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  مقدمه
ترين مفاهيمي است كه  انقالب رنگي به مثابه يكي از الگوهاي تغيير حاكميت، از شايع

هاي سياسي گرجستان،  ، در نظام2003هاي پس از  پس از رخداد تحوالت سياسي در سال
 نرم جنگ نوع از و غرب توسط كه ساختگي هاي انقالب ن با عنواناوكراين و قرقيزستا

هاي جنگ نرم در  براي آشنايي مختصر با شيوه. شود، وارد ادبيات سياسي شد مي تلقي
 ترين مهم. توان به شكل مختصر، مروري بر ادبيات قرآن در اين زمينه كرد قرآن، مي

 از اي مجموعه شده، گزارش رواني جنگ و نرم جنگ تاريخ طول در كه هايي روش
 شخصيت، تخريب روش سازي، شخصيت روش افتراء، و افك روش چون هايي روش
  .است آن مانند و تحريم روش تهديد، روش سازي، شايعه روش
 علم از استفاده با فرعون ،)ع(موسي حضرت زمان :زمان تكنولوژي و علوم از استفاده - 1
َعْوُن اْئتُونِي بِكُل َساِحٍر َعلِيمٍ « :رود مي حضرت با جنگ و مقابله براي سحر ْ

 )79 : يونس(  َو َقاَل ِفر
ُة قَالَ لَُهْم ُموَسى َألْقُوا َما َأْنتُْم ُمْلقُونَ  َ

َحر ا َجاَء الس ا َألَْقْوا قَاَل ُموَسى َما ِجئْتُْم بِِه  )80 :همان(  فَلَم فَلَم

 َ َ َسيُْبِطلُُه ِإن اّهللاٰ ُ ِإن اّهللاٰ
ْحر 81 :همان(  ». الَ يُْصلُِح َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ الس(  
ا لََمبُْعوثُونَ « :عقايد در تشكيك - 2 ابًا َو ِعَظاماً َأ ِإن

َ
ا تُر   )47 :هالواقع(  ».َو كَانُوا يَقُولُوَن َأ ِإَذا ِمتْنَا َو كُن

وا ِمْن قَْوِمهِ « :ها نخبه ترديد - 3
ُ
ِذيَن كََفر اَك اتبََعَك ِإال  فَقَاَل اْلَمَألُ ال

َ
اَك ِإال بََشرًا ِمثْلَنَا َو َما نَر

َ
َما نَر

ى لَكُْم َعلَْينَا ِمْن َفْضٍل بَْل نَُظنكُْم كَاِذبِينَ 
َ
ْأِي َو َما نَر ِذيَن ُهْم َأَراِذلُنَا بَاِدَي الر   )27 :هود( ».ال

َو ِإلَى َمْديََن « :احتكار مثل اخالل يجادا يا و تحريم طريق از فشار، يا اقتصادي مسائل از استفاده - 4

ُه َو الَ تَْنقُُصوا الِْمْكيَاَل َو الْمِ 
ُ
َ َما لَكُْم ِمْن ِإلٍه غَْير يَزاَن ِإني َأَراكُْم بَِخيٍْر َأَخاُهْم ُشَعيْبًا َقاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا اّهللاٰ

  )84 :مانه( ».َو ِإني َأَخاُف َعلَيْكُْم َعَذاَب يَْوٍم ُمِحيطٍ 
يَْطاُن َأْن يُوِقَع بَيْنَكُُم الَْعَداَوَة َو الْبَْغَضاَء ِفي الَْخْمِر َو « :تفرقه و نفاق و دشمني ايجاد - 5 َما يُِريُد الش ِإن

َالِة فََهْل َأْنتُْم ُمْنتَُهونَ  َو َعِن الص ِ كُْم َعْن ِذْكِر اّهللاٰ 91 :هالمائد(»  .الَْميِْسِر َو يَُصد(  
ُ « :هستند فساد گرفتار و مانده عقب ملت نبالد - 6 كُْم بِالَْفْحَشاِء َو اّهللاٰ

ُ
 َو يَْأُمر

َ
ْيَطاُن يَِعُدكُُم الْفَْقر الش

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  ًة ِمْنُه َو فَْضًال َو اّهللاٰ
َ
  )268 :هالبقر(  ».يَِعُدكُْم َمْغِفر

ْيَطاُن « :وسوسه مداوم تزريق - 7 لِيُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعنُْهَما ِمْن َسْوآتِِهَما َو َقالَ فََوْسَوَس لَُهَما الش

ِة ِإال َأْن تَكُونَا َملَكَْيِن َأْو تَكُونَا ِمَن الَْخالِِدينَ  َ
َجر كَُما َعْن هِذِه الش20 : األعراف(  ».َما نََهاكَُما َرب(  

ِذيَن ا« :دهد مي قرار هدف را نخبگان و پاكان - 8 وا ِإن ال
ُ
يَْطاِن تََذكر ُهْم َطائٌِف ِمَن الش قَْوا ِإَذا َمست

ونَ 
ُ
  )201 :همان(  ».فَِإَذا ُهْم ُمبِْصر
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يَْطاُن َأْعَمالَُهْم َو َقاَل الَ غَالَِب لَكُُم الْيَْوَم ِمَن الناِس « :دادن جلوه زيبا و تزيين - 9 َن لَُهُم الشَو ِإْذ َزي

اَءِت الِْفئَتَاِن نَكََص َعلَى َعِقبَيِْه َو َقاَل ِإني بَِريَو ِإني َجاٌر لَكُْم 
َ
ْوَن ِإني  َفلَما تَر

َ
ٌء ِمنْكُْم ِإني َأَرى َما الَ تَر

ُ َشِديُد اْلِعقَاِب  َ َو اّهللاٰ   )48 : األنفال(  ».َأَخاُف اّهللاٰ
 « :فتنه ايجاد - 10 يَْطاُن ِفتْنًَة لِل لِيَْجَعَل َما يُْلِقي الش ٌض َو الَْقاِسيَِة قُلُوبُُهْم َو ِإن

َ
ِذيَن ِفي قُلُوبِِهْم َمر

الِِميَن لَِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ  53 : الحج( ».الظ(  
ِ أُولئَِك « :نباشد خدامحور و توحيدي اي جامعه - 11  اّهللاٰ

َ
ْيَطاُن فََأْنَساُهْم ِذْكر اْستَْحَوَذ َعلَيِْهُم الش

يَْطاِن َأالَ  ونَ ِحْزُب الش
ُ
ْيَطاِن ُهُم الَْخاِسر ِحْزَب الش 19 :هالمجادل( ».ِإن(  

 َقاَل ِإني « :جوامع و ها ملت هويت نمودن نابود - 12
َ
ا كَفَر فَلَم ْ

نَْساِن اكْفُر ْيَطاِن ِإْذ قَاَل لِْإلِ كََمثَِل الش

َ َرب الَْعالَِمينَ  بَِري   )16 :الحشر(  ».ٌء ِمْنَك ِإني َأَخاُف اّهللاٰ
بَُعوُه ِإال َفِريقًا ِمَن « :اشخاص و جامعه هاي ضعف از استفاده - 13 َق َعلَيِْهْم ِإبْلِيُس َظنُه َفات َو لَقَْد َصد

  )20 :سبأ( ». الُْمْؤِمنِينَ 
هاي ساخته شده در سه كشور خواهد  حال با توجه به نكات ذكر شده مروري بر انقالب

