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ثشاًذاصی ًشم هفَْهی اػت کِ دس چٌذ ػبل اخیش ربیگبُ هْوی سا دس ادثیبت سٍاثيثیيالولل
ثِ خَد اختلبف دادُ اػتً .بآساهیّبی دِّّبی گزؿتِ دس ثشخی اص کـَسّبی هٌٌقهِ اٍسآػهیب ٍ
قفقبص ٍ ًَع تحَالت ٍ ؿیَُ تغییشات حکَهتٍ ،رِ ًشمتشی اص اػوبل ًفَر ثِ قلذ تغییش ػهبختبس دس
کـَس هَسد ّذف سا ًوبیبى کشدُ اػت .دس اٍاخش قشى ثیؼتنً ،ظشیِ رذیذی هجتٌی ثهش «ًجهشد ًهشم»
ثشای ایزبد تغییشات دس ًظبمّبی ًبّوؼَ ثب هٌبفغ هلی قذستّبی غشثی اسائِ ؿذ کِ ثِ اًقالة سًگی،
اًقالة هخولی یب اًقالة گلی ،هـَْس ؿذُ اػت .ثشسػی گًَِّبی هختلف اًقالة سًگی ،حکبیهت اص
آى داسد کِ ایي اًقالةّب ثِ ظبّش ثش ثٌیبد خَاػتِّبی فضایٌذُ ػوَهی دس حهَصُ حقهَس ػیبػهی ٍ
ؿْشًٍذی ؿکل هی یبثٌذ؛ اص ایي سٍ ،تجبسؿٌبػی یکی اص ساُّبی ؿهٌبخت دذیهذُّهبی ارتوهبػی دس
کـَسّبی هذل اػت.
دظٍّؾ حبهش ثِ سٍؽ تجییٌی ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تبسیخی -اػٌبدی ،دذیهذُ رذیهذالَقَع
اًقالةّبی سًگی ٍ تجبسؿٌبػی آًْب دس کـَسّبی هذل سا هَسد ثشسػی قشاس دادُ اػت کِ دس ساػتبی
اّذاف اػتشاتظیک قذستّبی ثضسگ ،ثَدُ اػت.

ٍاطگاى کليذی :اًقالة سًگی ،هذاخالت اهٌیتی ٍ اًتخبثبت.

هقذهِ
 .1ػوَ ّیبت ػلوی داًـکذُ ػلَم ػیبػی ،داًـگبُ هبصًذساى
 .2داًؾآهَختِ کبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ ػلَم ػیبػی ،دظٍّـکذُ اهبم خویٌی(سُ)
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قشى ثیؼتن ًبمّبی ثؼیبسی ثِ خَد گشفتِ اػتً .بمّبیی کِ اغلت ثِ تحهَالت حهَصُ
ػلن ٍ فٌبٍسی ثبص هیگشدد .اهب دس حَصُ ارتوبػی ٍ ػیبػی ،یکی اص اكلیتشیي ًهبمّهب «قهشى
اًقالةّب» ثَدُ اػت چشا کِ دس ایي قشى ،اؿکبل هتفبٍت اًقهالة ؿهکل گشفهت ٍ کـهَسّبی
هختلف اص سٍػیِ تب روَْسی اػالهی ایشاى اص آهشیکبی هشکضی تب آفشیقب ٍ اص چهیي تهب کهشُ سا
دس ثشگشفتٍ .یشٍع اًقالة دس ایي ػبلّب تب ثذاى حذ ٍاگیشداس ثَد کِ کـَسّبی دیـشفتِ سا ًیض
دس ثش گشفت ( Brudny, 2012) .دس دِّ  66ههیالدی کهِ سٍصگهبس اٍدگیهشی اًقهالةّهب دس
کـَسّبی آفشیقبیی ٍ آهشیکبی هشکضی ثَد ،رَاهؼی چَى فشاًؼِ ٍ آهشیکب ًیض اػتهشامّهبیی
سا دس خَد دیذًذ؛ اگشچِ ثشخهی اص ایهي اًقهالةّهب هبًٌهذ ؿهَسؽ ػیبّسَػهتبى آهشیکهب یهب
داًـزَیبى فشاًؼِ ،ثٌبثش دالیلی چٌذً ،تَاًؼت اص یک ًَػتبلَطی ارتوبػی ثهب دیبههذّبیی ًهِ
چٌذاى کالى دس ایي رَاهغ فشاتش سٍد ،اهب دس ثؼیبسی دیگش اص ایهي کـهَسّب ،اًقهالة ًهِ یهک
اػتشام ٍ ًِ یک تت صٍدگزس ،ثلکِ چَى ًَفبًی ثٌیبى ثشکي ظبّش ؿذ .دس کَثهب اًقالثیهَى اص
دل رٌگلّب قیبم کشدًذ ٍ دس الزضایش اص دل ثیبثبىّب ٍ كحشاّب ثِ كهحٌِ آهذًهذ ٍ دس ایهشاى،
هشدهیتشیي اًقالة قشى ٍ ًخؼتیي اًقالة اػالمگهشا دس رْهبى ؿهکل گشفهت تهب ایهذئَلَطی
هزّجی ًیض ثِ ػشچـوِّبی اًقالةّب افضٍدُ ؿهَد .ثٌهبثشایي ،تزشثهِ دُّهب اًقهالة دس قهشى
ثیؼتن ٍ خلَكبً اًقالة اػالهی ایشاى ،ایي گوبى سا کِ تلهَس ههیؿهذ دگشگهًَی ٍ اًقهالة
ثؼیبس دس دػتشع اػت ٍ تٌْب کبفی اػهت ثهشای سػهیذى ثهِ آى ،ػهذُای اص خهَد ثگزسًهذ ٍ
خَىّبیی ثش صهیي ثشیضًذ ،خذؿِ داس ػبخت( .اػوبػیلی)1 :1389 ،
قشى ثیؼت ٍ یکن ؿبّذ ثشٍص تحهَالتی رذیهذ دس ػشكهِ ػیبػهی اػهت کهِ سُ آٍسد
فشآیٌذ رْبًی ؿذى دس حَصُ اًالػبت ٍ هقَالتی چَى دهَکشاػهی ههیثبؿهٌذ .یکهی اص ایهي
تحَالت دس ّضاسُ رذیذ ،ثشٍص دذیذُ اًقالةّبی سًگی یب هخولی 1اػت کِ اص دِّ دبیبًی قشى
ثیؼتن آغبص ؿذُ ٍ دس دِّ ًخؼتیي قشى حبهش ،كهَستی حشفهِای ٍ «سًٍهذی دٍهیٌهَیی» سا
هیدیوبیذ( .دَسػؼیذ )7:1387 ،دس ّویي خلَف ،ثؼیبسی اص تحلیلگشاى ػٌَاى ههی کٌٌهذ
کِ کـَسّبی غشثی ٍ ثِ خلَف آهشیکب دس ًهَل ػهبل ّهبی اخیهش ثهب دس دهیؾ گهشفتي
ػٌبسیَی اًقالة ّبی سًگی ،دسكذد ربثِ ربیی آسام سّجشاى حبکن ثش روْهَسی ّهبی ػهبث
اتحبد روبّیش ؿَسٍی ثب ًخجگبى رذیذ ثَدُ اًذ .ایي ػیبػت ثِ دٍ ػلت اػبػی دًجبل ؿذُ
اػت؛ احؼبع تؼل اغلت سّجشاى حبکن ثش روَْسی ّبی ػبث اتحبد روبّیش ؿهَسٍی ثهِ
. Velvet Revolution

