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گي با تأكيد بر انقالب رز گرجستان هاي رن بررسي نظري انقالب
  در قرقيزستاناي اللهانقالب و 

  
   *اهللا يزداني عنايت

  الملل دانشگاه اصفهان گروه روابط بيندانشيار 
  طاهره اخوان

  الملل دانشگاه اصفهان رشناس ارشد روابط بينكا
  )11/10/1390:  تاريخ تصويب-4/7/1390:  تاريخ دريافت(

  
  چكيده 

اين . گيرد ي در كشورها، هميشه مورد توجه ناظران داخلي و خارجي قرار ميتغييرهاي سياس
اما در عصر جهاني . گيرد تغييرهاي سياسي معموال از راه انقالب، انتخابات، كودتا و جنگ صورت مي

ويژه در دوره بعد از فروپاشي اتحاد شوروي تغييرهاي اجتماعي و سياسي نيز همپاي ديگر  شدن، به
سازي  كراسيدم ن است تا با استفاده از نظريهاي در اين مقاله سعي بر. جهان دستخوش تحول شدمسايل مهم 
گيري از ادبيات قدرت نرم به تبيين نظري انقالب رنگي پرداخته و تناقض ظاهري اين واژه را  و با بهره

راي بهتر توضيح در ادامه ب. الملل در عصر جهاني شدن توضيح داده شود در راستاي تحول در روابط بين
 استفاده  در قرقيزستاناي اللهانقالب هاي انقالب رنگي از دو نمونه انقالب رز در گرجستان و  دادن ويژگي

حاصل شرايط توسعه نامتوازن شود كه انقالب هاي رنگي   در پايان اين نكته را خاطر نشان مي.شود مي
 سوي هاي خارجي از ها و آموزش  و تحريكسو داخلي، مشكالت داخلي و جامعه مدني نسبتا فعال از يك

  . ديگر است
  

  ها كليدواژه
  ، قرقيزستان گرجستان، اي سازي، انقالب رز، انقالب الله كراسيانقالب رنگي، دم
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  مقدمه
. گيرد تغييرهاي سياسي در كشورها، هميشه مورد توجه ناظران داخلي و خارجي قرار مي

اما در . گيرد ب، انتخابات، كودتا و جنگ صورت مياين تغييرهاي سياسي معموال از راه انقال
خصوص در دوره بعد از فروپاشي اتحاد شوروي تغييرهاي اجتماعي و  عصر جهاني شدن، به

هاي  هايي چون جنبش واژه. سياسي نيز همپاي ديگر مسايل مهم جهان دستخوش تحول شد
ز و انقالب رنگي حجم آمي جديد اجتماعي، جنگ نرم، ديپلماسي عمومي، تغييرهاي مسالمت

هاي رنگي بيشتر به  انقالب. خود اختصاص دادند هاي سياسي و اجتماعي را به زيادي از نوشته
شود كه در كشورهاي برجامانده از فروپاشي اتحاد شوروي پس از  سلسله تغييراتي گفته مي

هاي  حكومتها  در اين جمهوري. بركناري انتخابات پارلماني يا رياست جمهوري اتفاق افتاد
ها گرچه  اين حكومت.  بوداقتدارگرا توسط اعضاي سابق حزب كمونيست تشكيل شده نيمه

كراتيك غربي بود، ولي هاي دم هايي آنها نيز حكومت  هدفكراتيك داشتند و شايدظاهر دم
هاي  سو و تمايل دليل  وجود نداشتن فرهنگ سياسي مشاركتي و ضعف جامعه مدني از يك به

رگرايانه و  سال حكومت كمونيستي رهبران در عمل رفتار اقتدا70 حاصل اقتدارطلبانه
هاي مخالف بيشتر خصلت قومي و طايفگي خود را  در اين شرايط گروه. انحصارطلبانه داشتند

هاي گسترده در سطح كشور را به  طلب دروني رهبري اعتراض داشتند و مخالفان قدرت نگه مي
   1.گرفت عهده مي 

. هاي رنگي است گونه كه اشاره شد موضوع محوري تبيين نظري انقالب  هماندر اين مقاله،
هاي متمركز است و دو انقالب كشورهاي قرقيزستان و  بخشي از بحث روي تعاريف و نظريه

ها خواهند بود؛ در اين راستا نخست از تعريف  گرجستان مثالي براي شفافيت بيشتر تعريف
هاي آن با انقالب  هاي انقالب رنگي به تفاوت ن ويژگيكنيم و با برشمرد انقالب شروع مي

عنوان ابزار  بندي جديد، انقالب رنگي را به كالسيك اشاره كرده و در بخش بعدي با تقسيم
درنهايت نيز با برشمردن داليل انقالب رنگي هر دو گروه داليل . كنيم جنگ نرم معرفي مي

 رويكرد آمريكا نسبت به اشاعه انهخارجي و داخلي را عنوان كرده و در قسمتي جداگ

                                                            
 هـاي  هاي رقيب صاحبان قدرت هستند و هدف آنها بيشتر بدسـت آوردن كرسـي          طلب دروني در واقع جناح       قدرت مخالفان. 1

  ). 513، ص 1382بشيريه، (ها قدرت است تا تغيير در سياست
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در اين حوادث هاي غيردولتي غربي  كراسي را با توجه به نقش پررنگ اين كشور و سازماندم
  .كنيم سازي تحليل مي كراسيبا شرح دو نظريه دم

     
  رويكردهاي نظري 
. هستيمهاي رنگي  دنبال يافتن پشتوانه نظري عملكرد آمريكا در مسئله انقالب  در اين بخش به

. سازي است شود، دمكراسي د و در اين بخش بررسي مي قابل توجهي كه وجود دارنظريرويكرد 
اين . شناس فرانسوي است كراسي پير هاسنر جامعهمنظور از دمكراسي در اينجا مثلث طاليي دم

انوني را ، جكومت قانون و آزادي فردي و قمشاركت مردم در تعيين شكل دولت: مثلث سه ضلع
آن تحميل شود و يا از خارج به  تواند از درون جامعه ناشي  كراسي مينيروي محركه دم. ستدارا

مجيدي و سوري، (آميز باشد آميز يا غير مسالمت تواند مسالمت كراسي هم ميشكل و گذار به دم. شود 
  ). 344، ص 1387

وسط ط تدر واقع تحميل حداقل شراي. سازي بيشتر معطوف به خارج است كراسياما دم
سازي تمام  آنچه مهم است در دمكراسي. زي نام داردسا كراتيكنيروهاي خارج از جامعه دم

