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Những cuộc biểu tình vào tháng 12/2011 là những cuộc biểu tình lớn nhất ở Nga kể 

từ khi Liên Xô sụp đổ, làm dấy lên những câu hỏi rằng: liệu bộ máy chính quyền 

của Putin có thể rơi vào một cuộc cách mạng “màu” hay cách mạng trong bầu cử, 

giống như những cuộc cách mạng đã từng  hất cẳng các chế độ chuyên quyền khác 

ở những nước hậu Cộng sản tại Châu Âu và lục địa Á – Âu trong một thập kỷ rưỡi 

qua hay không? Những cuộc biểu tình phản đối sự gian lận của kỳ bầu cử Duma 

quốc gia (tức Hạ viện Nga - NHĐ) đã diễn ra ở 96 thành phố trên cả nước và trong 

một vài trường hợp, số người xuống đường biểu tình lên đến 100.000 người. Một 

vài tháng sau đó, những đám đông từ 10.000 cho đến 25.000 người – các số liệu 

lần lượt đến từ lực lượng cảnh sát và các lãnh đạo biểu tình – đã xuống đường tuần 

hành chống lại sự kiện Vladimir Putin đắc cử Tổng thống vào ngày 04/3/2012 ngay 

sau nhiệm kỳ Thủ tướng.1 Số người biểu tình giảm đáng kể từ tháng 12 cho đến 

tháng 3 dường như đã làm vỡ mộng những người mong đợi rằng chế độ đang trên 

bờ sụp đổ.2 Tuy nhiên, sự thất vọng ấy có lẽ hơi vội vàng. 

                   
1 Angus Roxburgh, “Letter from Moscow: How the Anti-Putin Movement Missed the Point,” 
ForeignAffairs.com, ngày 14/03/2012, www.foreignaffairs.com/print/134585 
2 Joshua Yaffa, “Russia’s Activists Regroup: The Opposition’s Bourgeois Balancing Act,” Foreign 
Affairs, ngày 8/03/2012, www.foreignaffairs.com/print/134576; và Anna Nemtsova, “The 
Temperature’s Dropping for Russia’s Opposition,” Foreign Policy, ngày 15/03/2012, 
www.foreignpolicy.com. 
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Trước khi đánh giá khả năng xảy ra một cuộc cách mạng màu ở Nga, chúng 

ta nên liệt kê những yếu tố trung tâm của hiện tượng này đã từng diễn ở những nơi 

khác, và sau đó, xem xét những yếu tố nào xác định liệu các nỗ lực huy động người 

dân xung quanh bầu cử có thể châm ngòi được cho một sự đột phá về dân chủ.  

Từ năm 1998 đến 2005, những nhà chính trị đối lập, những nhà hoạt động 

xã hội dân sự, thường dân, và những người ủng hộ dân chủ ngoài nước đã dùng 

quá trình bầu cử ở 6 quốc gia hậu cộng sản ở Châu Âu và đại lục Á – Âu để tạo ra 

các sự mở cửa về dân chủ bằng cách loại bỏ những nhà lãnh đạo bán độc tài. 

Người thất bại đầu tiên là Vladimir Meciar, nhà lãnh đạo chuyên quyền của 

Slovakia, người đã mất quyền thủ tướng sau kết quả của cuộc vận động OK ’98 vào 

năm 1998. Mô hình bầu cử sau đó được lan truyền sang Croatia, nơi mà các nhà 

lãnh đạo có khuynh hướng dân chủ đã đánh bại người kế nhiệm của Franjo 

Tudjman vào năm 2000. Sau đó, Slobodan Milosevic ở Serbia cũng bị lật đổ trong 

cùng năm. Ở Gruzia, Mikheil Saakashvili lãnh đạo cuộc Cách mạng Hoa hồng, dẫn 

tới cuộc lật đổ Tổng thống Eduard Shevardnadze vào năm 2003. Ở Ukraine, Cách 

mạng Cam vào tháng 11/2004 đã phủ nhận quyền tổng thống của Viktor 

Yanukovych, người được vị Tổng thống sắp mãn nhiệm là Leonid Kuchma tự tay lựa 

chọn; thay vào đó, Vikto Yushchenko được công nhận là người chiến thắng. Tại 

Kyrgyzstan, vào năm 2005, hiệu ứng của các cuộc biểu tình cộng hưởng với sự bất 

bình về cuộc bầu cử ở miền Nam nước này đã châm ngòi cho cuộc Cách mạng hoa 

Tulip. 