1
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سٍػیِ ٍ تالؽ دس رْت حبکن کشدى ًؼل رذیذی اص سّجشاى ٍ ًخجگبى لیجشال ٍاثؼهتِ ثهِ
غشة دس ایي کـَسّب (Baev, 2011: 2-5( .چْبس ًوًَِ ثشرؼتِ ٍ هَفه ایهي اًقهالةّهب،
ػجبست ّؼتٌذ اص كشثؼتبى دس ػبل  2666ػلیِ هیلَؿَیچ ،گشرؼتبى دس ػهبل  2663ػلیهِ
ؿَاسدًبدصُ ،ػبل  2664دس اٍکشایي ػلیهِ یهبًَکَیچ ٍ دس قشقیضػهتبى دس ػهبل  2665ػلیهِ
آقبیف ( .یضداى فبم) 57 :1387 ،
الجتِ ایي سًٍذ دٍهیٌَیی ،تجذیل ثِ رشیبًی هؼ کَع ؿذُ اػت ٍ ایهي اًقهالةّهبی
سًگی ثِ دلیل ػذم دػتیبثی ثِ اّذاف خَد  ،یکی دغ اص دیگشی ثب ؿکؼت سٍثشٍ هیؿًَذ.
ثٌبثشایي دس حبل حبهش ثب یک ػشی تحَالت «دؼب -اًقالة سًگی» 1سٍثشٍ هی ثبؿین کهِ ثهش
تؼذاد چْبس اًقالة هٌشح ؿذُ افضٍدُ ؿذُ اػت)Henenkard, 2012: 23-26( .
ثشخی اص تحلیلگشاى سًٍذ تحَالت دس ػِ روَْسی گشرؼتبى ،اٍکشایي ٍ قشقیضػهتبى سا دس
چبسچَة ثحشاى ربًـیٌی تحلیل کشدُ ٍ هؼتقذ ّؼتٌذ کِ توبهی روَْسیّهبی اػهتقالل یبفتهِ
اص اتحبد روبّیش ؿَسٍی ثِ ًَػی دچبس ایي ثحشاى ثَدًذ ثب ایهي فهشس کهِ ثؼوهی اص ایهي کـهَسّب
هَف ثِ سفغ ایي ثحشاى ؿذًذ ٍلی ثشخی دیگش هَف ًـذُ اًهذ (Welt, 2010: 13-25).دس ػهیي
حبل تجبسؿٌبػی 2یکی اص ساُّبی ؿٌبخت دذیذُّبی ارتوبػی ٍ دس ایي رب اًقالةّبی سًگهی
اػت .ایي اهش سا هیتَاى دس ساػتبی «اًقالةّهبی دهَکشاتیهک» ٍ دس چهبسچَة «ههَد ػهَم
دهَکشاػی» هَسد تَرِ قشاس داد .اگش اًقالة فشاًؼِ دس ػبل  1789سا اٍلهیي هشحلهِ اًقهالة
دهَکشاتیک ثذاًین ،حَادث کـَسّبی اسٍدبی ؿشقی دس  266ػبل ثؼذ اص آى ،یؼٌهی دس ػهبل
 1989سا هیتَاى دٍهیي هَد اًقالة دهَکشاتیک داًؼت .ثؼذ اص ایي هشحلهِ تهبسیخی صهیٌهِ
ثشای گؼتشؽ هَدّبی هذاخلِ دس چبسچَة اًقالةّبی سًگی فشاّن ؿذ) .هتقهی(7:1389 ،
ثٌبثشایي ،هقبلِ دیؾ سٍ دسكذد اػت ثشای دسک ثْتش دذیهذُ اًقهالة سًگهی ٍ ههَد رذیهذتش
اًقالة ّب ،گًَِ ّبی هتفبٍت ایي دذیذُ سا دس کـَسّبی هختلف ثشسػی کٌهذ تهب ثهب ؿهٌبختی
ػوی تش اص ایي ٍقبیغ رذیذ ،چبسچَثی تحلیلی ٍ ًظشی ،اسائِ دّذ.

