واکاوی انقالبهای رنگي
ابراهيم مجيدي /امير محمد سوري

چکیده
تحوالت اخير انقالب هاي رنگی ،نشان از تزلزل و ناکامی در شيوه برپایی چنين حرکت هایی است .براي
شکل دادن به انقالب و برقراري دموکراسی پيش نيازهایی الزم است که هيچ کدام از این عوامل در
انقالب هاي رنگی قابل مشاهده نيست .عنصر اصلی در هر انقالبی خواست مردم و رهبران جامعه براي
تغيير بنيادین در ارزشها و سياستهاي حاکم در جامعه است در حالیکه در مورد انقالبهاي رنگی
علت اصلی شکل گيري تحوالت به دليل کمکهاي مالی و معنوي آمریکا بود .البته در این ميان
نارضایتی هایی در بين مردم وجود داشت اما محرک اصلی در برپایی تظاهرات آمریکا بوده است در
حالی که پس از این اتفاقات نيز شاهد تغيير جدياي در بنيادهاي جامعه نيستيم .از طرفی استقرار
دموکراسی نيازمند پيش نيازهاي اصلی شناخته شده اي همچون تقویت اقتصاد بازار آزاد و تقویت نهادها
و جامعه مدنی است که تمامی این امور در یک ظرف زمانی طوالنی مدت قابليت شکلگيري دارند و
نمیتوان از خارج به کشوري دموکراسی را تزریق کرد.

کلید واژهها
انقالبهاي رنگی -

درآمد
ذهن همواره به دنبال یافتن سریعترین
و سادهترین پاسخ به تحوالت پيرامونش است
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رهبران انقالب نارنجی در اکراین بودند رو بره
سردي گرایيده و یرانوکوویچ در حرال قردرت
گرفتن است.

که این امرر یکری از برزر تررین آفرتهراي

چگونه میتروان از انقرالب نرام بررد در

موجود در علوم مختلف است .ایرن مسراله در

حررالی کرره هرريچگونرره تغييررر ژرفرری در

تبيين پدیدههراي علروم اجتمراعی بره علرت

سرراختارهاي سياسرری و اقتصررادي رخ نررداده

پيچيدگی و عمق تحوالت تشدید میگرردد و

است؟ آیا با فداکاري چنرد هرزار انسرانی کره

به همين دليل شاهد منطبق نبودن تحليلها

چند شبی را در سرماي زیرر صرفر درجره در

با واقعيات هستيم .بهتررین گرواه برراي ایرن

خيابانها به سر برردهانرد مریتروان نهادهراي


نکته را میتوان در تبيين و تشریح واژگانی به

دموکراتيک ،شرفافيت ،نهادهراي قانونگرياري

نام انقالبهاي رنگی یافرت .واژه انقرالبهراي

سالم و انتخابات آزاد و منصفانه ایجاد کرد؟ و

رنگی براي توضيح تحوالت سياسیاي کره در

سوال مهمتر این که آیا با کمک بنيرادي کره

کشورهاي چندي همچون اکراین ،گرجستان

فرسنگها با کشور مقصد فاصله دارد میتوان

و قرقيزستان رخ داد به کار برده شرده اسرت.

دموکراسی ایجاد کرد؟ و به بيرانی دیگرر آیرا

برخی از تحليلگران در تحليل اتفاقرات ایرن

دموکراسی نيازمند بسترهاي مناسب نيست و

دسته از کشورها مدعی هستند که هم شراهد

با دالرهاي سوروس و غمخرواريهراي مرایلز

انقالب بودهایرم و هرم اسرتقرار دموکراسری و

امکان تحقق دارد؟

برخی از این که چنين اتفاقاتی در اوراسيا رخ

بحث اصلی این پژوهش نشان دادن این

داد غرق در حيرت شدند و به خاطر سياسرت

مطلب است که براي استقرار دموکراسی و یرا

کشورهاي حامی هورا میکشيدند.

برپایی انقالب پيش نيازهرایی الزم اسرت کره

امررا چگونرره مرریترروان درایررن مررورد بررا

در پروژه انقالبهاي رنگی مالحظه نمیگردد.

اطمينان سخن گفت .تحوالت امروزه در ایرن

به همين دليل در ابتردا سرعی در تبردیل بره

دسته از کشرورها امرر دیگرري را نشران مری

مشکله کردن مفاهيم انقالب و دموکراسی در

دهد .ساکاشویلی جروان بره همران اتهامراتی

مورد انقالبهاي رنگی هسرتيم .برراي اابرات

متهم است که در  2003شواردنادزه را مرتهم

این ادعا ضمن استفاده از مباحرث نظرري بره

می کرد .روابر تيموشرنکو و یوشرچنکو کره

تحوالت درونری ایرن دسرته از کشرورها نيرز



و گرجستان این کشرورها هرمچنران درگيرر

میشوند .به ایرن معنری انقرالب تنهرا دسرت

فساد و استبداد و رقابتهاي سياسی گسترده

بدست شدن قدرت از گروهی به گرروه دیگرر

و تظاهرات خيابانی هستند.

نيست بلکه این گروهها از نظر منشا اجتماعی



مثال پس از وقوع انقالبهاي رنگی در اکراین

در تغييررر سرراخت جامعرره در نظررر گرفترره
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اشاره میگردد و نشان میدهيم که به عنروان

اجتماعی گروه حاکمه و اقدامات عملی دولت

و ایررد ولوژي و سياسررتهررایی کرره اتخرراذ
انقالب
انقالب تحول سياسی پيچيدهاي اسرت
که در طری آن حکومرت مسرتقر بره دالیلری

میکنند با یکدیگر تفاوت دارند .نفرس تغييرر
در پایگاه اجتمراعی گرروه حاکمره بره معنری
2

تغييري اساسی در ساختار جامعه است .

توانایی اجبار و اعمال زور را از دست میدهرد

به هر حال در خصوص انقالب ،تا کنون

و گروههاي گوناگون اجتمراعی و سياسری بره

چهار نسل از نظریات مطرح شده است .نسرل

مبارزه بر میخيزند تا قدرت سياسی را قبضه

اول نظریات که به تراریخ طبيعری انقرالبهرا

کنند .از عناصرر اصرلی انقرالب مریتروان بره

معروف گشته در دهه  1920و  1930توس

نارضررا ی اجتمرراعی ،پيرردایش گررروههرراي

جامعه شناسران و نظریره پرردازان ،الگوهراي

بسيجگر ،ناتوانی در قرواي سررکوب دولرت و

مشترک وقایع انقالبات بزر

 1640انگليس،

کوشرش برراي ایجراد سراخت جدیرد قرردرت

انقالب  1789فرانسه و انقالب  1917روسريه

عناصر هرر وضرعيت انقالبری را تشرکيل مری

را استخراج کردند و قوانين عرامی را از درون

1

آن استخراج کردنرد .اصرول منردرج در ایرن

در همين زمينره سرامو ل هرانتينگتون

دسته از انقالبها عبرارت برود از  -1قبرل از

انقالب را عبارت از تحول سرریع و اساسری و

انقالب ،بلروک روشرنفکران از حمایرت رژیرم

خشونتبار در ارزشها و اسطورههراي حراکم

دست برداشته و خواستار اصرالحات اساسری

جامعررره و در نهادهررراي سياسررری ،سررراخت

میشوند -2 .دولت تالش مریکنرد برا انجرام


اجتماعی ،رهبري و فعاليرت و سياسرتهراي

اصالحات اساسری انتقرادات را فرونشراند-3 .

