر 
  های روس اشاره کرد. میان نخبگان و توده

بر این اساس به رغم آنکه در ظاهر روسیه نیز مانند سایر کشورها یـک سـاختار سیاسـی 
هـد سـاختار سیاسـی د تر به وضعیت ایـن کشـور نشـان می مشخص دارد، اما نگاهی عمیق

های منحصر به فردی است. از این رو به منظور درک ساختار سیاسی  روسیه دارای پیچیدگی
ها، جایگاه و قدرت مخالفان  های تاریخی، فرهنگ سیاسی روس ها و سنت روسیه باید ریشه

تری  و برداشت مردم از دموکراسی و مشارکت سیاسی را بررسی کرد تا بتوان به تصویر روشن
  ساختار سیاسی روسیه دست یافت.ز ا

روسیه در تاریخ معاصر خود حدود هفت دهه حکومت ایدئولوژیك را تجربه کـرده و از 
ای عظیم فراهم آورده است. البته در حـال حاضـر  های متعدد آن دوره، اندوخته فراز و نشیب

دی دارد های زیا ) تفاوت۱۹۱۷ـ  ۱۹۹۱نظام سیاسی روسیه نسبت به نظام سیاسی شوروی (
  توان به موارد زیر اشاره کرد: که می
. برخالف نظام سیاسی شوروی که مبتنی بر ایدئولوژی کمونیستی بـود، نظـام سیاسـی ۱

 عرفی و عمل
ً
  گراست.  روسیه کنونی کامال

. برخالف نظام سیاسی شوروی که رویکردی ضد دینی داشت، نظام سیاسی کنونی روسیه ۲
وی که در قانون اساسی روسـیه کنـونی ادیـان مسـیحیت، اسـالم، رویکردی سکوالر دارد؛ به نح

  اند و فعالیت آنها قانونی دانسته شده است.  یهودیت و بودیسم به رسمیت شناخته شده
. برخالف نظام سیاسی کمونیستی که بر اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بود، نظام سیاسـی ۳

   ١داری مبتنی است. کنونی روسیه بر اقتصاد سرمایه
های دموکراسی، تفـاوت زیـادی بـا  های یادشده، روسیه از لحاظ شاخص ه رغم تفاوتب

های دموکراســی  وضـعیت اتحــاد جمــاهیر شــوروی نــدارد. بـرای نمونــه، مطــابق شــاخص

                                                                                                                                         
، فصلنامه پانزده خرداد، دوره سوم، »انقالب اسالمی و جهان اسالم یه برایروس یتمدن یها تیظرف«. احمد رهدار، ١

  .۱۵۹ـ  ۱۵۷، صص۱۳۹۱ز یی، پا۳۳، ش ۱۰س 
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های خارجی در دولت و قابلیـت  دهندگان، نفوذ قدرت (انتخابات آزاد و عادالنه، امنیت رأی
تعیین شده، روسیه در سال  اکونومیستتوسط نشریه ها) که  فعاالن مدنی در اجرای سیاست

کـه وضـعیت چنـدان  ١های اقتدارگرا قـرار گرفتـه اسـت و در زمره رژیم ۱۳۲در رتبه  ۲۰۱۴
  شود.  مطلوبی برای این کشور محسوب نمی

ریاستی اسـت  بر اساس قانون اساسی روسیه، این کشور یک فدراسیون و جمهوری نیمه
وزیر بـه عنـوان رئـیس حکومـت شـناخته  ئیس دولت و نخسـتجمهور به عنوان ر که رئیس
شوند. فدراسیون روسیه دارای  یک دموکراسی چندحزبی با دولت فدرال متشـکل از سـه  می

قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. البته مسئله تفکیک قوا در روسیه تـا حـد زیـادی پیچیـده 
 بر همه قوا حاکم است. است و رئیس

ً
  جمهور تقریبا

جمهـور روسـیه قـدرت فراوانـی دارد. دامنـه  ، رئیس۱۹۹۳ق قانون اساسی دسامبر مطاب
تواند احکام و دستورهایی صادر کند که بـدون بررسـی در  اختیارات او به حدی است که می

جمهـور، انتخـاب  قوه مقننه، شکل اجرایی بـه خـود بگیـرد. یکـی از اختیـارات مهـم رئیس
وزیر  جمهور، نخسـت ر صورت مرگ یا استعفای رئیسوزیر با تأیید پارلمان است. د نخست

جمهـور  وزیر به میـزان زیـادی تـابع شـخص رئیس بر مقام او تکیه خواهد زد. نقش نخست
درصد  ۵۰جمهوری باید بتوانند بیش از  است. بر اساس قانون، نامزدهای انتخابات ریاست

اند به دور دوم  را کسب کرده صورت دو نامزدی که بیشترین آرا آرا را کسب کنند؛ در غیر این 
جمهوری چهار سال بود، امـا در نـوامبر  ، دوران ریاست۱۹۹۳روند. براساس قانون سال  می

جمهور، ایـن قـانون اصـالح شـد و مـدت  عنوان رئیس و پس از انتخاب مدودف به  ۲۰۰۸
  جمهور بر مسند قدرت به شش سال افزایش یافت. حضور رئیس

تـوان در مـوارد زیـر  هـای عرصـه سیاسـی روسـیه را می گیترین ویژ در حال حاضر مهم
  خالصه کرد:

جمهـور بـه عنـوان  . روسیه دارای یک دولت مقتدر است که در مرکز آن شخص رئیس۱
  رهبر کل کشور قرار دارد.

