کالبد شکافی انقالبهای رنگین و تأثیر آن در ایران
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دکتر محمد علی خسروی
داوود بیات

**

چکیده

انقالب رنگی یکی از شیوههاي جدید تغییر رژیم از دو دههي گذشتهه تتا ونتو
است وه عمدتاً علیه نظامهاي سیاسی فرسوده و باقیمانده از دورهي جنگ سترد
در وشورهاي اروپاي شرقی و جمهوريهتاي استهقالی یافهته از ات تاد جمتاهیر
شوروي سابق روي داده است .طی دو دهتهي اخیتر ت تویتی در سکوتلواوی،
گرجوها  ،اووراین و قرقیزسها صورت گرفت وه در نهیجهي آ  ،رژیم حتاوم،
بدو خو ریتزي و خشتونت ،دگرگتو گردیتد .جابته جتایی قتدرت در ایتن
وشورها ،نه جانشینی افراد جدید به جاي افراد قبلی ،بلکه نتوعی تغییتر اساستی
رژیم به مفهوم وامل ولمه بود.
دورا انقالبهاي آرام و براندازي خاموش از سای  9191م؛ شروع شده و هتم
اونو به طور جدي در دسهور وار قدرتهاي بزرگ ،به ویژه دولتت استهکباري
امریکا قرار دارد .این ت وی ،همچنا وه از نام آ پیداست ،بر رویکتردي نترم و

* اسهادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرا مروزي ،گروه علوم سیاسی ،تهرا  ،ایرا
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شیوهاي آرام براي تغییر حاوما و حکومتها تأوید و تمروز دارد .این انقالبها
بیشهر توسط سازما ها و بنیادهاي امریکایی طراحی شتده و در وشتورهایی وته
الگوها و روشهاي غربی را قبوی ندارند ،عملیاتی شده و به اجرا در متیآینتد و
شعار مشهرک آ ها اغلب رنگ و بوي غربی و لیبرالیوهی دارد .این مقاله به طتور
نوبی به والبدشکافی و بررسی انقالبهاي رنگین و علتل ناوتامی ایتن الگتو در
جمهوري اسالمی ایرا پرداخهه است.

واژگان کلیدی :انقالب رنگی ،انقالب گل رُز ،انقالب نارنجی ،انقـالب گـل
الله ،براندازی نرم.
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مقدمه
انقالب رنگی یا مخملی پدیتده اي نتوین و مربتوب بته دورا پوتا جنتگ سترد در
عرصهي سیاسی نظام بینالملل است وه در دههي آخر قر بیوتهم ابهتدا در وشتورهاي
اروپاي شرقی مانند سکولواوی ،رومانی و ...اجرا گردید و در دههي اوّی قر بیوتت و
یکم ،به جمهوري هاي اسهقالی یافهه از ات اد جماهیر شوروي سابق همچو گرجوها ،
اووراین ،قرقیزسها و وشورهاي دیگتر در ایتن منهقته و ستایر نقتاب جهتا از جملته
جمهوري اسالمی ایرا توري یافت .انقالبهتاي مخملتی یتا رنگتین ،بته مجموعتهي
اقدامات بدو خو ریزي و غیر خشونت آمیزي گفهه میشود وه علیه برانتدازي نترم و
خاموش رژیمهاي مدنظر و مخالف سیاستهاي دولت مردا امریکا بهوار گرفهته شتده
یا هم اونو در دسهور وار آنا قرار دارد.
انقالب رنگی ،نوعی وودتا و براندازي نرم در عصر اسهعمار فرانتو علیته نظتامهتاي
حاوم به شیوهي موالمت آمیز و آرام میباشد .اینگونه انقالبها تا ونو عمدتاً توستط
سازما ها و بنیادهاي برانداز نرم امریکایی با حمایت و مدیریت همه جانبه و پیچیتدهي
سازما هاي اطالعاتی -امنیهی و دولتمردا ایتن وشتور طراحتی و در وشتورهایی وته
مخالف سیاستهاي سلهه پذیري وشور امریکا بتودهانتد بته اجترا درآمتده استت .ایتن
سیاست در بعضی از وشورها موفق و در بعضی از آ ها ماننتد ایترا  ،لبنتا و ...بنتا بته
دیئل مخهلف و مهیا نبود بوهرهاي یزم ناموفق بتودهانتد .ایتن رونتد در آینتده بتراي
وشورهاي دیگر بهوار گرفهه خواهد شد .نگاهی به روند طیشده در انقالبهاي رنگتین
در وشورهاي مذوور نشا میدهد وه در همگتی آ هتا اندیشتههتاي حقتوب بشتري و
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دمووراسی خواهی با رویکرد فرهنگ لیبرالیوم نقش بویار مهم و برجوههاي به ویژه در
زما انهخابات داشههاند .حمایتها و مدیریت قدرتهتاي بتزرگ ختارجی از نیروهتاي
انقالب رنگین یا مخملی ،در داخل وشورها ،به دلیل گوهرش ارتباطات ،درهم شکوتهه
شد ان صار رسانه اي دولت و جدایی مرزهاي ملّتی و ونهتری ناپتذیر شتد آ هتا بته
آسانی توهیل شده و مرزهاي داخل و خارج را تا حدود زیادي به هم ریخهه استت .بتر
همین اساس ،انقالب رنگی و برانتدازي نترم گزینتهاي مناستب بته منظتور جتایگزینی
ت ویت خشونت آمیز و جنگ سخت با هزینههاي ومهر و بههتر ،شتده استت .از زمتا
پیروزي انقالب اسالمی ایرا  ،دو رویکرد از سوي دولت امریکا و قدرتهاي غربی ،بته
منظور مواجهه و مقابله با وشور جمهوري اسالمی ایرا بهوار گرفهه شده است .رویکرد
اوّی بر تغییر رفهار از طریق اعمای ت ریمهتاي مهعتدد اقهصتادي و منتزوي وترد نظتام
جمهوري اسالمی ایرا در ص نهي بینالمللی مهمروز شد و در مقاطع مخهلفی نیز مورد
بهره برداري سیاسی آ ها قرار گرفت؛ و رویکرد دوّم با شتیوههتاي گونتاگو  ،خواهتا
تغییر رژیم حاوم ایرا بود .این سیاست به دو طریق دنبتای شتد؛ طریقتهي اوّی در پتی
بهوارگیري قدرت سخت بود وه با ت میل و حمایت از جنگ هشت سالهي عراب علیته
ایرا و همچنین وضع ت ریمهتاي اقهصتادي پیگیتري شتد؛ طریقتهي دوّم وته پتا از
فروپاشی ات اد جماهیر شوروي و بهخصوص پتا از رختداد  99ستتهامبر  ،1009بتا
جدیت بیشهري دنبای شده است؛ اسهفاده از قدرت نرم و توسل به شیوههتاي برانتدازي
نرم یا هما انقالب رنگی بوده ،وه با سندین مرحله اجراي آ تا ونو نتاموفق و ناوتام
بوده اند .در این مقاله براندازي نرم  -انقالب رنگی -تاریخچهي انقتالبهتاي رنگتی -
انقالب رنگی در وشورهاي گرجوها  ،اووراین ،قرقیزسها  -وجوه اشهراک انقالبهاي
رنگین -شیوهها و ابزارهاي انقالبهاي رنگتین ععملیتات روانتی ،رستانههتا ،نافرمتانی
مدنی ،ایجاد نا امنی و نا آرامی ،تمروز بر موئلهي انهخابات و توجه بته آ

 -بنیادهتا و

سازما هاي طراح انقالب رنگی یا مخملی عبنیاد جامعهي بتاز «بنیتاد ستوروس»  ،بنیتاد
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ملّی براي دمووراسی ،خانهي آزادي ،مؤسوهي دمووراتیک ملّی براي امور بینالمللتی -
اهداف انقالبهاي رنگین -ویژگیها و مشخصههاي انقالبهتاي رنگتی  -علتل عتدم
موفقیت انقالب رنگی در جمهوري اسالمی ایترا  ،و در پایتا راهکارهتاي پیشتنهادي،
مباحثی است وه به طور خالصه مهرح و مورد ب ث و بررسی قرار میگیرند.

تعریف براندازی نرم
براندازی در اصل یک اصطالح نظـامی اسـک کـه در فرهنـژ واژ هـای نظـامی،
اینگونه آمد اسک:
ولیه اعمای و فعالیت هاي غیر قانونی وه بر ضد مصالح یک وشور انجام متیشتود و
هدف نهایی آ واژگو ورد حکومت وقت است .به عبارت دیگر ،عملیاتی استت وته
به منظور واهش و از بین برد قدرتهاي سیاسی ،نظتامی ،اقهصتادي و روانتی دشتمن
طرح ریزي و انجام میشود تا به تدریج یتک رژیتم بتراي سترنگو شتد آمتاده شتود.
براندازي یکی از شاخههاي جنگهاي نامنظم است .عرسهمی911-911 ،9739 ،
براندازی در تعریفی دیگر عبارت اسک از :تغییر سیوهم سیاسی یتک وشتور و یتا
ایجاد تغییر و ت وی اساسی در ارزشهاي اساسی یک نظام .این تغییتر گتاهی از طریتق
رفهارهاي خشونت آمیز مثل وودتا ،ترور ،ت میل جنگ و ...صورت میگیرد و گتاهی از
طریق موالمت آمیز و با اجراي برنامهاي حواب شده و دراز مدت براي نفوذ در اروتا
سیاسی یک نظام قابل اجرا است .نهیجه ي هتر دو اقتدام منجتر بته تغییتر سیوتهم و در
نهایت براندازي خواهد شد .عادارهي سیاسی ستاه11 ،9799 ،
معنا و مفهوم براندازی نرم را با توجه به تعاریف مذکور مـیتـوان بـه شـرح یـل
تعریف نمود:
براندازي نرم در اصهالح به معناي اجراي برنامهاي حواب شتده ،موتالمت آمیتز و دراز
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مدت براي نفوذ در اروا سیاسی یک نظام به منظور تغییر سیوهم سیاسی یتک وشتور و یتا
ایجاد تغییر و ت وی اساسی در باورهاي اصلی آ است .در شرایط ونونی ،از برانتدازي نترم،
تعابیر و برداشتهاي مخهلفی به عمل میآید وه هر سند ممکن است تفاوتهتاي جزئتی بتا
هم داشهه باشند ،ولی باید دانوت وه در نهایت ،م هوا و ماهیت آ ها واحتد و یکتی استت.
این واژهها عبارتند از :براندازي قانونی ،برانتدازي پنهتانی ،برانتدازي ختاموش ،برانتدازي در
سکوت ،براندازي تدریجی ،فروپاشی از درو  ،انقالب مخملتی ،انقتالب رنگتی و ....هتدف
نهایی همگی اینها ،تغییر ارزشها و در صورت ضرورت تغییر افراد نظام حاوم با شتیوههتا
و شگردهاي موالمت آمیز با بهوارگیري ابزارهاي گوناگو است.

