تاثیرات بهار عربی و انقالبهاي رنگی در آسیاي مرکزي و قفقاز
حبیب اله ابوالحسن شیرازی

1

دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

2

(تاریخ دریافت  – 19/4/02تاریخ تصویب )19/8/94

چكيده
خیزشهای عربی که از تونس آغاز و به مصر ،مراکش ،اردن ،لیبی ،سوریه ،یمن و بحرین
گسترش یافت ،سواال ت متتفیی را به ذهن متبادر نمود که آیا این خیزشها می تواند به سایر
مناطق جهان سرایت نماید؟ امکان بروز ناآرامی در دراز مد ت در اورآسیا به طور عام و در
آسیای مرکزی و قیقاز به طور خاص ،نگرانیهای جدی درباره وقوع خیزشهای مشابه عفیه
رژیمهای سیاسی حاکم در این مناطق ایجاد کرده است .خیزشهای عربی منتهی به تاسیس
رژیمهای استبدادی و وضعیتی خواهد شد که مانع از توسعه جامعه آنها می شود .شباهتهایی
میان جوامع کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی و جوامع عربی وجود دارد که فساد فراگیر،
فقدان فضای سیاسی رقابتی و فاصفه میان غنی و فقیر از آن جمفه است.
همچنین وقوع انقالبهای رنگی در برخی از کشورهای مشترك المنافع بازمانده از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان حادثهای غیرمترقبه در هزاره سوم تفقی گردید.
تحوال ت گرجستان در سال  3002که به انقالب متمفی یا گل رز معروف شد بدان جهت بود
که تغییر دولت گرجستان توسط متالیان را بدون خونریزی شامل شد و دگرگونیهایی را در
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عرصه اوراسیا بوجود آورد .یك سال بعد ویکتور یوشچنکو با کسب  23درصد آراء به ریاست
جمهوری اوکراین انتتاب و رهبری انقالب نارنجی را به عهده گرفت .در سال  3002با وقوع
انقالب اللهای در قرقیزستان ،مجموعه انقالبهای رنگی در کشورهای مشترك المنافع اوراسیایی
کامل گردید .تحوال ت سه کشور فوق گرچه در موضوعاتی همچون نارضایتی عمومی مردم از
اوضاع اقتصادی کشور و کنار گذاشتن نسل نتبگان سابق به یکدیگر شباهت داشتند اما از نظر
انگیزههای واقعی ناراضیان و نحوه خاتمه بحرانها هر کدام با یکدیگر تیاو تهایی داشتند که
باید به طور دقیق بررسی گردند.
این مقاله در صدد پاستگویی به این سواال ت است که بهارعربی چرا و چگونه اتیاق
افتاد؟ تاثیرا ت بهارعربی در آسیای مرکزی و قیقاز چگونه قابل بررسی و تحفیل است؟
همچنین این مقاله به بررسی چگونگی پیدایش انقالبهای رنگی در اوراسیا ،عفل و عوامل
تأثیرگذار در تحوال ت گرجستان ،اوکراین و قرقیزستان خواهد پرداخت.

واژهگان کلیدی :بهارعربی ،انقالبهای رنگی ،بیداری اسالمی ،خاورمیانه،
آسیای مرکزی و قفقاز
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مقدمه
خیزشهای عربی که از تونس آغاز و به مصر ،لیبی ،سوریه ،بحرین ،یمن ،مراکش و
اردن گسترش یافت ،این سوال را بر می انگیزد که آیا خیزشها می تواند به سایر مناطق
نیز سرریز شود؟ )(Wikipedia, 2012: 1
وقوع انقالبها و اعتراضا ت گسترده در کشورهای عربی و نقش باالی اسالمخواهان در
پدیدارشدن این تحوال  ت ،فرضیه احتمال سرایت این دست تحرکا ت را به کشورهای
آسیای مرکزی با توجه به تعداد مسفمانان منطقه ،نوع نظامهای سیاسی حاکم و از همه
مهمتر جهانی شدن جریان بیداری اسالمی ،افزایش داده است .با وجود آنکه کشورهای
آسیای مرکزی و قیقازدرحال گذراند و به ظاهر آرام هستند اما رهبران کشورهایی
همچون ازبکستان ،آذربایجان و حتی قزاقستان به هیچ وجه نمیتوانند خطر سرایت بهار
عربی به این کشورها را فراموش کنند( .ایراس)3931:1،
سقوط دیکتاتورها و عقبنشینی برخی حکام و پادشاهان کشورهای اسالمی در
برابر اراده مفتهای مسفمان و انقالبی این کشورها نشان میدهد جوامع اسالمی قادرند
به راحتی چهره سیاسی منطقه را به گونهای تغییر دهند که نه تنها آثار نظام ها و
رژیمهای گذشته خود را از بین ببرند بفکه ارزشهای فراموش شده اسالم را نیز دوباره
در کشورهای خود احیا کنند(Islamtimes, 2012:4).
امکان بروز ن اآرامی در دراز مد ت در اورآسیا به طور عام و در آسیای مرکزی و
قیقاز به طور خاص ،نگرانی های جدی درباره امکان شکل گیری اسالم افراطی در این
منطقه و وقوع خیزشهای مشابه عفیه این رژیمها ،ایجاد کرده است .برداشتها و
پاسخهای روسیه و آمریکا به این حوادث نیز بر سیاست «تنظیم مجدد روابط دو کشور»
تاثیر می گذارد.
تیاو تهای کفیدی میان این دو منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی ،مانند رسانههای
عمومی ،پیشینه فرهنگی و ظرف متیاو ت تاریتی ،وقوع این گونه خیزشها را در

آسیای مرکزی و قیقاز غیرمحتمل می سازد .بی ثباتی در قزاقستان ،اوکراین و گرجستان
در گذشته ،تهدیدا ت مشابهی را به همسایههای آنها تحمیل کرد ،اما دولتهای همسایه
برای مقابفه با تهدید ،دست به اقداما ت پیشگیرانه زدند .روسیه که با تهدید از جانب
برخی مناطق برخورد کرده بود ،با استتدام زور و سرکوب یا تاکتیكهای دیپفماتیك،
خود را از دومینوی خیزشهایی دیگر در امان داشت .درس گرفتن از این تحوال ت میتواند
این رژیمها را قادر سازد تا خیزشهای مفهم از بهار عربی را سرکوب کنند .گرچه که
اگر اتیاق بیافتد ،حرکتی جزیی نتواهد بود .از دیدگاه کشورهای عربی که بیشترین
تغییرا ت ناشی از خیزشهای انقالبی جاری را تجربه کرده اند ،آسیای مرکزی و قیقاز
مناطقی مهم از نظر راهبردی تفقی نمی شوند .منافع آنها محدود به نگرانی از سیاست
خارجی آمریکا در منطقه ،ایجاد فضا برای نیوذ اسراییل و همکاری اقتصادی منطقه ای
در دریای خزر است .همچنین فقدان دستورکاری مشترك و یکسان در شمال آفریقا و
خاورمیانه باعث تضعیف احتمال بروز تهدیدی مستقیم برای آسیای مرکزی و قیقاز میگردد.
ترکیبی از عوامل مذکور فوق ،امکان وقوع تهدید فوری را برای آسیای مرکزی و
قیقاز از جانب خیزش های خاورمیانه کاهش می دهد .مع الوصف امکان وقوع آن در
آینده را نباید ناد یده گرفت .عفیرغم پاسخ بین المففی به بهار عربی ،ممکن است روابط
روسیه و آمریکا و سیاست تنظیم مجدد روابط میان این دو ،به دلیل تیاو ت دیدگاهها در
مورد خاورمیانه ،دستتوش تنش شود .آمریکا در تالش است تا نقشی راهبردی در
رابطه با متحدین خاورمیانه ای خود ،بی ثباتی قیمت نیت و نقش ناتو در فرآیند
برقراری ثبا ت ،اییا کند .لکن روسیه قویاً متالف عمفیا ت ناتو و تحریمهای سازمان مفل
است .با این حال ،آمریکا و روسیه اتیاق نظر بیشتری در مورد رژیمهای جدید در
تونس و مصر دارند و اختالف چنادانی در رویکردشان در قبال بحرین و یمن ندارند.
عفیرغم برخی توافق نظرها ،دو کشور در مورد آینده رژیمهای جدید در خاورمیانه
دچار اختالف هستند.