  .شد
آميز يك دولت و  حقيقت، چيزي فراتر از تغيير مسالمتاين پديده سياسي را كه در 

توان از زوايا و ابعاد ، مي)1387پورسعيد، (انتقال قدرت از حاكمان به مخاالفان نيست 
تفاوت انقالب «، »)1386ملكوتيان، (انقالب واقعي «ماهيت و نسبت آن با «گوناگوني؛ نظير 

نقش عوامل خارجي «، »هاي رنگيالبها و عناصر انقويژگي«، »رنگي با انقالب مخملي
، »هاي رنگياندازي انقالبابزارهاي مورد نياز جهت راه« ، »رنگي در رخداد انقالب

  .مورد بررسي قرار داد... و» فرجام انقالب هاي رنگي«
و بسترهاي رويش  زمينه«نوشتار حاضر با تمركز بر يك جنبه از موضوع؛ يعني 

  .بهتر اين پديده بر آمده است در پي فهم» هاي رنگيانقالب
رسند كه نظام سياسي از هاي رنگي، زماني به پيروزي ميفرض بر آن است؛ انقالب

در اين موقع، . درون دچار بحران شده باشد، و توانايي كنترل اوضاع را از دست داده باشد
و بتواند به گويي به مسائل و مشكالت موجود را داشته باشد،  اگر نظام سياسي توانايي پاسخ

تر اينكه، بتواند مردم را  اي دست بزند كه از عهده مشكالت بر آيد و مهميك بازانديشي
نسبت به توانايي خويش متقاعد سازد، به حيات سياسي اجتماعي خود ادامه خواهد داد؛ در 

گزين  غير اين صورت، طبيعتاً اذهان اجتماعي از آن جدا شده و به سمت يك الگوي جاي
الگوي جديد براي جذب اذهان اجتماعي به سمت خود، الزم است كه . رفت خواهند
ها براي آن مسائل و بحران) و نه لزوماً كامالً درست و منطقي(هاي كلي سري پاسخ يك
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برند، با پيدا در اين موقع، اذهان اجتماعي كه در يك حالت آشفته به سر مي. داشته باشد
  .يش پيدا خواهند كردسمت آن گراكردن يك نظم كلي به 

در » قرقيزستان«و » اوكراين«، »گرجستان«: هاي رنگي در سه كشوربا مطالعه انقالب
يابيم كه اين سه كشور، ابتدا از درون دچار بحران شده و چون پاسخ مناسبي براي اين مي

  .ها به پيروزي رسيدندها نداشتند، فشارهاي بيروني مؤثر واقع شد و انقالبگونه بحران

  پيشينه. 1
كه در آن زمان رهبر  ،جمهور پيشين چك يسئ ر» واسالو هاول« ،بار  براي نخستين«

فروپاشي  )1: 1388مددي، (. »مخالفان اين كشور بود، اين اصطالح را وارد ادبيات سياسي كرد
از قبيل اتحاد شوروي و يوگسالوي، زمينه را  ،قطبي و تجزيه كشورهاي چند مليتي نظام دو

فراهم  ،هاي اقتدارطلب پيشين جامانده از نظام  تغييراتي در ساختار سياسي كشورهاي بهبراي 
انقالب (، اوكراين )2003انقالب گل رز، (اين طرح و ايده به ترتيب در گرجستان  .كرد

  )20: 1387جمال، (. صورت گرفت) 2005اي،  انقالب الله(و قرقيزستان ) 2004نارنجي، 
 نانقالب رز گرجستا. 1-1

الجيشي مناسب، در معادالت بين المللي، نقطه حساسي گرجستان به لحاظ موقعيت سوق
همسايگي با چچن و  )1(قرار گرفتن در منطقه شمال رشته كوه قفقاز،. آيد به حساب مي

و  )3(اشراف بر سواحل درياي سياه، در اختيار داشتن بنادر مهمي همچون سوپسا )2(باغ، قره
. المللي داده است هايي است كه به گرجستان اهميت بينه ويژگياز جمل... و )4(پوتي

  )34: 1384كواليي، (
ائتالف « ،يكي :، دو ائتالف به رقابت پرداختند2003در انتخابات پارلماني نوامبر 

كه  »ائتالف تروئيكاي گرجستان« ،و ديگريبه رهبري ادوارد شوارد نازه، » گرجستان نو
كه به مثلث قدرت  )6(و نينوبور جانادزه )5(وراب ژاوانياشامل ميخائيل ساكاشويلي، ز

 ،در كوران رقابت انتخاباتي، بنياد سوروس )243: 1386ملكوتيان، ( .اند گرجستان شهرت يافته
اما پس از انتخابات، نتايج شمارش آرا بر . پيروزي ائتالف تروئيكا را پيشاپيش اعالم نمود

ائتالف  ،با اعالم نتايج اوليه انتخابات. كرد يداللت م» ائتالف گرجستان نو«پيروزي 
تروئيكاي گرجستان به نتيجه انتخابات اعتراض نمود و دولت را متهم به تقلب در انتخابات 

 )61: 1384كواليي، (. ردك
 ، كه نتوانستند اكثريت آراي پارلمان را به دست بياورند،گرجستان ائتالف تروئيكاي

 ،»كامارا« جنبشي به نام. خواندند في و نافرماني مدني فراهواداران خود را به مبارزه من
را در پايتخت هاي مخالف و معترض به نتيجه انتخابات  از گروهتوانست پانزده هزار نفر 
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 ،جمهوري هاي دولتي از جمله رياست آنان چند روز در مقابل ساختمان. دهي نمايد سازمان
هاي گل به پليس و ارتش گرجستان شاخه ه ومردم را به مخالفت فرا خواند تجمع نمودند و

رئيس شوراي امنيت گرجستان نيز، به علت نافرماني از  )1386ملكوتيان، ( .كردندرز اهدا مي
 . كار بركنار شد

و در حالي كه رهبر ائتالف گرجستان نو؛ يعني  ،در روز افتتاح پارلمان اين كشور
هبري ساكاشويلي، بدون مقاومت پليس وارد نادزه مشغول سخنراني بود، مخالفان به ر شوارد

شوارد نازه  .قدرت را در دست بگيرد» نو گرجستانِ ائتالف«پارلمان شدند و اجازه ندادند 
نادزه مجبور به  سرانجام با موافقت مقامات روسي، شواردناگزير از ترك پارلمان شد، و 

قت، زمام امور را در دست جمهور مو  و خانم نينوبور جانادزه به عنوان رئيساستعفا شد 
   )62: 1384كواليي، ( .و انقالب گل رز به پيروزي رسيدگرفت 

 در اوكراين الب نارنجيقان. 2-1
بعد از روسيه كيلومتر مربع مساحت، دومين كشور اروپايي  603700با اوكراين كشور 
: 1384يي، كوال(. منحصر به فرد دارد تيوضعي ،از لحاظ جغرافياي سياسي گردد و محسوب مي

قرار گرفتن در مسير انتقال انرژي روسيه به اروپا، مشرف بودن به ساحل درياي سياه،  )102
خيز و معادن  در اختيار داشتن سواحل شبه جزيره كريمه، جمعيت باال، اراضي وسيع حاصل

همه از مواردي است كه بر اهميت موقعيت ژئوپلتيكي اين منطقه  )103همان، (سنگ  ذغال 
المللي نسبت به اين منطقه و مسائل آن بيشتر  ده و موجب شده است تا حساسيت بينافزو
  .شود

يك از نامزدهاي انتخاباتي  هيچ جمهوري،  و در جريان انتخابات رياست 2004 اكتبردر 
يانوكويچ در اين مرحله، ويكتور . نصاب الزم را در مرحله اول كسب نمايند  نتوانستند حد