معنای انقالب رنگی
انقالب رنگی یا مخملی ،به ت ویت سیاسی نوبهاً همگونی اطالب متیشتود وته بته
ترتیب در یوگوالوي عسای  1000میالدي  ،گرجوها عسای  1007م  ،اووراین عستای
 1001م و قرقیزسها عستای  1001م  ،رخ داد و در جریتا آ هتا ،نتوع جدیتدي از
جابه جایی قدرت سیاسی به شیوه هاي آرام و موالمت آمیز جلوه گر شد .آنچه در ظاهر
در بلگراد ،تفلیا و وی یف روي داد و ستا در بیشکک تکرار شد ،از وجوه مشتهروی
برخوردار بود .در واقع ،به نظر میرسید وه هر ودام از آ هتا ،مقتاومهی ختود انگیخهته،
همراه با تجمعات عظیم در میادین اصلی پایهخت بودند وه بتا شتعارهاي آستا و قابتل
فهم و پالواردها و برسوبهاي طنز آمیز علیه حاوما همراه میشدند.
در تمامی این موارد ،تجمعات در فضتایی بتدو ت ریتک ،آرام و تقریبتاً شتبیه بته
جشنها و وارناوایهاي مردمی صورت متیگرفهنتد؛ فضتایی وته حهتی بته موتهبدترین
حاوما نیز اجازه نمیداد تا دسهور شلیک به مردم را صادر ونند .به این معنا ،نمتیتتوا
انقالب رنگی را با مفهوم انقالب به معناي والستیک آ مهترادف دانوتت .در برداشتت
والسیک ،انقالب عمدتاً به گونهاي از ونش سیاسی جمعی و تودهاي گفهه میشتود وته
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در قالب منازعهاي خشونت آمیز براي قبضهي قتدرت دولهتی ،در درو واحتد سیاستی
موهقلی ،شکل میگیرد و در طی آ  ،گروههاي خارج از حکومتت ،بته بوتیج تتودههتا
دست می زنند .به این ترتیب ،منازعهي انقالبی نیازمند سازماندهی ،رهبري و ایدئولوژي
براي بویج است و همتواره سته ی از خشتونت را بته همتراه دارد .عبشتیریه،9791 ،
917
انقالبهاي مخملی یا رنگین ،به مجموعهي اقدامات و فعالیتتهتاي غیتر خشتونت
آمیزي اطالب میشود وه به منظور براندازي نرم ،علیه وشورهاي متدنظر بتهوتار گرفهته
می شود .این روند ،از دهه ي پایانی قر بیوتهم از وشتورهاي اروپتاي شترقی همچتو
سکولواوی و رومتانی شتروع گردیتده و در دهتهي نخوتت قتر بیوتت و یکتم بته
جمهوريهاي اسهقالی یافهه از شوروي سابق ،همچو گرجوها  ،قرقیزسها و اووتراین
توري یافهه است و هم سنا در دسهور وار اسهکبار جهانی بر ضد ستایر وشورهاستت.
این اقدام آ گونه وه از نام آ پیداست ،بر رویکردي نترم و شتیوهاي آرام بتراي تغییتر
حکومتهتا و حکمرانتا تأویتد دارد و از ایتن رو ،راهبترد نتوینی در عرصتهي تغییتر
حکومتها به شمار میرود .عمدهترین ولید واژههتاي انقتالبهتاي رنگتی و مخملتی؛
تظاهرات موالمت آمیتز ،مقاومتت بتدو خشتونت ،مبتارزهي منفتی ،نافرمتانی متدنی،
عملیات روانی ،تبلیغات رسانهاي و ...علیه جامعهي هدف میباشد.

تاریخچه انقالبهای رنگین یا مخملی
براي نخوهین بار ،واسالو هاوی ،رئیا جمهور پیشین سک ،وته در آ زمتا رهبتر
مخالفا این وشور بود ،اصهالح انقالبهاي مخملی را وارد ادبیات سیاسی وترد و ستر
زبا ها انداخت و در سای  9191م .طتی دورهي شتش هفهتهاي ،از  93نتوامبر تتا 11
دستتامبر همتتا ستتای ،مخالفتتا حکومتتت در سکوتتلواوی ،بتتا انجتتام سلوتتله اقتتدامات
زنجیرهاي ،توانوهند رژیم حاوم را سرنگو ونند و قدرت را در دست گیرند .عمرستلی،
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15 ،9799
پا از اولین رویداد از این نوع در سکولواوی ،اصهالح انقتالب مخملتی یتا رنگتی در
سایهاي بعد از فروپاشی شوروي سابق ،به ویژه در اوایل قتر بیوتت و یکتم ،بته یکتی از
ولید واژههاي ت ویت سیاسی در عرصهي جهانی تبدیل شتد .فروپاشتی نظتام دو قهبتی و
تجزیه وشورهاي سند ملیهی از قبیل ات اد جماهیر شتوروي و یوگوتالوي ،زمینته را بتراي
تغییراتی در ساخهار سیاسی وشورهاي به جا مانده از نظامهتاي اقهتدار طلتب پیشتین فتراهم
ورد .با توجه به اینکه اوثر وشورهاي تازه اسهقالی یافهه ،میترا دار نظتام ومونیوتهی ستابق
بودند ،در اوثر موارد هما نخبگا سیاسی دورا ومونیوم در آ ها به قدرت میرسیدند.
در این بین ،مخالفا وضع موجود ،وه نیروهاي طرفدار غرب بودنتد ،بتا استهفاده از
نارضایهی مردم و ایجاد ارتباب با مراوز سیاسی و ت قیقاتی وشتورهاي غربتی ،بته ویتژه
امریکا ،به بویج سیاسی مردم هماهنگ با اهداف و برنامههاي سیاسی خود اقدام وردنتد
و توانوهند در تعدادي از وشورهاي بازمانتده از بلتوک ومونیوتت بته قتدرت برستند.
انقالبهاي رنگی به علت ماهیت خود ،در جوامع پوا ومونیوتهی در اروپتاي شترقی و
آسیاي مروزي توسعه یافهه و اسهفاده شده است؛ از جملهي ایتن وشتورها متیتتوا بته
صربوها  ،اووراین ،گرجوها و قرقیزسها اشاره ورد وه انقتالبهتاي رنگتی در آ هتا
اتفاب افهاد و نیروهاي طرفدار غرب در آ ها به قدرت رسیدند.
دومین انقالب رنگی در سای  9113م ،در صربوتها روي داد وته در فرهنتگ واژگتا
علوم سیاسی با عنوا وودتاي فرا مدر شناخهه میشتود .امتا سته نمونتهي بتارز ایتن نتوع
انقالبها وه در قر بیوت و یکم در گرجوتها  ،اووتراین و قرقیزستها رخ داد ،بوتیار بته
یکدیگر شباهت داشهند و براي ایرا الگوي آ ها انهخاب گردیده بود .عهمتا منبتع،9799 ،
13
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جمهوری گرجستان 1عنوا رسمی گرجوها است وه در زبا گرجی ساکار تولو

2

نامیده میشود.
گرجوها به عنوا سترزمینی وته در منهقتهي اوراستیا ،در قفقتاز و همچنتین در شترب
دریاي سیاه واقع شده است از موقعیهی اسهراتژیک برخوردار است .هرسند وه مواحت ایتن
وشور تنها  51300ویلومهر مربع استت ،لکتن قترار گترفهن آ در موتیر شتاهراه شتمای –
جنوب و همچنین واقع شد در حد فاصل دریاي خزر و دریاي سیاه سبب شده استت وته
این سرزمین از موقعیهی مهم برخوردار باشد و تاریخی پرفراز و نشیب را پشت سر بگتذارد.
بخش عمدهاي از این وشور در قفقاز جنوبی واقع شده و بخش ووسکی از آ نیز در قفقتاز
شمالی قرار گرفهه است .این وشور در شمای با روسیه و در جنوب با جمهتوري آذربایجتا ،
ارمنوها و ترویه هم مرز است .عجنگ نرم«13 ،9795 ،»1
نقهه ي شروع انقالب گل رز ،انهخابات پارلمانی  17نوامبر سای  1007میالدي بود.
با اعالم نهایج اولیه انهخابات از سوي ومیویو مروتزي آ  ،احتزاب مختالف بته نهتایج
اعال شده اعهراض وردند .اما ادوارد شوارد نادز رئیا جمهور وقت گرجوتها بتی
اعهنا به این مخالفتها ،فرما تشکیل اولین جلوهي پارلمتا را صتادر وترد .عوتوییی،
71-75 ،9791
در جریا برگزاري این مراسم ،میخائیل ساکاشویلی رهبر مخالفا دولتت و همراهتانش
با در دست داشهن شتاخهي گتل رز وارد مجلتا شتدند و در طتوی ستخنرانی افههاحیتهي
شوارد نادز  ،با صداي بلند خواسهار اسهعفا و خروج وي از پارلما شدند .شوارد نتادزه بته
این اعهراضتات تتوجهی نکترد و درگیتري بتین طرفتدارا رئتیا جمهتور و مخالفتا وي
درگرفت و با ورود نمایندگا مخالف و طرفدارانش به مجلتا ،پارلمتا بته تصترف وامتل
مخالفا درآمد .عجنگ نرم« ،»1براندازي نرم در وشورهاي مدی11-15 ،9795 ،
1. Republic of Georgia
2. Sakar Tvelo