چاسچَب ًظشی
. Post-Color Revolution
. Typology

1
2
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هفاّين ٍ توْيذات ًظشی دس تاب اًقالب سًگی

دس ادثیبت سٍاثي ثیي الولل ،اًقالة ٍ اًقالةگشی دس ثشاثش اكالح ٍ اكالحگشی هٌشح
هیثبؿذ .اص ًظش كبحت ًظشاى ایي حَصُ هٌبلؼبتی ایي دٍ هقَلِ دس ثشخَسد ثب حکَهت ٍ ًظبم
ػیبػی هؼٌَف هی ؿَد .اًقالة ّب ػوَههبً دگشگهًَی ّهبیی رهبهغ ،ثٌیهبدیي ٍ چٌهذ ثؼهذی
ّؼتٌذ کِ ثِ ؿکل ثؼیذ ٍػیغ تَدُای ٍ ًؼجتبً ػبصهبى یبفتِ ظهبّش ههیؿهًَذ ٍ هؼوهَالً اص
اثضاس خـي ٍ قْشآهیض ثشای تخشیت ٍ تؼخیش یک ًظبم ػیبػی كهَست ههی دهزیشد .ثهش ایهي
اػبع ،اًقالةّب ًؼجتبً ػشیغ ٍ ؿتبثبى اًزبم هیؿًَذ.
2
هفَْم اكالحبت ،1هؼوَالً دس هقبثل اكالح اًقالة هؼٌب هییبثذ کهِ دس آى ،تغییهشات
ثِ گًَِای رضیی دس ًظبم ػیبػی ٍ ارتوبػی ثِ ٍرَد هیآیذ ٍ الضاهبً ّوشاُ ثهب ثؼهیذ ٍػهیغ
تَدُّب ًیؼت .اكالحبت هیتَاًذ تَػي حکَهت ٍ یب هشدم ثِ ًَس ػبصهبىیبفتِ اًزبم دهزیشد.
سٍؽّبی اكالحی ،هؼبلوت آهیض ٍ تذسیزی ّؼتٌذ .تفبٍت اًقالة ٍ اكالح ،هؼوَالً ثب تَرهِ
ثِ کبسثشد یب ػذم کبسثشد خـًَت ،تحَل آسام ٍ تذسیزی یهب ًبگْهبًی ٍ ثٌیهبدی ٍ اػهتفبدُ یهب
دٍسی اص دبسلوبى ٍ دیگش ًْبدّبی ارتوبػی ،هـخق هیؿَد .ثشسػهیّهبی ػویه تهشً ،ـهبى
هیدّذ کِ دذیذّبی ارتوبػی سا ًویتَاى ثِ ػبدگی ثِ دٍ ًیف کبهالً هتوبد تقؼین ثٌهذی
کشد ،اهب دذیذُ اًقالة سًگیً ،وًَِ هـخلی اػت کِ دس آى تشکیجی اص ّش دٍ سٍؽ اًقالة ٍ
اكالح ثِ کبس سفتِ اػت) .یضداى فبم )58 :1387 ،ثٌبثشایي اًقالةّهبی سًگهی ،تشکیجهی اص دٍ
ٍیظگی اكالح ٍ اًقالة سا دسٍى خَد داسًذ .دس كَست توهؼیف ثؼهتشّبی اًقهالة سًگهی ثهِ
ؿیَُّبی ایزبثی ٍ هخجت ،هوکي اػت ایي اًقالةّب ثِ ػَی ؿیَُّهبی اكهالحی هتؼهبدل ٍ
تذسیزی ػَس یبثٌذ ٍ تغییشات دس ًظبم ػیبػی ثِ كَست خبسری ٍ ثب ّوهبٌّگی ٍ ّوشاّهی
ًیشٍّبی حبکن ٍ تَدُّبی هشدم ثبؿذ .دس ایهي كهَست ،تغییهشات ثیـهتش ًهبظش ثهش ههذیشاى،
ثشًبهِّب ٍ ػیبػتّب 3خَاّذ ثَد تب اكل ًظبم ػیبػی.
دس هقبثل دس كَست سادیکبلیضُ ؿذى ثؼتشّبی ارتوبػی اًقالةّبی سًگهی ٍ ثشخهَسد
ؿذیذتش ًیشٍّبی هقبثل ،ؿکبفّبی ػوی تش ،تؼبسمّبی ثیـتش ،سٍؽّهبی خـهيتهش ٍ ًیهض
تغییشات احتوبلی ،ثٌیبدیتش ٍ هؼٌَف ثِ ؿبلَدُّبی ًظبم ػیبػی خَاّذ ؿذ .ایي اًقالةّهب
اگش ثِ ًتیزِ ثشػٌذ ،تغییشات اػبػی دس ًظبم ػیبػهی ثهِ ٍرهَد ههیآٍسًهذ ٍ اگهش ؿکؼهت
1