 در همه امور سیاسی روسیه وجود دارد و همه راه۲
ً
ها به مسکو و کاخ  . تمرکزگرایی تقریبا

  شوند. کرملین ختم می

                                                                                                                                         
1. Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2014; Democracy and Its Discontents", 

2015, p. 7 
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. احزاب سیاسی قدرتمند و تأثیرگذار در فضای سیاسی روسیه وجود ندارنـد و احـزاب ۳
 فاقد قدرت بازیگری در عرصه

ً
  های مختلف هستند. حاضر نیز عموما

  های مدنی و احزاب سیاسی مستقل شده است. . اقتدارگرایی دولت باعث سرکوب گروه۴
ی به ویـژه آمریکـا و کشـورهای های خارج های مدنی در روسیه به کمک . بیشتر گروه۵

  اروپایی وابستگی دارند.
خواری که باعث پدید آمدن مشکالت اقتصادی شـده، تحـرک  . گسترش فساد و رشوه۶

  فعاالن جامعه مدنی روسیه را تحت تأثیر قرار داده است.
های مدنی حقوق بشـری بـه ویـژه در حـوزه  گرایی روسی با فعالیت  های ملی گرایش . ۷
  قومی و مذهبی دچار تعارضات شدیدی هستند. های اقلیت
ها و  . بخش خصوصی در حوزه اقتصادی توان چنـدان زیـادی نـدارد و بیشـتر شـرکت۸
  اند. های اقتصادی بزرگ به دولت وابسته بنگاه
های سرشار نفتی و گازی و وابسته نبودن دولت به درآمـدهای  . اتکای دولت به درآمد۹

لت رانتیر شده که نتیجـه آن افـزایش قـدرت دولـت در برابـر مالیاتی موجب ایجاد نوعی دو
  تضعیف جامعه مدنی بوده است. 

های درآمدی و وابستگی به مناصب و مشاغل دولتی باعث تقویـت  . استفاده از رانت۱۰
  ها در اقتصاد و ساختار سیاسی روسیه شده است. نقش الیگارش

  شده اصالحات هدایت
ر روسیه از لحاظ ماهیت دارای دو بعد اسـت. یـک بعـد از گرفته د تغییر و تحوالت صورت

تغییرات به گذشته معطوف است و بعد دیگر به آینده چشم دارد. آنچه به گذشته ارتباط پیـدا 
های اخیر و میـزان رضـایت مـردم از آن بـاز  کند، تا حد زیادی به عملکرد دولت در سال می
اد روسـیه فشـارهای اقتصـادی زیـادی وارد های اخیر از دو جنبه به اقتص گردد. طی سال می

بود کـه  ۲۰۱۴شده است. یک جنبه، فشارهای اقتصادی پس از وقوع بحران اوکراین در سال 
هایی علیه روسیه از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی شد. در پـی ایـن  باعث اعمال تحریم

یجـاد مشـکالتی ها، ارزش پول ملی روسیه به نصف کاهش پیدا کـرد کـه پیامـد آن ا تحریم
دیگر در ساختار اقتصادی روسیه بود. جنبه دوم، کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بـود 

باعث کاهش درآمدهای ارزی روسیه  و بروز مشکالتی در  ۲۰۱۷ـ  ۲۰۱۴های  که بین سال
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  های اقتصادی این کشور شد.  برخی بخش
هایی  بروز نارضـایتی های اخیر موجب های دولت طی سال از سوی دیگر برخی تصمیم
ترین آنها، اصالح قوانین بازنشستگی بود. بـر اسـاس ایـن  در جامعه روسیه شده بود که مهم

قانون، حداقل سن بازنشستگی در روسیه، هم برای مردان و هم برای زنان، سه سال افـزایش 
سـال  ۶۰سـال و بـرای زنـان  ۶۵یافت و به موجب آن حداقل سن بازنشستگی برای مـردان 

توانـد بـا افـزایش  در حالی که دولت اعتقاد داشت اصالح قانون بازنشستگی می ١عیین شد.ت
تحرک نیروی کار و تقویت مشارکت زنان، به حل مشکل کمبود نیروی انسانی روسیه کمک 

ترین لـوایح در روسـیه تبـدیل شـد و تظـاهرات گسـترده کند، این قانون به یکی از جنجالی
درصـد از  ۹۶از نظـر منتقـدان،  .تلـف روسـیه در پـی داشـتمخالفان را در شـهرهای مخ

کنند. در نتیجـه ممکـن اسـت افـراد  کارفرمایان در روسیه، شهروندان مسن را استخدام نمی
دارای سن زیاد، شغل مناسب پیـدا نکننـد و بـه ایـن ترتیـب قربـانی اصـالحات در قـوانین 

سـن بازنشسـتگی ممکـن اسـت  عالوه بر این منتقدان معتقدند افزایش ٢بازنشستگی شوند.
 کارآیی الزم را ندارنـد و بایـد در کنـار 

ً
موجب کار مردان و زنان در سنینی شود که آنها عمال

  خانواده خود دوران آرامی را سپری کنند. 
نکته دیگر، ناتوانی دولت مدودیف در مبارزه با فساد بود کـه دائـم بـا سـرزنش و انتقـاد 

شـد. در ایـن بـین اتهامـات چنـد بـاره  روسیه مواجه میمخالفان سیاسی در داخل و خارج 
های مرتبط با فساد مالی وی نیز  مخالفان از جمله آلکسی ناوالنی به مدودیف و طرح پرونده

بر کاهش محبوبیت دولت تأثیرگذار بود؛ به نحوی که بارها مدودیف از سوی مخالفان برای 
زندگی در داخل روسیه مورد انتقـاد قـرار  ناتوانی در مبارزه با فساد و کاهش سطح استاندارد

های اخیر، بخشی از مردم روسیه و برخی از اطرافیان پوتین،  گرفته بود. عالوه بر این در سال
  شود.کردند که باید کنار گذاشته مدودیف را فردی ضعیف قلمداد می
شـور وزیر در روسیه پیشبرد مسائل عمـومی در داخـل ک با توجه به اینکه ماهیت نخست
وزیر در کانون فشارها قرار داشـتند؛ بـه نحـوی کـه هـر گـاه  است، کابینه و شخص نخست

وزیر و رئـیس  آمد، دیمیتری مدودیف به عنـوان نخسـت صحبت از ضعف دولت به میان می
                                                                                                                                         
1. Евгений Беляков, Пенсионный возраст в России повысят; с 2019 года: рассчитайте, в 
каком году вы уйдете на заслуженный отдых, Комсомольская правда, 2 февраля 2020. 