00

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

به دنبای این رویداد ،شوارد نادزه در این وشور حالت فوبالعاده اعالم وترد ،امتا بتا
مقاومت نیروهاي مخالف و سقوب دیگر نهادهاي دولهی و ارگا هاي حکتومهی ،رئتیا
جمهور مجبور به اسهعفا شد و مخالفا قدرت را به دست گرفهند .در این زمتا ععنینتو
بور جانادزه رئیا پارلما گرجوها و رهبر یکی از گروههاي مخالف به عنوا وفیل
ریاست جمهوري تعیین شد و بدین شتکل ،حکومتت شتوارد نتادزه سترنگو گردیتد.
عووییی ،هما 75 ،
در وقوع انقالب گل رز گرجوها  ،نقش امریکا و سازما هاي وابوهه به آ و ستا
نقش ات ادیه اروپا دیده میشد .سفیر امریکا در گرجوها  ،ریچارد مـایل  ،وته قتبالً در
صربوها در برکناری میلو شـووی  ،بلغارستها و آذربایجتا عدر مسـلله سـرنگونی
ایلچی بیژ در سال  6556م در فعالیتهاي براندازي نقش ایفتا وترده بتود ،پتا از
وقوع انقالب گل رز ،سفیر برانداز نام گرفت.
اما مهم ترین سازما ظاهراً غیر دولهی غربی داراي نقش در حروت انقالب گـل رز
گرجوها  ،بنیاد سوروس 1بود .بنیاد ستوروس سهتل تتن از همکتارا ختود و بودجته
ساینه وافی را در اخهیار الکساندر لومایا قرار داد تا شترایط را بتراي انقـالب گـل رز
فراهم وند .این بنیاد یک ایوهگاه تلویزیونی نیز در اخهیار جنبش کمارا قرار داد.
بهجز بنیاد سوروس ،همچنین تعدادي دیگر از مؤسوههاي امریکایی وه از بودجتهي
فدرای بهره میگیرند نیز در این حروت نقش داشهند .نقش ات ادیه اروپا و مؤسوههتاي
مالی اروپا نیز در انقالب رز گرجستان دیده میشد؛ به ویتژه ایتن وته  113نماینتده از
سازما امنیت و همکاري اروپا بر انهخابات پارلمتانی گرجوتها نظتارت متیوردنتد و
اروپاییها بر تمایل خود به گوهرش دمووراسی مورد نظر در وشورهاي هموتایه تأویتد
متتیوردنتتد .عمصتتهفی ملکوتیتتا  ،آیتتا انقتتالبهتتاي رنگتتی واقعتتی هوتتهند  ،ویهتتا
1- Soros
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از جمله عوامل عمده ي موفقیت انقالب رنگی گل رز در گرجوها ؛ ناوارآمدي نظام
سیاسی دولت در حوزههاي اقهصادي ،اجهماعی ،سیاسی و امنیهی در حوزههتاي داخلتی
بود و از سوي دیگر اقدامات بویار گوهردهي براندازي نرم توسط وشورهاي اروپایی به
ویژه امریکا علیه این وشور بود .سنانچه دولت گرجوها قادر بته رفتع نابوتامانیهتاي
مخهلف در سهح وشور میشد احهمای پیروزي غربیها بعید به نظر میرسید و آ هتا در
اهداف خود ناوام میماندند.
ب) انقالب نارنجی 1در اوکراین
اووراین وه بعد از فدراسیو روسیه بزرگترین وشتور اروپتایی و هموتایه جنتوب
غربی روسیه است داراي موقعیت ولیدي در میتا سنتد منهقتهي مهتم؛ یعنتی اروپتاي
شرقی ،قفقاز و خاورمیانه است .حضور امریکا در آ براي ونهری روسیه – وه همچنتا
براي غرب خهرناک م ووب میشود – از یک سو و دستیابی به بازارها و منابع نفت
و گاز منهقه از سوي دیگر حتائز اهمیتت استت .عتالوه بتر آ  ،اووتراین مروتز عبتور
لولههاي نفت و گاز روسیه و دریاي خزر است وه بتراي شتروتهتاي نفهتی امریکتایی
موئلهي مهمی است .بنابراین ،امریکاییها براي دستیابی به اهداف خود بته شتدت در
اووراین تالش وردند .سناریوي انقالب نارنجی با هتدف دستت یتابی بته ایتن جایگتاه
اسهراتژیک توسط غرب و ایادي وابوهه به آ در اووراین طراحتی شتد و در انهخابتات
ریاست جمهوري اوهبر  1001م ،ولید زده شد .عجمعی از نویوندگا . 939 ،9791 ،
انقالب نارنجی اووراین در سای  9797ع 79اوهبر  1001بر سر انهخابات ریاستت
جمهوري این وشور آغاز شد .در این انهخابات رقابت بین ویکتـور یانـاکوی طرفتدار
روستیه و ویکتـور یوشـچنکو طرفتدار غترب و امریکتا بتود .در مرحلتهي اوی و دوم
1. Orange Revolution
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انهخابات ،نامزد طرفدار روسیه بر نامزد طرفدار غرب پیشی گرفت و با ووتب اوثریتت
آرا به پیروزي دست یافت ،ولی یوشتچنکو و طرفتدارا او صت ت انهخابتات را متورد
تردید قرار داده و با حمایت مالی و تبلیغاتی امریکا و با حضور در خیابا هاي پایهختت
اقدام به ت صن و تظاهرات وردند .تظتاهرات وننتدگا وته بازوبنتد ،ومربنتد و ستربند
نارنجی بر تن داشهند و با خود پرسمهاي نارنجی حمل میوردند ،خواستهار اعتالم پیتروزي
یوشچنکو بودند .آ ها با تجمع در خیابا ها و مقابل ساخهما هاي اصتلی دولتت متانع وتار
نهادهاي رسمی سیاسی شدند .سرانجام با پا در میانی اروپا و امریکا ،دیوا عالی این وشتور،
انهخابات را باطل اعالم نمود و انهخابات مجدد با حدود  91000ناظر بتینالمللتی برگتزار و
یوشچنکو با ومک تبلیغات امریکا و اروپا رئیا جمهور اووراین گردید.
عملیات انقالب نارنجی اوکراین از ایـن فراینـد برخـوردار بـود :شتامل تزریتق
ومکهاي مالی امریکا و غرب به مخالفا دولت ،مههم نمود دولت به خشونت و ترور
مخالفا  ،فواد مالی ،اداري و سیاسی ،القاي ناوارآمدي دولت ،تصویر سازي مهلتوب از
نامزد غرب و مخدوش جلوه داد نامزد مخالفا  ،جابتهجتایی افکتار عمتومی از طریتق
پخش شایعه ،القاي تقلب در انهخابات ،مخالفت با نهایج انهخابات و فراخوا مخالفا به
نافرمانی مدنی ،پوشش گوهرده ت ویت اووراین توستط شتبکه هتاي غربتی و هتدایت
افکار عمومی ،بر هم زد نظم و امنیت عمومی و اشغای امتاون دولهتی بتود .عفصتلنامه
علمی ،تخصصی عملیات روانی. 51 ،9799 ،
بررسی موقعیتهتا 1در ایتن انقتالب ،نشتا از هتدایت و حمایتت بیگانگتا دارد.
ویکهور یوشچنکو مورد تأیید بنیاد ملتی بتراي دمووراستی ،2مؤسوتهي خانته آزادي 3و
انوهیهو جامعهي باز 4مهعلق به جورج سوروس بود.
1. Conditions
2. National Endowment for Democracy
3. Freedom house
4. Open society institute
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در این میا  ،بنیاد ملی براي دمووراسی ،به تنهایی سهار مؤسوتهي مهعلتق بته ختود
یعنی مؤسوهي بینالمللی جمهوري ختواه ،مؤسوتهي دمووراتیتک ملتی بتراي روابتط
بینالملل ،مروز بینالمللتی بنگتاههتاي خصوصتی و مروتز امریکتایی بتراي همبوتهگی
بینالمللی وار ،به منظور ایجاد تغییر در اووتراین فعتای نمتوده بتود .خانتهي آزادي ،بته
همراه مؤسوهي جمهوري خواه بینالمللی ،به نوبهي خود درگیر ارزیابی منصفانه بتود
انهخابات و در بیوت و پنج منهقه به عنتوا وارونتا م لتی حضتور داشتهند .نتاظرا
خارجی حرفه اي نیز از طترف نهادهتایی ماننتد ات ادیته اروپتایی حضتور داشتهند؛ امتا
انهخابات اووراین مانند موارد پیش از آ  ،هزارا ناظر انهخاباتی م لی نیز داشتت وته از
طرف گتروههتاي غربتی ،تعلتیم یافهته و حقتوب دریافتت متیوردنتد .آ هتا همچنتین
نظرسنجیهاي خروجی از حوزههاي اخذ رأي را سازما میدادند .در شتب انهخابتات،
این نظرسنجیها را 99 ،واحد جلو نشا دادند و زمینه را براي آنچه اتفاب افهتاده ،مهیتا
وردند .جنبش جوانا پورا وه بودجهي آ از طرف مؤسوهي جامعه باز سوروس تأمین
میشود ،بخشی از روندي است وه بالغ بر  90000فعای دانشجویی را در بر میگیرد.
جنبش جوانا پورا وه از طرف ائهالف سازما هاي غیر دولهی اووراین بتراي آزادي
انهخاب 1حمایت میشود ،با توجه به مدی جنتبش دانشتجویی اوتتتور 2در صربوتها و
ومارا 3در گرجوها تشکیل شده است.
ائهالف براي آزادي انهخاب اووراین ،به عنوا نوعی سهر سازما عمل میوترد .ایتن
سازما غیر دولهی ،موهقیماً از طرف سفارتخانههتاي امریکتا و انگلتیا در ویتف ،و از
طرف آلما از طریق نهاد فتردریش ابترت اشتهیفهونگ 4عوته نهتاد مترتبط بتا سوستیای
دمووراتهاي حاوم است  ،حمایت میشد .از میا شرواي اصلی و آژاناهتاي تتأمین
1. Freedom of choice of Ukrainian N.G.Os
2. Otpore
3. Komara
4. Fredrish Ebert Stiftung
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ونندهي بودجهي آ  ،از آژانا امریکایی براي توستعهي بتینالمللتی ،1آژانتا وانتادایی
براي توسعهي بینالمللی ،2بانک جهانی و بنیاد سارلز اسهوارت موت میتتوا نتام بترد.
ائهالف براي آزادي انهخابات در اووراین ،براي پورا ومک مالی جمع آوري و بودجتهي
آ را تأمین میورد .عپور سعید91-95 ،9793 ،
به ل اظ ساخهاري نیز ،ستاخهار اقهصتادي اووتراین شتامل تولیتدات صتنعهی ،٪71
وشاورزي  ،٪97ساخهمانی  ،٪1بازرگتانی  ٪1و ختدمات  ٪79از تولیتدات ناختال
داخلی را به خود اخهصاص داده بود .در عتین حتای وتروت و قتدرت اقهصتادي وتامالً
ان صاري و در اخهیار گروه هاي خاص و عمدتاً طرفدارا روستیه قترار داشتت .بتراي
مثای ،گروه دانهوک به رهبري احمدوف در شرب اووتراین ،گتروه دنیتروپهروفوتک بته
رهبري داماد ووسما و گروه ویف به رهبري مدودسوک رئیا نهاد ریاستت جمهتوري
ووسما ،در حقیقت الیگارشی اقهصادي ووپما را در اخهیار داشهند.
از سوي دیگر ،عدم توزیع عادینه سرمایه گذاريها و صنایع ،عمالً وشور متذوور را
به دو قهب تبدیل نموده بود .در خصوص ساخهار اجهماعی نیز میتوا به متوارد ذیتل
اشاره ورد:
 6رواج فواد اداري و حکومهی ،موجب نارضایهی شدید متردم ،وته قریتب  ٪30از
آ ها در زیر خط فقر عماهیانه حدود  900دیر زندگی میوردند ،شده بود.
 6به ل اظ جمعیت شناخهی ،جمعیت  10میلیونی اووراین شتامل  ٪37اووراینتی،
 ٪17روس و مابقی یهودي ،بالروس و مولداو میباشند .از نظر مذهبی ،شرب اووراین،
ارتدووا و غرب آ عمدتاً واتولیک هوهند.
 6سابقهي تاریخی اووراین نیز باعث گردیده وه عمالً وشور به دو بخش شترقی و
غربی تقویم شود .بخش شرقی ،منهقهي صنعهی است و مردم آ به زبا روستی تکلتم
5. NSAID
6. CIDA
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میونند ،منهقه ي غربی نیز عمدتاً وشاورزي است و مردم اووراینی زبا آ  ،گرایشهاي
گریز از مروز داشهه و خود را مهعلق به اروپاي غربی میدانند .در واقع تا جنتگ جهتانی
اوی ،بخشی از منهقهي غرب اووراین به امتراطوري اتریش – مجارسها تعلق داشتت و
پا از جنگ جهانی دوم توسط اسهالین به روسیه ضمیمه شد .عهما منبع95-93 ،
امریکا و سایر وشورهاي غربی با توجه به نقاب ضعفی وه در حوزههاي مخهلتف در
وشور اووراین وجود داشت و از سوي دیگر بتا اقتدامات گوتهرده برنامته ریتزي شتده
توانوهند به بهانهي انهخابات ،سقوب دولت را در این وشور مهیا نمایند .مهمترین موئله
اووراین در شرایط ونونی ،دعوت ناتو از ایتن وشتور بتراي پیوستهن بته پیمتا نظتامی
وشورهاي غربی است؛ با توجه به جایگاه خاصی وه از نظر امنیهی براي روسیه دارد این
وشور با شدت مخالف این جریا است.
ج) انقالب گل اللهای (صورتی یا زرد) در قرقی ستان
جمهوري قرقیزسها  ،اگر سه داراي منابع طبیعی نفت و گاز نیوت ،به علت هم مرز
بود با افغانوها و سین ،اهمیت راهبردي بویار ویتژهاي بتراي امریکتا دارد .بتا وقتوع
یازده ستهامبر ،این وشور مورد توجه خاص حکام واخ ستفید قترار گرفتت .بتر همتین
اساس ،دولت امریکا به فکر جابه جایی قدرت در این وشور و تثبیت موقعیتت ختود در
قرقیزستتها افهتتاد و در ستتای  1001م .بتتا رد صتتالحیت نامزدهتتاي مختتالف دولتتت در
پارلما  ،جرقههاي انقالب مخملی در این وشور زده شد.
این وشور با موتاحهی حتدود  919100ویلتومهر مربتع در شتمای شترقی آستیاي
مروزي قرار دارد و یکی دیگر از وشورهاي حوزهي پوتا ومونیوتهی استت وته شتاهد
وقوع انقالب رنگی بوده است .این وشور بالفاصتله پتا از فروپاشتی ات تاد جمتاهیر
شوروي سابق ،به یکی از دریافت ونندگا عمدهي ومک مالی تبدیل گشتت و بتیش از
سایر وشورهاي آسیاي مروزي از ومکهاي خارجی بهره امند شد و این روند هم اونو