تاثیرات بهار عربی و انقالبهای رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز

91

خصوصیات بهار عربی و چرایی رخداد آن
اصطالح بهار عربی  ،لیظی برای تحریف تصویر بیداری اسالمی است که خاورمیانه
را می لرزاند .همچنین بهار عربی به انقالبها ،خیزشها و اعتراضا ت در جنوب غربی
آسیا و شمال آفریقا در سالهای  ۰۲۰۲و  ۰۲۰۰گیته میشود .این اعتراضا ت بدان سبب
که در کشورهای عربی در حال پیگیری است با عنوان بهار عربی یاد میشود( .ویکی
پدیا )391131 ،بهار عربی چند خصوصیت می تواند داشته باشد .اول آنکه ثبا ت به
مد ت  ۰۲سال در این منطقه حاکم بود؛ منطقه دچار بحران اقتصادی نبود ،زیرا حتی در
مصر رشد  ۵درصدی را شاهد بودیم .شبکه الجزیره به مانند شبکه ای خصوصی در
کشورهای استبدادی منطقه عمل کرد و به افشاگری پرداخته و به حمایت مردمی از
معترضین دامن زد .در حالی که اعتراضا ت در ابتدا حرکتی ضعیف از طریق توئیتر و
فیس بوك بود .زبان مشترك منطقه ای باعث انتقال فوری اعتراضا ت از کشوری به
کشوری دیگر شد؛ عفیرغم فرصت ایجاد شده در این تحوال ت ،یك دهه طول می کشد
تا خاورمیانه شکل نهایی خود را پیدا کند.
این تحوال ت باعث تغییر روابط در منطقه می شود .به عنوان مثال بر روابط سعودی
و آمریکا اثر گذاشته ،زیرا سعودیها بر این باورند که آمریکاییها قادر به تامین ثبا ت
منطقه نیستند .مشکل بتوان جهان عرب را با اتحاد شوروی آن زمان مقایسه کرد ،زیرا
انقالب های رخ داده در این دو منطقه دو زمینه متیاو ت از یکدیگر داشته اند .بر خالف
اتحاد جماهیر شوروی ،کشورهای خاورمیانه با آمریکا نزدیك بوده و دچار بحران
شدید اقتصادی نیز نبودند .ماهیت رسانهها هم در این دو منطقه با هم متیاو ت است.
مشتصه خیزش های عربی ،اختالفا ت درون طبقه نتبگان است .عمفکرد دولتهای
لیبی و مصر از نظر اقتصادی خوب بود ،اما این انتقال خطرناك قدر ت بود که وضعیت
آنها را به این نقطه رساند :در مصر ،اختالف میان ارتش و مبارك؛ در لیبی ،درگیری در

سطح قبیفه ای و در برابر انتقال قدر ت؛ و در تونس ،مطالبه نسل جوان برای کسب شأن
و عز ت اجتماعی ،عفت انقالب بود( .آلترمن)1931:1 ،
خیزشهای عربی منتهی به تاسیس رژیمهای استبدادی و وضعیتی خواهد شد که
مانع از توسعه جامعه آنها می شود .شباهت هایی میان جامعه روسیه و جوامع عربی
وجود دارد که فساد فراگیر ،فقدان فضای سیاسی رقابتی و فاصفه میان غنی و فقیر از آن
جمفه است .معهذا به سه دلیل خیزشهای عربی بر روسیه اثرگذار نیستند -۰ :نتبگان
روسیه با هم متحدند که نمونه آن را در حمایت از پوتین و سپس مدودف دیدیم؛ -۰
روسیه فاقد جمعیت بیش از اندازه بزرگ جوانان تحصیل کرده بیکار و فاقد جایگاه در
جامعه است؛  -۳روسیه پیش از این نیز تاثیرناپذیر بودن خود را از خیزش و تنش در
کشورهای همسایه نشان داده است .روسیه از ناآرامیهای سالهای اخیر در اوکراین،
گرجستان و قرقیزستان مصون ماند .پوتین توانست احساس حضور و مشارکت در
جامعه را در مردم ایجاد کند که این مهم از طریق ائتالف میان نتبگان ممکن شد.
وحد ت در چرخههای سیاسی روسیه در حوادث اخیر به نمایش گذاشته شد ،نمونه اش
آنجایی بود که همه سیاست سازان روسیه با تحریمهای سازمان مفل عفیه لیبی متالیت
کردند( .میگرانیان)1931:1 ،

تاثیرات بهار عربی در آسیای مرکزی
رژیمهای آسیای مرکزی و قیقاز در سطح شبیه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند ،اما
تیاو ت های اساسی میان آنها وجود دارد .مردم در آسیای میانه و قیقاز به شرایط جاری
زندگی خود عاد ت کرده اند .به غیر از قرقیزستان ،در مابقی این کشورها ،ساختار
سیاسی به امری روزمره تبدیل شده است و البته حتی در قرقیزستان نیز رهبران همواره
با بدبینی نسبت به آینده با مردم ستن گیته اند .در کشورهای عربی الاقل در دوره ای
دمکراسی تجربه شده و در آسیای مرکزی و قیقاز چنین تجربه ای رخ نداده است.
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وحد ت میان جوانان این منطقه وجود ندارد و از رسانه ای مانند الجزیره هم خبری
نیست .مهاجر ت به روسیه و قزاقستان موجب شده تا جوانان بیکاری میرط را احساس
نکنند .در پرتو بهار عربی ،نظام های قزاقستان و ازبکستان قدر ت خود را حول روسای
جمهورشان تقویت کرده و جنگ داخفی دهه  ۰۲در تاجیکستان و تحوال ت جاری
جهان عرب باعث شد تا این دو کشور به رژیمهای خود مشروعیت و ثبا ت ببتشند.
مسایفی چون مفی گرایی قومی ،انتقال قدر ت در قزاقستان و ازبکستان از نسفی
کهنسال به نسل جدید ،شکاف میان نتبگان که برخی از آنها از اسالم به عنوان ابزاری
برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود استیاده می کنند و فقدان سیاستمداران هوشمند در
قزاقستان که موجب ادامه قدر ت نظربایف می شود ،از جمفه چالشهای این منطقه
است که می تواند موجب خیزش شود ،ولی به هر حال هر کدام از این عوامل ،مستقل
از آن چیزی هستند که در جهان عرب می گذرد.
آسیای مرکزی منطقه ای غیرقابل پیش بینی است و از این نظر تحوال ت جهان عرب
میتواند بر آن تاثیرگذار باشد ،لکن الگوی اعراب برای آن کارآیی ندارد ،زیرا آسیای
مرکزی فرهنگ و شرایط سیاسی خاص خود را دارد .پس از فروپاشی شوروی فقط
تاجیکستان دچار جنگ داخفی شد ،اما از  ۰۲۲۵به بعد قرقیزستان و ازبکستان با
خیزش هایی روبرو شدند .بر این اساس ،برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل عوامل
اجتماعی ،سیاسی و قومی ،این منطقه وارد دوره بی ثباتی می شود.
کشورهای آسیای مرکزی در برابر این تحوال ت ،بر حیظ قدر ت سیاسی اصرار میورزند.
انقالب های رنگی در این منطقه پیش از بهار عربی رخ داد ،لذا آنها دست به اقداما ت
پیشگیرانه زده اند که در واقع اقداما ت ستت گیرانه و سرکوبگرانه است .آنها قدر ت
اینترنت را تهدید پنجم ،یعنی همردیف جدایی طفبی ،تروریسم ،افراط گرایی و قاچاق
مواد متدر می دانند .در عین حال ،دولتهای این کشورها برخی اصالحا ت را به مردم
قول داده اند که مبارزه با فساد مالی و تقویت روابط با غرب از آن جمفه است .عوامل