Tuy nhiên, cũng có những cuộc phản kháng thất bại hoàn toàn. Chẳng hạn 

như những nỗ lực quyết kích động sự bất mãn của người dân về gian lận bầu cử đã 

thất bại ở Armenia vào năm 2003 và 2008, ở Azerbaijan vào năm 2003 và 2005, và 

ở Belarus vào năm 2008. Thực tế, trong những trường hợp này, nhà lãnh đạo 

đương nhiệm không những vẫn nắm giữ quyền lực, mà còn trở nên độc tài hơn. 

Dựa trên phân tích về những cuộc biểu tình này, Valerie Bunce và tôi đã kết luận 

rằng yếu tố quan trọng nhất để phân biệt những nỗ lực thành công và thất bại là 

việc “mô hình bầu cử” về thay đổi chế độ được triển khai với mức độ như thế nào.3 

                   
3 Chi tiết xem tại: Valerie J. Bunce and Sharon L. Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in 
Postcommunist Countries (New  York: Cambridge University Press, 2011), và Valerie J. Bunce and 
Sharon L.Wolchik, “Defeating Dictators: Electoral Change and Stability in Competitive Authoritarian 
Regimes,” World Politics 62 (tháng 01/2010): 43-86. Bình luận của tôi về việc sử dụng mô hình bầu 
cử tại các nước hậu Cộng sản tại Châu Âu và lục địa Á – Âu  trước các cuộc bầu cử ở Nga vào năm 
2011 và 2012 dựa trên nghiên cứu chung được thể hiện trong các bài viết này và một số tác phẩm 
khác. Bản thân tôi chịu trách nhiệm trong việc đánh giá hàm ý của các tác phẩm này đối với tình 
trạng hiện tại của Nga. Xem Mark Beissinger, Nationalist Mobilization and the Collapsse of the Soviet 
State (New York: Cambridge University Press, 2002); Joshua A. Tucker, “Enough! Electoral Fraud, 
Collective Action Problems, and Post-Communist Colored Revolutions”, Perspectives on Politics 5 
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Những yếu tố mang tính cấu trúc, đặc biệt là những lãnh đạo đương nhiệm bị chỉ 

trích, đóng một vai trò nhất định trong thành công của một sự đột phá về bầu cử, 

nhưng lời giải thích chính yếu mà chúng tôi tìm thấy nằm ở việc triển khai mô hình 

bầu cử.4  

Vậy thì, thế nào là một mô hình bầu cử (electoral model)? Một cách đơn 

giản, mô hình thay đổi chế độ này đề cập đến một tập hợp mang tính sáng tạo của 

những chiến lược và sách lược được phối hợp với nhau, sử dụng bầu cử để huy 

động người dân chống lại những lãnh đạo đương nhiệm bán độc tài. Sự phát triển, 

triển khai và phổ biến của mô hình có liên quan tới các mạng lưới xuyên quốc gia 

bao gồm những chủ thể trong nước (như các chính trị gia phe đối lập và các nhà 

hoạt động xã hội dân sự) và những người ủng hộ dân chủ quốc tế (như chính phủ 

Hoa Kỳ và một số nước châu Âu, Liên minh châu Âu EU, và rất nhiều các tổ chức tư 

nhân khác). 

Những yếu tố căn bản của mô hình bao gồm: 

1. một phe chính trị đối lập đoàn kết hơn, cam kết ủng hộ một ứng cử viên 

chung;  

2. những chiến dịch đầy mạnh mẽ được thực hiện bởi các nhóm xã hội dân 

sự để đăng ký cử tri, thu hút phiếu bầu, và thông báo cho người dân về 

các vấn đề và quyền của họ;  

3. sự phát triển của một vài loại hình truyền thông độc lập hoặc các kế 

hoạch để đối phó lại với sự độc quyền truyền thông của nhà nước;  

4. gây áp lực lên các nhà lãnh đạo đương nhiệm nhằm làm cho sân chơi 

bầu cử trở nên cân bằng hơn bằng cách tăng số đại diện phe đối lập 

trong Ủy ban bầu cử và cho phép sử dụng những nhà quan sát trong 

nước và quốc tế trong quá trình bầu cử;  