2. Новое повышение пенсионного возраста может произойти в России, PRIMPRESS. 
RU, 4 января 2020. 
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کرد خود را از کـانون انتقـادات  گرفت. با این حال پوتین تالش می دولت مورد انتقاد قرار می
 نقشی

ً
  به مثابه یک رهبر در جامعه ایفا کند.  خارج و عموما

در نتیجه، با توجه به افزایش نارضایتی از عملکرد دولـت مـدودیف، تشـدید انتقادهـای 
مخالفان، ناکارآمدی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و پیشبرد امـور نوسـازی در داخـل، 

ایـن رو تغییـر رتبـه خـود داشـت. از روسیه نیاز به تغییر و تحـولی در سـطح مـدیران عـالی
وزیر از سوی پوتین با هدف بازسازی دولت و حفظ وجهه شخصی خـود در داخـل  نخست

ها حکایـت  وزیر، نظرسنجی کشور انجام شده است؛ چنان که پس از تغییر دولت و نخست
مرکز مطالعـه افکـار عمـومی «از افزایش محبوبیت پوتین میان مردم دارد. مطابق نظرسنجی 

از مـردم روسـیه از سـخنان پـوتین در مجمـع فـدرال روسـیه کـه بـه درصد  ۹/۶۷، »روسیه
اند؛ در حالی که سطح محبوبیـت پـوتین یـک روز استعفای دولت منجر شد، حمایت کرده

 در  این امـر نشـان می ١درصد بود. ۶۴پیش از این سخنرانی، 
ً
دهـد کـه اقـدام پـوتین کـامال

جتماعی وی و البته اصالح برخی راستای خواست افکار عمومی و در جهت بهبود موقعیت ا
  امور اقتصادی انجام شده است.  

گرفته در روسیه که معطوف آینـده اسـت، شـامل  دومین بعد از تغییر و تحوالت صورت 
تواند بر آینده سیاسـی روسـیه و  انجام اصالحاتی در قانون اساسی است که تا حد زیادی می
ــذار ــدرت تأثیرگ ــوتین در عرصــه ق ــر پ ــه دوره  حضــور والدیمی ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب باش

 وی دیگـر نمی بـه پایـان می ۲۰۲۴جمهوری پوتین در سال  ریاست
ً
توانـد در  رسـد و عمـال

جمهوری در قدرت باقی بماند، بحث جانشینی و همچنین آینده سیاسی وی  جایگاه ریاست
  یکی از مباحث مهم در داخل و خارج روسیه است. 

ی و همچنین اصالحاتی که قـرار اسـت در حـوزه گرفته در عرصه سیاس تغییرات صورت
قانون اساسی روسیه انجام گیرد، تأثیر چندانی بر وضعیت داخلی روسـیه نخواهـد داشـت؛ 
زیرا این تغییرات بیش از آنکه یک تحول اساسی در دولت یا ساختار سیاسـی روسـیه تلقـی 

های ایـن  و سیاسـتآیند که تأثیری در کلیـت رونـدها  شوند، اصالحاتی جزئی به شمار می
های مهم و اصلی همچون  کشور نخواهند داشت؛ چنان که در تغییر دولت، وزرای وزارتخانه

  وزارت خارجه، وزارت دفاع و وزارت انرژی حفظ شدند. 

                                                                                                                                         
1. Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических 
партий, Всероссийский центр изучения общественного мнения, 31.01.2020. 
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رئـیس  ۲۰۱۰ای تکنوکرات که از سال  در این بین انتخاب میخائیل میشوستین به عنوان چهره
بوده اسـت و پیشـینه سیاسـی نـدارد، بـا اهـداف خاصـی  سازمان خدمات مالیات فدرال روسیه

فعالیت دولتـی خـود را بـا کـار در سـازمان خـدمات  ۱۹۹۸صورت گرفته است. وی که از سال 
مالیاتی فدرال روسیه آغاز کرد و در حوزه فعالیت خـود موفـق شـد بـا اعمـال نظـارت بـر انـواع 

  کند:  مأموریت ویژه را دنبال میمعامالت، فرار مالیاتی را کاهش دهد، پیشبرد سه هدف و 
  سازی برای انجام اصالحات جدید در قانون اساسی؛ . زمینه۱
  . بهبود وضعیت اقتصادی روسیه و تسریع در روند نوسازی کشور؛۲
  .۲۰۲۴سازی وضعیت برای تحوالت سال . مدیریت و آماده۳

 میشوستین به عنوان یک فعال اقتصادی بـا سـابقه و چهـره
ً
شـناخته در عرصـه ای نا قطعا

وزیر، فردی خواهد بود که در امور داخلی روسیه از پوتین تبعیـت  سیاسی، در قامت نخست
جمهور نقش  کامل خواهد کرد. در حوزه خارجی نیز با توجه به اینکه در قانون اساسی رئیس

 وی برجسته
ً
تری دارد و همچنین عالقه شخصی پوتین به مدیریت سیاست خارجی، قاعـدتا

ها نخواهـد داشـت. بنـابراین میشوسـتین بـه عنـوان  مشـیای در امور و تعیـین خـط همداخل
 عامـل اجرایـی خواهـد بـود و نقشـی در  نخست