حکومتی میداند .بنابراین در تعریرف انقرالب

سقوط واقعی رژیم با یک بحران سياسی حاد

به جز عنصر تحول در ساخت قدرت ،عناصرر

آغاز میشود که در نتيجره نراتوانی حکومرت

ایررد ولوژي و مشررروعيت سياسرری ،پایگرراه

بررراي حررل برخرری از مشررکالت اقتصررادي و

دهند.
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نظامی و سياسری اسرت -4 .پرس از انقرالب،

مطررح شررده اسرت کرره برره جراي تاکيررد بررر

منازعررات درونرریاي ایجرراد مرریگررردد کرره

نارضررایتی مررردم برره نهادهرراي اجتمرراعی

انقالبيررون را بررا مشررکالتی جرردي مواجرره

پرداختهاند .بدین معنری کره اگرر یرک نظرام


میسرازد -5 .اصرالح طلبران ميانرهرو اولرين


فرعی مستقل از دیگر نظامهاي فرعی شرروع

گروهی هستند که زمام امور را در دست مری

به تغيير کند باعث عردم تروازن در جامعره و

گيرند -6 .بعد از اصالح طلبان ،مراکز جدیرد

طرح ارزشهاي جدید میگردد و بحران و بی

و تندرو بسريج ترودهاي برا اشرکال سرازمانی

ابراتی آغرراز مرریگرردد .در سررومين رویکرررد،

جدیررردي سرررربر مررری آورنرررد -7 .مرحلررره هانتينگتون با تلفيق دو نظریه فروق برر ایرن
رادیکاليسم و تندروي انقالب نهایتا جاي خود

اعتقاد است که مدرنيزاسيون به عردم تروازن

را به مرحله عملگرایی و تعقيب ميانرهروي و

نهادي منتج میگردد چرا که رشد آموزشی و

پيشرفت در چارچوب وضع جدید میدهد.3

اقتصررادي باعررث افررزایش مشررارکت مررردم و

در نظریررات نسررل اول انقررالب ،اصررلی

پاسخگو نبودن نهادهاي سياسی می شود کره

ترررین پرسررشهررا برری پاسررخ ماندنررد ،ایررن

به شورش و انقالب میانجامد .از طرفی چارلز

پرسشها مربروط بره علرل وقروع انقرالبهرا


تيلی در رویکرد چهارم با مطرح کردن بسريج

میباشد؛ چرا انقالبها رخ می دهنرد؟ منرافع


منابع خاطرنشان میسازد که مرردم ناراضری

مخالف با رژیم پيشرين چره بروده اسرت؟ در

فاقد سازماندهی و منابع الزم قادر بره برپرایی

نتيجه ،نسرل دومری از تحليرلگرران انقرالب

انقالب نيستند.

ظهور مرییابنرد کره طرفردار مکترب نظریره

ایررن طيررف از نظریررات نيررز از همرران

عمومی خشونت سياسی بودند .در این نسرل،

مشرررکالت در خصررروص تبيرررين چرایررری و

در دهه  1950و  1960چهار رویکررد ظهرور

چگونگی وقوع انقالب رنج می برند .نسل دوم

یافتند .رویکرد اول رویکرد روان شناختی بود

نظریررات انقررالبهررا را نتيجرره اقرردامات یررک

که توس دیویس و تد رابرت گر شکل گرفته

جنبش مخرالف کره درصردد کنتررل دولرت

است .آنها بر ایرن نظرر هسرتند کره هرگونره

هستند میداننرد .امرا انقرالبهرا غالبرا نره از

تغيير در جامعه اگر نتواند انتظرارات مرردم را

اقرردامات مخالفرران انقالبرری قرروي ،بلکرره از

برررآورده سررازد سرربب برری ابرراتی مرریگررردد.

فروپاشرری درونرری دسررتگاههرراي دولررت آغرراز

دومين رویکرد به وسيله اسملسرر و جانسرون
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4

میگردد .




سرراختاري مرریباشررند ،بررر ایررن باورنررد کرره

امکان موفقيت و چگونگی تحول انقالب تااير

انقالبها ترکيبی از ضعف دولت ،منازعه ميان


می گيارند و منظرور از مشرروط برودن خر

دولتها و نخبگان و قيامهاي مردمری اسرت.


سررير داللررت بررر ایررن دارد کرره رخرردادها و

به بيان اسرکاچوول ترالشهراي دولرت برراي

اقداماتی که در طی فرایند انقالبی صورت می

مقابله با فشارهاي رقابتی بينالمللی از طریق

گيرد ب پيامدهاي پس از آن موار اسرت .بره

افزایش درآمرد یرا اقتردار حکومرت ،غالبرا در

هر حال خ سير انقالب در این دیردگاه ،برر

تعارض با منافع نخبگان قرار مریگيررد ،چررا

این اساس است که  -1بحران دولت ،شرکاف

که شاید اهداف دولت مستلزم حيف امتيازات

نخبگان و نارضرایتیهراي مردمری اسرت کره

سنتی نخبگان باشد و یا منابع قدرت نخبگان

ریشههاي انقرالب را تشرکيل مری دهنرد -2


را تهدید نماید .بنابراین ،آسيب پيیري دولرت

اید ولوژيها ،ا تالفها و منازعاتی که در طری

در برابررر بحررران سياسرری برره ميررزان توانررایی

پدیدار شدن فرایند انقالبی توسعه می یابنرد

نخبگان براي تاايرگياري بر دولت و اسرتفاده

و  -3مبررارزه ميرران رهبرررران ،گررروههرررا و

از منابع اشان عليه دولت بستگی دارد.5

قدرتهراي خرارجی گونراگون برراي تعيرين


نسل چارم نظریات انقالب با توجره بره



ساختارهاي دولرت کره موسروم بره نظریرات

تصرميمات بررازیگران یررا کررارگزاران بررر
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نسل سوم نظریات انقالب برا توجره بره

کالن و ساختاري تعيين نمیگردد.

پيامدهاي انقالب است.6

شرای تاریخی و حوادث شکل گرفته به ایرن

اما در مرورد شرکلگيرري انقرالبهراي

موضوع می پردازد کره چررا یرک انقرالب در

رنگی شاهد بسياري از عناصر پيیرفتره شرده

زمان خاصی رخ می دهد و چرا یرک انقرالب

در هر انقالبی نيستيم .مهمترین عاملی که در

داراي ویژگیهاي خاصی است؟ از این رو این

تمامی نظریات انقالب یافت میشود این است

نظریه پردازان به فرایند انقالبی مری پردازنرد.

که انقالب توس خواست جامعره و نيروهراي

آنها با نگاه دقيق بره فراینردهاي انقالبری بره

درونی جامعه رخ میدهد و آحاد یک ملت به

ویژگیهاي کارگزاري و مشرروط برودن خر


دالیل گوناگون دست به تغيير دولت و تغييرر

سررير در انقررالبهررا مرری پردازنررد .منظررر از

ارزشهرراي جامعرره مرریزننررد .امررا اسرراس

کارگزاري این است که همه جنبههراي یرک

شررکلگيررري انقررالبهرراي رنگرری برره خرراطر

انقالب از قبرل بره وسريله عوامرل اجتمراعی

کمکهاي مالی و معنوي آمریکا بروده اسرت.
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البته از این نکته نيز نمیتوان غافل مانرد کره

ریچاردهالبرو

فسرراد و اسررتبداد موجررود در ایررن دسررته از

رفتند و مسافرین دیگري هم قبالً به تفلريس

کشورها دليل مهيا شردن زمينرههرایی برراي

مسافرانی بودند که بره کيرف
8

یا باکو هم سفر کرده بودند .