5. sử dụng điều tra ý kiến cử tri ngay sau khi rời phòng bầu cử, để ước 

lượng kết quả bầu cử và kiểm phiếu song song; và  

                                                       
(tháng 9/2007):535-51; và Joerg Forbrig et al., Reclaiming Democracy: Civil Society and Electoral 
Change in Central and Eastern Europe (Washington, D.C.: German Marshall Fund, 2007) để biết 
lượng văn liệu đồ sộ về những vấn đề này. 
4 Về quan điểm nhấn mạnh hơn các yếu tố mang tính cấu trúc, xem Steven Levitsky và Lucan Way, 
Competitive Authoriatarianism: Hybrid Regimes After the Cold Ward (New York: Cambridge 
University Press, 2010) và Lucan Way, “The Real Causes of the Color Revolutions”, Journal of 
Democracy 19 (THÁNG 7/2008): 55-69. Tham khảo câu trả lời của chúng tôi tại Valerie J. Bunce và 
Sharon L. Wolchik, “Getting Real About Real Causes”, Journal of Democracy 20 (tháng 1/2009): 69-
73 
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6. khi người đương nhiệm từ chối rời khỏi chức vụ, sẽ có những cuộc biểu 

tình và tuần hành lớn của quần chúng nhân dân.5  

Thông thường, mô hình cũng bao gồm cả các hoạt động chiến dịch mang tính sáng 

tạo, thực hiện bởi các ứng cử viên và đảng phái đối lập, như tuần hành bằng xe 

buýt và xe đạp, diễu hành, gặp gỡ người dân, và vận động tới từng nhà nhằm tiếp 

cận những cử tri trước đây thờ ơ hoặc xa lánh, nhất là những người không ở thủ 

đô. Những chiến dịch vận động có thể được lồng ghép vào các buổi biểu diễn ca 

nhạc hoặc những quảng cáo qua truyền hình và phát thanh nhằm tạo ra sự lạc 

quan và hi vọng rằng có điều gì đó sẽ thay đổi. Một số chiến dịch được những 

nhóm thanh niên dẫn đầu như Otpor ở Serbia, Kmara ở Gruzia, hay là Black & 
Yellow Pora ở Ukraine. Những chiến dịch khác nhắm tới đối tượng là thanh niên nói 

chung và những cử tri đi bỏ phiếu lần đầu nói riêng, như trong trường hợp chiến 

dịch Rock the Vote tại Slovakia vào năm 1998. Những chiến dịch này thường xuyên 

sử dụng các biểu tượng in trên bút chì, tờ bướm, áo thun, và các áp phích để 

truyền bá các thông điệp. Học hỏi những nỗ lực trước đó của những người bất 

đồng chính kiến dưới thời chủ nghĩa cộng sản, các nhà hoạt động còn sử dụng các 

châm biếm để làm mất uy tín chế độ cũ và thu hút sự chú ý vào các hoạt động của 

họ.6  

Thường khi các cải tiến được truyền bá, mô hình bầu cử trải qua một vài 

thay đổi để phù hợp với các nước cụ thể. Chỉ riêng vận động bầu cử là đã đủ cho 

trường hợp Slovakia, nơi mà mô hình này – vốn dựa trên kinh nghiệm của 

Philippines vào năm 1986, Chile vào năm 1988, Bulgaria vào năm 1990 và 1996-97, 

và Romania vào năm 1996 – lần đầu tiên được định hình rõ trong thế giới hậu cộng 

sản. Một phiên bản tương tự của mô hình được sử dụng ở Croatia vào năm 2000. 

Sau đó, tại Serbia, Gruzia, và Ukraine, những cuộc biểu tình lớn đã được thêm vào 

mô hình khi những nhà lãnh đạo đương nhiệm có liên quan tới các vụ gian lận diện 

rộng và không chịu rời bỏ chức vụ khi thất bại. 

 

Điều kiện cho sự thành công 

Mô hình đạt được thành công lớn nhất khi nó được triển khai một cách đầy đủ 

chống lại những nhà lãnh đạo đương nhiệm vốn đang ở thế dễ bị tổn thương. Mức 

độ dễ bị tổn thương của những nhà độc tài không thay đổi tùy vào mức độ đàn áp 

trong chế độ tương ứng của họ. Hơn nữa, dạng dễ bị tổn thương của họ cũng khác 

                   
5 Xem Bunce và Wolchik, Defeating Authoritarian leaders, Ch. 9. 
6 Xem Padraic Kenny, A Carnival of Revolution: Central Europe 1989 (Princeton University Press, 
2003) 
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nhau tùy theo từng trường hợp. Ở Slovakia, Meciar bị căm phẫn bởi những thủ 