ً
وزیر جدید روسیه در روند تغییرات، صرفا

  طراحی روندهای آتی نخواهد داشت.
ه در مورد اصالحات قانون اساسی نیز نباید انتظار وقوع تحوالتی عظـیم داشـت؛ زیـرا شـاکل

اصلی قانون اساسی فعلی روسیه حفظ خواهد شد و تنهـا تغییـرات انـدکی در برخـی مناصـب، 
ترین اصـالحات پیشـنهادی پـوتین ایـن  وظایف و کارکرد ساختارها به وجود خواهد آمد. از مهم

وزیر، معاونـان وی و وزیـران فـدرال را انتخـاب کنـد و  یابـد نخسـت است که پارلمان اجـازه می
ها را مورد تأیید قرار دهد. در حالی کـه طبـق قـانون  شود این انتصاب یز ملزم میجمهوری ن رئیس

وزیر کسـب  جمهور رضایت دومـا را بـرای انتصـاب نخسـت اساسی فعلی روسیه، گر چه رئیس
  کند. کند، اما خود اقدام به انتصاب رئیس کابینه، معاونان وی و وزرا می می

جب نخواهد شد نظام سیاسی روسیه بـه یـک با این اوصاف اصالحات مد نظر پوتین مو
نظام پارلمانی تغییر کند؛ به خصوص که وی به صراحت اعالم کرده است روسیه بایـد یـک 

وزیر بـه  جمهوری قدرتمند باقی بماند. همچنین از نظر پـوتین، افـزایش اختیـارات نخسـت
تبدیل شـود، جمهور به یک فرد نمادین در عرصه سیاسی روسیه  حدی نخواهد بود که رئیس

هـای دولـت و حـق برکنـاری  جمهور باید حق تعیین وظـایف و اولویت بلکه شخص رئیس
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جمهوری  وزیر، معاونان او و وزرای فدرال را حفظ کند. همچنین از نظر پوتین، رئیس نخست
در ایـن  ١های ارشد دفاعی و امنیتی داشته باشـد. روسیه باید قدرت الزم را برای معرفی مقام

جمهوری به دو دوره  اد پوتین برای محدود شدن حضور یک فرد در جایگاه ریاستبین پیشنه
  آید.  تواند اهمیت چندانی داشته باشد و بیشتر یک نمایش دموکراتیک به شمار می نیز نمی

وزیر و تـرمیم  گرفته در روسیه، چه در بعـد تغییـر نخسـت به این ترتیب تغییرات صورت
انون اساسی، نه تنها موجب تحول جـدی در داخـل روسـیه کابینه و چه در بعد اصالحات ق

نخواهد شد، بلکه این طرح تحت تأثیر تـداوم پـوتین در قـدرت اهمیـت چنـدانی نخواهـد 
کم تا زمانی که پوتین در قدرت قرار دارد، شرایط داخلی و خارجی روسـیه بـا  داشت. دست

وزیر بیشـتر در  و تغییـر نخسـتتغییراتی گسترده مواجه نخواهد شد. بنابراین تـرمیم کابینـه 
راستای پیشبرد اموری همچون بهبود وضعیت اقتصادی و پیشـبرد امـور مـرتبط بـا نوسـازی 

شود. اصالحات در قانون اساسی نیز در نهایت به تمرکززدایی از قدرت  روسیه محسوب می
خوش تحـول جـدی کنـد،  مرکزی یا ترسیم ساختاری که انسـجام داخلـی روسـیه را دسـت

نامیـد » شدهاصالحات هدایت«توان اصالحات پوتین را یک  د انجامید. از این رو مینخواه
  که تأثیر چندانی بر وضیعت داخلی روسیه نخواهد داشت. 

  انداز اصالحات  سناریوها و چشم
ساله خواهـد  ۷۱، ۲۰۲۴جمهوری خود در سال  والدیمیر پوتین تا پایان دور چهارم ریاست

جمهوری بایـد  ی روسیه، برای انتخاب مجدد در سـمت ریاسـتشد. بر اساس قانون اساس
سـاله  ۷۷گیری کند که اگـر چنـین اتفـاقی روی دهـد، در آن زمـان  کم یک دوره کناره دست

خواهد شد و شاید دیگر سنش برای حضور در چنین پست مهمی چنـدان مناسـب بـه نظـر 
، در ۲۰۱۸ســال جمهوری  نرســد؛ چنــان کــه خــود وی نیــز در آســتانه انتخابــات ریاســت

سی اعالم کرده بود کـه قصـد دارد پـس از پایـان دوره  بی ای اختصاصی با شبکه ان مصاحبه
با این حال تالش پوتین بـرای  ٢گیری کند. از سیاست کناره ۲۰۲۴جمهوری در سال  ریاست

انجام اصالحاتی در قانون اساسی بار دیگر سناریوهایی را درباره آینده حضور وی در قدرت 

                                                                                                                                         
1. Путин заявил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой, 
Федеральное агентство новостей, 15 Января 2020. 

2.  Alex Johnson, Putin denies 'new Cold War' but says new nukes are on 'combat duty', 02 
Mar 2018. 
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 توان به موارد زیر اشاره کرد: کرد که می مطرح
بر اساس این سناریو، پوتین با انجام تغییراتی در قانون اساسـی و  وزیری: . بازگشت در قالب نخست۱

جمهوری  وزیر در پی آن است که در پایـان دوران ریاسـت اعطای اختیارات بیشتر به نخست
قدرت باقی بماند. بـا ایـن حـال ایـن  وزیری همچنان در خود بتواند با تکیه بر مسند نخست

مسئله که پوتین ساختار سیاسی روسیه را به سمت یـک سـاختار پارلمـانی سـوق دهـد، بـا 
 سیستم هایی مواجه است زیرا نظام چالش