خارجی هم وجو د دارد که مانع از بروز انقالب در آسیای مرکزی می شود و الگوی
عربی را فاقد کاربرد برای این منطقه می سازد .این عوامل عبارتند از :منافع راهبردی
قدر ت های غربی در منطقه و افغانستان ،ممانعت روسیه و چین از صدور قطعنامه
سازمان مفل در صور ت وقوع انقالب درآسیای مرکزی و قیقاز ،همکاری قدر تهای
بزرگ وجامعه بین المففی به منظور جفوگیری از بروز هرج و مرج در منطقه.
برخی کارشناسان معتقدند که بی ثباتی در درازمد ت آسیای مرکزی را تهدید میکند،
ولی بیشتر در شکل تنش و شورش خواهد بود و الزاماً تبدیل به انقالب نمی شود .بیثباتی
در این منطقه به دلیل عوامفی چون درگیری داخفی ،درگیری قومی ،اختالف بر سر
سرزمین و آب ،تغییر رژیم و بی ثباتی منطقه ای ناشی از افغانستان پس از  ، ۰۲۰۰می
تواند رخ دهد .لذا آنها طی کردن مسیر تکامل و اصالح را برای جفوگیری از بروز
انقالب که در مواردی می تواند چهره مذهبی داشته باشد ،به دولتهای منطقه توصیه
می کنند( .ماالشنکو):931:1 ،

تاثیرات بهار عربی در قفقاز
شرایط خاورمیانه و قیقاز تیاو ت زیادی با هم دارد و به همین دلیل تکرار اتیاقا ت
جهان عرب در قیقاز غیرمحتمل است .معهذا دو عامل هست که می تواند شمال و
جنوب قیقاز را متا ثر سازد :هرج و مرج در خاورمیانه و قدر ت یافتن اسالم گرایان
رادیکال که می تواند بر اسالم گرایان قیقاز تاثیرگذار باشد .دو دلیل برای افزایش توجه
قیقاز به خاورمیانه وجود دارد :اول ،روسیه ،گرجستان ،ارمنستان و آذربایجان منتظرند
ببینند رهاورد خیزش عربی برای خود آن کشورها چیست؛ دوم ،تاثیر تغییرا ت
ژئوپفیتیك در خاورمیانه برای مابقی جهان چیست.
باید دید منافع کشورهای خاورمیانه در قیقاز چیست .مداخفه اسراییل در منطقه
مانند مداخفه اش در جنگ گرجستان ،نگران کننده است .در قضیه چچن ،کشورهای
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مصر ،اردن ،سوریه و لیبی از روسیه و کشورهای امارا ت ،عربستان و قطر از مردم شمال
قیقاز جانبداری کردند که این نشان می دهد وحد ت نظر و منافع میان این کشورها در
خصوص قیقاز وجود ندارد .خاورمیانه بیشتر به مسایل کالن مانند سیاست آمریکا در
منطقه ،روابط دوجانبه کشورهای خاورمیانه با روسیه ،و جنگ با اسراییل حساس است.
منافع اقتصادی نیز در رابطه با حمل و نقل و همکاری اقتصادی در حوزه دریای خزر
مطرح است( .مارکدونوو)0931:1 ،
اسالم گرایان مصری برخوردی منیی با روسیه دارند و این می تواند در صور ت به
قدر ت رسیدن فعاالن در شمال قیقاز ،تاثیرگذار باشد ،گرچه تاثیرگذاری خاورمیانه بر
قیقاز غیرمحتمل است .مشروعیت رهبران هم مهم است .با فروپاشی شوروی ،رهبران
شوروی مشروعیت داشتند ،ولی مردم از دوره طوالنی ریاست آنها خسته شده بودند.
لذا رهبران بعدی مانند پوتین و مدودف ،با انجام اصالحاتی این دوره را کوتاه کردند تا
از خسته شدن مردم جفوگیری شود .برای روسیه ،انقالبهای رنگی مهمتر از
انقالبهای عربی هستند .پوشش انقالبهای عربی توسط رسانههای روسی این مدعا
را ثابت می کند .برداشت روسیه این است که موضع دولتهای عربی از گرایش به
آمریکا به سمت اروپا در حال تغییر است .روسیه با فراگیری از انقالبهای رنگی،
آموخته که چگونه مرزهای خود را حیظ کند .در حالی که جامعه بین المففی در
درگیری خاورمیانه حضور دارد ،روسیه خود را دور نگه داشته و از درگیری مستقیم
پرهیز می کند همان گونه که با عمفیا ت ناتو متالیت ورزید.
اگر فقط یك منطقه از خیزش عربی تاثیر بپذیرد ،آن منطقه قیقاز خواهد بود .به
عقیده وی سه عنصر از بهار عربی بر قیقاز اثر می گذارد :تاثیر ایدئولوژیکی ،تاثیر
اجتماعی از طریق چچن و جمعیت اقفیتها و روش پوشش رسانه ای شرکت این
جمعیتها در انقالب ها .به عنوان مثال ممکن است شرکت جوامع اقفیت در خاورمیانه،
خصوصا در سوریه و اردن ،تاثیرا ت اجتماعی از خود برجای گذارد و موجب انتقال

احساسا ت انقالبی به قیقاز شود.
خیزش در قیقاز چالشی برای غرب و روسیه خواهد بود و این سوال را مطرح می
سازد که کدام گروه باید کدام مرز را کنترل کند که این خود وضعیتی ستت و خشونت
بار پدید می آور د .به هر حال اگر بهار عربی در قیقاز رخ دهد ،سریعاً از طریق تغییرا ت
سیستماتیك در دولت های محفی و در سطح مفی ،حل و فصل می شود .خالصه این که
تنها تاثیر بهار عربی بر قیقاز می تواند افزایش تنش باشد( .زموخوو)0931:1،