đoạn dơ bẩn và sự thao túng bằng mánh khóe xấu xa của mình, cũng như một ý 

nghĩ phổ biến rằng Slovakia sẽ không được gia nhập NATO và Liên minh châu Âu 

EU chừng nào ông còn cầm quyền. Ở Croatia và Serbia, người dân mệt mỏi vì phải 

chịu đựng chiến tranh và cấm vận kinh tế trong nhiều năm. Với trường hợp Serbia, 

chính quyền Milosevic làm nhiều người dân căm phẫn bởi các hành vi đàn áp ngày 

càng tàn bạo như việc bắt giam các thành viên Otpor còn rất trẻ, có người mới chỉ 

khoảng 13 tuổi. Ở Gruzia, chính quyền suy yếu, và bản thân Shvardnadze cũng rất 

mệt mỏi và đã dần bị loại bỏ khỏi sinh hoạt chính trị thường nhật. Ở Ukraine, việc 

chính quyền Kuchma thủ tiêu nhà báo đối lập, đầu độc ứng cử viên đối lập 

Yushchenko, và rất nhiều hành động lạm quyền khác đã khiến người dân phải thốt 

lên “Đủ rồi!”. 

Trong trường hợp những nhà lãnh đạo đương nhiệm ít thiếu sót hơn và 

những khía cạnh quan trọng của mô hình không được triển khai đầy đủ thì nó 

không thể tạo ra một bước đột phá về dân chủ, và người đương nhiệm trở nên 

ngày càng độc tài hơn. Trong giai đoạn này, những quốc gia như Nga, nơi chưa có 

nỗ lực nào để tiến hành mô hình bầu cử, cũng trở nên độc tài hơn. Một điểm đáng 

nhấn mạnh, nhất là khi chúng ta đang hỏi liệu mô hình bầu cử có thể hoạt động ở 

Nga ngày nay hay không, đó là bất cứ trường hợp thành công nào cũng kèm theo ít 

nhất một lần “thử trình diễn” và thất bại, trong đó, các khía cạnh của mô hình sẽ 

được thử nghiệm. Tương tự, trong tất cả những trường hợp thành công, phe đối 

lập đã thắng ở cấp độ địa phương trước khi thắng ở cấp độ quốc gia.  

Cũng như các con đường tiến tới dân chủ hóa khác, những kết quả của các 

đột phá về dân chủ thành công được bàn luận ở trên rất khác nhau. Ở Slovakia và 

Croatia, sự lật đổ các nhà lãnh đạo bán độc tài mở ra con đường nhanh chóng và 

khá rõ ràng đến việc tạo nên một hệ thống dân chủ toàn diện. Ở Serbia cũng 

chứng kiến một quá trình chóng vánh, mặc dù quá trình này đã suy tàn theo thời 

gian. Ở Ukraine thoạt tiên có trào lưu khá tốt hướng tới dân chủ, nhưng sau đó lại 

sa vào đường cũ. Ở Gruzia và Kyrgyzstan có ít biến chuyển tích cực hơn – tại mỗi 

nơi, việc loại bỏ lãnh đạo có các yếu tố của một cuộc đảo chính.7  Những mẫu hình 

đa dạng như vậy cũng tương tự như những diễn tiến diễn ra sau các đột phá về 

dân chủ bắt đầu bởi các thỏa thuận của giới tinh hoa hoặc các cuộc biểu tình của 

công chúng không liên quan tới các cuộc bầu cử. Nói một cách khác, việc lật đổ 

một nhà cầm quyền độc tài tạo ra các điều kiện thuận lợi cho quá trình hướng tới 

                   
7 Xem Bunce và Wolchik, “Defeating Dictators”. 
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dân chủ nhưng không thể đảm bảo quá trình này, cho dù các đột phá có xảy ra 

như thế nào đi nữa.  

Nếu xét đến các cáo buộc đưa ra bởi các nhà lãnh đạo chuyên quyền ở 

những nước mà chúng tôi đã nghiên cứu trước đó cũng như ở các nước khác, vai 

trò của các chủ thể quốc tế cần được quan tâm đáng kể. Rõ ràng là việc loại bỏ 

thành công các lãnh đạo bán độc tài trong khu vực không phải là sự sắp xếp của 

các chủ thể bên ngoài, mà đứng đầu là Hoa Kỳ, như Putin và nhiều người khác đã 

nhiều lần tranh luận. Ngược lại, các chủ thể trong nước đóng vai trò quan trọng 

nhất. Chính các chủ thể này thực hiện các công việc kéo dài, khó khăn và có lúc 

nguy hiểm để triển khai mô hình này.  