ً
تری در  ثبات های بی های سیاسی پارلمانی معموال

وزیـر بـرای  های سیاسی ریاستی هستند و گاهی ممکن است انتخاب نخست مقایسه با نظام
ها به تعویق بیفتد یا رقابت میان احزاب، آثار مخربی برای کشور در پی داشـته باشـد.  مدت

قومیـت  ۱۸۰نباید از یاد برد که روسیه پهنـاورترین کشـور جهـان اسـت کـه در آن بـیش از 
کننـد. در نتیجـه اداره ایـن کشـور  زبان متفاوت صحبت می ۱۲۰حضور دارند و مردم آن به 

رچند یک فدراسیون محسوب شود، نیازمند وجود یک اقتدار مرکزی است و وجود پهناور، ه
آیـد بـه خصـوص کـه روسـیه در گذشـته  یک دولت مقتدر در مرکز تنها گزینه به شـمار می

ثبات متحمل شده است. از این رو در شـرایطی های زیادی از ساختارهای سیاسی بی آسیب
برد، احتمال آنکه پوتین نظـام سیاسـی  به سر میکه مسکو در یک رقابت ژئوپلیتیک با غرب 

  ثبات سوق دهد، اندک است.  روسیه را به سمت یک نظام بی
مطابق این سناریو، پوتین با اعمال اصـالحات در قـانون اساسـی قصـد  . ایجاد جایگاه رهبری:۲

برای خود ایجـاد » رئیس شورای دولتی«دارد جایگاهی همچون رهبری تحت عناوینی نظیر 
جمهوری بتوانـد در ایـن پسـت قـرار گیـرد. بـا ایـن حـال  د تا پس از پایان دوران ریاستکن

تواند راهگشـای  اظهارات شخصی پوتین مبنی بر اینکه وجود رهبر همانند دوره شوروی نمی
  دهد.  مسائل آینده روسیه باشد، احتمال ایجاد چنین پستی را کاهش می

این سناریو، پوتین با انجـام اصـالحات در قـانون اساسـی طبق  سازی برای معرفی جانشین: . زمینه۳
 در طول دو دهـه گذشـته، والدیمیـر  برای معرفی جانشین خود زمینه را فراهم می

ً
کند. تقریبا

پوتین مرد شماره یک کرملین بوده و نام روسیه با نـام او عجـین شـده اسـت. حتـی در دوره 
ری به دیمیتری مدودیف داد، باز هـم جمهو کوتاهی که پوتین جای خود را در پست ریاست
شد. با این حال به دلیل محـدودیت موجـود  از او به عنوان مرد شماره یک روسیه نام برده می

جمهوری وجـود نـدارد.  در قانون اساسی، امکان حضـور مجـدد پـوتین در پسـت ریاسـت
 
ً
پـوتین  بنابراین بحث جانشینی وی در داخل ساختار سیاسی بسیار جدی است؛ زیـرا قطعـا
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نشده به سایرین واگـذار نخواهـد کـرد. در  میراث خود و قدرت سیاسی را در حرکتی حساب
ــد مشــخص شــود چــه کســی می ــوتین را پــس از اتمــام دوره  نتیجــه بای ــراث پ خواهــد می

مشـی ادامـه دهـد. در ایـن  جمهوری وی حفـظ کنـد و در همـان چـارچوب و خط ریاست
یگو، وزیر دفاع روسیه که نزد مـردم نیـز از های مختلفی همچون سرگئی شو خصوص گزینه

    ١ محبوبیت باالیی برخوردار است، مطرح هستند.
با این حال سابقه رفتار سیاسی پوتین نشـان داده اسـت کـه وی چنـدان بـه دنبـال افـراد 
قدرتمند و محبوب برای جانشینی خـود نبـوده اسـت. بـرای مثـال، هنگـامی کـه دیمیتـری 

مطـرح  ۲۰۰۸جمهوری در سـال  نهایی پوتین برای پسـت ریاسـتمدودیف به عنوان گزینه 
تری وجود داشتند که احتمال جانشینی آنها بسـیار بیشـتر شد، افراد بسیار با سابقه و معروف

وزیری در شـرایط فعلـی نشـان  بود. همچنین انتخاب میخائیل میشوستین به سمت نخسـت
های مشهور و معروف ندارد. بنابراین  هدهد که پوتین عالقه چندانی برای به کارگیری چهر می
هایی درباره احتمال آنکه تغییرات در دولت و اصالحات قانون اساسی همگـی در  زنی گمانه

سازی برای معرفی چهره جدیدی در عرصه سیاسی روسیه به منظور جایگزینی  راستای زمینه
  شد.  پوتین باشد، یکی از سناریوهای موجود تلقی می

رایطی که برخی منتقدان پوتین و نظام سیاسی فعلی امیدوار بودند بـا اعمـال به هر روی در ش
های جدیدی برای مشارکت در سـاختار سیاسـی بیابنـد، بـر  اصالحات در قانون اساسی فرصت

آن را به دومـا پیشـنهاد کـرد، مسـیر تـرمیم قـانون » روسیه متحد«اساس طرحی که حزب حاکم 
اساس طرح حزب روسیه متحد، پیشنهاد شد کـه بـه واسـطه  اساسی به کلی متفاوت شد؛ زیرا بر
جمهوری پیش از اصالح قانون در نظـر گرفتـه  های ریاست اعمال تغییرات در قانون اساسی، دوره

کنـد و شـمار  جمهوری روسیه را صفر می های ریاست نشوند. به تعبیر دیگر، این طرح کنتور دوره
جمهوری کنونی به حسـاب نخواهـد  ز جمله رئیسجمهوری پیشین برای همه ا های ریاست دوره

تواند بالفاصله بعـد از ایـن دوره بـار دیگـر نـامزدی خـود را بـرای  آمد. از این رو پوتین نه تنها می
جمهوری اعالم کند، بلکه در صورت پیروزی، در دوره بعـد از آن هـم خواهـد توانسـت  ریاست