  گونه كه گفته همان. شود شود بلكه بخشي از آن انتخاب و اجرا مي كراسي عملي نميهاي دم جنبه
اتفاقي كه . سازي تحميل شرايط دمكراسي از خارج به درون جامعه است كراسيشد هدف از دم

 گران، آمريكا درپي آن است تا در حوزه اوراسيا و حتي خاورميانه رخ دهد ر بيشتر تحليلنظ به

(Puddington, 2011, p. 2).سازي در برخي موارد براي تحميل شرايط  كراسي عنوان دم اما از
ل لوييس و به عنوان مثال در مورد آقايف برخي مث. شود هاي نيمه اقتدارگرا هم استفاده مي دولت
 ,Cummings) اي شد سازي رسمي آقايف منجر به انقالب الله كراسييف معتقد هستند دمژورا

2008, pp. 224 -226).وجود   البته هدف توسعه نامتوازني است كه در كشوري مثل قرقيزستان به
  . آمده بود
براي ترويج و گسترش ي است كه آمريكا  گران روند سازي موردنظر بيشتر تحليل كراسيدم

 آمريكا خود بيشتر رؤساي جمهور. كراتيك در مناطق با اهميت ژئوپليتيك داردهاي دم حكومت
خواهان و  اما اين نظر در ميان جمهوري. دانستند كراسي در جهان ميرا موظف به گسترش دم

جرج بوش در سند .  مشهودتر بود سپتامبر11پس از ) پسر(خصوص در زمان جرج بوش  به
هاي اصلي سياست خارجي  كراسي را جزو هدف، ارتقاي دم2006ي امنيت ملي سال استراتژ
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كراسي هاي زيادي را براي گسترش دم  كمكخود را برشمرد و سناي آمريكا نيز در همين سال
 ميليون دالر كمك به كشورهاي آسياي 565اين بودجه شامل . در سراسر جهان تصويب كرد
در همين سال .  براي كشور گرجستان بود ميليون دالر به تنهايي70مركزي و قفقاز و اختصاص 

 ميليون دالر كمك مالي به گروه واكنش سريع جهت شركت در 124در بودجه آمريكا 
   ).344 -345، صص 1387مجيدي و سوري، (يافت هاي رنگي اختصاص  انقالب
  

  تعريف انقالب رنگي
اد و منجر سلسله رويدادهايي كه در كشورهاي اوكراين، گرجستان و قرقيزستان روي د

هاي آنها شد،  ابتدا به انقالب رنگي مشهور شد و از آنجا به محافل علمي  به سقوط دولت
اي در قالب  كنش سياسي جمعي و توده: شود گونه تعريف مي انقالب اين. هم راه پيدا كرد
آميز براي بدست گرفتن قدرت دولت كه درون واحد سياسي مستقلي شكل  درگيري خشونت

درگيري انقالبي . زنند ها دست مي هاي خارج از حكومت به بسيج توده ر آن گروهگيرد و د مي
نيازمند سازماندهي رهبري و ايدئولوژي براي بسيج است و هميشه سطحي از خشونت را 

هاي بزرگ جز تغيير حكومت نتايج كم و بيش عميق  در عين حال انقالب. همراه دارد به
 بنابراين عنصر خشونت و تغيير ).2، ص 1384آدمي، (اجتماعي اقتصادي و فرهنگي هم دارد
هاي مشهور دنيا نيز اين دو نكته  در انقالب. ها است كادر رهبري از عناصر ضروري انقالب

  .شود ديده مي
عنوان ابزار تغيير، نبود  گيري از انتخابات به هاي انقالب رنگي، بهره ترين ويژگي درواقع، مهم

، ناتواني يا تمايل )ن دولت بودندرومخالفان د(حاكم و نيروي مخالف مرزبندي شفاف بين نيروهاي 
نداشتن هنجاري و ساختار رهبران حاكم به استفاده از ابزار خشونت و مداخله آشكار و مستقيم 

هاي رنگي را  هاي روشن انقالب  كاالندادز ويژگي).317، ص 1386واعظي، (نيروهاي بيروني بود
اندكاران  ها بود و باعث شد هم دست كننده اعتراض خابات مشكوك تسريانت: كند اينگونه بيان مي

مخالفان به ابزارهاي فراقانوني . هاي خود را محك بزنند تواناييهاي مخالفان، نامزدكارها و هم 
باف نيز  .(Kalandadz, 2009, 1405) متوسل شدند و هر دو طرف از هرگونه خشونتي پرهيز كردند

عنوان يك  گريزي به كند و معتقد است خشونت ها اشاره مي  اين انقالبر دگريزي به عنصر خشونت
  )Baev, 2011, p. 6( پردازي شد هاي رنگي نظريه  در انقالبمهممفهوم 
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  هاي رنگي  انقالب علت
در رويكرد اول، منشا . در ميان ادبيات موجود پيرامون انقالب رنگي سه رويكرد وجود دارد

نگي، داخلي است و به شرايط سياسي اقتصادي اين كشورها مربوط وقايع منجر به انقالب ر
اي و رقابت  المللي منشا اين وقايع را مسايل منطقه رويكرد دوم با تمركز بر عوامل بين. شود مي

رويكرد سوم تلفيقي است و هر دو عامل داخلي و خارجي را منشا . دانند هاي بزرگ مي قدرت
پس .  اين نيست كه رويكردهاي را بر يكديگر برتري دهيمدر اين بخش هدف. پندارد اثر مي

هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مشترك  بندي ديگري نخست علت اين پژوهش در تقسيم
 دوم بخشدر . كند ميان كشورهاي اوراسيا را كه انقالب رنگي در آنها رخ داده است بررسي مي

قسمت آخر با عنوان كردن دو نمونه انقالب شود و در  اي ارائه مي المللي و منطقه هاي بين علت
  .شود رز گرجستان و انقالب الله قرقيزستان شرايط ويژه هركدام بيان مي

  
  هاي داخلي  علت-الف

  هاي سياسي  علت-1
دانند و بر  هاي رنگي را داخلي مي گران سياسي منشا انقالب بسياري از ناظران و تحليل

در اين راستا تحليل زير كه از زبان يكي از . كنند يد ميناكارآمدي دولت و نارضايتي مردم تأك
جمهور   رئيساف، اسالم كريم. ناظران سياسي منطقه آسياي مركزي و قفقاز است جالب توجه است

يق است و من حمايت غرب را  بسيار عمهاهاي اين تغيير علت: ازبكستان، معتقد است
. ترين عامل است هاي داخلي مهم ارضايتيكند كه حجم ن او اضافه مي. دانم ساز نمي سرنوشت