. Evolution
. Revolution
3
. Politic
2
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ثخَسًذ ،اًقالة سًگی ثِ ػَی اًقالةّبی خًَیي هتوبیل ههیؿهَد .ػهشکَة ؿهذیذ دٍلهت،
هَرت ػکغ الؼول ٍػیغ ٍ خـي تَدُّبی هشدههی ؿهذُ ٍ اًقهالة خهًَیي دس ربهؼهِ ثهِ
ٍرَد هیآیذ کِ هوکي اػت هَف ؿَد یب ػشکَة گشدد( .یضداى فبم )59 :1387،ثش اػهبع
تزشثِ دِّ اخیش اًقالةّبی سًگی دس ًظبم ثیي الولل ثِ ٍیهظُ دس هٌٌقهِ آػهیبی هشکهضی ٍ
قفقبص ،هذاخالت قذستّبی ثضسگ دس ؿکلگیشی ثحشاىّب ٍ دس ًتیزِ ٍقهَع اًقالثهبت سًگهیي
چـنگیش ثَدُ اػت .گبُ دس ثشخی اص ایي کـَسّب خـًَت ػلیِ دٍلت هشکهضی دس یهک یهب دٍ
دٍسُ سیبػت روَْسی ثِ خـًَت ػلیِ قذست ّبی هذاخلِگش فشاهٌٌقِای تغییش کشدُ اػت.
ًگاّی اجوالی تِ تعاسيف اسائِ شذُ اص اًقالب سًگی

اًقالة سًگی یب هخولی ثِ دػتِای اص تحشکبت هشثَى ثِ ّن اًالس هی ؿهَد کهِ دس
ثؼیبسی اص کـَسّبی ثلَک ؿشس ػبث ثهِ ٍقهَع دیَػهتِ اػهتٍ .رهِ هـهتشک ّوهِ ایهي
اًقالةّب ،هجبسصُ هٌفی اػت ٍ دس توبم آًْب یک سًگ یب گل خبف ثهِ ػٌهَاى ًوهبد ٍ ػهوجل
هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ کِ ثِ سًگ یب گل هـهَْس ؿهذُ اًهذً) .ظشدهَس (37:1389،اًقهالة
سًگی اص ؿیَُّبی « ثشاًذاصی ًشم » اػت کِ ًَػی دگشگًَی ٍ ربثِرهبیی قهذستّ ،وهشاُ ثهب
هجبسصُ هٌفی ٍ ًبفشهبًی هذًی سا ؿبهل هیؿَد ٍ ایي ًهَع ًجهشد ثشاًذاصاًهًِ ،هَػی دگشگهًَی
ثذٍى خًَشیضی اػت کِ آى سا ثشای ًخؼتیي ثبس« ٍاػالٍّبٍل » ،سئیغ روَْس دیـیي چهک
کِ دس آى صهبى سّجش هخبلفبى ایي کـَس ثَد ،هٌشح کشدُ اػت .تفبٍت ایي ًَع ًجهشد ًهشم دس
ثؼتش دهَکشاػی کِ ػیبػتوذاساى آى سا اًقالة سًگی هیًبهٌذ ثب ػبیش اًقالةّب دس ایي اػهت
کِ دس ایي گًَِ تغییشات ثٌیبدیي ،خـًَت ٍرَد ًذاسد ٍ یب کوتش ثهِ کهبس گشفتهِ ههیؿهَد ٍ
ثیـتش سٍی حشکتّبی هؼبلوت آهیض ثشای تغییشات ػیبػی تکیِ هیؿهَد .ساثهشت ّلهَی دس
کتبة خَد ثِ ػٌَاى « هجبسصُ ػبسی اص خـًَت ،تبهلی دس ثٌیبدّب » هیًَیؼذ:
" هجبسصُ ػبسی اص خـًَت (اًقالة سًگی) تفبٍت خبكی ثب دسگیهشی ًظهبهی ًهذاسد،
رههضد دس ایههي هههَسد کههِ اػههلحِ ثههِ کههبس سفتههِ دس آى ،هتفههبٍت ٍ هٌحلههش ثههِ ایههي سٍؽ
هی ثبؿذ ( ".اػوبػیلی )7-6:1389
اًقالة سًگی دس تؼشیهف دیگهش ثهِ تغییهش دس ػهبختبسّبی ػیبػهی کـهَسّب اص ًشیه
تظبّشات هؼبلوتآهیض یب هقبٍهتی ثذٍى خـًَت دس ثشاثش یک حکَهت اقتهذاسگشا کهِ ػهشاًزبم
هٌزش ثِ تغییش آى حکَهت ؿَد ،اًهالس ههیؿهَد (.ثْشاههی ) 162: 1389 ،الجتهِ ػهالٍُ ثهش
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ًبمگزاسی فَس ،اكالحبت لٌیفی چَى اًقالة هخولی ،اًقالة گل ػهش  ،1اًقهالة ًهبسًزی،2
اًقالة اللِای ،3اًقالة هیخک یب كَستی ،4اًقالة آثی ٍ 5اًقالة ػهذس 6ثهشای ایهي دػهتِ اص
تحَالت ثِ کبس هیثشًذ) .ػبرذٍا(1384 ،
پيشيٌِ هذاخالت اهٌيتی دس اهَس سايش ٍاحذّای سياسی