دخالتهاي آمریکا گردیرده اسرت .امرا نکتره

آمریکا در اوکراین با برپرایی تظراهرات،

اصلی همان گونه که ذکرر گردیرد انقرالب در

وب سررایتهرراي گونرراگون و برره کررارگيري

نتيجه یک تحول سياسی و فرهنگی پيچيرده

مشاوره هاي مختلف تالش بسياري در جهرت

داخلی و درونی است و هر چند که مشرکالت

9

سرنگونی دولرت اوکرراین بره انجرام رسراند .

داخلی نيز موار بوده اما مهمترین عامل علرت

آمریکا کمکهاي مالی در اختيرار گرروههراي

بيرونی است .به هر حال همرانگونره کره در

فعررال جامعرره مرردنی بررراي آمرروزش ر ي

ذیل بدان اشاره خواهرد شرد عامرل خرارجی

دهندگان اوکراینری و تشرویق آنهرا بره ر ي

تااير بسيار مهمی بر شکلگيري این تحوالت

دادن قرار داد .بر اساس ارقرام رسرمی دولرت

داشته که البته به همين دليرل تغييرر ژرفری

آمریکا ،مبلغ  18ميليون دالر به فعاليتهراي

هم در ساختارها و هم عقاید جامعه به وجرود
نيامده است.
جهت بيان حمایتهاي آمریکایيان الزم
است ذکر گردد کره مقامرات آمریکرایی و بره

مربوط به این انتخابات کمک کرده است.

10

اما در این ميان به مهرم تررین عوامرل
تاايرگيار بيرونی در شکلگيري این تحروالت
میپردازیم

ویژه مقامات غير دولتری ایرن کشرور قبرل از

338

بحران و در خالل انقالبها با موضرعگيرري و

 -1نقششس يششآیر آمردکششا در و شش

حمایت و حتی با اعزام هيأتهاي بلنرد پایره

انقالبهای رنگي

سياسی و اقتصادي و نظامی به ایرن کشرورها

در طول تاریخ افرراد و شخصريتهرا در

با هجمهاي گسرترده در براالترین سرطح وارد

تحوالت داخلی و منطقره اي و حتری جهرانی

صحنه شده و از مخالفين دولت وقت و سوس

نقشی اساسی ایفا نموده اند .به همين منظرور

از دولت و زمامداران جدیرد حمایرت قراطع و

از «افراد» هم به عنوان یکری از برازیگران در

پشررتيبانی مررینمودنررد .7قبررل از انتخابررات

تحوالت مهم یاد می کنند .ریچارد مایلز سفير

اوکراین جورج بوش پدر ،کسينجر ،آلبرایرت،

آمریکا در انقالب رز گرجسرتان و قبرل از آن

رامسررررفلد ،سررررناتورجان مررررک کررررين،

در صربستان ،بلغارستان و آذربایجران چنرين



مایلز سفير آمریکا در گرجستان شک و تردید

گرجسرررتان قضررراوت نماینرررد .شرررواردنادزه

داشته باشند.

همچنين در آن زمان این بنياد را تهدیرد بره

ریچارد مایلز کسی است که تا کنون در

اخراج از گرجستان نمود .شواردنادزه چند روز

چهار انقالب نقش اصلی را ایفا کرده و بازیگر

قبل از استعفا و سقوط دولت خود اعالم کررد

و کررارگردان اصررلی صررحنه در کشررورهاي

که یک سازمان غير دولتی 3 ،ميليون دالر از

بلغارستان ،یوگسرالوي سرابق و آذربایجران و

دولررت آمریکررا بررراي عقرريم گياشررتن ایررن

گرجستان بوده است .به گونرهاي کره پرس از

انتخابات دریافرت کررده اسرت و وي دسرتور

بحران گرجستان ،وي به سفير «برانداز» و به

بررسی این موضوع را داد که فرصرت بررسری

قول جراید روسيه به سرفير «مصريبت برار و

حاصل نشد .گفتنی است که شواردنادزه پرس

ناميمون» مشهور شد و جراید گرجستان نيرز

از استعفا علناً اعالم کرد که بنياد سوروس بره

از وي به عنوان سفير کار کشته و باتجربه در

عنوان مقصر اصلی سقوط دولرت وي اسرت و

انقالبها و کودتاها یاد کردند.

افزود که مرن شروکه شردم کره چطرور یرک



بر دخالت مستقيم آمریکرا از طریرق ریچرارد

نيسررتند کرره در مررورد فرآینررد انتخابررات در
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نقشی را ایفا کرده است .شاید تعداد معدودي

مسررؤولين ایررن بنيرراد در مقررام و جایگرراهی

سازمان غير دولتی تا ایرن حرد مریتوانرد در
 -2بنياد سورس

امور داخلی یک کشور دخالت نمایرد .مرن در

در مورد حمایرت هراي علنری و آشرکار

مورد کمک مالی ایرن بنيراد بره طرور دقيرق

بنياد سورس و جامعه باز بره احرزاب مخرالف

نمی توانم اظهارنظر کنم ولی یکی از سفرا بره

دولت گرجستان در انتخابرات  2003مجلرس

من گفت کره  2/5ترا  3ميليرون دالر کمرک

ایررن نکترره را بایررد یررادآور شررد کرره ادوارد

مالی به مخالفين کرده است.

11

شوارنادزه در بحبوحه بحران و شراید  10روز

هدف بنياد سورس در گرجسرتان ایرن

قبل از استعفاي خود در واکنش بره اقردامات

بود کره اوضراع را هماننرد یوگسرالوي سرابق

این بنياد ضمن هشدار به مسؤولين سروروس

هرردایت نمایررد .فعاليررتهرراي ایررن بنيرراد در

گفت حمایت بنياد سوروس از احزاب مخالف

یوگسالوي در سال  2000منجر به خلع ید و

و کمک مالی بره آنهرا مداخلره مسرتقيم در

اسررتعفاي اسررلوبدان ميلوسررویچ گردیررد .برره

امررور داخلرری کشررور محسرروب مرریشررود و

نوشته روزنامه  Globe and mailچاپ کانادا،
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جورج سوروس سرمایه دار آمریکرایی یکری از

کمکهاي بسرياري بره انقرالب رز کرردهانرد.

حاميررران اصرررلی در سررررنگونی حکومرررت

مؤسسه بين المللی جمهوري خواهران ()TRI

شواردنادزه میباشد.

شاخه آموزش جامعه مدنی  GOPبه ریاسرت
سناتور جان مک کين بالغ بر  8سال است که

 -3سرازمانهرا و جنرربشهراي مردنی و غيررر

در گرجسررتان فعررال اسررت .ر رريس مؤسسرره

دولتی خارجی (آمریکایی)

مزبور اعالم کرد اگر چه هدف اصلی خلع یرد

سایت «ویکی پدیا» به نقرل از گراردین

شوارونادزه نبود ،ولی تحوالت نشان داد که ما

ضمن اشاره بره مؤسسرات آمریکرایی حرامی

کررامالً موفررق بررودهایررم .البترره سررازمانهررا و

انقررالبهرراي رنگرری نوشررته اسررت کرره ایررن

موسسات غير دولتی متعددي دراین کشورها

مؤسسات از بودجه فدرال براي اهرداف خرود

تأسيس شده اند که کمکهاي مالی خود را از

سررود مرریجسررتند .ایررن سررازمانهررا عبررارت

غرب و به ویرژه آمریکرا و سرازمانهراي غيرر

هستند از  ،Freenet،usAIDمؤسسره وقرف

دولتی آنها دریافت میکنند.