و ويكتور يوشچنكو نامزد  ،درصد 88/39در دور اول  ،هوادار روسيه وزير وقت و  نخست
در نتيجه انتخابات به . دست آوردند درصد آرا را به 22/39 ،مورد حمايت آمريكا و غرب

 )246: 1386ملكوتيان، ( .دور دوم كشيده شد
 46/49با كسب توانست يانوكويچ بنا بر اعالم غير رسمي،  انتخابات، در مرحله دومِ

 )1383شرق، (. وددرصد آرا را كسب كرده بود، پيروز ش 61/46درصد آرا بر يوشچنكو كه 
مورد قبول قرار نگرفت و آنان دولت ، دارانش اما اين نتيجه از سوي يوشچنكو و طرف

اين در حالي بود كه  )246: 1386ملكوتيان، ( .ب در انتخابات متهم نمودنديانكويچ را به تقلّ
كرد و پس از اعالم نتيجه، والديمير پوتين از دي از يانوكويچ حمايت ميطور ج كرملين به 

ضمناً ناظران . كشور برزيل طي تماس تلفني پيروزي يانوكويچ را به وي تبريك گفت
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المنافع به رغم وجود تخلفات زياد، روند برگزاري انتخابات را  اعزامي از كشورهاي مشترك
  )104- 105: 1384كواليي، (. قانوني اعالم نمودند

ها قبل با حمايت مالي و تبليغاتي  جنبش پارا كه از مدت ،با اعالم نتيجه انتخابات 
هاي كيف،  در خيابانجمعيتي قريب به دويست هزار تن شده بود، با  دهي آمريكا سازمان

شرت، بازوبند، كمربند و  كه تيـ متحصنين  )105: همان( .اقدام به تحصن و تظاهرات نمودند
خواستار اعالم ـ كردند  هاي نارنجي حمل مينارنجي بر تن داشتند و با خود پرچم هدبند

با تأكيد بر اما كميسيون انتخابات ؛ پيروزي يوشچنكو از سوي كميسيون انتخابات شدند
اعالم نمود و با اصرار اين كميسيون پارلمان  اًپيروزي يانوكويچ را رسممواضع خود، 

 .ت را به تصويب رسانداوكراين نيز نتيجه انتخابا
كنندگان مانع ورود  با اعالم نتيجه انتخابات از سوي پارلمان اوكراين، تظاهرات

وزيري شدند و كشور در شرايط جنگ داخلي و تجزيه به دو   يانوكويچ به دفتر نخست
. قرار گرفت) به هواداري يوشچنكو(و بخش غربي ) داران يانوكويچ طرف(بخش شرقي 

نظر كرد و اعالم  شدن اوضاع كشور، پارلمان اوكراين در رأي خود تجديد العادهبا فوق
جمهور درخواست كرد تا   يسئو از ر گرفته است،ب صورت نمود كه در انتخابات تقلّ

 .كميسيون انتخابات را منحل كند
در اين زمان، يوين مارچوك وزير دفاع اوكراين از طرفين خواست با مذاكره، عادالنه 

حال گفت كه متقاعد شده است كه يوشچنكو و نه يانوكويچ   ل كنند و در عينمشكل را ح
با حمايت وزير دفاع از  )3987ش : 1383خودوفسكي، (. بايد رئيس جمهور اوكراين شود

گرايان و افراد مورد حمايت آمريكا تغيير كرد و در نتيجه شرايط به سود غرب، يوشچنكو
دسامبر را  26دسامبر نتيجه انتخابات را باطل و تاريخ  7دادگاه عالي اوكراين، سرانجام در 

دسامبر و با حضور  26انتخابات مجدد در تاريخ . براي برگزاري انتخابات مجدد اعالم نمود
هاي آمريكايي و المللي برگزار گرديد و يوشچنكو با كمك تبليغاتي رسانهناظر بين 12000

  .جمهور اين كشور شد يسئدرصد آرا را كسب نمود و ر 52،62اروپايي 
 اي قرقيزستان انقالب الله. 3-1

كيلومتر مربع در شمال شرقي آسياي  198500جمهوري قرقيزستان با مساحتي حدود 
گرچه داراي منابع طبيعي نفت و گاز اين كشور  )134: 1373اي، گلي زواره(. مركزي قرار دارد

، )181: 1384كواليي، (مركزي است  ، و پس از تاجيكستان، دومين جمهوري فقير آسياينيست
داراي  )167: همان(، روسيه، قزاقستان، ازبكستان و تاجيكستان مرز بودن با چيندليل هم اما به

هاي  قرقيزستان، نسبت به ساير انقالب اي انقالب الله .جايگاه و اهميت استراتژيك است
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زماني تحوالت انقالب  به سبب هم. پراكندگي بيشتري به وقوع پيوست رنگي با خشونت و
  .با فصل بهار و رويش بيش از شصت نوع الله در اين كشور، نام انقالب الله بر آن نهادند

برگزيده شد و  1990عسگر آقايف به عنوان نخستين رئيس جمهور قرقيزستان در سال 
سال اما وقتي ايشان در  )170: همان(. مورد تأييد مردم قرار گرفت 1991در انتخابات عمومي 

براي سومين بار رياست جمهوري خود را تثبيت كرد، با انتقادات زيادي از سوي  2000
المللي مواجه شد و اين پندار را تقويت كرد كه ايشان به هيچ وجه  مخالفان و ناظران بين

گيري از قدرت را ندارد و از آن در راستاي تقويت خود و خانواده و تضعيف  قصد كناره
  .كند رقبا استفاده مي

طور  به مقطع انتخابات پارلماني اين كشور و به ،اي قرقيزستان شروع انقالب الله
دولت كه خواستار شركت در  گردد كه بعضي نامزدهاي مخالف مي مشخص به زماني بر

هاي شاخص و  اين افراد كه بعضاً از چهره. انتخابات پارلماني بودند، رد صالحيت شدند
آقاي آقايف، اقدام به تشكيل ائتالف  ،جمهور وقت در مقابل رئيسسياسي قرقيزستان بودند، 

  .كردند
هاي ، براي انتخاب نمايندگان پارلمان پاي صندوق2005فوريه  27مردم قرقيزستان در 

كرسي پارلمان به رقابت  75كانديدا براي  400در اين انتخابات كه حدود . رأي رفتند
با اين  )7( .ها داشتندي براي كسب يك سوم كرسيپرداخته بودند، احزاب مخالف اميد زياد

ها را حال، نتايج انتخابات حكايت از وضعي نااميدكننده داشت كه در نهايت، موج مخالفت
آميز به خود گرفت  تشديد كرد؛ و با برگزاري دور دوم انتخابات، اعتراضات شكل خشونت

  .دگان درآمدكننتصرف تظاهرات كه در طي آن چندين ساختمان دولتي به
پس از برگزاري دو مرحله انتخابات پارلماني و اعالم نتيجه آن، دو مخالف عسگر 

با پيوستن خانم . دشدنبا يكديگر متحد  )9(افبه همراه باقي )8(آقايف، يعني كولوف
در اين كشور فراهم  رنگيبه صفوف مخالفان آقايف، شرايط براي انقالب  )10(اتونبايا
شكل گرفت » كلكل مقاومت جوانان«هاي انتخاباتي، جنبشي به نام  قابتدر اثناي ر .گرديد

داري از ائتالف  دهي و گسترش تجمعات خياباني را به طرف كه در واقع مسئول سامان
، »آراييم«و گروه » آتايورت«اين جنبش به همراه جنبش  .مخالفان دولت به عهده داشت