تاثیر بهار عربی بر روابط آمریکا و روسیه
شرایط کنونی حاکی از اضطراب و دگرگونیهای گسترده در نگرشهای
استراتژیکی قدرتهای ذینیوذ نسبت به روند و چشمانداز این تحوال ت است .آنچه برای
قدر ت های ذینیع و به ویژه قدرتهای غربی از اهمیت بسزایی برخوردار است ،موضوع
چگونگی هدایت وکنترل برنامه ریزی شده این خیزشها با هدف مصادره انقالبهای
مردمی درقالب دستمایه های دمکراسی غربی و نیز تالش برای ایجاد یك سازماندهی
هدفمند در ساختارهای سیاسی و استراتژیکی این مناطق است( .ایران شرقی،
)3932:0
مدت ها بود که سیاست خارجی آمریکا از دولت های استبدادی در این کشورهای
عربی بهرهمند بود زیرا حاکمیت به گونه ای بود که رهبر این کشورها هر آنچه را که
می خواست با کمترین متالیت و یا توجه به افکار عمومی انجام می داد ،اما ایجاد
دموکراسی در این کشورها سیاست های آمریکا را به نحو چشمگیری به افکار عمومی
در این کشورها منوط می کند ).(Strategicreview, 2012: 12
بهار عربی بر روابط آمریکا و روسیه که از دو سال و نیم پیش سیاست «تنظیم مجدد
روابط» را دنبال می کنند ،اثر منیی داشته است .آن چه که برای آمریکا امیدواری ایجاد
می کند برای روسیه اضطراب آور است و برعکس .برخورد این دو کشور با مسئفه
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افزایش قیمت نیت و تغییرا ت در منطقه ،کامالً متیاو ت است .افزایش قیمتها آمریکا را
درباره بهبود وضعیت اقتصادی نگران می کند ،ولی برای روسیه به منزله درآمد بیشتر
است ،به خصوص که دور جدید انتتابا ت در پایان سال جاری میالدی در روسیه آغاز
میشود .عکس العملها در داخل روسیه و آمریکا نیز به اختالف میان دو کشور دامن
میزند .آمریکا خیزش های عربی را خواسته چند ده ساله ی خود و در راستای برقراری
دمکراسی به جای نظامهای خودکامه می داند و تحت این عنوان از انقالبهای عربی
حمایت می کند .البته خطر اسالم گرایی وجود دارد ،ولی این نگرانی الاقل در کوتاه
مد ت مطرح نیست .در مقابل ،روسیه بیش از آن که نگران محتوی بهار عربی باشد ،این
دغدغه را دارد که آیا تظاهرا ت خودجوش و بزرگ و بدون رهبری که توسط رسانهها
هدایت می شود ،می تواند تاثیراتی بر روسیه داشته باشد؟ غرب از انقالبهای رنگی
حمایت می کرد ،اما در بهار عربی روسیه نگران حرکتهای خودجوش است که بر
اوضاع روسیه و منطقه اش اثر بگذارد.
عامل دیگر تاثیرگذار بر روابط روسیه و آمریکا عبار ت از منافع راهبردی متیاو ت دو
کشور در جهان عرب است .آمریکا نگران آن دسته از متحدین در منطقه است که توسط
مردم خود طرد شده اند .روابط اسراییل و ففسطین ،قیمت نیت و نقش ناتو در منطقه،
از دیگر نگرانی های آمریکاست .در مقابل ،روسیه منافع راهبردی خود را در منطقه به
طور روشن بیان نکرده است .روسیه با به کارگیری نیروی نظامی توسط آمریکا و ناتو
شدیداً متالیت می کند ،همان گونه که در مورد لیبی این چنین کرد .یکی دیگر از
ستون های اصفی راهبرد روسیه در منطقه ،متالیت شدید با اقدام نظامی و تحریم
اقتصادی عفیه سوریه است .پس عدم انطباق منافع راهبردی روسیه و آمریکا در
خاورمیانه باعث شده تا سیاست «تنظیم مجدد روابط» بی اثر گردد( .سیز)0931:1 ،
آینده روابط میان آمریکا و روسیه روشن نیست .مذاکرا ت در باره دفاع موشکی
بالتکفیف مانده است؛ سیستم موازی و هماهنگ ممکن است بین دو کشور مورد توافق

واقع شود ،ولی در هر صور ت روسیه را راضی نمی کند؛ مذاکرا ت مربوط به الحاق
روسیه به سازمان جهانی تجار ت در  ۶ماه گذشته با موانعی روبرو شده است؛ دو سال
است که منافع و زمینههای همکاری در خاورمیانه میان دو کشور مورد بررسی قرار
نگرفته است؛  ۰۲سال است که آمریکا در تالش است تا روسیه نتواند مستقیماً در
خاورمیانه حضور یابد تا به این وسیفه مشکفی برای فرآیند صفح خاورمیانه ایجاد نشود.
چالش پیش روی دو کشور این است که چگونه خسارا ت ناشی از اختالفاتشان را
محدود ساخته و روابط همکاری با یکدیگر برقرار نمایند.
برخی معتقدند که مواضع روسیه و آمریکا در قبال خاورمیانه واقعا ضد یکدیگر
نیست .بهار عربی هم برای روسیه و هم برای آمریکا غیر منتظره بود و باید دید تا چه
ان دازه عکس المعل این دو کشور در قبال تحوال ت خاورمیانه مشابه یا متتفف بوده
است .در رابطه با خیزش های تونس و مصر ،روسیه با غرب در قبول تغییر سیاسی
ناشی از خیزش ها در این دو کشور همراه بود .مدودف در داووس گیت که آن چه در
تونس اتیاق افتاد باید درسی برای سایر دولتها باشد و مقاما ت این کشورها باید
همگام با مفتهای خود تحول پیدا کنند .روسیه ابتدا از مبارك حمایت می کرد ،ولی با
سقوط او خواستار مصری دمکراتیك و قوی شده و تمایل خود را برای کار با دولت
جدید ابراز داشت .در مورد لیبی ،برخورد روسیه و آمریکا متیاو ت بود .روسیه با
مداخفه نظامی ناتو متالیت کرده و مدودف در مورد  ۳موضوع هشدار داد :ظهور
متعصبین در خاورمیانه ،جنگهایی که ممکن است دههها طول بکشد ،و افراط گرایی
در منطقه .مدودف معتقد بود که هدف غرب از دامن زدن به این خیزشها ،تغییر
سیاسی در روسیه است .پوتین هشدار داد که تحمیل دمکراسی می تواند موجب ظهور
اسالم گرایان در شمال آفریقا شده و سایر مناطق مانند روسیه و شمال قیقاز را تحت
تاثیر خود قرار دهد .خودداری روسیه از رای به قطعنامه شورای امنیت در مورد لیبی،
نشان داد که روسیه برای روابط خود با آمریکا و غرب بیش از مداخفه نظامی ناتو در
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لیبی ارزش قایل است .گرچه به محض اجرای قطعنامه ،روسیه و اتحادیه عرب به انتقاد
از ناتو در مورد نحوه اجرای قطعنامه پرداختند( .گراهام)0931:1،
اظهار نظر پوتین مبنی بر جنگ صفیبی نامیدن اقدام ناتو بر عفیه لیبی و رد نظر او
توسط مدودف که تنها دو ساعت بعد گیت نباید اقدام ناتو در لیبی را جنگ صفیبی
نامید ،این گونه تیسیر شد که پوتین به دنبال کسب رضایت افکار عمومی داخفی روسیه
و مدودف به دنبال جفب رضایت غرب بوده است .روسیه ابتدا با مواضع غرب در مورد
لیبی متالف ورزید ،ولی اندك اندك به آن نزدیك تر شد به طوری که مدودف در
اجالس گروه  ۸در دوویل گیت که قذافی باید برود و میانجی گری روسیه را در این
ارتباط پیشنهاد نمود .این تغییر موضع احتماال از این ناشی می شود که روسیه فهمیده
بود قذافی ماندنی نیست و چاره ای جز برقراری روابط با رژیمی که پس از او شکل
میگیرد ندارد.
وقتی ب هار عربی به خفیج فارس رسید ،روسیه موضعی مالیم در قبال بحرین و یمن
در پیش گرفت .ستنگوی وزار ت خارجه روسیه در ماه مارس گیت که مشکل بحرین
امری داخفی است و باید از طریق گیتگو حل و فصل شود .روسیه با سرکوب خشونت
بار خیزش بحرین متالیت نکرد .روسیه نیز از اسقاط یك دولت در شبه جزیره عربی
که بتواند ثبا ت عربستان و سایر پادشاهیها را در خفیج فارس غنی از نیت به خطر اندازد،
نگران است .اصوال مواضع روسیه و غرب در مورد بحرین و یمن با هم تیاوتی ندارد.
در مورد سوریه که روسیه آن را متحد خود می داند ،مواضع روسیه و غرب به طور
روزا فزونی با هم متعرض است .در ژوئن ،الوروف صراحتاً گیت که باید به تحریکاتی
که هدفش سرنگونی رژیم سوریه است خاتمه داده شود .با این وجود ،برخی
کارشناسان معتقدند که موضع مسکو برای آمریکا خوشایند است ،زیرا آمریکا مایل
نیست مداخفه ای شبیه لیبی در سوریه داشته باشد.
س یاست مشترك روسیه و آمریکا عبار ت از برقراری روابطی خوب با قدرتی است