ملی براي دموکراسری ،انسرتيتو دموکراتيرک
ملی ،انستيتو جمهوريخواه بينالمللی وابسته
به حزب جمهوريخرواه ،مؤسسره جمهروري

تأسيس یک کانال تلویزیونی سراسرري

بين المللی ،بنياد ملی براي دموکراسی متعلق

مجهررز برره اکي ر هرراي مشرراوران تبليغرراتی و

به مادلين آلبرایت ،مؤسسه دموکراتيک ملری

سياسی خارجی براي در اختيار قرار دادن بره

در امور بين المللی و خانره آزادي متعلرق بره

مخالفين از دیگرر شريوه هراي طراحران ایرن

جيمز دولسی بهطور مسرتقيم در حمایرت از

انقالبها بود .به عنوان نمونه شبکه تلویزیونی

انقالبهاي رنگی دخيل بودهاند.
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 -4تأسيس شبکههاي تلویزیونی آمریکایی

12

روستاوي با کمک و حمایرت مرالی آمریکرا و

نمونه دیگرر ایرنکره جران مرک کرين

بنياد سوروس تأسيس و به عنوان یکی دیگرر

سناتور آمریکایی در سرال  1995برا تأسريس

از اهرم هاي مخالفين و ابزارهاي آمریکا برراي

مرکزي در گرجستان فعاليت هاي خرود را در

پيشبرد اهدافشان بود که در خرالل بحرران

این زمينه آغاز نمود .روزنامه انگليسری زبران

پارلمررانی برره دليررل فعاليررت شرربانه روزي و

مسنجر در  3دسامبر به نقل از روزنامه هيرل

پوشش خبري بسريار وسريع از فعاليرتهرا و

مررینویسررد کرره حررزب جمهرروريخواهرران

سياسررتهرراي احررزاب مخررالف و هررمچنررين



بسزایی در حمایتهاي مردمی ایفا کند.

سياسی هستيم .مرراد از دموکراسری در ایرن

بازیگران

مفهوم حداکثري آن به عنوان شريوه زنردگی

خارجی شکل گرفته و به همين دليل گيشته

دموکراتيک در همه حوزههرا ،بلکره نروعی از

از آن که نمیتوان براي آن واژه انقالب و یا

نظامهاي سياسی موجود به معناي حداقلی و


تحول سياسی را انتخاب کرد بلکه نمیتوان

به عنوان شيوه اي از حکومت و یا تکنولروژي

به تداوم آن نيز خوشبين بود.

سياسی می باشد که در آن اقتدار سياسری از

همانگونه

که

نشان

انقالبهاي رنگی بيشتر توس

داده



شد

تحليلهرا نره لزومرا نروعی نظرام آرمرانی در


شماره چهل و هفتم بهار 1387

تظاهرات و اعتراضات مردمریتوانسرت ترأاير

گيار به دموکراسی در حوزه جامعره شناسری

طریررق رقابررت و مشررارکت در انتخابررات برره
دموکراسی و گيار

واسررطه احررزاب سياسرری از راي و رضررایت

دولت جورج بوش ارتقاي دموکراسی را

اکثریررت مررردم برره عنرروان سرچشررمه اصررلی

جررزو اهررداف اصررلی سياسررت خررارجی خررود

مشروعيت سياسی نشات مری گيررد .مفهروم

قلمررداد مرریکنررد .برروش در دور دوم ریاسررت

دموکراسی حداقلی و یا سياسی در نظریههاي

جمهوري و در سرند اسرتراتژي امنيرت ملری

13

گيار برجستگی بيشتري دارد .

 2006تمرکز خود را بر گسترش دموکراسری

تجربههراي تراریخی صرورت گرفتره در


در خارج قرار داد و کاخ سفيد انواع ابتکرارات

گيار به دموکراسی را میتروان برا سره معيرار

را بررراي سرررعت بخشرريدن برره شررکوفایی

نشران داد .یکرری نيرروي محرررک و یرا منبررع

دموکراسی در سراسر جهان آغاز کردند .البته

حرکت در گيار که ممکرن اسرت از براال و از

ایررده گسررترش دموکراسرری در دوران ریرريس

پایين و یا از بيرون شکل گيرد؛ دوم شرکل و

جمهورهاي قبلی آمریکرا نيرز قابرل مشراهده

شيوه آغاز گيار و دستیرابی بره دموکراسری

است.

اوليه که ممکن است یا مسالمت آميرز یعنری
پس از ظهور و رشد دموکراسی خواهی

از طریق توافق و یرا اصرالح باشرد و یرا غيرر

و فروپاشرری نظررامهرراي غيردموکراتيررک در

مسررالمت آميررز یعنرری از طریررق کودترراي

اروپاي جنوبی یعنی پرتغال ،اسروانيا و یونران

دموکراتيک و یرا انقرالب دموکراتيرک شرکل

در دهه  ،1970شاهد موج ترازه اي از نظریره

گيرررد؛ و سرروم گسررتره و ژرفرراي گرريار برره

پردازي درباره شيوهها ،اشرکال و زمينرههراي

دموکراسی و یا درجات گيار که ممکن اسرت
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از دموکراسی حداقلی تا دموکراسی حداکثري

مررردم از اعمررال و افکررار دیگررر مردمرران در

را دربر بگيرد.14

سراسر جهان الهام میگيرند و این عامل یکی

نظریات گيار به دموکراسی با تاکيد برر

15

نقش نخبگان و از باال ،بر نقش تودهها تاکيرد

هدایت دموکراسی اسرت  .بره عنروان مثرال

ندارد .اما در خصوص عوامل موار برر اشرکال

انقالبهاي رنگی در اکراین و گرجستان تااير

گيار که خشرونت آميرز و یرا مسرالمت آميرز

بسيار قابل مالحظرهاي برر رهبرران قرقيرزي

باشد یا این که از براال یرا از پرایين باشرد بره

گياشت و روند انقالب رنگی در این کشرور را

حکم تجربه تاریخی میتروان چهرار عامرل را

تسریع کرد .از طرفری انقرالبهراي رنگری در

ذکر کرد -1 .درجه باالي انسرجام سراختاري

کشررورهاي گرجسررتان و اکررراین نيررز طبررق

جناحهاي تشکيل دهنده نخبگان حاکمه؛ -2


همررين نظریرره مترراار از تفکرررات کشررورهاي

درجرره برراالي همبسررتگی ارزشرری ميرران

دموکراتيک بوده است که با الهام از تفکرات و

جناحهاي تشکيل دهنده نخبگران حراکم؛ در


اندیشههاي آنان سعی در ایجاد دموکراسی در

دو عامل فوق پایين بودن انسجام ساختاري و

کشورهایشان دارند.

پایين بودن همبستگی ارزشی ،خشونت را باال

از طرفی بر طبرق نظرر رابررت پوتنرام،

برده و افزایش می دهد؛  -3ميزان نارضرایتی

عنصر حياتی در تقویت جامعه دموکراتيک را

تودهاي و سازماندهی آن از طریق رهبران که


سرمایه اجتماعی میداند .سرازمانهراي غيرر

به صورت پایين بودن همبستگی ساختاري و

دولتی قدرتمند و نخبگانی که توانایی بسيج

ارزشرری خشررونت آميررز شرردن فراینررد گرريار

جامعه را داشته باشند از عناصر اصلی سرمایه

افزایش مییابد و  -4نگرش مساعد نيروهراي
مسلح به فرایند گيار این فراینرد را مسرالمت
آميز میسازد
برره هررر حررال سررامو لهررانتينگتون در
کتاب موج سروم بيران مریکنرد کره پرس از
کودتررراي دموکراتيرررک پرتقرررال در 1977
پيشرفت چشمگيري در گسترش دموکراسری
رخ داده است .او بر این نکته تاکيرد دارد کره
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از مهمترین عوامل تاايرگيار در شکلگيري و

اجتماعی است .16هانا آرنت نيز اشاره به ایرن
دارد که وجود چنين عناصري در جامعه براي
متحد کردن جامعه و فرار از اتميزه شردن یرا
همرران فردگرایرری افسررار گسرريخته بررراي
ایستادن در برابر قدرت دیگر دولتهرا بسريار
مهم است .17در همين زمينه بره قرقيزسرتان
اشاره میشرود کره بره خراطر ترااير قبيلره و
وابستگیهاي منطقهاي ،ایجاد دموکراسری برا



کمک کند تا ضمن حفظ انسجام اجتماعی به

امروزه بتوان از وجود حاکميت صرحبت کررد

سمت دموکراسی حرکت کند.