توان به  از جمله مي. كردند اي طراحي مي ب اللهدهي انقال نمادها و شعارهايي را براي سامان
 )229: 1384ساجدوا، (. اشاره كرد» خواهيم بدانيم ما مي«و » تواني دهان همه را ببندي تو نمي«

، با تجمع در اآمريك دهي شده تحت حمايت در مناطق جنوبي قرقيزستان، معترضان سازمان
  .به محاصره خود درآوردندميدان اصلي شهر اوش، فرودگاه و اماكن دولتي را 
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سرعت به تمامي مناطق قرقيزستان سرايت  به ،دامنه اعتراضات توسط جنبش مذكور
جمهوري را در   اماكن دولتي و دفتر رياست ،مخالفان عسگر آقايف ،نمود و در نتيجه

 .گيري وي شدند آوردند و خواستار كناره بيشكك به تصرف خود در
را ـ سفير آمريكا در قرقيزستان  ـشور، استفن يانگ عسگر آقايف پس از فرار از ك
يك هفته قبل از وقوع اين حوادث : وي اظهار داشت. عامل اصلي اين انقالب معرفي كرد

اين نقشه را استفن يانگ تدوين . در شبكه جهاني اينترنت، نقشه اين انقالب منتشر شده بود
  )2005آقايف، (. فتهمانند نقشه صورت گر كرده است و اين انقالب دقيقاً

  گيري انقالب رنگيهاي شكلزمينه. 2
تهديدهاي خارجي و نفوذ . هاي رنگي، معلول عوامل داخلي استگيري انقالبشكل

هاي مند خواهد بود كه در درون، مشكالت و بحرانبيگانگان، هنگامي از كارايي الزم بهره
ظام سياسي، توانايي پاسخ به مهمي نظير بحران هويت و مشروعيت وجود داشته باشد، و ن

هاي نوين، به بحران هويت بيش  در اينجا نيروهاي خارجي با تبليغ ايده. ها را نداشته باشد آن
هاي افزايش بحران  زنند و با حمايت ابزاري و مالي از مخالفان داخلي، زمينهاز پيش دامن مي

  .سازندمشروعيت را فراهم مي
توان به چند عامل عمده دست يافت كه نقش مهمي هاي رنگي، ميدر بررسي انقالب

  .اندهاي رنگي ايفا نمودهدر پيدايش اعتراض و پيروزي انقالب
 بست سياسي بن. 1-2

مثابه سيستمي كه در آن، مردم، رهبران خود را از  به» دموكراسي« 21با ورود به سده 
عموم پذيرفته شده است؛ كنند، در سطح طريق انتخابات منظم، آزاد و منصفانه انتخاب مي

توان رژيمي پيدا كرد كه خود را ناقضِ دموكراسي معرفي كند و اعالم اي كه نميگونهبه
ترين  هاي سياسي، خود را بزرگنمايد كه نماينده مردم نمي باشد، بلكه همواره رژيم

لَم ها صورت گيرد، با ع نامند و اگر انتقادي به شيوه عملكرد آنحافظان دموكراسي مي
به ... و » استقالل كشور«، »امنيت ملي«، »دموكراسي بومي«هايي از قبيل  كردن بهانه

  .پردازند اعمال ضد دموكراتيك مي  توجيه
كردن برند، اين است كه با برجستهكار ميها بهدر واقع، تكنيكي كه اين قبيل رژيم

اين . پردازندتيك ميهاي دروني يك نظام دموكراسري مفاهيمي به مقابله با ظرفيت يك
دهند و به بهانه را در مقابل همديگر قرار مي» آزادي«و » استقالل«هاي سياسي، نظام

هاي  و توجيهاتي از اين قبيل، آزادي» سازي دموكراسي بومي«، »امنيت ملي«، »استقالل«
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تواند به ايجاد تغييرات عميق سياسي مي» انتخابات رقابتي«بنابراين در شرايطي كه يك 
در جامعه، و افزايش مشروعيت رژيم سياسي منجر شود، و بر نهادها و انتظارات شهروندان 

نمايشي، اثري عكس از خود  تأثير بسزايي داشته باشد، در جوامع دورگه برگزاري انتخابات
گذارد و نظام را به واسطه عدم گردش نخبگان با بحران جدي از درون مواجه  به جا مي

  .سازد مي
حيات خود را در گردش نخبگان ببيند و از آن به   هر نظام سياسي كه پويايي و ادامه

كند و هم ميعنوان فرصت ياد كند، طبيعتاً زمينه را براي انتخابات سالم و رقابتي فرا
در آن نظام كارايي ندارد؛ » تهديد«، »تزوير«، »تقلب«، »رد صالحيت«ابزارهايي نظير 
ها رخ داده است، عمدتاً قدرت  بينيم در كشورهايي كه انقالب رنگي در آنحال آنكه مي

ها انتخاب  در اين نظام. ها، قبايل و طوايف شكل گرفته استسياسي حول اشخاص، خانواده
جاي گرفته، و به معاونان و كارشناسان بر اساس لياقت و شايستگي صورت نميرؤسا، 

هاي حزبي و قومي مالك و معيار بوده اينكه توانايي افراد مالك انتخاب قرار گيرد، انگيزه
اين هم، به اين دليل بوده است كه رهبران بلندپايه براي بقاي بيشتر، افرادي را بر . است
اين امر موجب جلوگيري از چرخش نخبگان و در . هماهنگ باشند گزيدند كه با خودمي

  .گشت اي محدود مي نتيجه تمركز مطلق قدرت در عده
در فضاي سياسي اجتماعي گرجستان و در آستانه انقالب رز اين كشور، يكي از موارد 

ه، تر اينك مهم. اتهاميِ شواردنازه، فساد و واگذاري مشاغل كليدي به وابستگان خويش بود
شد شواردنازه و حزب هوادار او، قصد دارند پس از به دست گرفتن اكثريت گفته مي
هاي پارلمان به اصالح قانون اساسي اقدام كنند، تا بر اساس آن، قدرت در دست كرسي

كه هاي دورگه گونه رژيمدر ادبيات سياسي، از اين. كننددموكراتيك مردم را محدود مي
ساالر،  هاي نيمه مردمظاهري قانوني و روحي غير قانونمند دارند، با عناويني چون رژيم

ديكتاتوري، اقتدارگراي ساالري غيرآزاد، نيمه اقتدارگرا، نيمه  گر، مردم ساالر گزينش مردم
: 1387حاجياني و حيدري، (. كنندنرم، اقتدارگراي انتخاباتي و سرانجام اقتدارگراي رقابتي ياد مي

گذاري  ها، ظواهري همچون انتخابات، رأي، پارلمان، قانون و قانوندر اين گونه رژيم )73
هاي مردم و در يك ستهتوجه به خوا وجود دارد؛ ولي ساختاري خشك، از باال به پائين و بي

بستي كه در آن چيزي به نام جا به جايي قدرت، بن. بست سياسي حاكم است كالم، بن
در حقيقت، اين گونه . شودساالري، گردش نخبگان و حاكميت قانون يافت نمي شايسته
كنند با توجه به مشروعيت جهاني دموكراسي، با حفظ مظاهر دموكراسي و ها، سعي مينظام
ري انتخابات، از يك طرف مقبوليت عمومي كسب كنند و از سوي ديگر، با تقلب برگزا

  )83: همان(. در انتخابات همچنان بر حضور خود در قدرت تداوم ببخشند
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  صورت، راه براي حضور شواردنازه در صحنه سياسي  چرا كه در آن. وزير باشدنخست
ل منع قانوني رياست جمهوري بيش از دو دوره متوالي فراهم عنوان نخست وزير، به دليبه 
  )93- 94: 1384احمديان، ( .شدمي