66

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

همچنا ادامه دارد.
یکی از مهمترین وشورهاي عضو جامعهي مشهرک المنافع وه متورد هتدف انقتالب
مخملین قرار گرفت ،قرقیزسها بود .جمهوري قرقیزسها در میا تمامی جمهوريهتاي
آسیاي مروزي و قفقاز به عنتوا یتک جمهتوري دمووراتیتک مشتهور بتود .شخصتیت
آقایف ،رئیا جمهور آ نیز با سابقه ایجاد نهادهتاي اجهمتاعی و سیاستی مخهلتف بته
تقویت سنین تصویري ومک ورده بود .عموسوي911 ،9791 ،
انقالب یلهاي قرقیزسها وه نوبت به سایر انقالبهاي رنگی بتا خشتونت و پراونتدگی
بیشهري به وقوع پیوست ،در مراحل اولیه از ستوي رستانههتا بتا عنتاوینی نظیتر صـورتی،
لیمویی ،ابریشمی ،نرگس و سنبل نامیده میشد .زیرا مخالفا در نواحی مخهلف ،رنگهتاي
مهفاوتی را براي تظاهرات انهخاب وردند وه عمدهي آ ها صورتی و زرد بودند .به هتر روي
در حالی وه سای  1001در قرقیزسها سای بسیج اجتماعی و حکمرانی خوب نتامگتذاري
شده بود ،در سای  ،1001نظام تکنفرهي عسگر آقایف توسط انقالب رنگی ستاقط شتد و
در نهایت به سبب همزمانی این ت ویت با فصل بهار و رویش بیش از شصت نتوع یلته در
این وشور ،نام انقالب الله بر آ نهاده شد .عبهمن915-913 ،9799 ،
بررسی موقعیتها نشا میدهد وه انقالب مخملی قرقیزسها  ،ستریعتترین انقتالب
در میا جمهوريهاي تازه اسهقالی یافهه بود .با نگاهی به تقویم ،رخدادها از  13فوریته
 1001تا سقوب آقایف ،در مدت حداوثر یک ماه ع 11مارس  1001به وقوع پیوست.
اعهراضهاي توده اي وه به ویژه در بخش جنوبی و فقیر نشین آ وشور آغاز شد ،ناشی
از بی وفایهی دولت در از بین برد فقر در وشور بود .جنتبش مقاومتت جوانتا ت تت
عنوا «وِل وِل» گروهها و احزاب سیاسی و نهادهاي غیر دولهیاي وه بالغ بر یکصتد و
هفهاد مورد از آ ها ،موهقیماً از طریق مؤسوهي دمووراتیک ملی ،یعنی نهتاد وابوتهه بته
حزب دموورات قرقیزسها  ،فعالیت میونند و سترمایه آ هتا توستط جتورج ستوروس
میلیاردر معروف امریکایی و ستازما ومتک ملتی بتراي دمووراستی تتأمین متیشتود،
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توانوهند از گووت موجود بهره برداري نمایند .به ل اظ ساخهار سیاسی نیز قرقیزستها
وابوهه به برادر بزرگتر موکو بود .در حقیقت ،بعد از فروپاشی ات اد جماهیر شوروي،
وشورهاي تازه استهقالی یافهته ،عمتالً اسـتقالل بته دستت نیاوردنتد؛ بلکته در جریتا
انهخابات ،هما نخبگا گذشهه زمام امور را در دست گرفهند .براي نمونه ،متیتتوا بته
گرجوها و قرقیزسها اشاره وترد .شتوارد نتادزه وزیتر امتور خارجته ات تاد جمتاهیر
شوروي سابق در جریا سه دوره به ریاست جمهوري رسید .آقایف نیز به عنوا رئیا
جمهور گذشهه ،بعد از استهقالی ،دوبتاره بته ریاستت جمهتوري رستید .بنتابراین ایتن
جمهوريها نوعی شبه استقالل را تجربه نمودهاند و به دلیل واهش وارایی ،بته سترعت
با ب را مشروعیت مواجه شدند .عپور سعید ،هما 93-91 ،
به هر روي ،ت ویت موسوم به انقالب یلهاي در قرقیزسها نیز همانند گرجوها و
اووراین ،با آغاز فعالیتهاي انهخابات پارلمانی این وشور در سای  1001م ،آغتاز شتد.
روند اعهراض ها در شرایهی شدت گرفت وه در اواخر فوریهي  1001م ،و در جریتا
برگتتزاري انهخابتتات پارلمتتانی قرقیزستتها  ،تعتتداد زیتتادي از واندیتتداهاي موتتهقل و
واندیداهاي گروههاي مخالف ،رد صتالحیت شتدند و از امکتا شتروت در انهخابتات
م روم گشهند .در این بین علی رغم اطمینتا هتاي دولتت قرقیزستها بتراي برگتزاري
انهخاباتی آزاد و عاري از هر گونه فواد ،دخالت دولت ،دستواري و تقلب آراء ،با این
حای از گوشه و ونار قرقیزسها  ،مخالفت هایی شروع شد و طی آ مردم به روند ناسالم
انهخاباتی معهرض گردیدند .همچنین مخالفا معهقد بودند وه طرفدارا آقایف عالوه بر
اینکه قصد دارنتد اوثریتت پارلمتا را بته دستت گیرنتد ،بلکته در حتای تتالش بتراي
اخهصاص دو ورسی از ورسی هاي پارلما به دخهر و پور آقایف هوهند تا بدین ترتیب
راه را براي اصالح قانو اساسی و امکا ابقاي آقایف در مقام ریاست جمهوري فتراهم
نمایند .عبهمن ،هما 919-911 ،
از این رو انهخابات پارلما وه مقدمهاي براي انهخابات ریاستت جمهتوري در اوهبتر
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 1001م ،به شمار میرفتت ،بتا اعهتراض مخالفتا در برختی شتهرهاي مهتم جنتوبی
قرقیزسها نظیر شهر اوش و جالل آباد وه همواره به اعمای تبعیض علیه خود معهترض
بودند ،آغاز شد و بهتدریج به پایهخت قرقیزسها نیز سرایت ورد .همچنین افرادي نظیتر
رزا او تو نیایوا وزیر امور خارجهي سابق و مدتکن شیرم قلوف رئیا ستابق مجلتا
نیز دست به اعهراض زدند .ضمن آنکه اعهراض هوادارا جنبش آتایورت نوبت بته رد
صالحیت رزا اتو نبایوا ،رهبر این جنبش براي شروت در انهخابتات پارلمتا  ،بته برپتا
ورد دو سادر در برابر ساخهما مجلا و به تتن وترد لبتاسهتاي نتارنجی و قرمتز
انجامید .عهما منبع911 ،
به هر روي ،دور اوی انهخابات پارلمانی قرقیزسها در فوریه  1001م ،برگزار شد؛ اما بتا
اعالم نهایج آ و مههم شد دولت به تقلب ،جنوب وشور وامالً مهشتنج و گروهتی از متردم
به سوي بیشکک ،پایهخت ،روانه شدند .با برگزاري مرحلتهي دوم انهخابتات در  97متارس،
خشونت و غارت علیه ساخهما هاي دولهی رخ داده و در  11مارس تعداد ومی از مخالفتا
وه از حمایت پلیا نیز برخوردار بودند ،وارد واخ ریاست جمهوري شدند .در ایتن شترایط
آقایف از مرز قزاقوها خارج و به موکو پناهنده شد و باقی اف بته عنتوا رئتیا جمهتور
موقت انهخاب گردید .عجمعی از نویوندگا 991-997 ،9791 ،