، یعنـی تـا ۲۰۳۶سته والدیمیر پوتین تا سال جمهوری پیو نامزد شود. به این ترتیب امکان ریاست
  سالگی او فراهم خواهد شد. ۸۳

                                                                                                                                         
 .۱۳۹۸بهمن  ۲۰، اندیشکده راهبردی تبیین، »ها و اهداف وسی به سبک پوتین؛ انگیزهاصالحات ر«. شعیب بهمن، ١
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جمهوری یک فرد بیش از دو دوره انتقاد  با اینکه پوتین در گذشته از تمدید دوران ریاست
 در دومین نشست مجلس برای رأی

ً
گیری الیحه اصالحیه قانون اساسی  کرده بود، اما شخصا

جمهوری اعالم کـرد. وی در  های ریاست صفر شدن دورهحضور یافت و حمایت خود را از 
هـای  سخنرانی خود در برابر نماینـدگان گفـت کـه موافـق محـدودیت گذاشـتن بـرای دوره

بلـوغ «جمهوری است، اما این محدودیت باید زمانی گذاشـته شـود کـه کشـور بـه  ریاست
ــی ــت: » سیاس ــوتین گف ــر پ ــد. والدیمی ــیده باش ــدودیت دور«رس ــذف مح ــنهاد ح ه پیش
جمهور فعلی یک گزینه است؛ اما با یـک  جمهوری برای هر شخصی از جمله رئیس ریاست

ای با اصول و مفـاد  شرط که دادگاه قانون اساسی حکم رسمی صادر کند که چنین اصالحیه
وی با یادآوری اینکه فرانکلین روزولت در چهار دوره متـوالی » قانون اساسی مغایرت ندارد.

ای  جمهوری آمریکا بوده، از این شخصیت به عنوان نمونـه دی رئیسمیال ۱۹۴۵تا  ۱۹۳۳از 
تاریخی یاد کرد که به دلیل وجود تنش در کشورش بدون محدودیت و بـه طـور پیوسـته بـه 
مسئولیت خود ادامه داده است. بعد از مرگ روزولت، قـانون اساسـی آمریکـا تغییـر کـرد و 

محـدود شـد. والدیمیـر پـوتین در بیـان  جمهوری در این کشور بـه دو دوره پیوسـته ریاست
در شـرایطی «جمهوری روزولت در آمریکا گفت:  شباهت شرایط کشورش به دوران ریاست

 ... ثبـات مهم ها و مشکالت کنونی را تجربه می که کشور ما شوک
ً
تـر اسـت و  کند، مطمئنـا

دوران تر شـدن  وی همچنـین در توجیـه حمایـت خـود از طـوالنی ١»باید در اولویت باشد.
اش گفت که روسیه در شرایط کنونی هنوز در حال بهبود یافتن از درد ناشی  جمهوری ریاست

  است. ۱۹۹۱از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 

  گراي روسی پوتین و دموکراسی نخبه
های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بیانگر آن است  بررسی تاریخ معاصر روسیه در سال

گـرای ایـن کشـور میر پوتین به عنوان قدرتمندترین سیاستمدار در کانون دموکراسی نخبهکه والدی
ها و  تردید با توجه به این نکته که پوتین موفق شـده اسـت در روسـیه بـه دلیـل ریشـه قرار دارد. بی

هـا، دولتـی مقتـدر ایجـاد کنـد، بحـث  های تـاریخی و همچنـین فرهنـگ سیاسـی روس سنت
ای مهم تبدیل شده است. هنگامی که والدیمیر  علی آن در روسیه به مسئلهدموکراسی و وضعیت ف

                                                                                                                                         
، یـورو نیـوز، »شـود جمهوری پـوتین صـفر می بـا رأی موافـق دومـای روسـیه کنتـور ریاسـت«. مسعود سـاالری، ١

۱۱/۰۳/۲۰۲۰.  
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جمهور انتخاب شد، تعداد کمی از نخبگان اقتصـادی،  وزیر و سپس رئیس پوتین به عنوان نخست
طبقه متوسط نوظهور و روشنفکران شهرهای مختلف از وی حمایـت کردنـد. آن زمـان ظهـور و 

پذیر بود. به همین دلیل آنها قطعیت موجـود در  ها، آسیب روسشکوفایی پوتین به نظر بسیاری از 
گرا و کمونیسـت و همچنـین بـرد آنهـا از  های افراد ملی شده پوتین را به دیدگاه دموکراسی مدیریت

های بعد، اقدامات مقتدرانه پـوتین  دادند. با این حال در سال طریق انتخابات عادالنه را ترجیح می
اش افـزایش یابـد و از سـوی دیگـر، طیفـی وسـیع از  حبوبیت عمومیباعث شد که از یک سو م

  نخبگان سیاسی و اقتصادی در جبهه مخالفان وی قرار گیرند. 
واقعیت آن است که در داخل روسیه، تعداد هواداران پوتین بسیار بیشتر از تعداد مخالفان 

ثبات و آرامـش را بـه  دانند که وی است. بسیاری از مردم روسیه، پوتین را مردی قدرتمند می
تواننـد بـا اعتمـاد و اطمینـان  آنان بازگردانده است. در روسیه، پوتین مردی است که همه می

کامل به او تکیه کنند و مصالح کشور خود را به وی بسپارند. از این رو نزد بسیاری از مـردم، 
  واهد دید. ای خواهد بود که دیگر روی ثبات و آرامش را نخ روسیه بدون پوتین، روسیه

ورزد، حتـی  ناپذیر و ناسنجیده با روسیه دشمنی مـی در شرایطی که غرب به طور سازش
کننـد در ایـن  اند، احسـاس می کسانی که از حکومت طوالنی والدیمیر پـوتین خسـته شـده