در اين كشور، قدرت همواره در اختيار . در اوكراين نيز وضع به همين صورت بود
رهبران سياسي . عنوان گردش نخبگان وجود نداشتاي معدود قرار داشت و چيزي بهعده

بودند كه در زمان شوروي در چارچوب نظام كمونيستي نبض در اوكراين همان افرادي 
هاي پس از  آنان در سال. عهده داشتندقدرت سياسي را در همه سطوح اين كشور به 

صورت مستقيم يا غير مستقيم، در مراكز مختلف استقالل هم با روسيه در ارتباط بودند و به 
اگر در مقاطعي نيز . كردند را ميترين تصميمات سياسي كشور را اتخاذ و اج قدرت، مهم

شدند، آمدند سريع كنار گذاشته ميها، در صدد ناهمخواني بر مي شبكه آنافرادي با نفوذ به 
توان به قتلِ برخي از مخالفان  در اين ارتباط، مي. شدند و يا حذف مي )108: 1384حافظي، (

امه پروداي اوكراين، كه وزيران حمل و نقل، ارتباطات و كشور، و خبرنگار روزن(دولت 
 )246: 1386ملكوتيان، () مطالبي را درباره باندهاي مافيايي در اقتصاد اوكراين افشا كرده بود

  )110: 1384حافظي، (. همچنين مسموميت يوشچنكو، اشاره كرد
بست وضعيت سياسي، چرخه و ساختار قدرت در قرقيزستان نيز، از همين مشكلِ بن

آقايف در آغاز دوره رياست جمهوري خود، . بردگان رنج ميسياسي و عدم گردش نخب
هاي اقتدارگرايانه و غير دموكراتيك  اعالم كرده بود هيچ گونه تمايلي به استفاده از روش

و در اداره امور همواره پايبند قانون خواهد بود،  )170: 1384كواليي، (براي اداره كشور ندارد، 
، كه طبق آن 1993وي بر خالف قانون اساسي . رداما در عمل به گونه ديگري عمل ك

تواند رئيس  شود و يك فرد بيش از دو بار نمي سال انتخاب مي 5رئيس جمهور براي مدت 
. براي سومين بار، رياست جمهوري خود را تثبيت كرد 2000جمهور گردد، در سال 

ترين  ، سه تن از برجسته2000اين در حالي بود كه وي در انتخابات سال  )252: 1386ملكوتيان، (
اين اقدام باعث شد كه . رقباي خود را بازداشت و صالحيت برخي ديگر را رد كرد

اما . را غير قانوني و نتايج آن را مخدوش اعالم كنند 2000المللي، انتخابات سال  نهادهاي بين
ر ا هاي قدرت خود  در شمال قرقيزستان، پايه» تاالس«او كه با حمايت ساكنان منطقه 

المللي  اعتنا به اعتراضات و انتقادات داخلي و بين بي )187: 1384كواليي، (استوار ساخته بود، 
 )11(»برمت«كرد از طريق حزب  همچنان بر مسند قدرت حضور داشت، و حتي تالش مي

در انتخابات پارلماني، اكثريت را به دست آورد و از اين طريق به اصالحِ قانون اساسي 
؛ دختر )مريم آقايف(همسر آقايف . براي چهارمين بار نيز رئيس جمهور شوددست بزند و 

در ساختار سياسي اقتصادي ) حيدر(و پسر آقايف ) عادل(، شوهرش )برمت(بزرگ او 
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ها  اي كه از سازمان امنيت و رسانه قرقيزستان داراي نفوذ و نقش فراواني بودند، به گونه
  )160- 161: 1384كواليي، (. در اختيار داشتندگرفته تا فرودگاه، تجارت و غيره را 

منزله يكي از بست سياسي و عدم گردش نخبگان در اين كشورها، به طور كلي، بن به 
ها همواره به هاي رنگي، به اين سبك بوده است كه اين رژيم عوامل مؤثر در وقوع انقالب

اند، و هر تبدانه انديشيدههاي مسداري خود با استفاده از روش تر كردن مدت زمامطوالني
اين . كردندشدت كنترل و سركوب ميخواهانه و دموكراتيك را، به  نوع حركت آزادي

هاي خودسرانه، توقيف گذرنامه، بازداشت: هاي سياسي، با استفاده از ابزارهايي نظيرنظام
هايي نظير نه، به بها...ها ووضع قوانين غير منطقي، ايجاد مزاحمت براي ثبت احزاب و گروه

ها و ، عمالً مانع از توزيع عادالنه فرصت...امنيت ملي، استقالل، مبارزه با تروريسم و
همه اين امور، معضالتي . شدندهمچنين مانع از مشاركت عمومي و گردش نخبگان مي

بودند كه زمينه را براي رشد، تقويت و شيوع پديده فساد و در نهايت نارضايتي عمومي مهيا 
  )46: 1381واعظي، ( .دكرمي
 فساد گسترده. 2-2

معموالً تمام جوامع، با پديده فساد، دست به گريبان هستند و اينكه انتظار داشته باشيم 
آنچه مهم است، ميزان . باشدبيني مي نظامي عاري از فساد وجود داشته باشد، دور از واقع

ي سياسي كه بقاي خود را هاجوامع و نظام. شيوع و گستردگي اين پديده در جوامع است
بينند، طبيعتاً به سمت جلوگيري از اين پديده قدمي در برقراري روابط ناسالم و فاسدگونه مي

  كارهايي در سازمان جامعه و دولت تأكيد دارند، و همواره بر دوام چنين راهبر نمي
اري، فرهنگي، فساد، البته داراي ابعاد گوناگوني از جمله اقتصادي، سياسي، اد. ورزندمي

  .شودمي باشد، كه هر كدام در ظاهري خاص نمايان مي... اجتماعي و 
هايي بستر مناسبي براي رشد اما در پاسخ به اين سؤال كه كدام جوامع و با چه ويژگي

فساد سياسي هستند، بايد گفت آنجا كه دولت، كنترل انحصاري و شديدي بر زندگي 
گيري، رويش و گسترش حيطي مناسب براي شكلكند، مسياسي و اقتصادي اعمال مي

  گيري به كندي صورت سو فرايند تصميمها، از يك باشد؛ چرا كه در اين نظامفساد مي
هاي اندكي براي تقويت و ادامه حيات بخش خصوصي گيرد، و از طرف ديگر، راهمي

هاي از راهطبيعتاً در اين موقع، بخش خصوصي براي رسيدن به اهداف خود . وجود دارد
هايي كه از داشتن نفوذ سياسيِ مشروع نيز محروم در اين بين، گروه. كندغيرقانوني اقدام مي
گردند و از اين طريق به اهداف خود هاي غير قانوني و غير مشروع ميهستند، به دنبال راه

  .شوندنزديك مي
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كم بودن روابط به جوامع جهان سوم، به دليل فقدان عقالنيت در مناسبات اجتماعي و حا
بستر مطلوبي براي رشد فساد ايجاد  )12(،جاي ضوابط، و تركيب ناموزون ساختار آن جوامع

هاي سازنده آن، رابطه مستقيمي با رشد و پس ساختار نظام سياسي و ويژگي. كندمي
اگر ميزان فساد كم باشد، به آساني قابل كشف، مجازات و . كندگستردگي فساد پيدا مي

است؛ اما وقتي فساد و روابط ناسالم، شالوده و اساس مناسبات اجتماعي، سياسي و  نابودي
اقتصادي يك جامعه را تشكيل داده باشد، نه تنها احتمال كشف و نابودي آن بسيار مشكل 