ؿَاّذ ًـبى هیدّذ کِ فؼبلیتّبی هخفیبًِ کبهالً هحلَل ػلش رذیهذ ًیؼهتٌذ .دس
چیي دس ػلش خبًذاى چَ ٍ دس یًَبى ٍ ثِ ٍیظُ دس ایتبلیبی ػذُ دبًضدّن ًیض ایي فؼبلیهتّهبی
ػبصهبًذّی ؿذُ ٍرَد داؿت .دس ًظبم دبدؿهبّی ػهذُ ّزهذّن ،هذاخلهِ ثهِ خهبًش اكهَل
ایذئَلَطیک ثِ ًذست اتفبس هیافتهبد ٍ دبدؿهبّبى ػوَههبً تهَرْی ثهِ ػیبػهتّهبی داخلهی
ّوتبیبى خَد ًذاؿتٌذ .ایي سًٍذ ًی ػبلّبی قشى  19ثِ ثؼذ ثب تغییشات فشاگیشی سٍثشٍ ؿذ.
هحَس اكلی کٌؾ کـَسّب سا هَهَػبت ػیبػهت داخلهی ػهبیش ٍاحهذّبی ػیبػهی تـهکیل
هیداد .ایي هذاخالت سا هیتَاى دس ػِ هشحلِ هـبّذُ کشد:
الف) هذاخالت اهٌيتی دس قشى ّجذّن ٍ ًَصدّن

دس قشى ّزذّن ،هذاخلِ ػیبػی ثب الگَی اهشٍصیي هـبّذُ ًویؿهذ .ثهِ ًهَس هخهبل
لَیی چْهبسدّن ثهِ ًهذست ثهشای هذاخلهِ هؼهبئل هشثهَى ثهِ تـهکیالت حکهَهتی ثشیتبًیهب
تًَئِّبیی سا دیسیضی هیکشد .ثِ ّش حبل دس حذٍد صًذگی ػیبػی داخهل دیگهش دٍلهتّهب،
تَرِ اكلی ثِ هؼبئل ربًـیٌی ٍ سٍیذادّبی هشثَى ثِ ػلٌٌت ،هؼٌهَف ثهَدُ ٍ دبدؿهبّبى
تالؿی ثشای ثشاًهذاصی دس رَاههغ خهبسری ثهِ ًهبم اكهَل ایهذئَلَطیک كهَست ًوهیدادًهذ.
حکَهتّب اص فٌَى تشغیت تَدّب یب رٌگ چشیکی کِ اهشٍصُ دس ػیبػت ثهیي الوللهی ػوَههبً
هَسد تَرِ قشاس هیگیشًذ ،ثْشُ چٌذاًی ًویگشفتٌذ ٍ دٍلتّب دس ثشاثش ًفَرّبی خبسری ًفَر
ًبدزیش ثَدًذ .دس قشى ًَصدّن ،الگَی کٌؾ ػیبػی کـَسّب ثب تغییشات فشٌّگهی ٍ ایهذئَطیک
ّوشاُ ؿذًذ کِ ًقؾ هْن ٍ تؼییي کٌٌذُای دس فشآیٌذّبی سقبثت ػیبػی ثهِ رهب گزاؿهتٌذ.
1
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. Purple Revolution
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ثؼیبسی ثش ایي اػتقبد ّؼتٌذ کِ سقبثهتّهبی رٌهگ ػهشد دس ػهبختبس دٍ قٌجهی ،سیـهِ دس
قبلتّبی گفتوبًی ٍ ایذئَلَطیک قشى ًَصدّن داؿت .هذاخلِ ثِ ٍیظُ ثِ ػٌهَاى سٍؽ تـهَی
یب ػشکَة اًقالة ّبیی کِ اص رٌجؾ ّبی لیجشالی یب هلیگشایی ػشچـوِ هیگشفتٌهذ ،ثیـهتش
دس ػذُ ًَصدّن هتذاٍل ؿذ .ثِ ّش حبل ،اكل ػذم هذاخلِ دس اهَس داخلی ػهبیش دٍلهتّهب اص
اٍاخش قشى ًَصدّن ثِ ثؼذ سػبیت ًویؿذُ اػت( .هتقی)12-11:1389 ،
ب) هذاخالت اهٌيتی دس قشى تيستن

الصم ثِ تَهیح اػت کِ دس ثؼیبسی اص ههَاسد ،ایهذئَلَطی ثهِ ػٌهَاى چبؿهٌی کهٌؾ
ػیبػی کـَسّب ثشای هذاخلِ دس اهَس داخلی ػبیش ٍاحذّبی ػیبػی ،تْییذ افکهبس ػوهَهی ٍ
رْتگیشی گشٍّبی اًقالثی هَسد اػتفبدُ قشاس هیگیشد .ػبثقِ هشثَى ثِ ػذُ ثیؼهتن ًـهبى
دٌّذُ ٍرَد رشیبى چـنگیش دس ایي رْت اػت .تقشیجبً دس ًیوی اص حذٍد  266اًقالثهی کهِ
تب هیبًِ ایي ػذُ س دادًذ ،ؿهکلی اص هذاخلهِ خهبسری ٍرهَد داؿهت .دس چٌهیي فشایٌهذی،
اًقالةّبی ػیبػی ثب سٍیکشد ایذئَلَطیک اص اّویت ،هٌلَثیت ٍ کبسکشد ثیـتشی دس ػیبػهت
ثیيالولل ثشخَسداس ؿذًذ .ثِ ػجبست دیگش ،هیتَاى ساثٌِ ػهبصهبًی ثهیي ػهبختبس ًظهبم ثهیي
الولل ،تحَل دس فٌبٍسی استجبًی -سػهبًِای ٍ ّوچٌهیي هذاخلهِ کـهَسّب دس تْیهیذ افکهبس
ػوَهی ػبیش ٍاحذّبی ػیبػی سا هَسد هالحظِ قشاس داد « .اػتیَى کٌذُ » دس هٌبلؼِ سارهغ
ثِ « اًقالة ،رٌگ ٍ هذاخلِ » 67 ،دسكذ تحَل ػیبػی دسٍى سطیوی سا دس فبكلِ ػبلّهبی
1945تب  1973حجت کشد .دس  52هَسد اص ایي آؿَةّبی داخلی ،هذاخلِ یک یب چٌذ قهذست
خبسری ٍرَد داؿت .دس توبهی هذاخالت اًزبم گشفتِ ،قهذستّهبی ثهضسگ ًقهؾ هحهَسی ٍ
تؼییيکٌٌذُای داؿتٌذ )Kende,1991:18( .دس ػهبلّهبی دبیهبًی ػهبختبس دٍ قٌجهی ،ؿهبّذ
افضایؾ هذاخالت آهشیکب ٍ ؿَسٍی دس فوبی سقبثتّبی ساّجشدی ثهَدُایهن کهِ تغییهش دس ًظهبم
ػَػیبلیؼتی کـهَسّبی اسٍدهبی ؿهشقی اص ًشیه ههذاخالت ػیبػهی ٍ ایهذئَلَطیک آهشیکهب،
صیشثٌبی اًقالةّبی سًگی دِّ  96قشى  26ؿذ.