نشینی کنند؛ به خصوص کـه در روسـیه عـده  شرایط به هیچ وجه نباید تسلیم شوند یا عقب
فان و رویارویی مستقیم با غرب هستند. در حالی که روسیه بدون پوتین، زیادی در انتظار تو

 درگیـر انقالبـی خـونین یـا جنگـی داخلـی می روسیه
ً
شـود و بـه  ای خواهد بود که احتمـاال
  شود.  کشورهایی کوچك تجزیه می

دهد که آنها بیش از آنکـه از دیکتـاتوری هـراس  رویکرد مردم روسیه به اطراف نشان می
درصد از  ۲ترسند. مطابق نتایج نظرسنجی مرکز لوادا، تنها  شند، از فقر اقتصادی میداشته با

درصـد از مـردم  ۳مردم روسیه از برقراری حکومت دیکتاتوری هراس دارند. همچنین تنهـا 
درصـد از مـردم، رشـد  ۵۴های مدنی بیمناک هستند. در حـالی کـه  نسبت به تضییع آزادی

درصد نیز از احتمال وقوع جنگ  ۳۳اند و  خاطره خود بیان کردهترین م ها و فقر را مهم قیمت
  ١کنند. میان روسیه با سایر کشورها احساس خطر می

تواند هـدایت  بنابراین پوتین که نماد ثبات و آرامش در کشور است، بهتر از هر فرد دیگری می

                                                                                                                                         
1. Любовь Борусяк и Левинсон, Алексей, Бедность или диктатура? Чего боятся сейчас 
россияне, отдел социокультурных исследований Левада-Центра, 26.02.2015. 
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میـراث ناخوشـایند انقـالب هـا و  و رهبری روسیه را بر عهده گیرد. نباید از یاد برد که هنوز ویرانی
و فروپاشی شوروی در اذهان بیشتر مردم روسیه باقی مانده است. بـه همـین دلیـل اگـر از  ۱۹۱۷

یك را  کـدام» آزادی و دموکراسـی«و » ثبـات و امنیـت«شهروندان روسیه پرسیده شود که از میان 
البتـه چنـین امـری بـه خواهـد بـود. » ثبات و امنیت«گمان پاسخ بیشتر آنها  کنند، بی انتخاب می

معنای وجود ناامنی اجتماعی در روسیه نیست، بلکه به آن معناست که مـردم از وقـوع رویـدادی 
  نظیر انقالب یا جنگ داخلی و حتی تجزیه کشور خود بیمناك هستند.

 ۱۹۹۰در نتیجه پوتین که توانسته است با اقدامات خود، روسیه را از ورشکسـتگی دهـه 
سیاسی و اجتماعی را به این کشور بازگرداند، نزد بیشـتر مـردم روسـیه رهایی بخشد و ثبات 

، »ضـدیت بـا غـرب«تـوان سـه مقولـه  شـود. می همچون یك ناجی و قهرمان نگریسته می
را دلیـل » احیای قـدرت روسـیه در سـطح جهـان«و » بازگرداندن ثبات و آرامش به کشور«

   اصلی محبوبیت پوتین در داخل روسیه دانست. 
سـازگار  و  ولی پر تحرک  کوچک  متوسط  طبقه  روسیه یک  ن حال باید توجه کرد در در عی

جمعیت روسـیه را تشـکیل  درصد  ۲۰تا  ۷ بین  است که طبق برآوردها،  گرفته  غرب شکل  با  
بـه  د توان  می و  دارد  عالقه  کشور  از  خارج  نه  و  روسیه  در  فعالیت  به  متوسط  طبقه  این  دهد.  می

  ١روسیه محسوب شود.  در  خواهانه  ترقی روند  آغاز  برای  ای  عنوان پایه 
های سیاسـی رایـج در تـاریخ  با این حال جامعه مدنی و طیف دموکرات به واسطه سنت

ای دارند. از  های عمده های موجود در این کشور، ضعف روسیه و همچنین ماهیت حکومت
آیـد کـه در آن هـم انتخابـات  ژیم دو رگه به شـمار میسوی دیگر نظام سیاسی روسیه یک ر

گـردد. بیشـتر مـردم  حد و خصر اعمال می شود و هم قدرت حاکمیت به شکل بی برگزار می
روسیه نیز به دلیل ضعف جامعه مدنی و نوپا بودن فرایندهای دموکراتیک در این کشـور، نـه 

ز حضور رهبری قدرتمند در رأس تنها نسبت به شرایط حاضر اعتراض چندانی ندارند، بلکه ا
  کنند.  یک نظام سیاسی مقتدر استقبال می

البته به رغم همه اقدامات مؤثری که پوتین در عرصه داخلی و خارجی روسیه انجام داده 
نگرنـد.  و برخورداری از محبوبیت فراوان، همه مردم روسیه به وی به چشم یک قهرمان نمی

والدیمیـر  گونـه بـه عملکـرد یـک نگـاه افـراط و تفریط آنچه میان مـردم روسـیه رواج دارد،

                                                                                                                                         
1. Михаил Сергев, Проблемы модернизации в России, Независимая газета, 21 август  2011. 
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ای یک قهرمان ملی با کارنامه و اعمـال درخشـان  است؛ به نحوی که او در چشم عده پوتین
  ای دیگر، بدترین رهبری است که روسیه تا کنون به خود دیده است.  است و در نگاه عده

در روسیه انجام داده  ۲۰۲۰ویه ژان ۲۹تا  ۲۳در یک نظرسنجی که مؤسسه لوادا طی روزهای 
تمایــل داریــد والدیمیــر پــوتین را بعــد از پایــان دوره «اســت، مــردم در برابــر ایــن پرســش کــه 