تنها هنگامي . افزون براين سياست دولت در حوزه اقتصاد دومين عامل سرنوشت ساز است
هاي مهم داخلي كه بدون راه  دليل موضوع  شود كه جامعه به نفوذ خارجي يك عامل جدي مي

  ). 224، ص 1384ساجدوا، (حل بر روي هم انباشته شده باشد، ناخشنود باشد
ها پس از فروپاشي  اين دولت. دولت در منطقه آسياي مركزي و قفقاز جوان و كم تجربه است

اند و عالوه بر آن منشا  سازي را كامل نكرده اند و هنوز روند دولت  تشكيل شدهاتحاد شوروي
در واقع سران احزاب كمونيست در اين كشورها پس از فروپاشي شوروي و . اند داخلي هم نداشته

 تربيت بنابراين روش آنها ناشي از. اند ستقالل اين مناطق، به رهبري كشورهاي جديد دست يافتها
درستي صورت نگيرد و  اين مسئله باعث شده تا چرخش نخبگان به. استدر فضاي كمونيستي 
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در واقع پس از يك دهه از استقالل مردم . امكان مشاركت از پايين براي مردم وجود نداشته باشد
ترين   مهمگران لاين نكته باعث شده تا برخي از تحلي. كنند در حكومت سهيم نيستند س مياحسا

ترين نيروي  در اين رابطه آسلند معتقد است كه مهم. كراسي خواهي بدانندعلت انقالب رنگي را دم
، ص 1384ابوالكازين، (كراسي و آزادي استدم در جهت توسعه دممحركه تمايل و خواست مر

وزي نه فقط مردم، بلكه پيروزي انقالب انتخاباتي در گرجستان نماينده پير: نويسد ل مي ميچ).192
   ).p. 1404) Kalandadz ,2009 ,صورت كلي است كراسي بهدم

مردان  تجربگي نخبگان ذكر اين نكته روشنگر خواهد بود كه بسياري از دولت در ارتباط با كم
راي حل تمام مشكالت كافي است و فقر و كردند  كسب استقالل ب اين كشورها تصور مي

  فروپاشي اتحاد شوروي با انتظارهايعدالتي رو به گسترش در شرايط پس از محروميت و بي
 سازگاري ،دانستند بسياري از نخبگان كه فروپاشي كمونيسم را به تنهايي پاسخ رفع مشكالت مي

رنگي باعث ايجاد هويت ملي در اصل حوادث منجر به انقالب  ).63، ص 1384كواليي، (نداشت
هاي رنگي شايد براي اولين بار در تاريخ احساس واقعي يك  معترضان در انقالب. جديد شد

 ستارهايي برابر، تاريخ خود را ساختند و خوا همه معترضان در موقعيت. ملت بودن را داشتند
دهنده فرهنگ  انها نش در واقع اين مؤلفه. آميز بودند برابري آزادي و مقاومت غير خشونت

كارناوال فقط شكلي از تفريح نيست، بلكه فضاي سياسي بالتكليفي كه همه روابط . كارناوال بود
   ).,p. 200 Zherebkin ,2009(مراتبي در آن معلق هستند  سلسله

مراتبي شديد در نظم اجتماعي  ها پاسخي به سلسله در واقع در قرون وسطي كارناوال
زه در كشورهاي برجامانده از فروپاشي اتحاد شوروي مردم خواهان فئوداليسم بودند و امرو

كراتيك هستند كه اعتراضي بر تبعيض و فساد فراوان هاي  غيردم بري و آزادي در حكومتبرا
سازي  تجربگي و عدم هويت عالوه بر كم ).101، ص 1387پورسعيد، (ها است اين حكومت

. ها نيز عامل ضعف آنها است ظري اين دولت دوگانگي مباني ن،هاي مدرن در اوراسيا دولت
گونه كه اشاره شد رهبران اين كشورها بازمانده حكومت كمونيستي اتحاد شوروي بودند  همان

 بنابراين خال. ولي از سويي خواهان حفظ ژست ليبراليستي دوران پس از جنگ سرد هم بودند
دان درباره شيوه حكمراني مر هويتي در اين ميان وجود داشت كه سردرگمي را ميان دولت

نارشيسم  آ  كه درنهايت بنابر نظر برخي از انديشمندان منجر به)3، ص 1384آدمي، (كرد ايجاد مي
دوگانگي مباني  )309، ص 1386واعظي، (كراسي و آزادي پديد آمدنام دم اجتماعي شد كه به
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امل تشديد ضعف ها خود ع شود و ساختار دوگانه حكومت نظري ساختار دوگانه را موجب مي
هايي مثل نيمه  هاي منطقه آسياي مركزي و قفقاز با نام عموما از حكومت. دولت است

، 5، نيمه ديكتاتوري4، نيمه اقتدارگرا3ساالري غير آزاد ، مردم2ساالر گزينشگر ، مردم1ساالر مردم
ساختار دوگانه اين . شود  ياد مي8، اقتدارگراي رقابتي7، اقتدارگراي انتخاباتي6اقتدارگراي نرم

كه خود از سردرگمي رهبران و نخبگان سياسي در پيگيري يك مبناي نظري براي حكمراني 
در واقع اين كشورها . شود خصوص در زمان انتخابات مي گيرد باعث ضعف دولت به منشا مي

كراتيك خود، اجازه برگزاري انتخابات آزاد و سالم را ليل ويژگي غيردمد در زمان انتخابات به
هاي انتخاباتي و تظاهرات خياباني  كراسي در اعتراضدليل تمايل به تظاهر به دم  و بهدهند نمي

دليل وجود  هاي مدني در اين كشورها به از سويي ديگر، وجود گروه .كنند مردم از زور استفاده نمي
ي و هاي مدني و اجتماعي در روند بسيج سياس اين گروه. كراتيك استهاي دم ژگيعناصري از وي

نارضايتي : نويسد تيلي در اين رابطه مي. ها به سمت تغيير، نقش مهمي داشتند هدايت نارضايتي
از اين رو وجود . شود ندرت منجر به انقالب مي درصورت سازماندهي نشدن و نبود منابع، به

 گيرند كار هها و احزابي كه بتوانند نارضايتي عمومي را در راستاي منافع خود عليه حاكمان ب گروه
كه برخي انقالب رز گرجستان را محصول  تا جايي ).71، ص 1387حاجياني و حيدري،(ضروري است

 ,Manning) دانند  و جنبش دانشجويي كمارا مي2تاوي پيوند همكاري ميان شبكه تلويزيوني روس