ج) هذاخالت سياسی ٍ اهٌيتی تعذ اص جٌگ سشد ٍ سٍش اًقالب سًگی
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سٍؽّبی هذاخلِ ػیبػی ؿبهل اًقالةّبی سًگی ٍ کَدتب دس ػبلّهبی ثؼهذ اص دّهِ
 96ثب تغییشاتی سٍثشٍ ؿذ .کَدتبی رذیذ دس قبلت « اًقالة سًگی » هؼشفی هیؿَد .ایي سًٍذ
اص ػبلّبی اٍلیِ قشى ثیؼتن دس ادثیبت ػیبػی ٍ اهٌیتی هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت ٍثِ ؿهکل
هذسى گؼتشؽ یبفتِ اػت.
هحبفظِ کبساى 1ػیبػت خبسری آهشیکب ،چٌیي الگَیی سا دس ػبلّبی ًخؼتیي قشى  21هَسد
اػتفبدُ قشاس دادًذ .آًبى اص اًقالة سًگی ثِ ػٌَاى اثضاسی ثشای تؼییش سطین دس ثشخی اص کـَسّب
ثْشُ گشفتٌذ .هذاخالت اهٌیتی -ساّجشدی دس چبسچَة اًقالةّبی سًگی؛ اٍالً اص ػَی آهشیکهب
ٍ کـَسّبی اسٍدبیی هخل اًگلؼتبى ،فشاًؼِ ،آلوهبى ٍ ایتبلیهب ػهبصهبًذّی ؿهذُ اػهت .حبًیهبً،
چبؿٌی ٍ دَؿؾ چٌیي فشآیٌذّبیی ،ثِ ظبّش هبّیت ارتوبػی ٍ دهَکشاتیک داسد.
ثش اػبع چٌیي سٍیکشدی ،اًقالةّبی سًگی سا هیتَاى ٍاکٌـی ًؼهجت ثهِ هَاههغ ٍ
سٍیکشدّبی ًظبم ػیبػی کـَسّبی هختلف دس دٍساى ثؼذ اص فشٍدبؿی اتحبد روبّیش ؿهَسٍی
داًؼت( .هتقی )14-13:1389 ،الجتِ ًگشاًی اص ثشٍص اًقالةّهبی سًگهی تٌْهب ثهِ کـهَسّبی
آػیبی هشکضی ٍ قفقبص هحذٍد ًـذ ٍ ثِ هٌبً دیگش ًیض تؼشی دیذا کشدُ اػت.
هشاحل شکلگيشی اًقالب سًگی
اًقالة سًگی ثشای ارشایی ؿذىً ،یبصهٌذ ثهِ یهک ػلؼهلِ هشاحلهی اػهت کهِ ایهي
هشاحل ثِ ؿشح صیش اػت:
الف) رٌّيت ساصی

هشحلِ ًخؼت ؿکلگیشی یک اًقالة سًگی ،رٌّیتػهبصی گشٍّهی اص افهشاد ربهؼهِ
ّذف ثِ ػوت دزیشؽ اسصؽّبی ثیگبًِ اػت .ایي هشحلِ ثِ كَست تذسیزی ٍ دس ًَل صهبى
دًجبل هیؿَد لزا هیتَاًذ اص ًظش هؼئَالى حکَهت ٍقت کبهالً دَؿیذُ ثوبًذ .ثؼیبسی هؼتقذ
ّؼتٌذ کِ ایبالت هتحذُ آهشیکب دس قبلت « ًشح هبسؿبل » کهِ ػجهبست اص ًهشح کوهکّهبی
ػیبػی ٍ اقتلبدی آهشیکب ثِ اسٍدب دغ اص رٌگ ثیي الولل دٍم ثَد دس ٍاقغ ثِ دًجهبل تهشٍیذ
اسصؽّب ٍ گشایؾّبی آهشیکبیی دس کـَسّبی اسٍدبیی ثَد کِ دس ایي خلَف هَف ّن ؿهذ.
الجتِ اهشٍصُ دس كذد ّؼتٌذ تب اص ًشی ًفَر دس احضاة ٍ سػبًِّهبی رذیهذ ثهِ ایهي اّهذاف
. Conservatisms
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خَد دػت دیهذا کٌٌهذ( .اػهوبػیلی )17:1387،دس ّوهیي ساػهتبٍ ،یلهی ههبصًجشگً ،ظشیهِ
چشخؾ ٍ تـتت رٌّی سا دس استجبى ثب اًقالةّبی ارتوبػی اسائِ دادٍ .ی ثش ایي ثبٍس ثَد کهِ
دس ؿشایي آؿَة ارتوبػی هیتَاى ًوبدّب سا ٍاسًٍِ ػبخت(Tucker, 2007: 26 ( .
ب) ايجاد تشکلّای ساصهاًی هَسد ًياص