اما دستیابی به عنصر دیگر یرا همران آزادي

اما به رغم این تفکرات که جزو نظریات

هررمچنرران سررخت و تضررميناش کررار بسرريار

پشتيبانی کننده انقرالبهراي رنگری هسرتند

مشکلی است .همين مساله تداوم دموکراسری

نظریررات دیگررري نيررز هسررتند کرره بررا ایررن

را بسيار سرخت سراخته اسرت .ایجراد آزادي

اندیشه هرا بره طرور جردي بره مخالفرت مری

نيازمند پيشنيازهرا و کارکردهراي عملریاي

پردازند .18از جمله این متفکرین میتروان بره

است کره شرامل قرانونگرياري و بروکراسری

فوکویاما اشاره کرد .فوکویاما بره اتخراذ روش

حکومتی و نظام هاي حقروقی قردرتمنرد برا

مهندسررری اجتمررراعی بررره صرررورت بسر ر

سيستم قضایی کار آمد و غيره است و این که

دموکراسی که در دولت بوش به طرور جردي

مردم باید معتقد به اهميرت حفاظرت از ایرن

دنبال میشود مخالف است .فوکویاما در مورد

حرروزههرراي اجتمرراعی و زنرردگی شررهري از

ایجاد و بس دموکراسی نظر روشنی را مطرح

دخالررت دولررت باشررند .نهادهررا ،مهررارتهررا و

میکند .وي با انتقاد از دولرت بروش تصرریح

ارزشهاي ليبرال پيش نيازهایی هسرتند کره

میکند که آمریکا هرگز ،هيچ وقت و در هيچ

شرای خاص خودش را می خواهرد و از نظرر

کشوري نتوانسته است دموکراسی را از خارج

زمانی حداقل یک نسل طول میکشد .آزادي

به آن کشور تحميل کند .مردم جروامعی کره

نه تنها با زمان توسعه پيدا میکند بلکه امري

خواستار دموکراسیاند ،بایرد خودشران آن را

درونی و مستقل است .تمامی این امور نشران

بوجود آورنرد .ایرن گونره نيسرت کره ایراالت

می دهد که دمکراسی امري بطئی است و برا

متحده بتواند به سرادگی تصرميم بگيررد کره



عناصر موجود در آن میتواند بره ایرن کشرور

اساسرا دو پایرره دارد .آزادي و حاکميررت .اگررر
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مشررکل مواجرره اسررت و سرررمایه اجتمرراعی و

مایکل ماندبوم نيز معتقد است که دموکراسی

20

فشارهاي عمو سام امکان تحقق ندارد .

بخشی از دنيا را دموکراتيزه کند و سروس بره

در همين حال ماندلبوم اشاره مریکنرد

راحتی بتواند در تحقق آن نيرز موفرق شرود.

به بریتانيا که توانست دموکراسری را در هنرد

این امر مستلزم گفتمانها و فشارهاي داخلی

ایجاد کنرد .امرا فرورا ایرن نکتره را یرادآوري

است.19

میکند که بریتانيا حداقل یرک قررن در ایرن
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کشور حضور داشته و البته در بيشتر جاهایی

اصوال در تجربه انقالبهاي رنگی مفقود بروده

که بریتانيا حضور داشته و حکمفرمایی کررده

است و برعکس آنچه در این انقالبها آشکار

دموکراسی با مشکل مواجه شده است.21

بوده است دالر و مداخله در امور داخلی دیگر

از طرفررری عامرررل اصرررلی در ایجررراد
دموکراسی اقتصاد بازار آزاد اسرت .برازار آزاد

به هر حال پژوهش حاضر با تفکرر دوم

دموکراسرری را گسررترش مرریدهررد برره دليررل

بيشتر سازگاري دارد و البته اعتقراد دارد کره

اینکه هرگونه فعاليتی در اقتصاد برازار خرود

ادعرراي شررکلگيررري دموکراسرری در مررورد

نيازمنررد شررکلی از آزادي اسررت .سرررمایه و

انقالبهاي رنگی واهی است و آمریکرا هرگرز

فعاليت اقتصادي اساسا در محي هرایی تروان

موفق به پيادهسازي دموکراسی در کشورهاي

فعاليت دارد که از آزادي و اطمينان برخوردار

اکررراین و قرقيزسررتان و گرجسررتان نگردیررده

باشررد و تمررامی ایررن عوامررل در دموکراسرری

است .نتيجه ایرن امرر امرروزه قابرل مشراهده

.22

امکان تحقق دارد
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کشورها است.

است.

به هر حال دموکراسی پدیرده سرادهاي

اما امرروزه آمریکایيران در مرورد دموکراسری

نيست و حتی پدیدهاي نيست که یک دولرت

گونه دیگري میاندیشند که با تفکراتی که در

با کمک اجتماعی از دیگر دولتها بتوانرد آن

ابتدا بدان اشاره کردیم بيشتر همخروانی دارد

را محقررق کنررد .پيرررهاسررنر جامعرره شررناس

و مهمتر این که اعتقاد دارنرد مریتواننرد بره

سياسی فرانسوي در بيرانی مشرهور از مثلرث

مهندسی اجتماعی در دیگر کشورها بوردازنرد

طالیی دموکراسی سخن میگویرد .از نظرر او

و براي کشورهاي نراهمگن برا سياسرتهراي

دموکراسی مثلثی است که سه ضلع دارد -1

آمریکا دموکراسی به ارمغان بياورند .به همين

حکومت قانون؛  -2مشارکت مردم در تعيرين

دليل سناي آمریکا در سال  2006کمکهاي

شکل و عملکرد دولت؛ و  -3آزاديهاي فردي

مالی بسياري برراي گسرترش دموکراسری در

مصوب و قانونی

سراسر جهان را تصرویب نمرود .ایرن بودجره

به این ترتيب میتوان نتيجه گرفت کره

شامل  565ميليون دالر کمک به کشرورهاي

دموکراسی آنگونه که عموما درک مریشرود

آسررياي مرکررزي و قفقرراز و اختصرراص 70

خصرررلتی برررومی ،محررردود ،تررردریجی و

ميليون دالر براي گرجستان با هردف تررویج

مفاهمهگرایانه دارد که این مسایل ذکر شرده

دموکراسی و انجام اصالحات اقتصادي میبود.



ميليون دالر براي ارمنستان 35 ،ميليون دالر

گرجستان که در سال  2003رخ داد منجر به

بررراي آذربایجرران و  15ميليررون دالر بررراي

سقوط ادوارد شروارد نرادزه شرد و ميخایيرل

بالروس اختصاص یافته است.