Cùng lúc đó, các chủ thể ngoài nước ủng hộ phát triển dân chủ cũng đóng 

một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện phổ biến mô hình. Các chủ thể này 

thực hiện bằng cách sắp xếp các cuộc gặp gỡ với những nhà lãnh đạo trong các 

trường hợp thành công; cung cấp nguồn hỗ trợ ngắn hạn và dài hạn cho các nhóm 

xã hội dân sự; khuyến khích các nhà chính trị đối lập đoàn kết lại; cung cấp, đào 

tạo về các kỹ thuật vận động tranh cử phương Tây mới lạ trong khu vực; hỗ trợ 

chuyên gia giúp đỡ về điều tra ý kiến cử tri sau bầu cử và kiểm phiếu song song; 

hỗ trợ một vài kênh truyền thông độc lập; và gây sức ép để chính quyền cải thiện 

các thủ tục bầu cử.8 Trong một vài trường hợp, những tác nhân bên ngoài còn sử 

dụng cả điều kiện hoặc lời hứa của các thành viên trọng yếu trong một số tổ chức 

quan trọng như NATO và EU để hỗ trợ cho những thay đổi trong bầu cử.9 Trong bất 

cứ trường hợp nào, các tác nhân bên ngoài đều không thực hiện công việc một 

cách đơn lẻ - họ luôn hoạt động như một phần của liên minh xuyên quốc gia trong 

đó có những nhà đối lập trong nước và các tổ chức xã hội dân sự cũng như người 

đã tham gia vào các mô hình bầu cử thành công trước đó.  

 

Nước Nga có hợp với khuôn mẫu đó hay không? 

Thoạt nhìn, những cuộc biểu tình lớn ở Nga sau gian lận bầu cử quốc hội vào tháng 

12 năm 2011 và những cuộc biểu tình chống đổi nhỏ hơn sau bầu cử tổng thống 

vào tháng 3 năm 2012 dường như không theo khuôn mẫu đã được thảo luận ở 

trên. Mặc cho sự giận dữ của đám đông, kết quả của lần bầu cử quốc hội gian lận 

vẫn giữ nguyên, và Putin vẫn đắc cử tổng thống vào tháng 3 năm 2012. Thêm vào 

đó, những cuộc biểu tình phản đối cuối năm 2011, mặc dù rất lớn nếu so với thập 

                   
8 Bunce và Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders.  
9 Milada Anna Vochudova, Europe Undivided: Democracy, Leverage, and Intergration After 
Communism (New York: Oxford University Press, 2005). 



 
Biên dịch: Nguyễn Thị Thùy Liên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp  

  

©Dự án Nghiencuuquocte.net 7 

kỷ trước tại Nga và lan rộng hơn so với những cuộc biểu tình trước, vẫn chỉ là một 

phần nhỏ của đất nước 140 triệu người. Ngay cả ở Matxcơva, nơi diễn ra những 

cuộc biểu tình lớn nhất, đám đông cũng còn xa mới đạt đến độ khoảng 1 triệu 

người Ukraine vốn từng tập trung ở Kiev khi cách mạng Cam lên tới cao trào vào 

năm 2004.  

Mặc dù những cuộc biểu tình vào cuối năm 2011 và đầu 2012 thất bại trong 

việc châm ngòi cho một cuộc cách mạng màu, cũng có một vài lý do để có thể nói 

rằng, còn quá sớm để loại trừ khả năng mô hình thay đổi chế độ này có thể được 

sử dụng và thành công trong tương lai. Đầu tiên, các sự kiện gần đây cho thấy điều 

trước đây chưa từng có: Putin đã có những điểm yếu. Đảng của ông đã mất ghế tại 

cuộc bầu cử Duma vào tháng 12 năm 2011 mặc dù có những gian lận lớn cho thấy 

người Nga không còn thấy sự thống trị của ông là quen thuộc và khó tránh khỏi 

nữa. Ở khu vực Matxcơva vào tháng 3 năm 2012, mặc dù có nhiều gian lận hơn, 

Putin cũng không thể thắng đa số phiếu bầu cho vị trí tổng thống.  