وجو اشتراک انقالبهای رنگین یا مخملی
وجوه اشهراک انقالبهاي رنگین در سه وشور گرجوها  ،اووراین و قرقیزستها بته
شرح ذیل است وه به موارد عمدهي آ ها اشاره میشود.
 -9در هر سه وشور ،انتخابات م مل مشهرک انقالبهاي رنگی بتود .از یتک طترف
رهبرا اپوزیویو با همراهی مردم خواها برگزاري انهخابات سراسري و آزاد بته عنتوا
پیش شرب ت وی بودند و از طرف دیگر بعد از برگزاري انهخابات ،دولت حاوم و مجتري
انهخابات ،مههم به تقلب در آراي مردم میشد .در واقع انهخابات نمادي ت ریتک وننتده و
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بوهرساز براي بهره گیري از اعهراضات گوهردهي مردمی در جهت ایجاد ت وی بود.
 -1در هر سه وشور ،امریکا و غرب حتامی معنتوي ،تبلیغتاتی و پشتهیبانی وننتدهي
انقالبهاي رنگی بود و حهی خشم روسیه مانع از این حمایتها نگردید .بر این اساس،
در هر سه انقالب ،امریکاییها فعای و روس ها ناوام و منفعل بودنتد .در واقتع از منظتر
تظاهرونندگا  ،امریکا حامی و دوست آ ها و روسیه ،دشمن اصلی وشور تلقی میشد.
 -7سفارتخانه هاي وشورهاي غربی در این سه وشور ،به ویتژه ستفارت امریکتا در
زما انقالب رنگی یا مخملی با افتزایش فعالیتتهتاي ختود نقتش مهمتی را در وقتوع
ت ویت بر عهده داشهند.
 -1گروههاي غیر دولهی ع  N.G.Oوظیفهي اصتلی بوتیج نیروهتا و ستازماندهی
تشکیالتی تودهها را بر عهده داشهند.
 -1رهبرا جنبشهاي تودهاي از جمله جنبش کمارا در گرجوها  ،جنبش جوانـان
پورا در اووراین و جنبش مقاومک جوانان کِل کِل در قرقیزسها  ،جملگی با بنیادهتا و
مؤسوههاي طراح و هدایهگر انقتالبهتاي بتدو خشتونت در ارتبتاب بتوده و توستط
وارشناسا آ مجموعهها آموزشهاي ویژه دیده بودند.
 -5سناریوي براندازي در هر سه وشور داراي رهبرانی بود وه بته شتدت بته ستوي
غرب و امریکا گرایش داشهند.
 -3رهبرا اصلی انقالبهاي رنگی در هر سه وشور ،پیش از وقتوع انقتالب داراي
سمتهاي مهمی ستو صتدارت ،وزارت و یتا نماینتدگی پارلمتا بتودهانتد .در واقتع
میخائیل ساوا شویلی در گرجوها  ،یوشچنکو در اووتراین و بتاقی اف رئتیا پارلمتا
قرقیزسها از درو حاومیت ،سر برآورد و شروع به مخالفتت وردنتد .بتر ایتن استاس
رهبرا جناح پیروز بخشی از حاومیت بودند.
 -9در هر سه وشور با ناوارآمد نشا داد رهبرا موجود ،رهبر مخالفا بته عنتوا
ناجی وشور توسط رسانهها و دسهگاههتاي تبلیغتی انقالبیتو و هتوادارا غربتی آ هتا
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معرفتتی متتیشتتد .ساکاشــویلی در گرجوتتها  ،یوشــچنکو در اووتتراین و کولــوف در
قرقیزسها سنین نقشی را در این سناریو بر عهده داشهند.
 -1وسایل ارتباب جمعی به ویژه رسانههاي غربی نقتش ولیتدي را در شتکل دهتی
افکار عمومی بر عهده داشهند.
 -90بنیادهاي غیر دولهی امریکتایی – استرائیلی نظیتر بنیتاد ستوروس و ...بته ایتن
انقالبها ،حمایتهاي مخهلتف متالی ،تبلیغتی ،آموزشتی و تتدارواتی متیوردنتد و بتا
اپوزیویو در ارتباب موهقیم بودند.
 -99بهره گیري از نمادها همچو رنگ نارنجی ،گل رز ،گل یله ،شعارها و ...براي
ایجاد همبوهگی اجهماعی از وجوه مشهرک این سه انقالب رنگین بود.
 -91هر سه انقالب واجد وصف موالمت جویانه بودند .به این معنتا وته نیروهتاي
انهظامی و نظامی تنها وضعیت را ونهری ورده و براي سرووب مخالفین دست بته وشتهار
وسیع نزدند.
 -97م اصره و تصرف مراوز دولهی و نقاب حواس وشتور نیتز از دیگتر اقتدامات
مشهروی بود وه در هر سه وشور براي فشار به دولت حاوم انجتام گرفتت .عجمعتی از
نویوندگا  ،هما 993 – 999 ،

شیو ها و اب ارهای انقالبهای رنگین یا مخملی
در انقالب هاي مخملی یا رنگی از شیوهها و شگردهاي مخهلف پیچیده و همینطور
از ابزارهاي گوناگونی براي تغییر حاومیت بهره بترداري متیوننتد .در ایتن قوتمت بته
موارد عمدهاي از آ ها اشاره میشود.
 )6عملیات روانی :عملیات روانی به طرحها و اقداماتی گفهه میشود وه بته دنبتای
تشویش ،تهییج ،ت ریک و تغییر افکار عمومی حوی یک موئلهي مشخ

و با اهتداف

ازپیشتعیینشده میباشد .بر همین اساس ،عملیات روانی یک طترح و اقتدام اطالعتاتی
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با اهداف پنها است .در سهارسوب اعمای تهدیدات نرم ،عملیات روانی تقریباً به طتور
وامل بر هدف مرجع افکار عمومی مهمروز استت و متیتوانتد بته نهتایجی همچتو راه
اندازي یک رفهار جمعی مانند اعهراض و اغهشاش منجر شود .عملیات روانتی همچنتین
بر پایه یک تصمیم ،یک یا مجموعهاي از حواد  ،یک پدیده و یتک یتا مجموعتهاي از
اقدامات طراحی و به مرحلهي اجرا گذاشهه میشود .شایعه پراونی ،سیاه نمتایی ،بتزرگ
نمایی و واریکاتوریزه ورد از جمله مهمترین شیوههاي عملیات روانی میباشتد .بتر همتین
اساس ،عملیات روانی نیاز به مجموعهاي از زیرساختها خصوصاً رستانههتاي پختش و بته
خصوص رسانههاي سیاه و خاووهري دارد .همچنین موهلزم شتناخت وامتل م تیط هتدف
میباشد .از عملیات روانی بیشهر به عنوا سالح پشهیبانی وننده اسهفاده میشود .بنابراین ،بته
طور موهقل از وارایی زیادي برخوردار نیوت و بیشهر تکمیل وننتدهي طترحهتاي وتال تتر
است .عگروه مهالعاتی دانشکدهي امنیت ملی999-991 ،9799 ،
در انقالبهاي رنگین ،دشمنا با شیوهي عملیات روانی به طتور بوتیار گوتهرده و
وسیع به دنبای تخریب و تضعیف همه جا ۀ نقاب قوت جامعه هدف بتوده و از ستوي
دیگر در پی تبلیغ و ترویج فرهنگ مهاجم در وشورهاي مدنظر میباشند و با این ترفنتد
نقشههاي عملیاتی خود را اجرا میونند.
 )6رسانهها :در عصر ونونی وسایل ارتباب جمعی در تمامی وشتورهاي دنیتا نقتش
بویار مهم و حواسی را ایفا مینماینتد و ایتن نقتش در زمینتههتاي مخهلتف از جملته
سیاسی و فرهنگی از حواسیت و اهمیت بیشهري برخوردار بوده و به نتوعی بتا امنیتت
ملی وشورها مرتبط است.
اهمیت رسانههاي گروهی تا حدي استت وته دانشتمندا در تقوتیم بنتدي مراحتل
تاریخی تمد بشر ،آ را ل اظ وردهاند .الوین تـافلر تمتد بشتري را بته سته مرحلته
تقویم میوند وه شامل مرحلهي وشاورزي ،مرحلهي صنعهی و مرحلهي فرا صتنعهی یتا
عصر ارتباطات و اطالعات است .در عصر فرا صنعهی ،قدرت در دست ووانی است وه
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شبکههاي ارتباطی و اطالعاتی را در اخهیار خود دارند.
مک لوهان دانشمند وانادایی در نظریهي دیگري ،تاریخ بشر را بته سته دوره یعنتی
عصر فرهنگ شفاهی ،عصر تمد ساپی و عصر الکهرونیتک تقوتیم متیونتد .در عصتر
الکهرونیک ،قدرت در دست صاحبا شبکههاي تلویزیتونی و شتبکههتاي وتامتیوتري و
ماهوارههاست .عمهرداد919-911 ،9790 ،
بر همین اساس ،ابزارهاي رسانهاي به عنوا یکی از ابزارهتاي بوتیار مهتم و حتائز
اهمیت و مؤور در انقالب هاي مخملی و عصر اسهعمار فرانتو بتوده و هوتهند .عمتدهي
اقدامات در برپایی و اجراي انقالبهاي غیر خشونت آمیز از طریق رسانههاي پر قدرت
انجام می پذیرد؛ و گروهی بر این باور هوهند وه این گونه انقتالبهتا در واقتع انقتالب
رسانهاي میباشد.
 )6نافرمانی مدنی :یکی از شیوههاي تغییر و دگرگونی سیاسی ،نافرمانی متدنی استت.
ابهدا این روش را گاندي ،رهبر اسهقالی هند از طریق مبارزهي منفتی یتا نافرمتانی متدنی،
علیه مقابله با اسهعمار انگلیا بهوار گرفت .در عصر ونتونی ستاموئل هتانهیگهو آ را بتا
شیوهي نوینی ارائه ورد .وي نافرمانی متدنی را در ذیتل امتواج ستهگانتهي دمووراستی در
قرو نوزدهم و بیوهم مهرح نمود .به نظر ایشا  ،اوثر وشتورهاي دنیتا طتی سته متوج از
حکومتهاي اقهدارگرا عبور ورده و به حکومتهتاي دمووراتیتک رستیدهانتد .وي بتراي
تغییر حکومتهاي به اصهالح اقهدارگر و مخالف دولت امریکا توصیههایی را بیا داشتهه
است وه در شرایط ونونی به عنوا انقالبهای رنگین از آ ها بهره برداري میشود.
نافرمانی مدنی از نظر اصهالحی عبارت است از :ععهر اقدام قانو شکنانه آشتکار و
عمدي وه با هدف جلب توجه همگا به نامشروع بود برخی قوانین یا نادرسهی آ هتا
از جنبه اخالقی و عقالنی ،صورت می گیرد .عآقا بخشی و افشاري راد 91 ،9731 ،یتا
ععاقدامی سیاسی وه در آ از اقهدار حکومهی بته نشتانهي اعهتراض اخالقتی ،سترپیچی
میشود عملک لین157 ،9799 ،
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در ادبیات سیاسی ،از نافرمانی مدنی ،با تعابیر دیگري مانند :نافرمتانی عمتومی ،مقاومتت
مخفی ،مبارزه بدو خشونت ،مبارزهي منفی ،مقاومت مالیم ،عدم اطاعتت از حکومتت یتاد
شده است؛ یکی از ابزارهاي عمده در بهوتارگیري انقتالبهتاي رنگتین توستط وشتورهاي
اسهکباري نافرمانی مدنی در حوزههاي مخهلف براي براندازي نرم است.
 )6ایجاد نا امنی و نا آرامی :از جمله ابزارهاي دیگر انقالبهاي رنگین ،ایجتاد نتا
آرامی و نا امنی در جامعه است .قهل ،انفجار ،سرقت ،راه بنتدا و ماننتد آ  ،عتالوه بتر
اینکه فضایی نا امن براي طرفدارا نظام فراهم میوند ،بتراي نشتا داد بتی وبتاتی در
وشور هدف ،مورد بهره برداري خبرگزاريها در ایجاد جنگ رسانهاي قرار میگیرد .بتر
همین پایه مجریا انقالب رنگی فضاي نا امنی را فراهم میونند تا با تبلیغتات پیرامتو
آ  ،بیشهرین اسهفاده را ببرند .علهیفی پاوده901 ،9791 ،
 )8تمرک بر مسلله انتخابات و توجه بـه آن :همتا گونته وته در وجتوه مشتهرک
انقالبهاي رنگین وشورهاي گرجوها  ،اووراین و قرقیزسها مهرح گردید در هر سته
وشور ،انتخابات م مل مشهرک انقالبهاي رنگی بود .از یک طرف رهبرا اپوزیوتیو
با همراهی مردم خواها برگزاري انهخابات سراسري و آزاد به عنوا پیش شرب ت توی
بودند و از طرف دیگر بعد از برگزاري انهخابات ،دولت حاوم و مجري انهخابات ،متههم
به تقلب در آراي مردم می شد .در واقع انهخابات نمادي ت ریک وننده و بوهرساز بتراي
بهره گیري از اعهراضات گوهردهي مردمی در جهت ایجاد ت وی بتود .استهکبار جهتانی
در ب ث انهخابات ریاست جمهوري سای  9799در جمهوري اسالمی ایرا بته منظتور
براندازي نرم از آ بهره برداري حداوثري و گوتهردهاي نمودنتد .بته طتوري وته بنیتاد
سوروس در خبرهاي سای  9799اعالم نمود براي براندازي نرم نظام جمهوري اسالمی
ایرا سندین برابر سه وشور آسیاي میانه و قفقاز هزینه وردیم اما موفق و پیروز نشدیم.
البهه براي اجراي انقالبهتاي رنگتین از ابزارهتاي مخهلتف دیگتري ماننتد جتذب
مخالفا حکومت ،فعای ورد سهرههاي سیاسی مخالف ،جنگ رایانهاي ،حمایتت همته
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جا ۀ فراگیر از مخالفین ،تترویج و تبلیتغ مقاومتتهتاي غیتر خشتونت آمیتز – عتدم
همکاري با نیروهاي امنیهی و پلیا – بی توجهی به قوانین و هنجارهاي رسمی وشتور،
عدم همکاري اقهصادي در حوزههاي مخهلف داخلی و بینالمللی ،روش عدم همکتاري
با دولت ،روش اعهراض در زمینههاي مخهلف ،اقتدام گوتهرده غیتر خشتونت آمیتز و...
میباشد وه به علت م دود بود این مقاله به آ ها پرداخهه نشده است.