که جایگزین رهبران اسقاط شده عربی می شود .معذلك ،روسیه از مداخفه در
خاورمیانه عصبی است ،خصوصاً به این دلیل که روسیه کمتر از غرب نسبت به
برقراری دمکراسی در این کشورها خوشبین است .مسکو معتقد است که انقالبها
باعث ایجاد جو افراطی در منطقه و تاثیرگذاری بر جمهوریهای مسفمان آسیای مرکزی
و قیقاز می شود .آمریکا و غرب هم از ظهور رژیمهای افراط گرای مسفمان نگرانند،
ولی وقتی جمعیتهای بزرگ به تظاهرا ت می پردازند ،آنها چاره ای جز برقراری
ارتباط با معارضین با هدف تعدیل و میانه رو ساختن آنها ندارند.
نباید اختالفا ت آمریکا و روسیه در مورد قیامهای خاورمیانه را دست کم گرفت.
عفیرغم شباهت هایی که میان مواضع دولت اوباما و مدودف وجود دارد ،انقالبهای
خاورمیانه منجر به بهبود روابط آمریکا و روسیه نمی شود .سیاست تنظیم مجدد روابط
با روسیه اکنون با متالیت های جدی در داخل آمریکا روبروست .با شروع مبارزا ت
انتتاباتی در سال  ۰۲۰۰در آمریکا ،موضوع سیاست تنظیم مجدد روابط با روسیه به
یك بحث انتتاباتی تبدیل خواهد گردید.
انقالبهای عربی با انقالبهای سال  ۰۰۸۰در اروپای مرکزی و شرقی که آمریکا را
الگوی خود قرار داده بودند ،متیاو ت است .در کشورهای عربی انقالبیون به خوبی
شناخته شده نیستند ،حتی مسیر و ایدئولوژی این انقالبها روشن نیست .برخی گرایش
غربی ،برخی گرایشهای افراطی اسالمی و برخی انگیزههای قومی دارند و برخی دیگر
از فساد حاکمان خود دلزده اند.
روسیه عامل عمده ای برای بهار عربی نیست .در دوره جنگ سرد قطعنامه ای از
شورای امنیت بدون رضایت شوروی نمی گذشت و آمریکا هم نمی خواست اقدامی
کند که باعث برخورد ابرقدر تها شود .در آن دوران منافع محدودی بودند که آمریکا
آنها را به اندازه ای که با شوروی به مقابفه برخیزد ،حیاتی تفقی می کرد .اما امروز
روسیه تاثیر کمی بر وضعیت سیاسی و امنیت منطقه دارد و از متحدین وفادار انگشت
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شماری در جهان عرب برخوردار است.
وقتی مدودف از رای دادن در شورای امنیت در مورد لیبی طیره رفت ،می دانست
که ناتو به لیبی حمفه خواهد کرد و عدم رای به آن قطعنامه در واقع حمایت دوفاکتو از
آن محسوب می شد .از طرف دیگر شاید این راهی بود که مدودف مسیر خود را از
پوتین جدا کرده و نشان دهد که گرایش بیشتری به مدرنیسم ،غرب و سرمایه گذاری
در کشور دارد .اما وقتی معفوم شد که ماموریت ناتو در لیبی ستت تر از آن چیزی
است که انتظار می رفت ،مدودف از بیطرفی عفنی دست برداشت و در مورد تالشهای
غرب در قبال سوریه به انتقاد پرداخت .انتقاد مدودف حاکی از محدود بودن میزان
کنارآمدن وی با منافع آمریکاست.
خالصه این که اقداما ت روسیه در قبال وضعیت لیبی ،کمك بزرگی به آمریکا بود،
اما آمریکا هم از این موضوع تا زمانی استقبال می کند که مداخفه را به نیع خود بداند.
روسیه به طور کفی از وارد آمدن خسار ت بیشتر به روابطش با آمریکا به دلیل بهار
عربی خودداری کرده و دو کشور باید به مشترکا ت بیشتری در مواضع خود دست یابند.
معهذا اگر روسیه تص ور کند که کمکش به آمریکا در مسئفه لیبی به یك تمجید و تشکر
دراز مد ت از جانب آمریکا تبدیل شده و آمریکا به مسایفی چون فساد ،بی قانونی و
سایر عناصر در رفتار روسیه که مشکالتی برای روابط دو کشور و تصویر روسیه در
آمریکا ایجاد می کند ،بی تیاو ت خواهد ماند( .کاتز)8931:1،

انقالب رنگی یا مخملی
انقالب رنگی یا متمفی پدیدهای نوین و مربوط به دوران پسا جنگ سرد در عرصه
سیاسی نظام بینالمفل است که در دهه آخر قرن بیستم ابتدا در کشورهای اروپای شرقی
مانند چکسفواکی ،رومانی و  ...اجرا گردید و در دهه اوّل قرن بیست و یکم ،به
جمهوریهای استقالل یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق همچون گرجستان،