چرا . باشدو در برخي موارد غير ممكن است، بلكه انگيزه گرايش به سمت فساد بيشتر مي
كننده است، و اساساً حركت در غير  دهنده و تقويت دآور، حياتكه فساد در اين موقع؛ سو

  .اين مسير، شنا كردن در جهت مخالف جريان آب است
مند در آيد و بنيان يك جامعه را بنا نهد، طبيعي شكل قاعده وقتي فساد در جامعه، به

هاي است احساس مسئوليت، اجرا و حركت در مسير قانون و همچنين عملكرد دستگاه
گونه جوامع، آن دسته از افراد كه توانايي پيوستن به در اين. نتيجه خواهند بودولتي بيد

طبقه خود، كشند و از افراد همهاي فساد را داشته باشند، خود را باال ميمناسبات و شبكه
نهايتاً اينكه موقعيت . آيدگيرند و بدين ترتيب، شكاف طبقاتي به وجود ميپيشي مي

گيرد و زمينه بحران مشروعيت دولت از درون فراهم ها اوج مي و نارضايتيدولت، تضعيف 
  )203- 204: 1381هيوود، (. گرددمي

گيرد و  هاي رنگي، نوعي باور عمومي درباره فساد نخبگان شكل مي در جريان انقالب
يابند كه مقامات سياسي، اقتصادي و اداري حاكم، داراي  افكار عمومي اطمينان مي

كن  هاي رنگي، با وعده ريشه در واقع، رهبران انقالب. باشند بااليي از فساد مي هاي درجه
  .آيند كردن فساد به ميدان مي

، از جهت وجود فساد در 1382دولت گرجستان، در ميان كشورهاي جهان در سال 
هاي منتشر شده در مطبوعات  بر اساس گزارش. هاي دولتي مقام ششم را دارا بود دستگاه
درصد درآمد و ثروت كشور را در اختيار داشتند؛  80درصد ثروتمندان گرجي،  10محلي، 

: 1384حافظي، (. باشد دهنده وجود اختالف شديد طبقاتي در اين كشور مي كه اين مسئله، نشان
 در. افتاد ماه به تعويق مي 6اين در حالي بود كه، گاهي اوقات حقوق كارمندان تا  )40

 كردند، و فسادكفايتي متهم ميدنازه، دولت را به فساد و بياين كشور، مخالفان شوار
 مالي مقامات دولت سابق را، يكي از علل اصلي مشكالت اقتصادي كشور خود قلمداد

هاي دولت انقالب گل رز،  ترين اولويت و وعده به همين سبب، يكي از مهم )13(.كردندمي
رساندن آن در عرصه سياسي، دولتي و برخورد جدي و قاطعانه با مسئله فساد و به حداقل 

  .اجتماعي بود
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فساد گسترده و عدم توزيع . اوكراين نيز اوضاعي بهتر از كشور گرجستان نداشت
دار  عادالنه ثروت در اوكراين، موجب پيدايش يك اليگارشي اقتصادي و سياسي طرف

 70طره فقر در درصد جمعيت بود، و سي 10اي كه ثروت ملي در اختيار  روسيه شد، به گونه
در اين كشور، ثروت و قدرت  )110: 1384حافظي، (. درصد از مناطق كشور حاكم بود

 )14(توان به گروه دانتسك، اقتصادي در اختيار گروه معدودي بود كه از جمله آنان مي
در مجموع رواج رشوه، . اشاره كرد )16(و گروه كيف )15(گروه دنيپرو پتروفسك

ي و حكومتي چهره آشكار كشور اوكراين پس از استقالل از خواري، فساد ادار رانت
گستره فساد و آثار مخرّب و ملموس آن بر زندگي مردم،  )248: 1386ملكوتيان، (. شوروي بود

اي بود كه يوشچنكو همانند مقامات انقالب گل رز، اولويت كاري خود را مبارزه  به گونه
  )17( .با فساد اعالم كرد

ستان در زمينه گسترش فساد، شبيه دو كشور گرجستان و اوكراين داستان كشور قرقيز
در اين كشور نيز، جايگزيني روابط به جاي ضوابط به گونه كامالً ملموسي قابل . بود

، با اهداف بشردوستانه تأسيس »بنياد مريم«اي به نام  مريم آقايف بنياد خيريه. مشاهده بود
  ايكرد؛ به گونه و عزل مقامات دولتي ايفا مي كرده بود كه در واقع، نقش كليدي در نصب

توانست جايگاه مناسبي در كه، هر مقام دولتي از طريق نزديكي و همكاري با بنياد مريم مي
مصالح ساختماني و نفت  )18(داماد آقايف نيز كه انحصار تنباكو و الكل،. ساختار دولت بيابد

حيدر، پسر آقايف نيز از . اليي برخوردار بودرا در اختيار داشت، از قدرت اقتصادي بسيار با
توانايي بااليي در ساختار سياسي كشور برخوردار بود، و آقايف خود نيز، شركت طالي 

هاي خارج از ساختار دولتي را در قرقيزستان، مخابرات و فرودگاه و بسياري از شركت
درباره ميزان فساد در  الملليهاي بينطبق بررسي )160- 161: 1384موسوي، (. اختيار داشت

  هاي سياسي و اقتصادي به شمارقرقيزستان، اين كشور داراي يكي از فاسدترين سيستم
همين امر، سبب شده بود تا مردم قرقيزستان مثل دو كشور سابق،  )176: 1384كواليي، (. آمدمي

مبارزه با  ترين داليل مخالفت خود اعالم كنند و به همين علت، فساد دولتي را يكي از مهم
  .اي قرار گرفت فساد نيز در اولويت برنامه كاري انقالب الله

رتبه رواج فساد در كشورهاي گرجستان، اوكراين و قرقيزستان مطابق با سنجش 
  شاخص ادراك فساد

(www.transparency.org CPI, Transparency International Commissioned, 

Corruption Pereptions Index) 
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 2005 2004 2003 2002 2001  2000 1999 
  85  -   -   85 127 -  -  2003گرجستان
  77 88  83  87 113 128  2004اوكراين

  86 66  -   119 119 125 134 2005قرقيزستان

فساد . گانه كامالً مشهود است مطابق جدول فوق، روند صعودي فساد در كشورهاي سه
وجود داشته باشد؛ طبيعتاً منجر به مند، در جامعه  وقتي به صورت گسترده و قاعده

هاي عمومي و عدم مشروعيت نظام  هاي شديد اجتماعي و در نهايت، نارضايتي شكاف
  .شود سياسي مي

اند، نظام سياسي قبل از پيروزي انقالب با در كشورهايي كه شاهد انقالب رنگي بوده
بست سياسي حصول بنها، معمده اين نارضايتي. هايي در سطح عموم مواجه بودنارضايتي

هاي سياسي و اقتصادي، و به تبع آن، عدم گردش نخبگان حاكم، نابرابر بودن فرصت
ها، ها و عدم توزيع عادالنه فرصتبر اين اساس، افرادي بودند كه به واسطه رانت. جامعه بود
كه ( رسيدند، و در مقابل، اكثريت افراد جامعهترين زمان به باالترين درجات ميدر كوتاه

، خارج از گردونه قدرت و )در ميان آنان افراد باسواد، اليق و كاردان بسياري وجود داشتند
به همين جهت، افراد خارج از گردونه قدرت و . شدندهاي پيشرفت نگاه داشته ميفرصت