بنیادها و سازمانهای طراح انقالب رنگین یا مخملی
در این قومت به معرفی برخی از فعایترین نهادهاي حامی انقالبهاي رنگتین وته
حضور موهقیمی در ت ویت وشورهاي تازه اسهقالی یافهه شوروي سابق در این سایها
داشههاند ،میپردازیم .البهه تعداد این گونه مؤسوهها بوتیار زیتاد استت بته طتوري وته
معاو خارجی وزارت اطالعات جمهوري اسالمی ایرا استامی  50بنیتاد و مؤسوتهي
مرتبط با جنگ نرم را وه علیه ایرا فعالیت داشههانتد در روزنامتهي جتام جتم مورخته
 9791/9/1رسماً به اسم اعالم نمودند.
 )1بنیاد جامعهی باز( 1بنیاد سوروس)
سوروس در اصل یک یهودي مجارسهانی است وه در ستای  9170م ،در بوداپوتت
مهولد شده است .او در سای  9113به غرب گریخت؛ در دانشتگاه لنتد درس اقهصتاد
خواند و بویار ت ت تأویر اندیشههاي کارل پوپر قرار گرفتت .وي در ستای  9115بته
امریکا رفت و از طریق معامالت ارز ،وتروت هنگفهتی انتدوخت .ستوروس مؤسوتهي
جامعهی باز را در سای  9131م ،در نیویورک ایجاد وترد .امتروزه او شتبکهاي از ایتن
قبیل مؤسوهها را در سرتاستر اروپتاي مروتزي و شترقی ،شتوروي ستابق و اوراستیاي
مروزي و همچنین آفریقاي جنوبی ،گواتمای ،ایایت مه ده و ...دارد .وي وهابهایی نیز
1. Institute Society Open
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در زمینه هاي مخهلتف سیاستی و اقهصتادي ستام و منهشتر وترده استت .او همچنتین
مؤسوههایی ستو بنیاد ملی برای دموکراسی و مؤسسهی خانـهی آزادی را نیتز زیتر
نظر دارد .عآراولیا  ،9797 ،سایت باشگاه اندیشه
سوروس فقط در سای  1007م ،مبلغی معادی  10میلیو دیر به منظور حمایتت از
جنبشهاي اصالح طلب در پتنج وشتور آستیاي مروتزي یعنتی قزاقوتها  ،قرقیزستها ،
تاجیکوها  ،ترومنوها و ازبکوها هزینه ورده است .او حهی در مصاحبهاي وه در متاه
جویي سای  1001م ،با روزنامهي لوس آنجلتا تتایمز داشتت اعتالم وترد وته ععمتن
دوست دارم سناریوي مشابه وقایعی وه در گرجوها به وقوع پیوسههاند ،در پنج وشتور
آسیاي مروزي تکرار شوند عآراولیا  ،پیشین
ستتوروس در انقتتالبهتتاي رنگتتین وشتتورهاي گرجوتتها  ،قرقیزستتها  ،اووتتراین،
آذربایجا  ،جمهوري اسالمی ایرا و سایر وشورهاي دیگر وه متد نظتر دولتت امریکتا
بوده است نقش ولیدي و فعالی داشهه و بخش عمدهي رسانههاي بینالمللتی در اخهیتار
این مؤسوهي برانداز نرم به منظور انقالبهاي رنگین میباشد.
 )2بنیاد ملی برای دموکراسی

1

این بنیاد مروز تئوریزه ورد عقاید افراطی نئو م افظه وارا استت وته در دورهي اوی
ریاست جمهتوري رونالتد ریگتا و توستط ونگترهي امریکتا تأستیا شتد و هتدف آ
واگذاري برخی وظایف سازما سیا به بخش خصوصی و مبترّا وترد واشتنگهن از اتهتام
مداخله جویی در امور دیگر وشورها میباشد .این مؤسوه ،خود را تشکیالتی میداند وته
غیر انهفاعی ،غیر دولهی ،دو حزبی و ارائه ونندهي ومکهاي مخهلتف استت ،و وظیفته آ
تالش براي ت کیم دمووراسی در اقصی نقاب جها میباشتد .تأستیا مؤسوتهي ومتک
ملی به دمووراسی ع N.E.Dدر حقیقت بتا هتدف تقویتت تأویرگتذاري سیاستی ایتایت
1. National Endowment For Democracy
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مه ده در نقاب مخهلف جها صورت گرفت؛ سرا وه با وجتود قتانو ممنوعیتت سـیا از
ورود به مباحث دمووراتیک ،نقش برو مرزي امریکا تضعیف شتده بتود و وابوتهگا آ
پیوسهه با اتهاماتی روبرو بودند وه حاوی از پشهیبانی آ ها از نامزدهاي مختالف و پیشتبرد
حروتهاي خرابکارانه در وشورهایی است وه دولتتهایشتا بتا وجتود آنکته از طریتق
دمووراتیک انهخاب شدهاند ،تهدیدي براي منتافع ایتایت مه تده بته حوتاب متیآینتد .ع
ععایدئولوژي و ژئوپلوتیک وودتاهاي مخملی  ،سایت باشگاه اندیشه9795/1/11 ،
 )3خانهی آزادی

1

خانهي آزادي ،یک ماشین تبلیغاتی است وه توسط روزولک به منظور آمتاده ستازي
افکار عمومی امریکا براي جنگ ایجاد شد .این مؤسوه ،سازمانی بهغایت م افظته وتار
است و به ولی از سوي امریکا تأمین مالی میشود .این ومکها از سوي آژانس کمـک
امریکا برای توسعهی بینالمللی سرازیر میشود .این آژانا میووشد تا به ومتکهتاي
اقهصادي ،توسعه اي و نوع دوسهانه در سرتاسر دنیا ،از اهداف سیاست ختارجی ایتایت
مه ده حمایت وند .بر اساس گزارشهتاي موجتود از ستای  1007م ،جیمـ ولسـی،
رئیا سازما سیا بین سایهاي  9117و  9111م ،طراح سیاست امریکا در قبای عتراب
و مشاور بویاري از مؤسوههاي نئو م افظه وار ،رئیا خانهی آزادی بتوده استت .بتر
اساس این گزارشها ،ساموئل هانتیگتون ودایانا ویلی یرز نگـرو پونتـه هموتر جـان
نگرو پونته رئیا سازما اطالعات ملی امریکا ،دیگر اعضاء هیئتت متدیره و معهمتدین
خانهی آزادی هوهند .بویاري از این شخصیتها به خاطر ایدههتاي م افظته وارانتهي
خود و رابههي نزدیک با قدرتمندا دولت امریکا ،مشهور شدهاند .عهما منبع
طی دههي  ،10خانتهي آزادي ،فعالیتت هتاي ختود را توستعه داد و دفتاتري را در
1. Freedom House
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الجزایر ،مجارسها  ،ارد  ،قزاقوها  ،قرقیزسها  ،مکزیتک ،ازبکوتها  ،لهوتها  ،رومتانی،
صربوها و اووراین گشود .این مؤسوه قصد داشت دفهري را در نیجریه نیز باز وند وته
به طور موقت از انجام آ منصرف شد .خانهي آزادي برنامهاي را هم با همکاري کانون
وکالی امریکا ،براي آموزش مخالفا حقوب بشر اروپاي شترقی و مروتزي اجترا وترد.
براي این وار دفهري تخصصی در زمینهي نفوذ و مداخله ایجاد شد و این دفهر نیتز وتار
ختتود را از متتدی موجتتود بتتراي شتتروت داد ات ادیتتههتتاي بازرگتتانی و وارمنتتدا در
فعالیتهاي سترّي شتروع وترد .ع ععمأموریتت خانتهي آزادي سیوتت  ،خبرگتزاري
فارس ،9799/1/70 ،شماره 9901709155
 )4مؤسسه دموکراتیک ملی برای امور بینالمللی

1

رهبري مؤسوهي دمووراتیک ملی براي امور بینالمللی را مادلین آلبرایت ،وزیر امور
خارجه سابق امریکا بر عهده دارد .این موئولیت در زما ریاستت جمهتوري وتارتر بته
آلبرایت سترده شد و همچنا در اخهیار اوست .این مؤسوته بتا اینکته ادعتاي استهقالی
دارد؛ اما ارتباطات آ با حزب دموورات بویار نزدیک است.
آوازهي سهیزه جوییهاي این مؤسوه عالمگیر است و در سراسر دنیا بوهه بته اینکته
در مورد آ از سه گروههایی پرسش متیشتود ،از آ بتا عنتاوینی نظیتر ومتک وننتده،
مداخله گر ،توطئه گر م ض و ...یاد متیشتود .در برختی از نقتاب دنیتا اقتدامات ایتن
سازما مورد تمجید حامیا دمووراسی قرار گرفهه است .بتا ایتن حتای ،در بوتیاري از
جمهوريهاي جها ستومی نتام ایتن مؤسوته بتا طترحهتاي پنهتانی روي وتار آمتد
دولتهاي مهمایل به امریکا گره خورده است.
این مؤسوه در برخی از جمهتوريهتا از جملته آذربایجتا  ،ارمنوتها  ،گرجوتها ،
اووراین ،روسیه و قرقیزسها دفاتر نمایندگی دارد .سازما هایی نظیر  NDIوه واشنگهن
1. N.D.I
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منابع مالی آ ها را تأمین میوند به شدت در تالش هوهند تا از رقباي سیاستی فعتای در
انهخابات پشهیبانی نمایند؛ اما در پاسخ به انهقادهاي مهرح شده در خصوص نقش آ هتا
در انهخابات ،مدعی می شوند وه مشاروهشتا سیتزي جتز همکتاريهتاي خیرخواهانته
نیوت .عسایت باشگاه اندیشه ،پیشین
از مؤسوههاي عمدهي دیگر میتوا به مؤسسه آلبرت انیشتن وه در زمینهي تئوري
پردازي و طراحی سناریوي براندازي در قالب وودتاي مخملی فعالیت میونتد و مرکـ
مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونک ،این مروز از جمله مؤسوههتایی استت وته در
بخش آموزش کودتای مخملی مشغوی است و مخه

وشور ایرا راه انتدازي شتده و

بخش فارسی سایت آ نیز فعای است.