2007, p. 1).   
هاي  فشكا. ها در اين رابطه است از مشكالت اساسي اين جمهوريگرايي يك ديگر  قوم

سازي، بلكه يكي از مشكالتي بود كه امكان بروز جنگ  قومي نه تنها عامل تأخير در هويت
نگراني براي جنگ و درگيري در منطقه، خود . وجود آورده بود اي را به داخلي و حتي منطقه
، 1384سنايي، (هاي بزرگ همراه بود ها بود كه البته با موافقت ضمني قدرت عامل پايداري دولت

ها هستند  پي اثبات منشا داخلي انقالب آيد كه در اين مسئله به ياري پژوهشگراني مي). 75ص 

                                                            
1. Semi Democracy 

2. Electoral Democracy 
3. Illiberal Democracy 
4. Semi Authoritarianism 
5. Semi Dictatorship 
6. Soft Authoriatarianism 
7. Electoral Authoritarianism 
8. Competitive Authoritarianism 
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شود مربوط به سياست آمريكاگرايي يا  گونه كه گفته مي المللي آن هاي بين و معتقد هستند انگيزه
 براي نمونهزيرا . گرايي رهبران اين كشورها است، عامل وقوع انقالب رنگي نيست روسيه
نادزه ضد آمريكايي بود، بلكه رژيم او كامال فاسد شده و اعتماد مردم را از دست داده شوارد

رهبران اي، نشاني از تغيير گرايش در  و يا در مورد انقالب الله) 199، ص 1384ابوالكازين، ( بود
 تنها چند روز بعد. درواقع پيامد اين انقالب مخالفت با كرملين نبود. شود انقالب مشاهده نمي

 با روسيه نخواهد  آنهاهاي پيش آمده تأثيري بر روابط اف اعالم كرد اتفاق از وقايع، باقي
اف از مسكو را به نمايش  هاي روس ديدار باقي گذاشت و در ژانويه همان سال رسانه

  ). Ortmann, 2008, p. 370(گذاشتند
ها، از راه  ين دولتدليل رويكرد ضد غربي ا هاي غربي به در اصل مسئله اين نيست كه دولت

هاي كشورهايي چون اوكراين،  دنبال تغيير حكومت دولتي بههاي غير ابزارهاي رسانه و سازمان
دليل  قرقيزستان و گرجستان بودند؛ بلكه در واقع آمريكا در پي تغيير حكومت اين كشورها بود، به

توان گفت كه  ن در اينجا نميبنابراي. زد ناكارآمدي آنها كه البته به منافع اين كشور نيز ضرر مي
كند، بلكه  ها يا نارضايتي فزاينده مردمي وجود انگيزه و دخالت خارجي را نفي مي ضعف دولت

نكته . ساز دخالت خارجي بوده است گونه كه در ابتداي بخش هم آمد، عوامل داخلي زمينه همان
 از انقالب الله در خصوص پس آخر، توجه به بنيادگرايي اسالمي در اين منطقه است كه به

هاي رنگي به جاي  البنخبگان روس پس از انق. قرقيزستان توسط كارشناسان روس انجام شد
 ربط دادنها انگشت گذاشتند و اين كار را با  ثباتي و ضعف دولت خواهي، بر بي كراسيتأكيد بر دم

ير قابل توجهي بر حوادث برقراري اين ارتباط تأث. وقايع قرقيزستان به تروريسم اسالمي انجام دادند
دث كه حوا اي اتفاق افتاد تا جايي انديجان در ازبكستان گذاشت كه حدود يك ماه بعد از انقالب الله

حساب نيامد؛ بلكه كامال مرتبط با تهديد بنيادگرايي  كراسي بهازبكستان ديگر در شمار موج دم
  (Ortmann, 2008, p. 370). اسالمي شناخته شد

هاي  ئي لوزيانين ظهور بنيادگرايي اسالمي در آسياي مركزي را عامل انقالبكه سرگ تاجايي
بنيادگرايي اسالمي توسط برخي از رهبران رويكرد ضد ). 194، ص 1384ابوالكازين، (رنگي اعالم كرد

: الملل قرقيزستان گفت انقالب قرقيرستان اعالم شد و ميخاييل مارچلوف، رييس كميته امور بين
سالمي براي ما بسيار خطرناك است و ممكن است با از دست دادن رژيم سكوالر خود بنيادگرايي ا

توجه به اسالم . (Ortmann, 2008, p. 371)مان در ائتالف ضد تروريسم را از دست بدهيم  جايگاه
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آنها با اين كار با توجه به مشكالتشان در رابطه با . دليل هم نبود تندرو از سوي كارشناسان روس بي
كراسي هاي دم را از گرايشكردند و توجه  لت مركزي تأكيد ميمانان چچن، بر تقويت دومسل

  . كردند خواهانه و ضد فساد معترضان منحرف مي
   

  هاي اقتصادي  علت-2
هاي   نابسامانيهاي رنگي اعتراض به گران معتقد هستند كه علت اصلي انقالب برخي از تحليل

آريل كوئن معتقد است . شود  و ضعف دولت ناشي مياقتصادي است كه از مشكالت ساختاري
مردم فكر . هاي رنگي در حوزه مرزي شوروي وضعيت بد اقتصادي است علت اصلي انقالب

 در واقع حركت از ).192، ص 1384ابوالكازين، (كنند بعد از انقالب وضعيت بهتر خواهد شد مي
شوروي و كسب استقالل اتحاد پاشي  اقتصاد باز و آزاد پس از فروسوياقتصاد بسته دولتي به 

همه اين . وجود آورده است هايي در عرصه اقتصادي شده كه نارضايتي به باعث ناهماهنگي
: كرناي معتقد است.  سوسياليسم بازار رفتندسويكشورها با كمك از مدل توسعه چيني به 

و تحميل ) ها از راه آزادسازي قيمت(ايجاد يك حركت از بازار فروشنده و بازار خريدار
هاي پشتيباني  سازي و پايان دادن به روش از راه خصوصي(محدوديت بر بودجه سنگين 

 بالنچارد هم ).225، ص 1384ساجدوا، (، عامل اصلي ناكارامدي اقتصادي است)مختلف دولتي
از راه بستن و (تقسيم مجدد منابع از قديم به جديد : كند با تأييد مطالب باال اضافه مي

و شكل دهي مجدد به ) هاي جديد هاي قديمي و تثبيت شركت كردن شركتورشكست 
هايي  نارضايتي) گذاري جديد سازي كار، تغيير خط توليد و سرمايه از راه بهينه(هاي موجود  شركت