Nếu những dự đoán cho giai đoạn khó khăn phía trước của kinh tế Nga trở 

thành hiện thực thì nguồn điểm yếu thứ hai có thể được thêm vào: đã đến lúc 

chấm dứt một chính quyền đầy tham nhũng và đáng hổ thẹn. Rất nhiều người 

tham gia các cuộc biểu tình hồi tháng 12 là những người mới bất đồng chính kiến 

với chính phủ và dường như chủ yếu thuộc về tầng lớp trung lưu mới, những người 

đã sống tốt dưới thời Putin. Nói một cách khác, ngay cả những người lẽ ra phải trở 

thành những ủng hộ viên tự nhiên của tổng thống thì giờ đây cũng đang tố cáo 

ông, và vì thế người ta có thể tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu nền kinh tế chuyển 

biến xấu đi.  

Hơn nữa, mặc dù những cuộc biểu tình hồi tháng 3 hầu như được xem là 

nhỏ hơn và không rầm rộ bằng biểu tình tháng 12,10 thực tế là chúng tiếp tục tồn 

tại sau bầu cử báo hiệu rằng đã có một nhóm các nhà hoạt động cốt lõi cam kết 

thực hiện đối lập lâu dài. Một dấu hiệu tốt là một vài nhà lãnh đạo biểu tình, bao 

gồm Alexei Navalny, đã nhấn mạnh yêu cầu phải tạo ra một xã hội dân sự mạnh 

mẽ hơn và phải hoạt động vì sự thay đổi ở cấp độ địa phương. Những tổ chức và 

liên minh xã hội dân sự đã được chứng minh đóng vai trò quan trọng trong thành 

công của mô hình bầu cử ở những nơi khác, và sức mạnh của xã hội dân sự tại một 

nước là chỉ dấu cho thấy triển vọng quá trình tiến tới dân chủ sẽ được tiếp tục sau 

khi đạt được một bước đột phá bằng cách sử dụng mô hình này. Một thập niên của 

những hỗ trợ về dân chủ từ ngoài nước là nền tảng cho đột phá trong bầu cử tại 

Slovakia và Ukraine, những nơi mà các tổ chức phi chính phủ được tổ chức tốt 

                   
10 Xem ví dụ tại các báo cáo ở Yaffa và Nemtsova.  
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khiến cho việc huy động người dân dễ dàng hơn khi bầu cử và biểu tình. Tương tự, 

ở cả Croatia lẫn Serbia, mặc dù triển khai trong những điều kiện ít thuận lợi hơn, 

các nhà hoạt động xã hội dân sự đã đạt được những kinh nghiệm quý giá trước khi 

có đột phá về bầu cử. Sự tự nguyện của hàng ngàn người Nga đóng vai trò như 

những người giám sát bầu cử Quốc hội lẫn bầu cử Tổng thống là một dấu hiệu khác 

chứng tỏ một số công dân nhất định đã nhận thức rõ và giờ đây đang thực hiện vai 

trò dân sự của mình một cách nghiêm túc.11  

Cuối cùng, rất thú vị rằng, bất chấp “Mùa xuân Ả Rập” và các ảnh hưởng của 

nó tới các đảng đối lập ở những nơi khác thuộc Liên Xô cũ như Azerbaijan,12 sự gia 

tăng của các hoạt động biểu tình tại Nga cho đến nay vẫn chỉ tập trung vào bầu cử. 

Như nhiều người đã khẳng định, có rất nhiều nguyên nhân tại sao bầu cử lại là 

điểm mấu chốt cho các cuộc biểu tình, nhất là khi chúng có sự gian lận.13 Như 

Graeme Roberson chú thích, còn có rất nhiều loại hình biểu tình khác ở Nga dưới 

thời Putin, bao gồm biểu tình của công nhân và các cuộc biểu tình tập trung vào 

các vấn đề về sinh thái, kinh tế và các vấn đề khác.14 Tuy nhiên, không trường hợp 

nào trên đây có số lượng các cuộc biểu tình xảy ra như hồi tháng 12/2011, cũng 

không có những cuộc biểu tình nào xảy ra cùng lúc tại nhiều địa phương như vậy. 

Theo sau cuộc bầu cử Tổng thống, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy các nhà hoạt 

động người Nga đã sẵn sàng để tổ chức các cuộc biểu tình rải rác, bao gồm những 

hình thức mới như nhảy tập thể flash mobs, mà không có liên quan tới chu kỳ bầu 

cử. Nếu xét đến sự phát triển này cũng như tầm ảnh hưởng mà những cuộc biểu 

tình không liên quan tới bầu cử ở các nước Ả rập đã tạo ra đối với chiến thuật của 

phe đối lập tại các nước hậu cộng sản khác, có khả năng sự tập trung vào bầu cử 

trong các cuộc biểu tình ở Nga sẽ được thay thế bằng một kiểu đối lập mới không 

gắn với chu kỳ bầu cử. Mặt khác, những hành động như vậy có thể giúp cung cấp 

một nhóm các nhà hoạt động dày dặn kinh nghiệm cho vòng tới của các cuộc biểu 

tình liên quan tới bầu cử. 