اهداف انقالبهای رنگین یا مخملی
اهداف انقالبهاي رنگین و مخملی در شرایط ونتونی بتا توجته بته وشتورهاي مخهلتف
مدنظر مهفاوت و بویار پیچیده است .در این قومت به تعداد عمدهاي از آ ها اشاره میگردد.
-9تخریب و تضعیف نقاب قوت نظام حاوم.
 -1ترویج و تبلیغ فراگیر فرهنگ غرب و لیبرالیوم.
 -7ایجاد تغییر و ت وی در باورهاي افکار عمومی.
 -1ایجاد تغییر در گرایشها و احواسات وشورهاي مد نظر.
 -1ایجاد تغییر در رفهارهاي جامعهي هدف.
 -5فعای ورد عملیات روانی در حوزههاي مخهلف.
 -3ناوارآمد جلوه نمود نظام سیاسی حاوم.
 -9دامن زد به نارساییهاي اجهماعی ،سیاسی ،اقهصادي و...
 -1القاي یأس و نا امیدي در ابعاد گوناگو .
 -90سرنگونی نظام سیاسی حاوم و جایگزین نمود حاوما سیاستی متورد تأییتد
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غرب و دولت امریکا و...

ویژگیها و مشخصههای انقالبهای رنگی
همهي تغییر و ت ویت سیاسی وه از آ ها به عنوا انقالبهاي رنگتین یتا مخملتی
یاد میشود در علل و شکل ت ویت از ویژگیهاي پیوسهه و همگونی برخوردارنتد وته
در این قومت به بعضی از آ ها اشاره میگردد.
 -9این انقالبها بدو ابزارهاي خشونت آمیز و با راهپیماییهاي خیابتانی صتورت
میگیرند.
 -1شعار همه تظاهر ونندگا  ،دمووراسی خواهی و لیبرالیوم است.
 -7نقش دانشجویا و نهادهاي غیر دولهی در آ ها پر رنگ است.
 -1همهي آ ها به طور موهقیم یا غیر موهقیم از حمایت امریکا و غرب برخوردارند.
 -1در این انقالبها برسوتبهتایی نتاروا ستو دزدي ،قهتل ،دروغگتویی و ...بته
حریف نوبت داده میشود.
 -5در انقالب هاي رنگین با اسهفاده از آمارهاي ساخهگی و سایر شتیوههتاي جنتگ
روانی از جمله ولی گویی ،پارهاي از حقیقت را گفهن ،اهریمن سازي و ...وضع موجتود
را بویار مصیبت بار نشا داده تا نارضایهی مردم را نوبت به آ افزایش دهند.
 -3بهره گیري از جاذبههاي جنوی براي جذب مخاطبا خویش ،به گونهاي وته در
همهي برنامههاي رسانهاي غربی از این جاذبه بیشهرین اسهفاده به عمل میآید.
 -9ایجاد تفرقه در جامعه و در جبههي رقیب وه باعث عدم انوتجام و یکتتارسگی
میشود و رقیب را دسار مشکل میسازد.
 -1با ترور شخصیت به جاي ترور فیزیکی و با اسهفاده از نظام رسانهاي و تبلیغتاتی
باعث افزایش بیزاري عمومی و واهش م بوبیت رقیب میشوند.
 -90سرپیچی از قانو رسمی مورد حمایت همگا در وشور و پیروي از قتوانین و
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قواعد بینالمللی مانند حقوب بشر و ترجیح آ بر قوانین بومی.
 -99انقالبهاي رنگی ریشه در توده مردم ندارند ،بلکه وم شمار و به طبقتات بتای
دست جامعه مرتبط هوهند.
 -91رهبري در انقالبهاي رنگی واحد نیوت و سند سر است وه هر یک به دلیتل
نفوذ نوبی میتوانند بخشی از مردم را به میدا بیاورند.
 -97انقالب هاي رنگی بیشهر حروهی هوهند براي تأمین منافع بیگانگا  ،لذا پایداري
آ ها منوب و مشروب به ووب اجازه از اربابتا غیتر بتومی استت .عروزنامته رستالت،
 1 ،9799و فصلنامه عملیات روانی شماره . 97 ،9791 ،1

علل عدم موفقیک انقالب رنگی در جمهوری اسالمی ایران
جهت گیري ولی سیاست خارجی دولت امریکتا در برابتر ایترا  ،از آغتاز پیتروزي
انقالب اسالمی ،دشمنی با نظام جمهوري اسالمی و براندازي آ بوده است .امریکاییها
در این راه از هیچ اقدامی وه آ را مؤور میدانوهند ،فروگذار نکردنتد .ایتن اقتدامات در
دههي نخوت انقالب اسالمی ،یعنتی از ستای  9713تتا ستای  9753بیشتهر نظتامی و
سخت افزاري بود ،وه به عنوا مثای ،می توا از جنگ مخترب و خانمتا ستوز عتراب
علیه ایرا به مدت هشت سای ،تجهیز وامل تولی اتی و حمایت قاطع سیاسی از رژیتم
بعث عراب ،رویارویی موهقیم ارتش امریکا با ایترا در جنتگ خلتیج فتارس ،وودتتاي
نظامی نوژه ،حملهي نظامی براي آزاد سازي گروگا هتاي امریکتایی در منهقته طتبا،
حمایت از منافقین در انجام ترورهاي وور و تترور شخصتیتهتاي عتالی رتبتهي نظتام
مانند :شهداي هفهم تیر ،شهداي هشهم شهریور و شهداي م راب ،ت ریمهتاي نظتامی و
اقهصادي و بایکوت سیاسی در مجامع بینالمللی نام برد .این سیاستت ،رویکترد غالتب
دولت ایایت مه ده امریکا در براندازي نظام جمهتوري استالمی ایترا در دهتهي اوی
انقالب بود.
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امریکاییها پا از ت مل شکوت هاي پی در پی و اذعا به ناوارآمدي این سیاستت در
سرنگونی نظام جمهوري اسالمی ،از دهتهي دوم انقتالب ،جهتت حروتتهتاي تخریبتی و
براندازانهي خود را به سوي پروژههاي نرم افزاري تغییر دادند .اما از دههي ستوم و بته طتور
مشخ

از خرداد  9735به بعد ،این رویکرد وارد فاز جدیدي شد .هتدف از اجتراي ایتن

پروژهها اویً :تهی سازي نظام از اصوی و ارزشهاي حاوم بر جامعهي دینی و انقالبی ایترا
و وانیاً :گوهرش نا امنی و بیوباتی در ابعاد سیاسی ،اجهماعی ،اقهصادي و ...بود.
ب ث اجراي انقالب رنگی توسط امریکا در جمهوري اسالمی ایرا تا ونو در طتی
سه مرحله اجرا گردیده استت؛ یکتی در حادوتهي وتوي دانشتگاه در  99تیتر  9739و
دیگري در ت صن نمایندگا مجلا ششم در بهمن ماه سای  9791و بته طتور بوتیار
گوهرده و فراگیرتر در جریا انهخابات دهم ریاستت جمهتوري در ستای  9799اتفتاب
افهاد .در ول اسهکبار جهانی به رهبري دولت امریکا تا ونتو در راستهاي دسهرستی بته
اهداف خود ناوام مانده است ،بر همین اساس به تعدادي از مهتمتترین دییتل شکوتت
انقالب رنگی در ایرا اشاره میشود.
-1فرهنژ اسالمی و قرآنی
یکی از دییل بویار مهم و عمدهي ناوامی انقالب رنگی در جمهوري اسالمی ایترا
ح اومیت اسالم و قوانین اسالمی در بین متردم بتوده و هوتت .تتا زمتانی وته فرهنتگ
اسالمی و قرآنی بر این جامعه حاوم و جاري باشد ،توطئهها و اقدامات مخهلف دشمنا
داخلی و خارجی سندا وارساز نخواهد بود .بدین ترتیتب ،ختدا م توري و تکیته بتر
قدرت ییزای الهی هم به عنوا مهمترین نمتاد ملتی و هتم مهتمتترین نمتاد متذهبی از
جایگاه خاصی در فرهنگ ایرا زمین برخوردار است و با دو پشهوانهي م کم ملیّتت و
تدیّن میتواند از برجوههترین عوامل ات اد ساز در نظام وشور و در میا تمتامی اقشتار
جامعه به شمار آید و این موضتوع ،تتا ونتو  ،بتزرگتترین عامتل بازدارنتده در مقابتل

55

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

دشمنا بوده است؛ هما طوري وه رهبر معظم انقالب فرمودند:
من به شما عرض بکنم از اوی انقالب تتا امتروز – وته ستی ستای متیگتذرد – در
حواد