  ).225، ص 1384ساجدوا، (در سطح عموم پديد آورد
رزهاي جديد، افزايش دليل افزايش م در واقع پس از فروپاشي اتحاد شوروي، بازرگاني و به

هاي بازرگاني غيرقانوني و فروپاشي بازارهاي تجاري قطع شد،  ونقل، پست هاي حمل هزينه
دليل اختالل در دسترسي به مواد اوليه و بازارها صدمه ديد،  توليدهاي صنعتي و كشاوزري به

ريتي ها، كمبود در ساختار مدي ها و خانواده هايي به سبب كاهش در بودجه شركت خسارت
كارامد، محدوديت دسترسي به منابع آب و ذخاير انرژي، مشكالت محيط زيست مثل فاجعه 

هاي داخلي پديد آمد كه به افزايش پيچيدگي  اكولوژيك درياچه آرال و درگيري در جنگ
 كه منجر به )227، ص 1384ساجدوا، (مرحله گذار از اقتصاد مركزگرا به اقتصاد بازار انجاميد
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به اين موارد  مشكالت حمل و نقل موادمخدر را نيز اضافه . نارضايتي عمومي شدفقر، فساد و 
مصرف .  ايران به آسياي مركزي منتقل شده است–تازگي از مسير قديمي افغانستان  كنيد كه به

يافته را افزايش داده  مواد مخدر موج گسترش ايدز را در منطقه به راه انداخته و جرايم سازمان
ونقل نفت از خطوط   درآمدي كه در آينده از راه حمل).p. xvii  Mahnovski ,2006 ,(است

جيحان براي گرجستان حاصل خواهد شد  - تفليس  - باكوخط لوله سوپسا و -موجود باكو 
 سال حمل و 15زيرا كه بنابر، برآوردها براي . كند نيز نقش چنداني در بهبود اوضاع ايفا نمي

 ميليارد آن پرداخت 5/0 بر گرجستان پرداخت خواهد شد كه حدود  ميليارد دالر2/1نقل، فقط 
 .گذاري خواهد بود كه بسيار ناچيز است صورت اعتبارات سرمايه نقدي است و بقيه به

گرجستان اميد اندكي دارد كه تبديل به كشور واسطه حمل و نقل براي انتقال نفت خزر به 
ي مثل قرقيزستان يا تاجيكستان همين روزنه ولي كشورهاي. اروپا باشد و سودي بدست بياورد

بنابراين وجود منابع نفت و گاز نيز نماي شفافي (Oliker, 2003, p. xxii). كوچك را هم ندارند
  . دهد از بهبود اوضاع اقتصادي ارائه نمي

 حتي ،هاي رنگي هستند هاي داخلي وقوع انقالب در مجموع عوامل اقتصادي و سياسي، علت
ي چون كاهش تورم و رشد اقتصادي و يا ريسك پايين اقتصادي در منطقه را كه در اگر معيارهاي

عنوان نكات بازدارنده از انقالب درنظر بگيريم، بهتر است  هاي رنگي به هاي منتهي به انقالب سال
. نبود توازن ميان رشد اقتصادي و توسعه سياسي عامل انقالب رنگي با منشا داخلي معرفي شود

اند و در حوزه فرهنگ و  اند، به سوي اقتصاد بازار رفته ن كشورها توسعه نامتوازن داشتهدر واقع اي
هاي سياسي رشد متناسب با اين فرايند را  اند؛ ولي نظام آموزش تحول عميقي صورت داده

هاي سياسي متناسب با رشد اقتصادي افزايش نيافته و  آزادي). 73، ص 1384سنايي، (اند نداشته
هاي  هاي از دولت شده با محدوديت عمومي كه منجر به باال رفتن تقاضاها و توقعرشد آگاهي 

گونه كه اشاره شد كه  همان. هايي را پديد آورده است رو شد و نارضايتي هاي سياسي روبه آزادي
در واقع . يكي از داليل ترس رهبران منطقه از فضاي باز سياسي بنيادگرايي مذهبي است

سالمي ناشي از حوادث تاجيكستان براي مردم منطقه، پذيرش الزم را در نمايي تهديد ا بزرگ
به اين ترتيب رهبران آسياي مركزي روند گسترش . آورد جهت حفظ ثبات و امنيت فراهم مي

صورت   به)59، ص )ب (1384كواليي، (كردند هاي عمومي را با قدرت بيشتري متوقف مي آزادي
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ويژه وقتي كه با سوء  ثباتي و ستيز دارد، به ي در بيلصهاي اقتصادي، نقش ا كلي نبود فرصت
     ).p. xiv Mahnovski ,2006 ,(مديريت و نبود آزادي سياسي همراه شود

  
  هاي بين المللي  علت-ب 

روسيه ويژه  هاي بزرگ به هاي رنگي رقابت قدرت هاي خارجي بروز انقالب در زمينه علت
رقابت سنتي روسيه و آمريكا در اين منطقه . حث استو آمريكا و بعد از آن چين موارد مهم ب

صورت تاريخي حوزه  منطقه آسياي مركزي و قفقاز به. هاي جنگ سرد است بازمانده رقابت
دليل انرژي و نزديكي جغرافيايي  نفوذ روسيه است و با توجه به اهميت ژئوپليتيك منطقه به

 سپتامبر 11منطقه براي آمريكا پس از از طرف ديگر اين . براي اين كشور اهميت زيادي دارد
هرچند نفوذ، به حوزه نفوذ .  اهميت يافتاسالميدليل مبارزه با تروريسم و بنيادگرايي  به

هاي رنگي در اين  هاي انقالب علت. روسيه رقيب ديرپاي آمريكا هم خالي از اهميت نبود
راي نفوذ آمريكا در اين منطقه را اگر از نظر خارجي به آن نگاه كنيم يا ناشي از تالش ب

كشورها با جايگزيني رهبران مورد نظر يا با ضعف روسيه در جلب همسايگانش پس از جنگ 
در رابطه با نظريه اول الكساندر كاكيا انديشمند سياسي گرجستان . سرد، قابل توجيه است

از معتقد است انقالب رنگي عملياتي در مقياس بزرگ با هدف راندن روسيه از فضاي پس 
   ).196، ص 1384ابوالكازين، (شوروي است

 اما روسيه ، سپتامبر به داشتن پايگاه در آسياي مركزي نياز داشت11در واقع، آمريكا پس از 
توان انقالب رنگي  بنابراين مي. و چين خواهان فشار به آمريكا براي بيرون رفتن از منطقه بودند

هاي آمريكا در آسياي مركزي توجيه  هاي و حفظ پايگا را در جهت شكستن اتحاد منطقه
هاي آمريكايي انقالب رنگي، نقش سفير آمريكا   با فرض ريشه).197، ص 1384ابوالكازين، (كرد