اوکراین ،قرقیزستان و کشورهای دیگر در این منطقه تسری یافت .انقالبهای متمفی
یا رنگین ،به سفسفه انقالبهای تجویزی توسط آمریکا به منظور به اجرا گذاشتن
ارزشهای غربی در دیگر کشورها اطالق مد گردد .همچنین به مجموعهی اقداما ت
بدون خونریزی و غیر خشونت آمیزی گیته میشودکه عفیه براندازی نرم و خاموش
رژیمهای مدنظر و متالف سیاستهای دولتمردان آمریکا بهکار گرفته شده یا هم اکنون
در دستور کار آنان قرار دارد( .ابوالحسن شیرازی)7493274 ،
انقالب رنگی ،نوعی کودتا و براندازی نرم در عصر استعمار فرانو عفیه نظامهای
حاکم به شیوهی مسالمت آمیز و آرام میباشد.اینگونهانقالبها تا کنون عمدتاً توسط
سازمانها و بنیادهای برانداز نرم امریکایی با حمایت و مدیریت همه جانبه و
پیچیدهسازمانهای اطالعاتی -امنیتی و دولتمردان این کشور طراحی و در کشورهایی
که متالف سیاستهای سفطه پذیری کشور آمریکا بودهاند به اجرا درآمده است .این
سیاست در بعضی از کشورها موفق و در بعضی از آنها به دالئل متتفف و مهیا نبودن
بسترهای الزم ناموفق بودهاند  .این روند در آینده برای کشورهای دیگر بهکار گرفته
خواهد شد .نگاهی به روند طیشده در انقالبهای رنگی در کشورهای مذکور نشان
میدهد که در همگیِ آنهااندیشههای حقوق بشری و دموکراسی خواهی با رویکرد
فرهنگ لیبرالیسم نقش بسیار مهم و برجستهای به ویژه در زمان انتتابا ت داشتهاند.
حمایتها و مدیریت قدر تهای بزرگ خارجی از نیروهای انقالب رنگین یا متمفی،
در داخل کشورها ،به دلیل گسترش ارتباطا ت ،درهم شکسته شدن انحصار رسانهای
دولت و جدایی مرزهای مفّی و کنترل ناپذیر شدن آنها به آسانی تسهیل شده و
مرزهای داخل و خارج را تا حدود زیادی به هم ریتته است .بر همین اساس ،انقالب
رنگی و براندازی نرم گزینهای مناسب به منظور جایگزینی تحوال ت خشونت آمیز و
جنگ ستت با هزینههای کمتر و بهتر ،شده است.
انقالب رنگی یا متمفی ،به تحوال ت سیاسی نسبتاً همگونی اطالق میشود که به
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ترتیب در یوگسالوی (سال  3000میالدی) ،گرجستان (سال  3002م) ،اوکراین (سال
 3007م) و قرقیزستان (سال  3002م) ،رخ داد و در جریان آنها ،نوع جدیدی از
جابهجایی قدر ت سیاسی به شیوههای آرام و مسالمت آمیز جفوه گر شد .آنچه در ظاهر
در بفگراد ،تیفیس و کییف روی داد و سپس در بیشکك تکرار شد ،از وجوه مشترکی
برخوردار بود .در واقع ،به نظر میرسید که هر کدام از آنها ،مقاومتی خود انگیتته،
همراه با تجمعا ت عظیم در میادین اصفی پایتتت بودند که با شعارهای آسان و قابل
فهم و پالکاردها و برچسبهای طنز آمیز عفیه حاکمان همراه میشدند .در تمامی این
موارد ،تجمعا ت در فضایی بدون تحریك ،آرام و تقریباً شبیه به جشنها و کارناوالهای
مردمی صور ت میگرفتند؛ فضایی که حتی به مستبدترین حاکمان نیز اجازه نمیداد تا
دستور شفیك به مردم را صادر کنند .به این معنا،نمیتوان انقالب رنگی را با میهوم
انقالب به معنای کالسیك آن مترادف دانست .در برداشت کالسیك ،انقالب عمدتاً به
گونهای از کنش سیاسی جمعی و تودهای گیته میشود که در قالب منازعهای خشونت
آمیز برای قبضهی قدر ت دولتی ،در درون واحد سیاسی مستقفی ،شکل میگیرد و در
طی آن،گروههای خارج از حکومت ،به بسیج تودهها دست میزنند .به این
ترتیب،منازعهی انقالبی نیازمند سازماندهی ،رهبری و ایدئولوژی برای بسیج است و
همواره سطحی از خشونت را به همراه دارد( .بشیریه)3:2 ،3273 ،
انقالبهای متمفی یا رنگی ،به مجموعه اقداما ت و فعالیتهای غیر خشونت
آمیزی اطالق میشود که به منظور براندازی نرم ،عفیه کشورهای مدنظر بهکار گرفته
میشود .این روند ،از دهه پایانی قرن بیستم از کشورهای اروپای شرقی همچون
چکسفواکی و رومانی شروع گردیده و در دهه نتست قرن بیست و یکم به
جمهوریهای استقالل یافته از شوروی سابق ،همچون گرجستان ،قرقیزستان و اوکراین
تسری یافته است و هم چنان در دستور کار استکبار جهانی بر ضد سایر کشورهاست.
این اقدام آن گونه که از نام آن پیداست ،بر رویکردی نرم و شیوهای آرام برای تغییر

حکومتها و حکمرانان تأکید دارد و از این رو ،راهبرد نوینی در عرصهی تغییر
حکومتها به شمار میرود .عمدهترین کفید واژههای انقالبهای رنگی و متمفی؛
تظاهرا ت مسالمت آمیز ،مقاومت بدون خشونت،مبارزه منیی ،نافرمانی مدنی ،عمفیا ت
روانی ،تبفیغا ت رسانهای و  ...عفیه جامعه هدف میباشد(.ابوالحسن شیرازی،3271 ،
)2
اهداف انقالبهای رنگی
اهداف انقالبهای رنگی و متمفی در شرایط کنونی با توجه به کشورهای متتفف
مدنظر متیاو ت و بسیار پیچیده است .در این قسمت به تعداد عمدهای از آنها اشاره
میگردد.
-3تتریب و تضعیف نقاط قو ت نظام حاکم
 -3ترویج و تبفیغ فراگیر فرهنگ غرب و لیبرالیسم
 -2ایجاد تغییر و تحول در باورهای افکار عمومی
 -7ایجاد تغییر در گرایشها و احساسا ت کشورهای مد نظر
 -2ایجاد تغییر در رفتارهای جامعه هدف
 -1فعال کردن عمفیا ت روانی در حوزههای متتفف
 -4ناکارآمد جفوه نمودن نظام سیاسی حاکم
 -7دامن زدن به نارساییهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ...
 -:القای یأس و نا امیدی در ابعاد گوناگون
 -30سرنگونی نظام سیاسی حاکم و جایگزین نمودن حاکمان سیاسی مورد تأیید
غرب و دولت امریکا(ابوالحسن شیرازی)2793274 ،

ویژگیهای انقالبهای رنگی
همه تغییر و تحوال ت سیاسی که از آنها به عنوان انقالبهای رنگی یا متمفی یاد
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میشود در عفل و شکل تحوال ت از ویژگیهای پیوسته و همگونی برخوردارند که در
این قسمت به بعضی از آنها اشاره میگردد.
 -3این انقالبها بدون ابزارهای خشونت آمیز و با راهپیماییهای خیابانی صور ت
میگیرند.
 -3شعار همه تظاهر کنندگان ،دموکراسی خواهی و لیبرالیسم است.
 -2نقش دانشجویان و نهادهای غیر دولتی در آنها پر رنگ است.
 -7همهآنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از حمایت امریکا و غرب
برخوردارند(.ابوالحسن شیرازی)7:93274،
 -2در این انقالبها برچسبهایی ناروا چون دزدی ،قتل،دروغگویی و  ...به
حریف نسبت داده میشود.
 -1در انقالبهای رنگین با استیاده از آمارهای ساختگی و سایر شیوههای جنگ
روانی از جمفه کفی گویی،پارهای از حقیقت را گیتن ،اهریمن سازی و  ...وضع موجود
را بسیار مصیبت بار نشان داده تا نارضایتی مردم را نسبت به آن افزایش دهند.
 -4بهره گیری از جاذبههای جنسی برای جذب متاطبان خویش ،به گونهای که در
همهی برنامههای رسانهای غربی از این جاذبه بیشترین استیاده به عمل میآید.
 -7ایجاد تیرقه در جامعه و در جبههی رقیب که باعث عدم انسجام و یکپارچگی
میشود و رقیب را دچار مشکل میسازد.
 -:با ترور شتصیت به جای ترور فیزیکی و با استیاده از نظام رسانهای و تبفیغاتی
باعث افزایش بیزاری عمومی و کاهش محبوبیت رقیب میشوند.
 -30سرپیچی ا ز قانون رسمی مورد حمایت همگان در کشور و پیروی از قوانین و
قواعد بینالمففی مانند حقوق بشر و ترجیح آن بر قوانین بومی.
 -33انقالبهای رنگی ریشه در توده مردم ندارند ،بفکه کم شمار و به طبقا ت باال
دست جامعه مرتبط هستند.