گوناگو  ،حوادوی وه بعضی از آ ها میتوانوت یک ملتت را ،یتک نظتام را از

جا بکند ،میتوانوت یک وشور را دسار دریاي طوفانیاي بکند وه ندانند سه میونند و
سه باید بکنند – همین طور وه میبینیم در بعضی از وشورهاي هموایهي متا – بتراي
این وشور پیش آمد ،اما این وشهی اسهوار وه مهکی به ایما هاي شما ،به ارادهي شتما و
به دی نورانی شما وه به ذور خدا مهکی بود ،در این طوفا هاي گوناگو اندک اضهرابی
پیدا نکرد .این نشانهي رحمت الهی است؛ این نشانهي تفضالت خداوند بته شتما ملتت
عزیز است .عبیانات مقام معظم رهبري در نماز جمعهي تاریخی. 9799/7/11 ،
 -2والیک فقیه
یکی دیگر از نقاب قوت و رمتوز موفقیتت انقتالب استالمی در مقابتل توطئتههتاي
گوناگو دشمنا داخلی و خارجی ،رهبري حکیمانهي امام خمینی عره و مقتام معظتم
رهبري تا ونو بوده است .اصل وییت فقیه به عنوا مهمتترین روتن نظتام جمهتوري
اسالمی به شمار میرود؛ اصلی وه نظام اسالمی را یتک نظتام دینتی قترار داده و ستبب
امهیاز آ از نظامهاي موجود دنیا شده است.
یکی از ضد انقالبیو در این باره میگوید :وییتت فقیته مهتمتترین ستد و متانع بتراي
رسید به جامعهي مدنی است و تالش براي براندازي هیئت حاومه ایرا و حتذف وییتت
فقیه ،از اساسیترین اهداف ما و هوادارا ما در ایرا است .عنگارش. 11-17 ،9799 ،
ارائه این نوع دیدگاهها از سوي وابوهگا دشمن ،نشا از این واقعیت دارد وته دشتمنا ،
امروز به خوبی دریافههاند وه رمز اسهواري ،اسهقالی ،عظمت و سربلندي ایتن وشتور ،اصتل
مهرّقی وییت فقیه است .اصلی وه عمود خیمه استالم استت و حفتن آ  ،حفتن انقتالب و
تضعیف آ  ،تضعیف نظام و در نهیجه براندازي نظام را در پی خواهد داشت .امام امتت عره
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همیشه در برابر تهاجم دشمن از اصل وییت فقیه حمایت میورد و میفرمود" :وییت فقیته
براي شما یک هدیه الهی است" .عص یفه نور ج 99 ،9759 ،90
 -3مشارکک و حضور فعال مردم در حوز های مختلف
هر حکومت و دولهی براي مقابلته بتا تهدیتدات ستخت و نترم دشتمنا داخلتی و
خارجی و حل مشکالت اساسی خود ،نیازمند تکیه گاهی م کم و مشکل گشتا استت.
حکومت هاي بزرگ جها بته تتوا و قتدرت استهعماري و ستازما هتاي اطالعتاتی و
نیروهاي نظامی و نیز امکانات اقهصادي خود و عندالزوم به تبلیغات ،حیلهها و فریبهتا
مهوسل میشوند .حکومتها و دولتهاي وابوهه به آ ها و غیر موتهقل و غیتر مردمتی
نیز در حل مشکالت مهم خود ،دست به دامن دولت هاي ارباب و حامی خود میشوند.
رژیم پهلوي نیز از این دسهه دولت ها بود و به علت مهکی نبود به مردم ختود از حتل
مشکالت عاجز بوده و دست به سوي اربابا اسهعمارگر خود دراز میورد و هم اونتو
اوثر وشورهاي جها سنین وضعیهی را دارند؛ امتا یکتی از دییتل بوتیار مهتم و حتائز
اهمیت ایرا در طی  77سای گذشهه حضتور فعتای و مشتاروت متردم در صت نههتاي
مخهلف انقالب اسالمی بوده است ،تا زمانی وه ایتن وضتعیت در وشتور حتاوم استت،
انقالبهاي رنگین و مخملی در جمهوري اسالمی ایرا جایگاهی نخواهند داشت .یکی
از مصدابهاي بارز ب ث فهنههتاي انهخابتاتی ستای  9799امریکتا و خنثتی ستازي آ
توسط مردم در راهپیمایی میلیونی در نه دي  9799و هتدایت و حمایتت رهبتر معظتم
انقالب بود.
از جمله موارد عمتدهاي وته باعتث عتدم موفقیتت انقتالب رنگتین یتا مخملتی در
جمهوري اسالمی ایرا شده است بدین شرح است :عدم شکاف جتدي و اساستی بتین
مردم و موئوی  ،نگاه بدبینانه و منفی مردم ایرا نوبت به فرهنتگ غربتی ،قتوي بتود
بعد مشروعیت و مقبولیت انقالب اسالمی ،عدم هم ختوانی فرهنتگ غربتی بتا فرهنتگ
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اسالمی ،اسهقالی واقعی مردم ایرا  ،نمایا شد سهتره واقعتی و شتیهانی استهکبار در
ص نهي بینالمللی ،عدم رابههي موهقیم ایرا با امریکا ،فرهنگ سیاسی ضد بیگانته در
ایرا  ،ساخهار سیاسی حاوم بر جمهوري اسالمی ایرا  ،هوشیاري نهادهاي اطالعتاتی و
امنیهی ،رضایهمندي نوبی فردي و عمومی مردم ،اعهقادات ریشه دار مذهبی مردم ،غیبت
سفارت امریکا در ایرا  ،فقدا شروتها و نهادهاي برانداز انقالبهاي رنگین در ایرا ،
عدم پذیرش ناظرین خارجی در انهخابات و...میباشد.
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نتیجه گیری
بررسی انقالب هاي رنگی یا مخملتی موفتق در سته وشتور گرجوتها  ،اووتراین و
قرقیزسها  ،نشا میدهد وه در همهي آ ها ،بوهرهاي داخلی انقالب در پیوند با عوامل
خارجی تقویت و به سوي انقالب هاي خشونت آمیز یا موالمت جویانه پیش رفهه و در
اور روند تغییرات انجام گرفهه و میزا توانایی یا ضعف دو طرف ،به شکوت یا پیروزي
رسیده است .انقالب رنگی بیشهر در وشورهایی موفق شده وه نظام سیاستی و حاومتا
آ وشورها از مشروعیت و مقبولیت یزم مردمی برخوردار نبوده انتد یتا ایتن پیونتد بوتیار
ضعیف بوده .به همین جهت شکاف عمیق و جدي بین حاوما و مردم وشورهاي یاد شتده
وجود داشهه؛ در صورتی وه نظام جمهوري اسالمی ایرا در طی سته دهتهي عمتر ختود از
یک پشهوانهي همهجانبهي بویار قوي مردمی برختوردار بتوده استت .اعهقتادات استالمی و
مذهبی مردم مولما در جمهوري اسالمی ایرا عمیق و ریشه دار است ،این نقهته قتوت و
قدرت ملّی با مقبولیت ،مشروعیت و رهبتري حکومتت استالمی پیونتدي م کتم و استهوار
خورده است ،اما در وشورهایی وه انقالب رنگین در آ ها انجام گرفهه ،اعهقاداتی اینگونته و
با این ویفیت در سهح ملّی و نظام سیاسی حاوم وجود نداشهه و ندارد.
از سوي دیگر ،عدم حضور موهقیم سازما هتا و بنیادهتاي برانتداز نترم و استهقالی
واقعی ایرا در ص نهي نظام بینالملل از عوامل مهم عمدهي بازدارنتدهي انقتالبهتاي
رنگی تا ونو بودهاند .نهیجه آنکه ،براندازي نرم و انقتالبهتاي رنگتین بتر ضتد نظتام
جمهوري اسالمی ایرا به طور بویار جتدي و حوتاب شتده در دستهور وتار استهکبار
جهانی به رهبري دولت امریکتا بتوده و هوتت و در شترایط ونتونی خهتري بتزرگ و
اساسی است وه بایو هی آ را مهم شمرد و با هوشیاري همه جانبه با آ مقابله و مبارزه
ورد .البهه وضعیت فرهنگی و سیاسی ایرا با وشورهایی وه در آ ها انقتالب رنگتی بته
پیروزي رسیده است وامالً مهفاوت و اساسی است و دشمنا ما از این موضوع به علتت
عدم شناخت دقیق تا حدودي نا آگاه و غافل بودهاند.
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با توجه به تضاد فرهنگی و سیاسی عمیقی وه بین دو وشور ایرا و امریکا حتاوم استت
این تقابل و تنازع از سای  9713با شیوههاي مخهلف شروع و هم سنا با شتگردهاي نتوین
و پیچیدهتر ادامه خواهد داشت؛ سنانچه نهوانیم آ را به طتور هوشتمندانه در آفنتد و پدافنتد
تقویت و مدیریت نماییم در آینده دسار سالشها و آسیبهاي عمدهاي خواهیم شد .گرسته
در شرایط فعلی ،بنا به دیئل ذور شده ،الگوي مذوور در خصوص جمهوري استالمی ایترا
از وارایی یزم برخوردار نبوده و نباید به عنوا دغدغهي خاصی براي مردم مهرح گتردد .بتا
توجه به تجزیه و ت لیلهاي انجام گرفهه و با در نظر گرفهن جمیع جوانتب و متوارد مهترح
شده ،مجموعه توطئه هتا و اقتدامات خصتمانه دشتمنا نظتام جمهتوري استالمی ایترا در
تهدیدات سخت ،نیمه سخت و نرم در طی سه دههي گذشهه از ستوي رهبتري و موتئولین
مربوطه و همینطور سازما ها و نهادهاي امنیهتی و اطالعتاتی بتا مشتاروت فعتای متردم در
ص نههاي مخهلف به خوبی مهار و مدیریت شده ،سنانچه این وضتعیت حفتن و در آینتده
تقویت شود دشمنا در دسهرسی به اهداف خود نتاموفق و ناوتام خواهنتد مانتد .در نهایتت
نباید از مکر و حیلههاي نوین آ ها غافل و نا آگاه باشیم؛ بر همتین استاس ،متوارد ذیتل بته
عنوا راهکارهاي عمده به منظور جلوگیري از بروز انقالبهاي رنگتی در نظتام جمهتوري
اسالمی ایرا پیشنهاد میگردد.
 .9ترویج و تبلیغ اسالم ناب م مدي عص در سهوح ملّی و فراملّی.
 .1بهره برداري حداوثري از قدرت نرم جمهتوري استالمی ایترا در ستهح ملّتی،
منهقهاي و بینالمللی.
 .7مدیریت فعای و هوشمند براندازي نرم توسط سازما هاي اطالعاتی ،امنیهتی و...
و ارائهي راههاي مقابله.
 .1پشهیبانی و حمایت دائمی از نقش و جایگاه وییت فقیه و سایر اروا ولیتدي و
بویار حواس وشور.
 .1افزایش میزا علتم و آگتاهی و بصتیرت عمتومی متردم از طریتق رستانههتاي
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پرمخاطب و...
 .5برقراري و ت قق عدالت اجهماعی ملّی در زمینههاي مخهلف.
 .3مبارزهي اصتولی و جتدي بتا فوتادهاي سیاستی ،اقهصتادي ،اداري ،اجهمتاعی،
فرهنگی و...
 .9تقویت همه جا ۀ هویت اسالمی و ایرانی در سهح ملّی و م لّی.
 .1مبارزهي جدي و دائمی با تهاجم فرهنگی غرب ،به ویژه لیبرالیوم.
 .90تقویت و حفن مشاروت عمومی مردم در حوزههاي مخهلف.
 .99ارتقاي ات اد ملّی و مبارزه با هر گونه تفرقه و پراوندگی.
 .91تقویت نقاب ضعف و آسیب پذیر و رفع نارساییها.
 .97انهقای تجربیات موفق ،آرما ها و ارزشهاي ناب انقالبی و اسالمی به نولهتاي
جدید.
 .91بهوارگیري توصیههاي ولیدي بنیانگذار انقالب اسالمی ایرا  ،امتام خمینتی عره
و مقام معظّم رهبري.
 .91تقویت همه جانبه و اساسی زیر ساخت هاي اقهصادي ،فرهنگی و آموزشی وشور.
 .95عدم غفلت از نیروهاي جنگ سخت و تجهیز فراگیر آ ها به وستایل پیشترفههي
روز دنیا.
 .93شناسایی و برخورد اصولی با عوامل داخلی و خارجی براندازي نرم.
 .99تخریب و تضعیف همه جانبه فرهنگ لیبرالیوم غرب با شیوههتاي گونتاگو در
آفند و پدافند.
 .91تقویتت گوتهردهي حتتوزهي آفنتدي و پدافنتتدي وشتور در راستتهاي مبتارزه بتتا
تهدیدات نرم.
 .10برگزاري دورههاي اخهصاصی ووتاه مدت ،میا مدت و بلند مدت آگتاه ستازي
براي مشاغل ولیدي و بویار حواس وشور.
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