. هاي مدني غيردولتي خارجي اهميت دارد  و سازمان1، بنياد سوروس)ريچارد مايلز(
احزاب مخالف و كمك حمايت بنياد سوروس از :  روز قبل از استعفا اعالم كرد10شواردنادزه 

شود و مسئوالن اين بنياد در  مالي به آنها مداخله مستقيم در امور داخلي كشور محسوب مي
مجيدي و (مقام و جايگاهي نيستند كه در مورد فرايند انتخابات در گرجستان قضاوت كنند

                                                            
1. G. Souros 
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ند هاي غيردولتي خارجي گوناگوني در اين كشورها فعال هست سازمان). 338، ص 1387سوري، 
هاي زير بيشتر  ن كنند، ولي نام سازما هاي آنها استفاد مي كه بيشتر از بودجه فدرال براي فعاليت

خواه   جمهوريكراتيك ملي، انستيتوكراسي، انستيتو دمموسسه وقف ملي براي دم: شود ه ميديد
المللي، بنياد ملي براي  ي بينالمللي وابسته به حزب جمهوري خواه، مؤسسه جمهور بين
المللي، خانه آزادي  كراتيك ملي در امور بينعلق به مادلين البرايت، مؤسسه دمكراسي متمد

  ). 339، ص 1387مجيدي و سوري، (متعلق به جيمز دولسي
گران آسياي مركزي معتقدند، انقالب  از طرف ديگر، بيشتر كارشناسان روسي و تحليل

است كه نتوانست مناطق تحت نفوذ هاي نادرست روسيه پس از فروپاشي  دليل سياست رنگي به
هاي ملي ديگر هم نتوانستند  كه نيروهاي هوادار روسيه در جمهوري تاجايي. خود را حفظ كند

ارمنستان هم آشكارا موافق غرب مانند به روسيه تكيه كنند؛ حتي جمهوري كوچكي 
 حوزه بنابراين آمريكا با هدف تقويت موانع خود در). 202، ص 1384ابوالكازين، (است

اوراسيا، با كمك نهادهاي غيردولتي و تشويق بعضي افراد دولتي مثل سفير اين كشور در منطقه 
دهي و سرعت بخشيدن  نقش آمريكا در اين رابطه جهت. هاي رنگي را هدايت كرد انقالب

در اين رابطه ضعف روسيه در ايجاد جذابيت براي كشورهاي . ها بوده است فرآيند اعتراض
. تأثير نبوده است وپاشي اتحاد شوروي و كمك به رفع مشكالت اين كشورها بيحاصل از فر

 ولي همين كه نقش ،هاي رنگي نقش مؤثري نداشت هرچند روسيه در فرايند انقالب
گونه   همان.هاي اوراسيا است  نشان از موافقت اين كشور با تغيير رژيم،اي هم ايفا نكرد بازدارنده

ي غير دولتي و نهادهاي ها م در اين زمينه محدود به فعاليت سازمانكه اشاره شد نقش آمريكا ه
در بخش پاياني اين . شود هاي مخالف مي كراسي و كمك مالي و فكري به گروهطرفدار دم

  .  كنيم قسمت شرايط اختصاصي دو كشور قرقيزستان و گرجستان را بيان مي
  

  قرقيزستان
ايتي شده بود فساد سياسي خانواده آقايف و آنچه بيشتر از همه در قرقيزستان موجب نارض

المللي  هاي كافي، مشكالت اقتصادي و مسايل بين البته نبود آزادي. هاي اقتصادي بود نابساماني
ترين نظام سياسي منطقه  به هر حال قرقيزستان ضعيف.  مؤثر بودند2005هم در تحوالت سال 

بودند و بافت قومي و طايفگي وفاداري نظام اقتصادي و اجتماعي ملي شكل نگرفته . را داشت
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). 4، ص 1384آدمي، (دانست تر از وفاداري به كشور و دولت ملي مي به قوم و قبيله را مهم
در . هاي قومي ميان اقوام شمال و جنوب بر فرهنگ سياسي آنها نيز مؤثر بوده است درگيري

 اقوام گرچه پذيراي فرهنگ اين. مناطق شمالي اقوامي ساكن هستند كه آقايف هم از آنها است
ها  اما جنوبي. هاي روسيه نزديكتر هستند اند ولي از نظر سياسي به سياست عرب بوده

حوادث چند . تري دارند و گروهي از آنان نيز داراي تفكرات اسالمي هستند هاي ملي گرايش
سالمي اين هاي ا هايي بود كه باعث تحريك و هدايت گروه سال گذشته باتكين و اوش از اقدام

  ).159، ص )ب(1384، كواليي(منطقه شد
 سپتامبر در نظر داشت از فرصت پيش آمده استفاده كند و بر اهميت 11 آقايف پس از 
داد و از راه   را ميحتي وعده تبديل شدن اين كشور به سوييس منطقه. قرقيزستان بيافزايد

 ؛ )85، ص 1387 و حيدري، حاجياني(هاي خارجي بود كراسي در پي جلب حمايتتظاهر به دم
فسادهاي سياسي و اقتصادي ناشي از . اما با اين حال فساد در قرقيزستان قابل چشم پوشي نبود

شكست اصالحات اقتصادي آقايف و تالش براي انتقال قدرت به اعضاي خانواده اش 
هاي  ريدر اين رابطه حتي به دستكا. )193، ص 1384ابوالكازين، (مشكالت را بيشتر كرده بود

المللي  مكرر در قانون اساسي هم پرداخت كه هم موجب فشارهاي داخلي و هم انتقادهاي بين
هاي  در برخورد با چنين وضعيتي آقايف بيش از پيش بر اقتدار خود افزود و محدوديت. شد

 براي سومين بار 2000آقايف در سال . )Cummings, 2008, p. 225(بيشتري اعمال كرد
 و تالش كرد با اصالح قانون اساسي نظام رياست جمهوري را به نظام جمهور شد رئيس

ملكوتيان، ( برمت همچنان در قدرت باقي بماند اوپارلماني تبديل كند تا از راه حزب دختر
   ).252 ، ص1386

ويژه   به الزم به ذكر است كه جامعه مدني در قرقيزستان نسبت به ديگر كشورهاي منطقه
تر بود و به همين دليل در   ضعيف،كه انقالب رنگي در آنها هم اتفاق افتادگرجستان و اوكراين 