هاي  در اين وضعيت، رهبران انقالب. شدند پيشرفت، به عمده ناراضيان حكومت مبدل مي
  شدند، با نشانه وان سردسته مخالفان حكومت و نظام سياسي قلمداد ميرنگي كه به عن
هاي اجتماعي و تأكيد بر مسائلي همچون ساختار ناسالم حكومت، فقر، گرفتن نارضايتي

 شدت فساد گسترده و شكاف شديد اجتماعي، روند جداسازي بدنه اجتماع را از نظام سياسي
هاي  اي نويني در جامعه، كه عموماً مبتني بر پايههها و ارزشبخشيدند، و با طرح ايدهمي

ليبرال دموكراسيِ غربي بود، ضمن مواجهه كردن نظام سياسي با بحران مشروعيت، جامعه 
  .ساختندرا از هويت سابق خالي كرده و به سمت هويت جديد ديگري رهنمون مي

 بحران مشروعيت. 3-2
هاي سياسي در سراسر در بقاي نظامكننده هاي اصلي و تعيينامروزه يكي از مؤلفه
معناي توانايي نظام، به ايجاد و حفظ اين باور مشروعيت به . باشد جهان، مسئله مشروعيت مي

. باشند ترين نهاد براي اداره جامعه ميو اعتقاد است كه نهادهاي سياسي موجود، مناسب
د و تقدس آن را بپذيرند، و ها بايد بدون اكراه، از اين نظام و نهادهاي آن اطاعت كننتوده

حيثيت و اعتبار  در حقيقت، پايه )106- 107: 1380عالم، (. آن را شايسته احترام و حرمت بدانند
نظام سياسي در ايجاد اين باور و اعتقاد عمومي است كه نظام توانايي و كارايي الزم را در 
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ن امر عاجز و ناتوان باشد، اگر نظام سياسي، از اي. هاي مردم داردها و خواست حل دشواري
شود و بدون حمايت مردم از حاكميت، پشتيباني مردم نيز از نظام سياسي، كم يا ناپديد مي

نظامي كه در  )253: 1384ابوالحمد، (. شودشدت لرزان ميهاي مشروعيت نظام سياسي به پايه
و نتواند خود را به  ها و نهادهايش به مردم جامعه، با مشكل رو به رو باشدقبوالندن ارزش

ها معرفي كند، با بحران  عنوان تنها مرجع كارآمد، در حل مسائل و مشكالت موجود به آن
در چنين شرايطي كه نظم سياسي سابق، از  )70: 1379بديع، (. مشروعيت مواجه شده است

 آمده برخوردار نيست،  توانايي الزم جهت بازتعريف خود بر اساس شرايط و مقتضيات پيش
چون و چرا پذيرفته بود، ديگر يابد كه آنچه را، تاكنون به طور دربست و بي جامعه در مي

گردد كه از آن در شرايط تاريخي جديد قابل پذيرش نيست؛ بدين جهت، دچار حالتي مي
حال كه جامعه دچار چنين حالتي  )170- 171: 1380پاي، (. كنندعنوان بحران هويت ياد ميبه 

: 1384ابوالحمد، (. گردنداي ميبخش تازهايي از آن، به دنبال انديشه مشروعيتشده، براي ره
تواند نظر مردم را به خود جلب كند و هاي جديد مياينجاست كه طرحِ انديشه و ايده )253

  .ها جاي بگيرد به عنوان نظم جايگزين در ذهن آن
هاي اي از قواعد نظامكشورهايي كه پذيراي انقالب رنگي بودند، نيز در چنين چرخه

سياسي گرفتار شدند و مردم نيز با مشاهده ناتواني سيستم حكومتيشان در برخورد با اين 
حاجياني و حيدري، (مسائل، از نظام فاصله گرفته و آن را با بحران مشروعيت مواجه كردند؛ 

نگام ظهور، بخشي رفتند كه در آن ههاي مشروعيتحال به دنبال تئوري و در عين )77: 1387
هاي رنگي، شاهد در آستانه انقالب. گزين در صحنه حضور داشتند هاي جايعنوان نظمو به 

ايدئولوژي كمونيسم، ديگر فاقد هر . زدگي مفرط در اين كشورها هستيمنوعي ايدئولوژي
اين . نوع نشاط و شادابي براي مردم بود و معيار دقيقي براي راستي، درستي و حقانيت نبود

داري افرادي بودند كه از رهبران پيشين نظام  حالي بود كه اين كشورها هنوز تحت زمام در
  .آمدندكمونيسم به شمار مي

اي بود كه سابقه طوالني در حزب در گرجستان، زمام امور در دست ادوارد شواردنازه
رهبر  1972به حزب كمونيست پيوست و در سال  1946وي در سال . كمونيست داشت

ناتواني شواردنازه در مبارزه با فساد، فقر و كم كردن . مونيست گرجستان شدحزب ك
هايش به شكاف اجتماعي و همچنين فضاي بسته سياسي، مردم را از شواردنازه و سياست

شدت خسته كرده بود و موجب شده بود كه براي تغيير نظام كهنة ناكارآمد، و وضع 
، به 2003رو، به انتخابات جديد در سال د؛ از ايننابسامان حاكم از هر فرصتي استفاده كنن

همين جهت، پس از  به. نگريستندها ميعنوان فرصتي براي رهايي از مشكالت و نگراني
پيروزي انقالب گل رز و برگزاري انتخابات رياست جمهوري، ميخائيل ساكاشويلي جوان 
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حافظي، نگاهي به (. اب شددرصد به رياست جمهوري اين كشور انتخ 90با رأي قاطع باالي 
  )39: 1384رويدادهاي گرجستان، 

در اوكراين نيز . اوضاع سياسي اجتماعي اوكراين نيز، از اين جهت شبيه گرجستان بود
هاي مردم نيز از سياست. زمام امور به دست يانوكويچي بود كه مورد حمايت روسيه بود

خواري و فساد  از قبيل رشوه، رانتحاكم بر اين كشور ناراضي و به سببِ حاكميت مسائلي 
گسترده كه عجين شده بود با عدم گردش نخبگان، اميدي به بهبود آن نداشتند؛ در نتيجه، به 

طبيعتاً با توجه به . ها را به آينده اميدوار سازد هاي ديگري بودند كه بتواند آندنبال مؤلفه
ان را به كساني معطوف كرده ساختار فاسد اين نظام، و روند روبه رشد آن، مردم نگاهش

به همين دليل، يوشچنكو، . ها را اميدوار كنند بودند كه با شعارهاي جديدي بتوانند آن
گذار سازي امور اقتصادي، جذب سرمايه سازي سيستم مالي و مدرنشعارهايي مبني بر شفاف

د تأكيد قرار هاي تبليغاتي خود گنجاند و مورو تحول در وضع بد رفاهي مردم را در برنامه
  )109: 1384حافظي، بررسي تحوالت در اوكراين، (. داد

در كشور قرقيزستان نيز همانند دو مورد سابق، كشور تحت امر كساني بود كه در 
خواستد نظام سياسي و كردند و بر اساس آن، ميچارچوب نظام كمونيستي فكر مي
ايدئولوژي كمونيستي، مشروعيت  اين در حالي بود كه. اجتماعي خود را سر و سامان بدهند

هاي عسكرآقايف رهبر حزب سوسيال دموكرات كه بر ويرانه. خود را از دست داده بود
در . كرد حزب كمونيست شوروي بنا شده بود، در مصدر امور قرار داشت و حكمراني مي