 -33رهبری در انقالبهای رنگی واحد نیست و چند سر است که هر یك به دلیل
نیوذ نسبی میتوانند بتشی از مردم را به میدان بیاورند.
 -32انقالبهای رنگی بیشتر حرکتی هستند برای تأمین منافع بیگانگان ،لذا پایداری
آنها منوط و مشروط به کسب اجازه از اربابان غیر بومی است( .رسالت)2 :3277 ،

وجوه اشتراک انقالبهای رنگی در ارواسیا ،آسیای مرکزی و قفقاز
انقالب متمفی در گرجستان نشان داد که مردم این کشور خواهان برگزاری انتتابا ت
عادالنه و استقرار حکومت مردم ساالر هستند .و می توانند دولت را مسئول حیظ منافع
مفی خود نمایند .در پی این تحول سیاسی ،دولت جدید گرجستان به اصالحا ت داخفی
مهمی برای مبارزه با فساد و خدما ت رسانی بهتر به شهروندان گرجی اقدام نموده است
که البته هر گونه پیشرفت در این زمینه به حل درگیریها و اختالفهای جدایی طفبانه در
اوستیای جنوبی و آبتازیا بستگی دارد( .امیراحمدیان)4193277،
دومین انقالب رنگی تحت عنوان «انقالب نارنجی» در اوکراین بود که پیروزی مردم
این کشور را در مقابفه با انتتابا ت پر تقفب ریاست جمهوری به ارمغان آورد .نهادهای
جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی با ترتیب دادن تظاهرا ت صفحآمیز در حمایت از
انتتابا ت مردم ساالرانه فعال شدند که البته نقش دولتهای خارجی به ویژه امریکا در
این جریانا ت کامالً آشکار شده است .گرچه امریکا به نامزدهای انتتاباتی یا احزاب
سیاسی خاصی کمك نکرد اما «کمكهای تشویق کننده برای پیشبرد دموکراسی» امریکا
در طول دهة گذشته در وقوع این رویدادها بیتاثیر نبوده است .ماهها پیش از برگزاری
انتتابا ت دولت واشنگتن و برخی دولتهای اروپایی به طور خصوصی یا عفنی به
مقاما ت اوکراین گوشزد می کردند که نحوة برگزاری انتتابا ت ریاست جمهوری آزمونی
برای تعهد اوکراین به دموکراتیك شدن تفقی می شود( .ابوالحسن شیرازی)1493271 ،
تحولی که به نام انقالب الله شناخته شد نیز در واقع نارضایتی و اعتراض اکثریت
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جامعه به وضعیت موجود و مشکالتی که با آن دست به گریبان هستند بود که در قالب
بحران جانشینی و انتقال قدر ت حاکم تجفی پیدا کرد .به عبار ت دیگر ،عمدهترین و
ضروری ترین موضوع مورد توجه مردم در این کشور و دیگر جمهوریهای سابق
شوروی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت زندگی است .موضوعی که عفیرغم تحوال ت
اخیر در این کشور و تغییر حاکمیت آن و با فروکش کردن هیجان اعتراضا ت عفیه
آقایف به سرعت خود را نشان میدهد و رئیس جمهور آینده بایستی به منظور
جفوگیری از بروز بحرانهای جدید برای آن راه حل عمفی ارائه کند و به سرعت رفاهی
نسبی در جامعه به وجود آورد.
بنابراین تا زمان تحقق این وضعیت و به وجود آوردن نهادهای کارای حکومتی و
یافتن راه حفی برای چگونگی توزیع قدر ت مورد قبول همگان در جامعة قبیفهای این
کشور و در همان حال بهبود وضعیت اقتصادی و اوضاع معیشتی مردم ،مشکال ت
سیاست در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
تحوال ت قرقیزستان و «انقالب» اللهای آن گرچه از جنبههای متتفیی همچون
اعتراض به نتایج انتتابا ت و دخالتهای حاکمیت در آن و نیز تسفسل زمانی آنها
شباهتهایی با انقالبهای متمفی گرجستان و نارنجی اوکراین دارد ،اما در همان حال
تیاوتهای اساسی نیز با یکدیگر دارند .نیروی عمده محرك در گرجستان و اوکراین
«تصور سهیم شدن در آیندهای بهتر و اروپایی شدن بود».
قدرتمندترین شعار در خیابانهای تیفیس و کیف «فردا در اروپا» بود و آنها کامالً
آگاه بودند که پیروزی متالیین به معنی باز شدن راه برای ادغام در اروپا بود در حالی
که برای معترضین قرقیز چنین انگیزهای متصور نبوده است.
«انقالب» الله ای قرقیزستان را می توان از یك جهت قیام جنوبیهای همواره
معترض به تضییع حقوقشان توسط شمالیها قفمداد کرد که بایستی در قالب جغرافیای
قدر ت در این کشور تیسیر شود که با نارضایتیهای اقتصادی و عمدتاً نسبت به