ساکاشویلی بعرد از انتخابراتی کره در مرارس

با توجه به اظهارات بوش ،دولت آمریکرا

 2004رخ داد جایگزین او شرد .انقرالب گرل

در زمان ریاسرت جمهروري وي بريش از 4/6

سرررخ برره وسرريله جنرربش مقاومررت شررهري

ميليررارد دالر کمررک مررالی برره حمایررت از

 kmaraحمایت میشد.

برنامه هاي دموکراتيرک در جهران اختصراص

انقررالب نررارنجی در اوکررراین بره دليررل

داده است و در آینده براي این امرر از کنگرره

منازعه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوري

 1/3ميليارد دالر دیگر درخواست خواهد شد.

توس  ،poraیانوکوویچ را شکست داد .البتره

و جالب تر اینکره در سرال  2006در بودجره

انقرررالب اللرررهاي قرقيزسرررتان نسررربت بررره

آمریکا  124ميليون دالر کمرک مرالی برراي

انقالبهاي مشابهاش خشنتر بود .این انقالب

«سررواه واکررنش سررریع» جهررت شرررکت در

در پارلمررران قرقيرررز در  2005رخ داد .ایرررن

انقالبهاي رنگی اختصاص می یابد .بروش در

انقالب نسبت به دیگر انقالبهرا شرکننده ترر

سررخنانی گفترره اسررت کرره قفقرراز و آسررياي

هم برود .در همران زمران تظاهرکننردگان در

سياسی قرار

مناطق مختلف رنرگهراي مختلفری را برراي

مرکزي در آستانه تحوالت بزر

گرفته اند .مردم قفقاز و آسرياي ميانره تشرنه
آزادي بوده و آنها به آزادي نایل مریگردنرد.



روسيه 95 ،ميليرون دالر برراي اوکرراین75 ،

به دنبال منازعاتی در انتخابات قرانونگرياري

شماره چهل و هفتم بهار 1387

ازاین مبلرغ برالغ برر  85ميليرون دالر برراي

حرکت کند .انقالب گل سررخ در گرجسرتان

اعتراضشان نشان دادند .ایرن انقرالب توسر
23

 Kelkelحمایت گردید

وي افزود که دولت آمریکرا برا تمرام امکانرات

در ایررن ميرران رهبررران گرجسررتان و

خررود از دولررتهرراي دموکراتيررک در دوران

اکراین شباهت بسياري به یکدیگر دارند .هرر

انتقالی کمک خواهد کرد.

دو کشور نسبت به فعاليتهاي روسيه ظنرين

فرجام رنگي شدهها

بودند و البته رواب بسيار حسنهاي با آمریکرا

همانگونره کره ذکرر گردیرد تحروالت

داشرررتند .در سرررال  2005ساکاشرررویلی و

رنگی در کشورهاي مختلف این اميد را ایجاد

یوشچنکو نامزد دریافت جایزه صلح نوبرل بره

کرد که جهان با شتاب به سرمت دموکراسری

وسيله سناتورهاي آمریکرایی یعنری هريالري
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کلينتون و جان مک کين بودند .و البته پرس

اکررراین و گرجسررتان برره عنرروان بهترررین

از تحررروالتی کررره در کشورهایشررران رخ داد

نمونههاي انقالبهاي رنگی می پردازیم.

روابطشان با یکدیگر بسيار نزدیک تر گردید.
اما امروزه شرای هرر دو کشرور بسريار
فرررق کرررده اسررت و البترره شررهروندان هررم

در گرجسررتان حکومررت ساکاشررویلی

گرجستان و هم اکراین منتظر تحقرق یرافتن

متهم به تالش براي اسرتحکام بخشريدن بره

قررولهرراي انتخابرراتی و اصررالحات سياسرری و

قدرت و فشار بر رسانهها و قصور در اصالحات

قضایی هستند اموري که هرمچنران در حالره

قضایی شده اسرت .اعتراضرات زمرانی شردت

اي از ابهام قرار دارد .هرچنرد کره اکرراین در

بيشتري یافت که معترضرينی کره در ميردان

زمينه پيشبرد تحوالت دموکراتيک به نسربت

اصلی تبليس دورهم براي اعترراض بره بسرته

دیگر همقاطاران تا حردودي موفرقترر عمرل

شدن تلویزیون آیمدیا جمرع شرده بودنرد برا

کرده است اما به بيان نيکالس ردمن چنردان

گلولههاي پالستيکی و گاز اشرک آور متفررق

نمرریترروان برره تررداوم دسررتاوردهاي اکررراین

شدند .پرس از ایرن اتفراق ساکاشرویلی علرت

اميدوار بود.

خشونت را ترس از بازگشت بره آشروبهراي

همررانگونرره کرره در بحررث انقررالب و
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 -1گرجستان

دهه  90در این کشور اعالم کرد.

دموکراسی ذکر گردید میشد انتظرار چنرين

اما در این ميان یکی از دالیلری کره برر

مشکالتی را داشت .تمامی کشورهایی کره در

تشدید تنشها افرزوده ترالش برراي افرزایش

آنها رنگهاي مختلفی به امر رسريده نره از


اختيارات ریاسرت جمهروري اسرت .حاميران

آزادي بهره چنردانی بررده انرد و نره فسراد و

ساکاشویلی افزایش گسرترش قردرت ر ريس

تبيض و بی عردالتی از برين رفتره اسرت .بره

جمهور را مرحلهاي از گير به سيستم اروپایی

همين دليل منازعات و کشمکشهاي سياسی

تلقی میکنند و آنرا برراي پایرههراي لررزان

مجددا ظهور کرده و خيابانها دوبراره شراهد

دولررت گرجسررتان کرره احتيرراج مبرمرری برره

تظاهراتی در راستاي تحقق شعارهاي برر براد

بازسازي سریع دارد ضروري میشمارند .نينرو

رفته هستند.

بورجانررادزه ر رريس مجلررس و متحررد عمررده

با توجه به مباحثی که بردانهرا اشراره

ساکاشویلی در روز  11اکتبر یادآور شرد کره

گردید در ایرن بخرش بره شررای دو کشرور

سيستم ر يس جمهوري و به ویژه یک ر يس



تاکيد مدام بر جنبه انتقالی و دوران گريار را

طرح واکنش نشان داده است ،ليکن سرخنان

"بی مورد" و "ناموجه" میخوانند .این مساله

اسقف اعظم جدي تلقی میشود.

به مهم ترین مشکل امروز گرجسرتان تبردیل

بيانيرره اسررقف اعظررم در اوج یکرری از

گردیررده اسررت .برره ایررن معنررا کرره از طرفرری

حادترین شرای سياسی داخل کشور مطررح

طرفررداران ر رريس جمهررور خواهرران افررزایش

شد .در پایان سوتامبر ،تنشهاي برين دولرت

اختيارات ریاست جمهوري هستند و از طرف

ملی و اپوزیسيون دور جدیدي به خود گرفت.

دیگر مخالفان و همچنين ایليراي دوم تاکيرد

وزیر کشور اسبق ،ایراکلی اکرواشویلی ،که در

بر تقویت سيستم پارلمانی دارند.

نرروامبر  2006از کررار برکنررار شررده بررود بررا

به هرر حرال طری هفترههراي گيشرته

بيانيهاي خطاب به ر يس جمهور بره صرحنه

بسياري از هواداران ساکاشویلی نيرز برا قيرام

سياسی بازگشرت .او بعرد از سره روز حضرور

عليه وي خواستار تجدیدنظر در نظام ریاسرت

دربرنامههاي تلویزیونی مملو از تقبيح دولرت،

جمهوري شدند .چندي پيش نيز اسقف اعظم

دستگير و در  27سوتامبر به اتهام فساد مالی

این کشور پيشنهاد احياي نظرام سرلطنتی را

و سواستفاده از قدرت در زمان تصدي پسرت

مطرح کررد .نارضرایتی عمرومی از جمهروري

زندانی شد .بالفاصله پس از این اتفاق ا تالفی

خررواهی ،رشررد سررریع تمررایالت مرريهبی و

از احزاب مخالف که اکرواشویلی دشمن قسم

گرایشات فرهنگی مردم همگری حراکی از آن

خورده آن ها بود عليه دستگيري شرتابزده و

است که بحث احياي سلطنت در گرجسرتان

اجراي حکم او به مخالفت برخاستند.