 

  

                   
11 Xem ví dụ tại  www.golos.org và http://russia.usaid.gov/about/partners/GA/?printversion=true 
12 Karrie Koesel, Valerie Bunce, và Sharon Wolchik, “Stopping the Diffusion of Popular Protests 
Agaisnt Authoritarian Rule”, tài liệu được thuyết trình tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Khoa 
học chính trị Hoa Kỳ (the Annual Meeting of the American Political Science Association), Seattle, từ 1 
– 4 tháng 9, 2011.  
13 Bunce và Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders, ch. 2. 
14 Graeme Robertson, The Politics of Protest in Hybrid Regimes: Managing Dissent in Post – 
Communist Russia (New York: Cambridge University Press, 2011) 
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Những rào cản đối với sự thay đổi 

Mặc dù có thể còn quá sớm để loại trừ một bước đột phá về bầu cử cuối cùng sẽ 

xảy ra ở Nga, rõ ràng có rất nhiều những rào cản để đạt được kết quả đó. Đầu tiên, 

chính quyền đã nhận thức sâu sắc về nguy cơ của một mô hình bầu cử mà các chế 

độ độc tài khác trên thế giới đã vướng phải. Sự chỉ trích về Cách mạng Cam đã trở 

thành chủ đề trong các bài diễn thuyết của Putin từ năm 2004, và chính quyền đã 

hành xử mạnh mẽ  để đẩy lùi những chuyển biến tương tự ở Nga (theo rất nhiều 

cách mà các học giả khác đã chỉ rõ trong các thảo luận chi tiết về khả năng rút kinh 

nghiệm của các chế độ chuyên chế15). Như việc bắt giữ, giam cầm, hoặc thi thoảng 

đánh đập những người biểu tình trong thời gian gần đây cho thấy, Putin đã không 

loại bỏ những kế sách này. Tương tự, ông tiếp tục sử dụng những cuộc tuần hành 

gồm những ủng hộ viên được trả tiền nhằm cản trở việc sử dụng các không gian 

công cộng của những nhà hoạt động chống Putin. Việc quản lý lĩnh vực phi chính 

phủ và những hạn chế đối với hỗ trợ dân chủ từ ngoài nước là những công cụ bổ 

sung mà chính quyền sử dụng để ngăn chặn xã hội dân sự phát triển độc lập và 

làm đảo lộn hiện trạng xã hội và quyền lực. Và dĩ nhiên, Putin sẽ cố gắng để ngăn 

sự đào ngũ trong nhóm ủng hộ thuộc giới tinh hoa của mình. 

Cũng quan trọng tương tự cho chế độ là khả năng ngăn phe đối lập kết nối 

thành một khối để có thể trở thành một thách thức lớn trong bầu cử. Một phe chính 

trị đối lập thống nhất hơn, có thể trở thành một điểm tập hợp người dân, sẽ là yếu 

tố trung tâm cho một mô hình bầu cử. Putin có thể sử dụng nhiều chiến thuật đã 

được những nhà lãnh đạo độc tài khác dùng để làm phe đối lập mất tín nhiệm và 

ngăn cản không cho các bên đối lập thống nhất, bao gồm cả việc hình thành các 

“đảng đối lập” được Kremlin hậu thuẫn để thu hút những tầng lớp dân cư nhất định 

nhưng không thách thức quyền lực của chế độ.  

Một trong những điều cản trở lớn nhất cho sự thống nhất của các bên đối 

lập, trên lý thuyết, là do một đạo luật mới (được Duma thông qua vào ngày 

23/3/2012 và được Medvedev ký ban hành vào ngày 3 tháng 4), đã khiến cho việc 

đăng ký hoạt động của các đảng chính trị mới trở nên dễ dàng hơn đáng kể. Như 

các nhà phê bình nhận định, bước đi này khiến những đảng phái mới đăng ký hoạt 

động quá dễ dàng; do đó chủ yếu phục vụ mục đích phân mảnh phe đối lập. Ngay 

cả khi không phải như thế, thì các đảng đối lập thật sự vẫn phải vượt qua rào cản 

lớn là đáp ứng được những điều kiện khắt khe để xác định liệu các ứng viên có lọt 

vào tới vòng bầu cử hay không. Sức ảnh hưởng của những quy định này thể hiện ở 

việc không ai chính thức tranh cử với Putin vào tháng 3 năm 2012 thực sự là một 

                   
15 Xem ví dụ Regine A. Spector, “The Anti-Revolutionary  Toolkit”, CACI Analyst, ngày 13/12/2006. 
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ứng viên đối lập sáng giá. (Tính chân thật của tỉ phú chống Kremlin Mikhail 