دس ایي هشحلِ ،ایزبد تـکلّبی ػبصهبًی ههَسد ًیهبص ثهشای تحشکهبت ههشٍسی اػهت.
تـکلّبی ػبصهبًی تحت ػٌبٍیي حقَس ثـش ،كهیبًت اص آساد ،هجهبسصُ ثهب تجؼهین ٍ تـهکیل
ثشخی تـکلّب.
ج)تعييي سّثش يا سّثشاى

تؼییي سّجش ثشای اًقالة سًگی ،ػهَهیي هشحلهِ ؿهکلگیهشی یهک اًقهالة هخولهی
هحؼَة هیؿَد .ثِ ػٌَاى ًوًَِ ،گَسثبچف ٍ ؿَاسدًبدصُ سّجشاًی ثَدًذ کهِ ثهشای تحشکهبت
غشة ػلیِ اتحبد روبّیش ؿَسٍی ػبث تؼییي ؿذًذ.
ت) ساُ اًذاصی يک جشياى هشخص

ساُ اًذاصی یک رشیبى هـخق ،چْبسهیي هشحلِ ؿکلگیهشی اًقهالة سًگهی اػهت.
ثشای ساُ اًذاصی چٌیي رشیبًی دٍ ساُ ٍرَد داسد:
دس سٍؽ اٍل؛ کـَسّبی غشثی اص ًشی سكذ اٍهبع ٍ تحَالت داخلی کـَس هَسد ّذف ثهِ
دًجبل هـبّذُ ثحشاىّب کویي هیکٌٌذ ٍ دس كهَست هـهبّذُ کهَچکتشیي ثحشاًهی اص آى ثهِ
ػٌَاى حشثِ تجلیغبتی خَد ػلیِ حکَهت ٍقت اػهتفبدُ ههیًوبیٌهذ .دس سٍؽ دٍم؛ ایهي خهَد
کـَسّبی غشثی ّؼتٌذ کِ دس داخل کـَس ّذف ثِ ایزبد ثحشاى اقذام هیکٌٌذ ٍ ثهش اػهبع
آى ،رشیبى ارتوبػی ٍ ػیبػی هخبلف حکَهت ٍقت سا ثِ ٍرَد هی آٍسًذ.
ث) اًتخاب شعاسّای هٌاسة تشای تشسين آسهاىّای اصلی جشياى هخالف