ممکن است به موضوع داغی تبدیل شود.



بسيار ضروري است .در ایرن ميران مخالفران

خواستار شدهاند .ساکاشویلی با طعنه به ایرن

شماره چهل و هفتم بهار 1387

جمهور مقتدر در این برهه برراي گرجسرتان

برکناري رژیرم و ایجراد سيسرتم پارلمرانی را

دستگيري اکرواشویلی که با دستگيري

طرح تاسيس سرلطنت مشرروطه در سرخنان

تنی چند از همکاران سابق او (از جمله وزیرر

روز  7اکتبر ایلياي دوم ،اسقف اعظم کليساي

کشور وانو مرابيشویلی و گييا بوکریرا) همرراه

ارتدوکس ،نقطره عطفری بعرد از چنرد هفتره

بود دور جدیدي از پاکسازيهاي تريم ر ريس

بحران سياسی جدي در گرجستان به حساب

جمهرروري برره حسرراب مرری آیررد .مخررالفين

میآید .بيشتر گروههاي مخالف که در مبارزه

معتقدند که این حرکات گام دیگري به سوي

با دولت به سر مریبرنرد برا ورود بره صرحنه،

تقویت مقام ریس جموري است.
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تحوالت بعدي چند روز بعد نمایان شد؛

نکته مهرم دیگرر شرعارها و مالحظراتی

اکرواشویلی سخنان خود را با نردامت فرراوان

است که در این تظاهرات به چشم می خورد.

پس گرفت و در جریان آن مدعی شد سهواً و

شررعارها و خواسررتهررایی کرره امررروزه بيرران

به تحریک بادري پاتاراکاتسيشرویلی صراحب

میشرود دقيقرا همران شرعارهایی اسرت کره

رسانه و ميليونر معروف ر يس جمهور را مورد

ساکاشویلی و همراهانش در چهار سرال قبرل

افترا قرار داده است .اکرواشویلی با قرار وايقه

سر می دادند یعنی فساد گسرترده دولرت در

 10ميليررون دالري در  11اکتبررر آزاد شررد و

امور اقتصادي و فساد اداري و گسرترش فقرر

سه هفته بعد از تاسيس حزبش اعالم کرد که

در جامعرره و اختالفررات شرردید طبقرراتی و

از صحنه سياست بيرون خواهد رفت.

بيکاري شدید و نبود آزادي واقعری .ایرن امرر

امررا نکترره مهررم آنکرره در خررالل ایررن

نشان دهنده آن است که در واقع ساکاشویلی

اعتراضات مردمی گسترده ،گروههاي مخرالف

در معرض همران اتهامراتی اسرت کره ادوارد

و اپوزیسرريون حاکميررت فعلرری در جمهرروري

شوارد نادزه با آن روبرو بود.

گرجستان این توانایی را بدست آوردند ترا برا

البته مردم در این اعتراضات هرم عليره

یک اتحاد ،به ا تالف عملی و منسجم بر عليه

ساکاشویلی و هم عليه شوارد نادزه شعار داده

حاکميت دست یابند .این امر از سرال 2003
ميالدي و پس از پيروزي انقرالب رنگرين بره
رهبري ساکاشویلی تا به امروز بی سابقه بوده
است ،به طوريکه با توسرل بره آن مخرالفين
توانستهاند تا بيش از یکصرد هرزار نفرر را در
کشور کوچکی همچون گرجسرتان مجردداً و
این بار برخالف موج به راه افتراده قبلری ،بره

بازگشت به دوران قبلی .نکته مهم دیگر ایرن
است کره بسرياري از مخرالفين ساکاشرویلی،
افرادي هستند که در چهار سال قبرل برا وي
همراه بودند ،اما در حال حاضر با وي مخرالف
بوده و حتری برخری مخرالفين وي را هيلترر
جدید مینامند.
همان گونه که مالحظه گردید از دالیل

سطح خيابانها بياورند .این اعتراضات مردمی

اصلی بحرانهاي اخيرر مریتروان بره محقرق

مخالفين بره جهرت تقابرل برا جریران شرکل

نشدن قولهرا و ترداوم منقاشرات قرومی هرم

گرفترره قبلرری کرره "انقررالب رز" نررام داشررت،
"انقالب خار" نامگياري شده است.
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و خواستار ایجاد یک روند جدید هستند و نه

چون آبخازیا و انجام اصالحات سياسی توس
ساکاشویلی در جهرت تقویرت تروان ریاسرت



رنگی و بره درسرتی نشران داد کره تحروالت

استحکام یافت تا او بتواند به رویاهراي غررب

داخلی در این کشور در مسير حقيقی نره بره

در حياط خلوت کرملين پایان دهد.

سررمت شررکلگيررري انقررالب برروده و نرره در

در فرآینررد بعررد از برگررزاري انتخابررات

راستاي تحقق دموکراسی و به همرين دليرل

مارس  2006برود کره یرانوکوویچ اسرتراتژي

در حال حاضر شاهد آن هسرتيم کره مجرددا

خود را عليه غرب بره کرار گرفرت و در مقرام

مردم به خيابان ها ریخته و دوبراره شرعارهاي

یک نخست وزیر خواهان افزایش نفوذ سرنتی

چند سال قبل را میدهند.

روسيه و پيوند مجدد این منراطق بره حيراط

به هر حال با برگزاري انتخابات ریاسرت

خلوت کرملين شد .در اختيار گرفتن پارلمان

جمهوري در گرجستان ساکاشویلی مجرددا و

از طرف یانوکوویچ تنها ابزاري براي مقابله برا

البته با راي بسيار شکنندهاي پيروز انتخابرات

غرررب و ر رريس جمهررور نررارنجی بررود ،امررا

گردید اما این امر به هيچ وجره اعتراضرات را

یوشررچنکو برره جهررت قرردرت رو برره تصرراعد

عليه وي کاهش نداد و نارضایتیها هم چنران

نخست وزیر راي به انحالل پارلمران داد ترا از

و بالفاصله پس از انتخابات مجددا بروز یافت.