انـد. حـدود  های جـالبی داده پاسخ» در چه نقشی ببینید؟ ۲۰۲۴جمهوری خود در سال  ریاست
 ۱۱تند و جمهوری هسـ درصد از مردم روسیه خواهان باقی مانـدن پـوتین در پسـت ریاسـت ۲۷

 ۲۵داننـد. در مقابـل،  وزیری را شایسـته وی می درصد نیز مقام ریاست دولت یا همـان نخسـت
 ۹درصد معتقدند پوتین باید به زندگی شخصی و عادی بازگردد و بازنشسته شـود. در حـالی کـه 

جمهوری بـه عنـوان رهبـر حـزب  درصد از مردم معتقدند پوتین باید پس از پایـان دوران ریاسـت
درصد از مردم نیز اعتقاد دارند که وی دیگر نباید در حوزه عمومی بـه  ۷ه متحد باقی بماند، روسی

درصد از مردم با حضور پوتین در عرصـه  ۴عنوان یک چهره اثرگذار حضور یابد. در این بین تنها 
قدرت به عنوان رهبر ملـت یـا دبیـر شـورای امنیـت موافـق هسـتند. ایـن منصـب را نورسـلطان 

  جمهور سابق قزاقستان نیز برای خود ایجاد کرده بود. ، رئیس نظربایف
  

 ۲۰۲۴١نقش والدیمیر پوتین پس از سال 
  27  جمهور روسیه  رئیس

  4  رئیس اتحادیه کشورهاي روسیه و بالروس 
  11  رئیس دولت فدراسیون روسیه 

  9  رهبر حزب روسیه متحد 
  4  جمهور سابق قزاقستان)  رسلطان نظربایف، رئیس(همانند منصب نورهبر رسمی ملت و دبیر شوراي امنیت 

  1  رئیس یک شرکت بزرگ دولتی 
  4  المللی المپیک و ...)  المللی (سازمان ملل، کمیته بین رئیس یک سازمان بزرگ بین

  25  شخص عادي و بازنشسته 
  7  عدم حضور در حوزه عمومی 
  7  پاسخ دادن به آن دشوار است.

  
اندیشد، نیـاز  سنجی مذکور، اگر پوتین همچنان به بقا در قدرت میبا توجه به نتایج نظر

به تأثیرگذاری بیشتری بر افکار عمومی دارد؛ زیرا در مجموع تمایـل بـرای آنکـه وی عرصـه 
 با حامیان باقی ماندن وی در سیاست برابری می

ً
  کند.  قدرت را ترک کند، تقریبا

                                                                                                                                         
1. Роль Владимира Путина после 2024, Левада-Центр, 30.01.2020. 
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  گیري نتیجه
دهد کـه ایـن کشـور  داری در روسیه نشان می حکومتهای تاریخی  ها و سنت بررسی ریشه

گاه در زمره کشـورهای دموکراتیـک  چه در دوران تزارها و چه در عصر حکومت شوراها هیچ
ها ارجحیت داشته است. بر این اسـاس بـه  نبوده و همواره وجود دولتی مقتدر بر انواع آزادی

ام سیاسی روسیه تغییر کـرده و رغم آنکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ماهیت نظ
در این کشور یک نظام جمهوری مبتنی بر اصل دموکراسی و آرای مردم شکل گرفتـه اسـت، 

های تاریخی زمامداری نزد مردم و حکام روسـیه بـاقی مانـده و  ها و سنت اما همچنان ریشه
بهتـرین گرا  نگرش آنها به حکومت تغییر چندانی نکرده است؛ به نحوی که دموکراسی نخبـه

شـک والدیمیـر پـوتین در  رویکرد نظری برای تبیین ساختار سیاسی روسیه نوین اسـت و بی
  گرایی دموکراتیک قرار داد. کانون این نخبه

در این بین فارغ از آنکه هدف و انگیزه نهایی پوتین از اعمال اصالحات در قانون اساسی 
ای بهبـود عملکـرد نظـام سیاسـی ای است، در پی اصالحات پیشنهادی، زمینه بر چه مسئله

شود. در واقع پوتین قصد دارد از طریق اصالح قانون اساسی، فضا را بـرای  روسیه فراهم می
 پوتین بـرای همیشـه از  دوران پس از پایان ریاست

ً
جمهوری خود آماده کند. البته اینکه واقعا

حات در قـانون رود یـا قـرار اسـت بـا انجـام اصـال عرصه قدرت سیاسی در روسیه کنار می
سال پیش رو  ۴پاسخی است که با توجه به  اساسی همچنان در قدرت باقی بماند، پرسش بی
 با فراز و نشیب

ً
  ها و تحوالت زیادی همراه خواهد بود.   و حضور مستمر او در کرملین، قطعا

 جمهوری باید محدود شود و دیگر با این حال پوتین با مطرح کردن این بحث که دوره ریاست
کس  کس نتواند بیش از دو دوره در این پست قرار گیرد، نشان داده است که تمایل ندارد هـیچ هیچ

در تاریخ آینده روسیه جایگاهی شبیه وی داشته باشد. در واقـع پدیـده پـوتین یـک بـار در تـاریخ 
ود نـدارد روسیه ظهور کرده و باید راه را برای تکرار آن در آینده مسدود کرد. البته هیچ تضمینی وج

  که رؤسای جمهور یا نخست
ً
وزیران آینده روسیه برای بقا در قدرت و شکستن رکورد پوتین مجددا
دست به اعمال تغییرات نزنند و قانون اساسی را به نفع خود تغییر ندهند؛ با این حال تا زمانی کـه 

 صـدق می
ً
د کـه در کنـ والدیمیر پـوتین در روسـیه قـدرت را در دسـت دارد، ایـن جملـه کـامال

  ».  شود همه چیز از پوتین شروع و به پوتین ختم می«گرای روسی دموکراسی نخبه
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