Prokhorov là điều đáng ngờ, cho dù ông ta xuất hiện tại các cuộc biểu tình đối lập 

sau bầu cử). Tương tự như vậy, những lệnh cấm kéo dài về việc hình thành những 

liên minh tranh cử nhiều đảng cũng hạn chế các bên đối lập tập hợp thành một 

khối. Ngoài ra, yếu tố cản trở khác còn là nguyên tắc đòi hỏi bất cứ ai muốn xuất 

hiện trong phiếu bầu tranh cử tổng thống cũng phải có được 2 triệu chữ ký – mỗi 

chữ ký phải được chứng thực – từ người dân ở ít nhất 40 vùng của Nga (với số chữ 

ký cho bất cứ vùng nào không được vượt quá 70.000). 

Nếu muốn học hỏi từ thành công của việc sử dụng mô hình bầu cử ở nơi 

khác, các nhà chính trị đối lập ở Nga có thể muốn tập trung vào cấp độ địa 

phương, nơi các nhà hoạt động ở những nước khác đạt được chiến thắng về bầu cử 

trước khi thành công ở cấp độ toàn quốc. Những cuộc bầu cử thị trưởng ở Yaroslavl 

và Toglyatti, nơi mà các ứng viên đối lập đánh bại người đương nhiệm được 

Kremlin bảo trợ,16 chỉ ra rằng những chiến thắng như vậy là có thể. Một trọng tâm 

như thế, vốn được nhiều nhà hoạt động ủng hộ, nhất là ở Matxcơva và những 

thành phố lớn khác, sẽ tận dụng được khả năng huy động của các nhà hoạt động 

xã hội dân sự, những người đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại gian lận bầu cử. 

Sự phổ biến của việc sử dụng Internet ở nhóm này cho phép người tổ chức sử 

dụng Facebook và các công nghệ khác, giúp người dân đi vòng qua các kênh 

truyền thông đại chúng được chính quyền quản lý chặt chẽ. Nó cũng giúp tác động 

lên những người trẻ tuổi, một lực lượng cực kì quan trọng đằng sau các cuộc đột 

phá về bầu cử ở các nước hậu cộng sản khác. Trong lĩnh vực này, các tổ chức phi 

chính phủ (NGOs) của Nga có thể học hỏi từ các tổ chức NGOs ở các nước có mô 

hình bầu cử thành công, những người đã giúp thúc đẩy sự tham gia chính trị một 

cách không thiên vị đảng phái nào bằng cách thông tin cho người dân biết những 

quyền của họ, cung cấp thông tin về các ứng viên, và đào tạo các nhà quan sát bầu 

cử, cũng như giúp tăng số phiếu bầu.  

Tóm lại, những thất bại gần đây của các cuộc biểu tình đòi tổ chức bầu cử 

Duma mới hoặc ngăn cản Putin trở lại chức tổng thống theo kế hoạch của ông ta 

không có nghĩa là các động lực thay đổi ở Nga là vô vọng. Những trở ngại chắc 

chắn khó giải quyết, nhưng chúng ta phải luôn nghĩ rằng chúng tưởng như không 

thể vượt qua được ở Serbia trước khi Milosevic thất bại vào năm 2000. Chúng ta 

cũng nên nhớ rằng, trên thực tế, những chiến thắng bất ngờ ở các nước có phong 

trào liên quan đến bầu cử nhằm lật đổ những nhà lãnh đạo chuyên quyền đều là 

                   
16 “Politics Begins at Home – A New Political Landscape is Emerging: Local, Energetic, and 
Mistrustful”, Economist, ngày 07/04/2012, 61 -62 
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kết quả của những quá trình và hoạt động dài hạn, trong đó bao gồm cả những 

điều được xem là thất bại tạm thời. Những cuộc biểu tình liên quan đến bầu cử 

Quốc hội và bầu cử Tổng thống ở Nga vào năm 2011 và 2012, có thể một ngày nào 

đó sẽ được nhìn nhận như là một bước tập dượt, đóng góp vào việc sử dụng thành 

công bầu cử để đem đến một đột phá về dân chủ. 
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