این طریق اوکراین در آسرتانه بحرانری دیگرر

 -2اکرادن
بعد از برکناري یوليا تيموشنکو از مقرام
نخست وزیري ،ویکتور یرانوکوویچ فررد مرورد



بسيار خوبی از شکست پروژههاي انقالبهاي

پارلمانی برگزار شرده بره وسريله نرارنجیهرا

شماره چهل و هفتم بهار 1387

جمهوري است .به هر حال گرجسرتان نمونره

حقيقت پایههاي قدرت یانوکوویچ با انتخابات

قرار گيرد .با راي به انحالل پارلمران از سروي
یوشچنکو ،نروعی مقاومرت در اردوي آبریهرا
حاکم شد .اما دامنه اختالفرات هنگرامی براال
گرفررت کرره جنرراح یررانوکوویچ توانسررت 11

حمایررت روسگرایرران در فرآینررد انتخابررات

نماینده فراکسيون طرفدار ر يس جمهور را به

پارلمانی 2006و با در دست گررفتن اکثریرت

اردوي خود پيوند دهد .به موازات دامنه رو به

کرسیهاي پارلمانی به مقرام نخسرت وزیرري

تصاعد بحران ،ر يس جمهرور برگرزاري یرک

رسيد .با انتخراب شردن یرانوکوویچ بره مقرام

انتخابررات زودهنگررام را در مرراه مرره 2006

نخست وزیري بين او و ر يس جمهور انقالب

خواستار شد اما با امتناع نخست وزیر همرراه

نارنجی رقابت شدیدي ایجاد شد و دامنره آن

شد .در حقيقت با امتنراع نخسرت وزیرري در

تررا ب ره حررال نيررز گسررترش یافت ره اسررت .در

قبول برگزاري انتخابرات ،مروجی از جمعيرت
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آبی به بهانه اعتراض به تصميم ر يس جمهور

حيات سياسی دوران اخير این کشور را زنرده

تمامی خيابان هاي کییرف را در برگرفرت ترا

کرد .اما این انتخابات و تالش براي به دسرت

بدین وسيله انقالب نارنجی زیرر خيمره آبری

گرررفتن اکثریررت پارلمررانی از سرروي ر رريس

قرار گيرد.

جمهور ،حزب آزاديخواه یوليا تيموشرنکو را

انتخابات پيشرنهادي ر ريس جمهروري

به ا تالف با خرود دعروت کررد .عمرده هردف

که با امتناع یانوکوویچ در برگزاري آن مواجه

ا تالفی یوشرچنکو در فرآینرد برگرزاري ایرن

شد ،سرانجام برگزار و با پيروزي یانوکوویچ به

انتخابات زودتر از قرار موعود آن بود که ایرن

پایرران رسرريد .در حقيقررت اعررالم نتررایج ایررن

انتخابات بتواند برراي حفرظ موازنره سياسری

انتخابات زنگ خطر را براي انقالب نارنجی به

کشورش موار واقع شود و پایانی براي بحرانی

صدا درآورد و موجب شد که تروپ در زمرين

باشد که از چندین مراه زمينرههراي نفراق را

یوشچنکو قرار گيرد .حتی یانوکوویچ به لطف

ميان یوشچنکو و نخست وزیر روسگرراي آن

پيررروزي خررود در ایررن انتخابررات خواسررتار

ایجاد کرده بود.

استعفاي یوشرچنکو در تصرميم او مبنری برر

به همين خاطر این انتخابرات زودترر از

انحالل پارلمان شد و اعالم داشت کره اوضراع

قرار موعود برگزار شد ترا بتوانرد بره تفراهم و

سياسی کشور تحت زعامت یوشچنکو حرکت

صحه و دگرپيیري نيروهراي سياسری کمرک

بطئی را تجربه کرده است .یوشچنکو هم کره

کنررد .لرريا هررر دو نماینررده احررزاب در ایررن

همسویی با غرب و پيوستن به اتحادیره اروپرا

انتخابات اولویتهاي خود را به مبارزه با فساد

را هدف استراتژیک خود می دانست ،حمایت

و ایجرراد ابررات و توسررعه اجتمرراعی معطرروف

دوباره امریکا نسبت به خود را امرري حيراتی

کرررده تررا پيررروزي هررر یررک از آنهررا بتوانررد

یافت و بر تداوم ضررورت مناسربات خرود برا

تغييري را در فرآیند سياسی ایجاد کند .نظرر

واشنگتن افزود.

به رکود سياسی و اقتصادي ناشی از صردارت

انتخابات پارلمرانی  30سروتامبر 2007

دوران ر يس جمهوري نارنجی ابتدا اینگونره

اوکراین که در ادامه کارزار پشت صحنه آبری

برره نظررر مرری رسرريد کرره حررزب اپوزیسرريون

پوشان مسکو و نارنجی پوشان کییف برگرزار

یانوکوویچ بتواند اکثریت کرسیهاي پارلمرانی

شد ،یک بار دیگر به صحنه رقابرت نيروهراي

را در این انتخابات به دست گيرد تا ایرن برار

سياسی تبدیل شد و اميد به تحرول دیگرر در

بتوانررد بررر رویاهرراي غرررب در حيرراط خلرروت



نسبی جناح ا تالفی و بره انردک فاصرلهاي از

فسررراد و اسرررتبداد و مشرررکالت سياسررری و

جناح آبیها و یانوکوویچ به اتمام رسيد و این

اقتصادي بسيار است.

تصاعد روس در حياط خلوت خرود اميرد بره

انقالب هاي رنگی را در شيوه برپرایی آن مری

تحولی را آنهم در بازپسگيرري حروزههراي

یابد .در طی این پژوهش استدالل گردید کره

پيرامونی در جغرافياي اوراسيا زنده میکرد.

بررراي شررکل دادن برره انقررالب و برقررراري

اما یکی از نکات بسريار مهرم دیگرر در

دموکراسی پيش نيازهایی الزم است که هريچ

مورد اکراین میتوان به تقسيم کشور به شرق

کدام از این عوامل در انقالبهاي رنگی قابرل

و غرب اشاره کرد .ایرن تقسريم زبرانی ایجراد

مشاهده نيست .عنصر اصرلی در هرر انقالبری

شده در کشور رسيدن به تفاهم نظر و برترري

خواست مردم و رهبران جامعره برراي تغييرر

جناحی بر جناح دیگر را بسيار سرخت کررده

بنيادین در ارزشها و سياستهراي حراکم در

است .به همين دليل مشاهده می کنريم کره

جامعه است .در حالیکه در مورد انقالبهراي

ا تالف آبی ها تنها  52درصد راي مری آورنرد

رنگی علت اصلی شرکل گيرري تحروالت بره

در حالی کره ساکاشرویلی در گرجسرتان 96

خاطر کمک هاي مالی و معنوي آمریکرا برود.

درصد راي را کسب کرده است.

البته در ایرن ميران نارضرایتیهرایی در برين



مهم هنگامی محقرق شرد کره قردرت رو بره

پررژوهش حاضررر علررت ناکررامی پررروژه

شماره چهل و هفتم بهار 1387

کرملين پایانی جاودانه دهد .امرا بره پيرروزي

در آن جا انقالب هاي رنگری گردیرده درگيرر

مردم وجود داشت اما محرک اصلی در برپایی
فرجام :

تظاهرات آمریکا بوده است در حالیکه پس از

تظاهرکنندگان خيابرانی در سرال هراي

ایرن اتفاقرات نيرز شراهد تغييرر جردياي در

 2003در گرجسرررتان و  2004در اکرررراین

بنيادهاي جامعه نيسرتيم .از طرفری اسرتقرار

خواهان دستیابی به دموکراسی و اصرالحات

دموکراسرری نيازمنررد پرريش نيازهرراي اصررلی

سياسی و اقتصادي و قضایی بودنرد .رهبرران

شناخته شده اي همچون تقویت اقتصاد برازار

انقالبهاي رنگی نيز هرر کردام برا شرعارهاي

آزاد و تقویت نهادها و جامعه مدنی که تمامی

حل ایرن مشرکالت بره قردرت رسريدند .امرا

این امور در یک ظرف زمرانی طروالنی مردت

تحوالت پس از به قدرت تمامی این آرزوها را

قابليت شکلگيري دارند و نمیتوان از خرارج

تبدیل به یاس کرد .همچنان کشرورهایی کره

به کشوري دموکراسی را تزریق کرد.
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به هر حال آنچه کره امرروزه در مرورد
انقالب هاي رنگی قابل مشاهده است نه ایجاد
دموکراسی و نه تغييرر جردي و بنيرادینی در
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