در :  معتقد است1تورسونكولف . دانيم اي عوامل خارجي را كمتر مؤثر مي وقوع انقالب الله
هاي غير دولتي مخالفان از منابع خارجي كمتر بهره  دليل فعاليت كمتر سازمان قرقيزستان به

 ,Cummings) ود 2 آكسي2002 بيشتر متأثر از حوادث سال 2005اند و حوادث سال  برده

                                                            
1. B.Tursunkulova 
2. Aksy 
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2008, p. 227) .هاي رنگي در شكل  هاي انقالب الله با ديگر انقالب در اصل يكي از تفاوت
در اوكراين و گرجستان با بسيج عمومي از راه ساختارهاي باال به پايين . بسيج سياسي بود
تاد؛ ولي در قرقيزستان جنبش اعتراضي دستاورد هاي غير دولتي اتفاق اف احزاب و سازمان

به (1حتي سازمان كلكل. وجود آمده بودند اي بود كه توسط نخبگان محلي به هاي ميانه سازمان
تر از  كه جنبش جوانان قرقيزستان بود كوچكتر و كمتر سازمان يافته) معني تجديد حيات

 ضعف .(Tursunkolova, 2008 , p. 351) در اوكراين بود 3 در گرجستان و پورا2جنبش كمارا
دليل سركوب و حذف مخالفان از سوي آقايف،  جامعه مدني قرقيزستان تا آنجا بود كه به

در اين انقالب مردم فقط . مخالفان اين كشور در طول جريان انقالب رهبر مشخصي نداشت
بنابراين . مع كندعلت ناراحتي از آقايف بسيج شدند و رهبري نداشتند تا مردم را دور هم ج به

تري نسبت به همه سياستمداران قرقيزستان  اف نه يك رهبر انقالبي بلكه فقط گزينه مناسب باقي
دهد كه چرا قرقيزستان پس از انقالب  اين مسايل نشان مي). Kalandadz, 2009, p. 1410(بود

ف هم ا همچنان پرآشوب باقي ماند و مسئله توزيع قدرت ميان نخبگان حل نشد و باقي
  .  شكست خورد2007نتوانست مسايل فقر، فساد و جنايت را حل كند و درنهايت در سال 

اختالف و . هاي قومي است هاي بارز قرقيزستان شكاف فرهنگي و اختالف از ديگر ويژگي
 دارد كه استالين براي قرقيزستان 1920اي از دهه  دو دستگي ميان شمال و جنوب سابقه

جايي اقوام و تقسيم سرزمين قرقيزستان آن را به شكل دو تكه  ن با جا بهاستالي. وجود آورد به
ها و امكانات ميان شمال و جنوب هميشه احساس  تقسيم نكردن مناسب مقام. در آورد

هاي منتهي به تحوالت انقالب رنگي با  ها پديد آورده بود كه در سال محروميت را براي جنوبي
 همچنين ).251، ص 1386ملكوتيان، (گرايي اوج گرفته بود مگرايي و اسال گسترش شعارهاي ملي

دليل نزديكي به محل عبور مواد مخدر از افغانستان، در تجارت موادمخدر  منطقه جنوب به
مواد مخدر از افغانستان به مرز قرقيزستان و سپس مسكو و از آنجا به اروپا حمل . دست داشتند

جنوب در اين تجارت سهيم داالن شما به شود كه برخي از رهبران مخالف  يو نقل م
مواد .  اقتصادي قرقيزستان هم قابل توجه بود مشكالت).160، ص )الف(1384، كواليي(بودند

                                                            
1. Kelkel 
2. Kmara 
3  Pora 
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خصوص امارات متحده عربي، قرقيزستان را از اين نظر در  مخدر و قاچاق زنان به خارج به
  ). 253، ص 1386ملكوتيان، (رتبه اول منطقه آسياي مركزي قرار داده بود

در مجموع قرقيزستان تقريبا همه مشكالت اقتصادي و سياسي عامل نارضايتي و وقوع 
يك دولت شبه اقتدارگرا با برپايي يك انتخابات مشكوك باعث شد تا . انقالب رنگي را داشت

مخالفان با الگوگيري از انقالب رز در گرجستان و انقالب نارنجي اوكراين و با استفاده از 
اي را سازماندهي  دار و گسترده هاي دامنه  اكسي اعتراض2000 در حوادث سال تجربه خود

كنند كه در واقع اعتراض به تبعيض در تقسيم قدرت ميان اقوام شمالي و جنوبي بود و 
  . فرار آقايف را منجر شدبه درنهايت 

  
  گرجستان 

 يلي داد جاي خود را به ساكاشو2004در انقالب رز گرجستان شواردنادزه در سال 

(Lendman, 2009, pp. 1-3).هاي قبلي براي توضيح  شكلي كه عوامل گفته شده در بخش  به
كردن حكومت  ضعف دولت مركزي در يكپارچه. كند انقالب رنگي در گرجستان هم صدق مي

هاي آبخازيا و آجاريا و اوستياي جنوبي خواهان  جمهوري. در گرجستان آشكارتر است
. ها و دولت مركزي، مردم را خسته كرده است رگيري ميان اين ايالتخودمختاري هستند و د

 درصد جمعيت گرجستان را غير 30. هاي انقالبيون حفظ تماميت ارضي بود يكي از وعده
تعامالت . اين مسئله بر روي فرهنگ سياسي مردم تأثير داشته است. دهند ها تشكيل مي گرجي

ي تقريبا ثابت را در ميان مردم اين كشور ايجاد كرده و تعارض ميان اقوام متعدد برخي رفتارها
ها در پي  علت نارضايتي و ترس دائمي از تهديدهاي روس  اقوام گرجي بهنمونهعنوان  به. است

ها همچون مانعي بر سر  برعكس اقوام ديگر، به روس. هاي فراملي هستند كسب حمايت
ي پس از به دست گرفتن قدرت در سال ميخاييل ساكاشويل. اند ها نگريسته انحصارطلبي گرجي

 اولين اولويت داخلي خود را احياي تماميت ارضي گرجستان و خاتمه بخشيدن به 2004
  ).26، ص 1388اميراحمديان، (هاي داخلي اعالم كرد طلبي تجزيه

اند به فقر و  اي گريخته هاي منطقه   سيل مهاجران و پناهندگان به پايتخت كه از درگيري
 عدم 2003هاي سال  تاحدي كه در اوج ناآرامي. تصادي گرجستان افزوده استمشكالت اق

مشكالت اقتصادي گرجستان بيشتر ناشي از . رسيد  ماه هم مي6پرداخت حقوق كارمندان به 
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ها از اين كشور، مديريت صنعت و كشاورزي  فروپاشي شوروي است كه با رفتن روس
حتي . شكل مواجه شد و بر بيكاري و فقر افزودها بود با م ها كه بيشتر در دست روس گرجي