وضعیت موجود و ناخشنودی از سیاستمداران حاکم و شتص آقایف تحریك و تقویت
شده بود( .کوالیی )37793277 ،اوج تظاهرا ت و شد ت درگیریها نیز عمدتاً در
جنوب کشور بود و تنها درآخرین روزها به شمال و پایتتت سرایت کرد.اخبار زیادی
نیز وجود داشت که برای انجام تظاهرا ت عمدهای از مناطق اطراف به پایتتت آورده
شده بودند و از این نظر شهروندان بیشکك کمتر احساساتی شبیه دیگر هموطنانشان در
جنوب از خود نشان دادند .خاتمه بسیار سریع تحوال ت و کنارهگیری آقایف از قدر ت و
نقش آفرینی روسیه را نیز در همین راستا می توان جستجو کرد(.بهمن)377-37: :3277،
وجوه اشتراك انقالبهای رنگی در سه کشور گرجستان ،اوکراین و قرقیزستان به
شرح ذیل است که به موارد عمدهآنها اشاره میشود.
-3در هر سه کشور،انتخابات محمل مشترك انقالبهای رنگی بود .از یك طرف
رهبرا ن اپوزیسیون با همراهی مردم خواهان برگزاری انتتابا ت سراسری و آزاد به عنوان
پیش شرط تحول بودند و از طرف دیگر بعد از برگزاری انتتابا ت ،دولت حاکم و
مجری انتتابا ت ،متهم به تقفب در آرای مردم میشد .در واقع انتتابا ت نمادی تحریك
کننده و بسترساز برای بهره گیری از اعتراضا ت گستردهی مردمی در جهت ایجاد تحول بود.
 -3در هر سه کشور ،امریکا و غرب حامی معنوی ،تبفیغاتی و پشتیبانی کنندهی
انقالبهای رنگی بود و حتی خشم روسیه مانع از این حمایتها نگردید .بر این اساس،
در هر سه انقالب،امریکاییها فعال و روسها ناکام و منیعل بودند .در واقع از منظر
تظاهرکنندگان ،امریکا حامی و دوست آنها و روسیه ،دشمن اصفی کشور تفقی میشد.
 -2سیارتتانههای کشورهای غربی در این سه کشور ،به ویژه سیار ت امریکا در
زمان انقالب رنگی یا متمفی با افزایش فعالیتهای خود نقش مهمی را در وقوع
تحوال ت بر عهده داشتند.
 -7گروههای غیر دولتی) (NGOوظییه اصفی بسیج نیروها و سازماندهی
تشکیالتی تودهها را بر عهده داشتند.
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 -2رهبران جنبشهای تودهای از جمفه جنبش کمارا در گرجستان،جنبش جوانان
پورا در اوکراین و جنبش مقاومت جوانان کِل کِل در قرقیزستان ،جمفگی با بنیادها و
مؤسسههای طراح و هدایتگر انقالبهای بدون خشونت در ارتباط بوده و توسط
کارشناسان آن مجموعههاآموزشهای ویژه دیده بودند.
 -1سناریوی براندازی در هر سه کشور دارای رهبرانی بود که به شد ت به سوی
غرب و امریکا گرایش داشتند.
 -4رهبران اصفی انقالبهای رنگی در هر سه کشور ،پیش از وقوع انقالب دارای
سمتهای مهمی چون صدار ت ،وزار ت و یا نمایندگی پارلمان بودهاند .در واقع
میتائیل ساکا شویفی در گرجستان ،یوشچنکو در اوکراین و باقی اف رئیس پارلمان
قرقیزستان از درون حاکمیت ،سر برآورد و شروع به متالیت کردند .بر این اساس
رهبران جناح پیروز بتشی از حاکمیت بودند.
 -7در هر سه کشور با ناکارآمد نشان دادن رهبران موجود ،رهبر متالیان به عنوان
ناجی کشور توسط رسانهها و دستگاههای تبفیغی انقالبیون و هواداران غربی آنها
معرفی میشد.ساکاشویلی در گرجستان،یوشچنکو در اوکراین و کولوف در قرقیزستان
چنین نقشی را در این سناریو بر عهده داشتند.
 -:وسایل ارتباط جمعی به ویژه رسانههای غربی نقش کفیدی را در شکل دهی
افکار عمومی بر عهده داشتند.
 -30بنیادهای غیر دولتی امریکایی -اسرائیفی نظیر بنیاد سوروس و  ...به این
انقالبها ،حمایتهای متتفف مالی ،تبفیغی ،آموزشی و تدارکاتی میکردند و با
اپوزیسیون در ارتباط مستقیم بودند.
 -33بهره گیری از نمادها همچون رنگ نارنجی ،گل رز ،گل الله ،شعارها و ...
برای ایجاد همبستگی اجتماعی از وجوه مشترك این سه انقالب رنگین بود.
 -33هر سه انقالب واجد وصف مسالمت جویانه بودند .به این معنا که نیروهای

انتظامی و نظامی تنها وضعیت را کنترل کرده و برای سرکوب متالیین دست به کشتار
وسیع نزدند.
 -32محاصره و تصرف مراکز دولتی و نقاط حساس کشور نیز از دیگر اقداما ت
مشترکی بود که در هر سه کشور برای فشار به دولت حاکم انجام گرفت( .جمعی از
نویسندگان)374 – 377 :327:،

نتیجه گیری
بهار عربی همه مشتصههای سایر انقالبها را دارد ،اما تیاو تهای مهمی با
انقالبهای رنگی دارد که باعث منحصر به فرد شدن آن می شود .بهار عربی را اغفب با
دوره انتقالی  ۰۰۸۰در اروپای مرکزی و شرقی مقایسه می کنند ،در صورتی که بیشتر
شبیه به انتقالهای دهه  ۰۰۰۲در آفریقای جنوب صحراست .تغییرا ت شدید سیاسی
معموال به صور ت غیرمنتظره رخ می دهند همان گونه که در اتحاد جماهیر شوروی،
آمریکای التین و آفریقا شاهد بودیم .این مسئفه سه دلیل دارد :اول ،نقطه روانی به ستوه
آمدن مردم قابل پیش بینی نیست ،دوم ،کوته بینی که پس از دوره رکود همچنان ادامه
می یابد ،سوم ،مشکال ت ساختاری نظیر این که شرایط برای یك انقالب در دراز مد ت
فراهم شود .زیرا  ۰تیاو ت اساسی بین آنها مشاهده می شود :ماهیت رژیم ،ماهیت
معارضه ،ماهیت جامعه و زمینه خارجی .توضیح این که در شرق و مرکز اروپا ،دولتها
کمونیستی و دست نشانده شوروی بودند .اما در خاورمیانه دولتها واحد و با حاکمیت
ارتش سر کار هستند .رژیمهای عربی ایدئولوژیك نیستند ،ولی بنیان آنها متکی به
شتصیتهاست .در شرق ،انتقالها از جنس اقتصادی و سیاسی هستند ،ولی در جهان
عرب این طور نیست .معارضین در شرق مانند لهستان از ده سال پیش از فروپاشی
تشکل یافته بودند ،ولی در جهان عرب حرکتها خودجوش است و این که معارضین
بتوانند سازماندهی درازمد ت ایجاد کنند یا نه ،سوالی کفیدی و عامفی تعیین کننده در
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پیروزی آنهاست .شرق و مرکز اروپا از فاصفه طبقاتی کمتر و سطح سواد بیشتر
برخوردار بوده ،ولی جهان عرب دچار فقر و بیسوادی و جداییهای اجتماعی
(مسفمان/مسیحی ،سنی/شیعه و  )...است و از انسجام اجتماعی کمتری برخوردار می
باشد .در مورد زمینه خارجی ،مرکز و شرق اروپا خواستار مداخفه غرب بودند و می
خواستند به اتحادیه اروپا بپیوندند ،ولی در خاورمیانه دیدگاه آمریکا همگام با تحوال ت
تغییر کرد و به طرف تایید آنها گرایید ،لکن اعراب مطمئن نیستند که حمایت غرب چیز
خوبی است.پس هر یك از این تیاو تها حاکی از یك تیاو ت عمده بهار عربی با
اوضاع در مرکز و شرق اروپاست .به هر حال بهار عربی با تحوال ت  3:8:شرق اروپا
قابل قیاس نیست .در کشورهای پادشاهی عربی ،انتقال قدر ت به یك رئیس جمهور
مشکل است.
تیاو تهای کفیدی میان دو منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی ،مانند رسانههای
عمومی ،پیشینه فرهنگی و ظرف متیاو ت تاریتی ،وقوع این گونه خیزشها را در
آسیای مرکزی و قیقاز غیرمحتمل می سازد .بی ثباتی در قزاقستان ،اوکراین و گرجستان
در گذشته ،تهدیدا ت مشابهی را به همسایههای آنها تحمیل کرد ،اما دولتهای همسایه
برای مقابفه با تهدید ،دست به اقداما ت پیشگیرانه زدند .روسیه که با تهدید از جانب
برخی مناطق برخورد کرده بود ،با استتدام زور و سرکوب یا تاکتیكهای دیپفماتیك،
خود را از دومینوی خیزش هایی دیگر در امان داشت .درس گرفتن از این تحوال ت می
تواند این رژیمها را قادر سازد تا خیزشهای مفهم از بهار عربی را سرکوب کنند.
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