 كاهش. هاي آقايف براي مردم بازتابِ مثبتي نداشتها و سياستاين كشور نيز، برنامه
شديد توليدات صنعتي و كشاورزي، وجود تورم، فساد، فحشا و ديگر مشكالت سياسي 

كواليي، (اقتصادي، شرايط زندگي را براي مردم اين جمهوري غيرقابل تحمل ساخته بود؛ 
هايشان با دولت، نظام سياسي را از پشتوانه لذا مردم با اعتراضات و مخالفت )186: 1384

  .بحران مشروعيت كردند حمايتي خود محروم و دچار
جا مانده از اتحاد جماهير طور كلي، اضمحالل ايدئولوژي كمونيسم در كشورهاي به به

بود  شوروي و ناكارآمد ظاهر شدن آن، مردم را دچار يك نوع بحران هويتي كرد كه الزم
دوباره  بخشيگشتند كه توانايي هويتدر اينجا، مردم به دنبال هويتي مي. از آن رهايي يابند

. هاي ديگر فراهم شدبدين وسيله، زمينه براي ورود و نفوذ ايدئولوژي. ها را داشته باشد آنبه
ها، با استفاده از  ترين ايدئولوژي منزله يكي از در دسترس ايدئولوژي ليبرال دموكراسي به

ن بخش، در ايعنوان يك منبع هويتساز و كارهاي وسيع تبليغاتي، توانست خود را به 
  .اوضاع آشفته، به كشورهاي در آستانه انقالب نشان بدهد و مورد پذيرش قرار گيرد
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  گيريبندي و نتيجهجمع
مانند  ،هاي شوروي سابقدر برخي از جمهوري ،ميالدي تاكنون 2003از نوامبر 

اي به تحوالت سياسي عمده) 2005(و قرقيزستان ) 2004(كراين و، ا)2003(گرجستان 
در  .كنندهاي رنگي ياد ميها به عنوان انقالب ه در ادبيات سياسي دنيا از آنوقوع پيوسته ك

بندي اين نوشتار، ضمن بررسي چگونگي روند وقوع انقالب در اين كشورها، به اين جمع
هاي  اي بودند كه نظامهاي درونيها در واقع، مرهون بحرانرسيديم كه تحقق اين انقالب

در اين كشورها، نظام . با آن درگير بودند) وكراين، قرقيزستانگرجستان، ا(گانه  سياسي سه
كرد، كه از درون، پايبندي چنداني به آن سياسي در حالي از مظاهر دموكراسي استفاده مي

به همين جهت، نظام سياسي . دادندنداشتند، و به راحتي آن را مورد استفاده ابزاري قرار مي
د كه در آن، قدرت همواره در اختيار گروهي اندك بست سياسي مواجه كر را با نوعي بن

همين . شدندو معدود قرار داشت و اكثريت جامعه در خارج گردونه قدرت نگاه داشته مي
هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي اين مند شدن فساد را در حوزهامر، زمينه نهادينه و قاعده

ر برآورده كردن نيازهاي مردم، كارايي نظام دعدم شيوع فساد، به. كشورها فراهم كرد
بدين جهت، طيف عظيمي از . گسترش فقر و شكاف شديد اقتصادي و اجتماعي منجر شد

مردم از نظام و كاركردهاي آن در حالي ناراضي بودند كه اميدي به بهبود آن نداشتند؛ 
  .گشتندگزين ديگري مي بنابراين، به دنبال نظم جاي

كردند و فرصتي جهت تغيير وضع موجود استقبال مي مردمِ ناراضي و نااميد، از هر
در اين موقع، طبيعي بود . هاي موجود بودندهاي رهايي از بحرانهمواره به دنبال ديگر راه

اما وقتي . كه از انتخابات به مثابه فرصتي مناسب جهت تغيير نظم موجود استقبال كنند
هاي كاري و تقلّب ره كرد كه حاكي از دستاي را به مردم مخابانتخابات، نتايجِ نااميدكننده

به » هاي غربحمايت«هاي عوامل بيروني نظير گسترده دولتي در نتايج بود، فعاليت
اي را در هاي گسترده، كه از قبل، فعاليت»هاي غيردولتيسازمان«و » آمريكا«خصوص 

مناسبي را براي سراسر دنيا خصوصاً حوزه كشورهاي پساكمونيستي آغاز كرده بودند، بستر 
گرايي كه در صحنه حضور هاي غرب به ثمر نشستن پيدا كردند و با حمايت از مهره

  .داشتند، نظم سياسي را تغيير داده و انقالب را به ثمر نشاندند
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هانوشتپي

ر مستقيم در عمق استراتژيك با توجه به اين موقعيت هر گونه تحول در وضعيت گرجستان به طو  .1
  .ثيرگذار خواهد بودأروسيه ت

  .همسايگي با اين مناطق بحراني از اهميت اين منطقه است  .2
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  .اين بندر در صدور گاز و نفت داراي اهميت فراوان است  .3
ين موضوع از آنجا بيشتر اهميت ا. (اين بندر داراي استعداد ترانزيت كاال و حتي نفت و گاز است  .4

شش ماه از سال  ،)نووروسيسك(شود كه تنها بندر قابل استفاده روسي در درياي سياه ار ميآشك
 .به علت متالطم بودن دريا و كيفيت سواحل آن قابليت استفاده مطلوب و الزم را ندارد

 .رئيس قبلي پارلمان  .5
 .رئيس پارلمان  .6
  .2005فوريه  27سي، بيانجام انتخابات پارلماني در قرقيزستان، خبرگزاري بي  .7
  .وزير پيشين امنيت قرقيزستان  .8
  .نماينده بركنار شده پارلمان  .9

  .نامزد رد صالحيت شده انتخابات پارلماني  .10
  .حزبي كه متعلق به دختر بزرگش بود  .11
 .گيري يك نظام سياسي دورگه ، شكلدنبال آنه تركيبي از سنت و مدرنيته و ب  .12
 .2004ژانويه  10سي، بيسابق گرجستان به اتهام فساد، خبرگزاري بي پيگرد مقامات سياسي  .13
 .دار يانوكويچ به رهبري احمدوف در شرق اوكراين و طرف  .14
 .دار يانوكويچ به رهبري پينچوك داماد كوچما در شرق اوكراين و طرف  .15
 .)قرار مي گيردنيز در اين مجموعه  كوچما(به رهبري مدودچوك، رئيس نهاد رياست جمهوري   .16
 .2005فوريه  4. سيبيوزير اوكراين شد، خبرگزاري بي تيموشنكو نخست  .17
از آنجا كه مصرف تنباكو و الكل در اين جمهوري بسيار باالست، طبيعي است كه انحصار امتياز   .18

 .باشدچه قدرت اقتصادي براي صاحب آن ميكاالي پرمصرف حاوي  اين دو
  

  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، انتشارات توس، ج اولمباني علم سياست، )1384(ابوالحمد، عبدالحميد  .1
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  .زاده، نشر قومس، چاپ اول، ترجمه احمد نقيبتوسعه سياسي، )1379(برتران  بديع، .3
، ترجمه غالمرضا خواجه ها در توسعه سياسي ها و توالي بحران، )1380(پاي، لوسين و ديگران  .4

 .سروي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي
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 .پژوهشكده مطالعات راهبردي
 ."پيشين"، به كوشش الهه كواليي بررسي تحوالت در اوكراين، )1384(حافظي، حميدرضا  .6
  ."پيشين"، به كوشش الهه كواليي نگاهي به رويدادهاي گرجستان، )1384(ــــــــــ ـــــ .7
  .ني ، تهران، نشربنيادهاي علم سياست، )1380(عالم، عبدالرحمن  .8
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