 به اين كشور نيز بهبودي در كاهش مشكالت 1990 ميليارد دالري در سال 2كمك خارجي 
هاي  سازي اصالحات ارضي و خصوصي. اقتصادي ايجاد نكرد و با فساد مالي مسئوالن بر باد رفت

به همه . ها اضافه شد و بر نارضايتي ثروتمند انباشت اي اندكي زمين و مزارع، ثروت را دست عده
 در رتبه جهان در 2002-2003توان فساد فزاينده را اضافه كرد كه گرجستان را در سال  اينها مي

   ).244، ص 1386ملكوتيان، (ششم قرار داده بود
 آنها احساس تحقير شدن  توجهي حكومت به وضعيت اقتصادي مردم در گرجستان با بي

توانايي وي در كاستن از فساد خسته بودند ولي ناهاي شواردنادزه و  ستآنها از سيا. داشتند
از سوي ديگر او بيش از . شواردنادزه ظرفيت مردم براي ايجاد دگرگوني را ناديده گرفته بود

شواردنادزه هميشه روابط . ها و غرب از حكومتش دلخوش بود حد نسبت به حمايت روس
از سوي ديگر او با . هايي نيز با هم داشتند  اختالفهرچند دو كشور. خوبي با روسيه داشت

خصوص آمريكا نيز تعامالت خوبي داشت ولي انتظار حمايت همه جانبه از سوي  غرب به
هاي داخلي انقالب   زمينه.اي بود بينانه روسيه و غرب در زمان بحران انقالب رز تصور خوش

ي، مسئله زمين و اقتصاد ناكارامد و ساز هاي هويت ها، خودمختاري، دشواري اقليترز بحران 
ولي درباره نقش عوامل خارجي در بروز اين انقالب بايد به . هاي دولتي بود  فساد در دستگاه

همين عدم .  سفير اين كشور و بنياد سوروس اشاره داشتويژه حمايت پيدا و پنهان آمريكا و به
پا، مجمع پارلماني اروپا، سازمان تأييد نتايج انتخابات كه با حضور ناظراني از شوراي ارو
   .نفس در معترضان شد  بههمكاري و امنيت اروپا انجام شده بود، باعث تقويت اعتماد

هاي فكري به  در اين نمونه هم نقش عوامل خارجي بيشتر تشويق مخالفان و دادن كمك
 اشاره كرد كه در بايد. ها تأثير فراواني داشته است آنها بوده است كه البته در پيشرفت اعتراض

هاي بزرگ  كشورهاي كوچكي مثل گرجستان و قرقيزستان بدون حمايت و تأييد دولت
ها و تعامالت  در واقع اين كشورها بيشتر صحنه رقابت. گيرد تحوالت به سختي صورت مي

در . كنند هاي رقيب هستند كه از هر فرصتي در داخل براي منافع خود استفاده مي سياسي دولت
گيري آمريكا از دولت ناكارآمد شواردنادزه در زمينه اقتصادي  رجستان هم، استفاده بهرهمورد گ

در كل انقالب رز مشكالت رژيم . و سياسي تسريع بخش تغيير دولت در اين كشور شده است
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هاي مكرر در انتخابات، سوء استفاده از قدرت، نبود شفافيت سياسي  گرجستان از قبيل دخالت
حتي . تر كرد ولي نتوانست تحوالت عميقي ايجاد كند آمد را برجستهو حكومت غيركار

 ,Kalandadz)  دادساكاشويلي انقالبي هم غيرپاسخگو بود و رفتارهاي اقتدارآميز از خود نشان مي

2009, p. 1408)انقالب رز را .  در انتخابات بعدي واگذار كرد و درنهايت نيز قدرت را
 ولي در ،باتي خود رسيدندهاي انتخا گرچه معترضان به خواستهتوان موفق نام برد، زيرا  نمي

دولت جديد فقط سالمت انتخابات را بيشتر كرد، . كراسي پيشرفت چنداني نداشتندزمينه دم
هايي براي جلوگيري  منطقه آجاريا را به كنترل درآورد و حكومت را غير متمركزتر كرد وتالش

گرجستان از نبود فرهنگ سياسي . ر را نتوانست حل كندت اما مشكالت عميق. از فساد انجام داد
اما حتي ساكاشويلي انقالبي هم، غير پاسخگو بود . برد مشاركتي و نبود شفافيت سياسي رنج مي

  .)Kalandadz, 2009, p. 1408(دهد ميو رفتارهاي اقتدارآميز از خود نشان 
  

  نتيجه 
هاي رنگي را شكل تحول  الببندي خود از نظرهاي گوناگون انق نوشتار حاضر جمع

مندي از برخي عناصر انقالب و استفاده از  هاي كالسيك قرار داد كه با بهره يافته انقالب
ابزارهاي مدرن براي بسيج سياسي و اطالع رساني به هدف خود كه تغيير رؤساي جمهور 

 و  خشونتنبودهاي رنگي  مشخصه آشكار انقالب. پرسابقه اين كشورها بود، دست يافت
خصوص از طرف زمامداران  در اين تحوالت حداقل خشونت به. سرعت تحوالت بود

 قابل توجه هاي شكل بسيج سياسي و آگاه سازي مردم نيز از موضوع. استفاده شد
هاي اوراسيا ناكارامدي دولت در حل  ترين مشكل دولت  مهم.هاي رنگي است انقالب

ورها با مشكالت اقتصادي و فرهنگي بيشتر اين كش. مشكالت اساسي اين كشورها است
شاهد فساد . تقريبا همه مردم اين كشور احساس تبعيض داشتند. مشتركي دارند

اصله خود را با ديگر كشورها بودند و در جهان كوچك اطالعات امروزي فمداران  سياست
از دهندگان مخالفان از انتخابات مشكوك،  گيري سازمان بهره. كردند  درك ميطور عميق به

هاي اجتماعي  انرژي نارضايتي مردم در جهت تغيير دولت استفاده كرد و در اين راه از شبكه
ها را در عين دور بودن جغرافيايي از نظر  فضاي مجازي كه انسان. مجازي بسيار بهره برد

شد كه هدف مشترك تغيير  كرد و به آنها القا مي اي بسيار به هم نزديك مي فكري و سليقه
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درنهايت انقالب رنگي نوع جديدي از گردش قدرت در ميان . د رادارندوضع موجو
  .   كشورهاي حاصل از فروپاشي اتحاد شوروي با تشويق و حمايت آمريكا بوده است
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