دٌزویي هشحلِ ؿکلگیشی یک اًقالة هخولی ،اًتخبة ؿهؼبس یهب ؿهؼبسّبی هٌبػهت
ثشای تشػین آسهبى یب آسهبىّبی اكلی رشیبى هخبلف اػت .دس ایي خلَف هـهبّذُ ههیؿهَد
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کِ هؼوَالً ػٌبٍیٌی ًظیش دهَکشاػی ،آصادی ،هـبسکت ،حقَس ثـش ،فوٌیؼن ٍ یهب ربهؼهِ ههذًی
ثِ ػٌَاى آسهبىّب ٍ ؿؼبسّبی ایي رشیبىّب تؼییي هیگشدد( .اػوبػیلی)18:1389 ،
اًقالب سًگی ٍ توشکض تش پذيذُ اًتخاتات
هٌظ َس اص ایي ثخؾ ًِ ،تحلیل کـَسّبی دسگیش اًقالة سًگهی ،ثلکهِ اؿهبسُ ثهِ ایهي
ٍاقؼیت اػت کِ الگَی تؼبسم رَیبًًِ ،ی ػبلّبی اخیهش ،دچهبس تحهَل ؿهذُ ٍ كهشفبً ثهِ
ًظبهیگشی هٌزش ًویؿَد .ؿبیذ ثتَاى چٌیي گفت کِ ّضیٌِّبی ثؼیبس ًظبهیگشی ٍ ًتهبیذ
ثِ ًؼجت اًذک آى ،حتی ًئَهحبفظِ کبساى سا ثهِ تؤههل ٍاداؿهتِ اػهت ٍ اص ایهي سٍ ،ارهشای
ًشحّبی کن ّضیٌِتشٍ ،لی ثب ًتبیذ هؤحشتش ٍ ػشیغتش سا دًجبل هیًوبیٌذ.
ثش ایي اػبع ثب تبهل دس رشیبى اًقالةّبی سًگی چٌیي هیتهَاى اػهتٌتبد ًوهَد کهِ
الگَی تبصُای دس حبل هذیشیت ًوَدى اػت کِ ثش هحَسیت « اًتخبثهبت » قهشاس داسد .دس ایهي
الگَی ػولیبتی ،ػؼی هیؿَد تب ثب اػهتفبدُ اص حوبیهتّهبی ههبدی ٍ هؼٌهَی ،فؼهبل ؿهذى
هخبلفیي غیش ًظبهی ،تَػؼِ داهٌِ هخبلفت ثِ اقـبس ربهؼِ ثهب ؿهؼبس کفبیهت اػهتوشاس ٍههغ
هَرَد دس ٍاقغ ،حیخیت دهَکشاتیک ٍ هشدهی ًظبم ػیبػی سا ثِ صیهش ػهئَال ثهشدُ ٍ اص ایهي
ًشی  ،حکَهت یب ثِ ػشکَة یب ثِ هوبؿبت سٍی آٍسد کِ دس ّش كَست ،اّهذاف اػهتشاتظیک
دٍلت هشداى هخبلف ثب ًظبم هَرَد ،ثِ خلَف آهشیکبییّب دس هتضلضل ػهبختي سطیهن ههَسد
ًظش ،تحلیل ؿهَد( .افتخهبسی )36:1387،ثشگهضاسی اًتخبثهبت ،صههبى ثْهشُ ثهشداسی اص ًتیزهِ
اػتشاتظیّبی ثِ ارشاد گزاسدُ ؿذُ تَػي ًظبم ػیبػی ٍ ًشاحبى اًقالة سًگی ثِ كَست تَأههبى
اػت .اگش چِ صهبى اػالم ًتبیذ ،داسای حؼبػیت ٍیظُای اػت ،اهب اص هٌظش ًشاحبى اًقهالة سًگهی،
ًویتَاى ٍ ًجبیذ كشفبً ثش ًتیزِ توشکض کشد .ثذیي هؼٌب کِ ًشح اًقهالة سًگهی ثهشای ایهي هقٌهغ،
ػیبػتّبی هتؼذدی سا ؿبهل هیؿَد کِ دس حبلتّبی هختلف ،ثتَاًذ ثِ اّذاف خَد کهِ ّوهبى
ًْبدیٌِ کشدى اػتشام هذًی ٍ هتضلضل ًوَدى ًظبم اػت ،دػت یبثٌذ( .افتخبسیً )56:1387،ظهش
ثِ ایي کِ ایي هقٌغ ،هیتَاًذ دس قبلت چٌذیي ػٌبسیَی هختلف ثشسػی ؿَد ،تحلیل هؼتقل
آى هزبل دیگشی هیًلجذ.
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اًقالبّای سًگی ٍ ساصهاًذّی جٌگ فشٌّگی
ثِ کبسگیشی چٌیي الگَیی ثیبًگش آى اػت کِ دس ػلش حبهش هیتهَاى اص سػهبًِّهب ٍ
هشاکض تحقیقبتی ثِ هَاصات اقذامّبی دٌْبًی ثشای تبحیشگزاسی ثش ػبختبس ٍ ًظبم ػیبػی ػهبیش
کـَسّب اػتفبدُ کشد .دس ایي ؿشایيّ ،ذف هزوَػِّبی اهٌیتی سا هیتَاى ًیل ثِ «ّظههًَی
فشٌّگی» داًؼت .ایي اهش اص ًشی سػبًِّب ٍ اثضاسّهبی استجهبًی ؿهکل گشفتهِ ٍ صهیٌهِ ثهشای
گؼتشؽ رٌگ فشٌّگی دس ساػتبی ًظبم اسصؿی ٍ ارتوبػی کـَسّبی ّذف سا فشاّن آٍسد.
اًقالةّبی سًگی اص ًشی تْییذ الیِّبی ارتوهبػی ثهش اػهبع قبلهتّهبی فشٌّگهی ٍ
ارتوبػی رْبى غشة ٍ آهشیکب اًزبم هیگیشد .صهبًی کِ ؿشایي ثشای اًتقبل چٌیي هفهبّیوی ثهِ
کـَسّبی ّذف فشاّن ثبؿذ ٍ هٌزش ثِ ادساک ارتوبػی رذیذی ؿَد ،دس آى كَست صهیٌِّهبی
تضلضل دس هجبًی هـشٍػیت ػیبػی ایي کـَسّب فشاّن هیؿَد .ثب تَرِ ثِ هَلفِّبی یهبد ؿهذُ،
ًقؾ ػَاهل هختلف ؿکل دٌّذُ ثِ افکبس ػوَهی سا ههیتهَاى دس ساػهتبی ػهبصهبًذّی رٌهگ
فشٌّگی ٍ ّوچٌیي رٌگ ًشم هَسد تَرِ قشاس داد( .دَػتیيچی)37:1387،
تيپَلَطی اًقالبّای سًگی
ثب تَرِ ثِ توبهی هَلفِّب ٍ فشایٌذّب دس استجبى ثب ًقؾ قهذستّهبی ثهضسگ ثهِ ٍیهظُ
آهشیکب دس ػولیبت دٌْبًی ػلیِ کـَسّبی ّذف ،هیتَاى ثیبى داؿت کِ دس ػلش ههذسى ،ػهِ
سٍؽ ٍ الگَی سفتبسی ،ربیگضیي کَدتب قلوذاد هیؿَد کِ ّش یک اص ایي الگَّهب داسای آحهبس ٍ
دیبهذّبی اهٌیتی ثش کـَسّبی ّذف هیثبؿٌذ .آهشیکب اكلیتشیي هحَس اًقالةّبی سًگهی دس
دٍساى ثؼذ اص رٌگ ػشد هحؼَة هیؿَد .ایي کـَس دس ٍاحذّبی ػیبػی هختلف ،سًٍذّبی
تغییش سطین سا دس قبلت اًقالة سًگی تزشثِ کشدُ اػت .اٍلیي ٍیظگی ٍ سٍؽ سفتبسی آى اػهت
کِ فؼبلیتّبی اهٌیتی اص ًشی ػبصهبىّب ٍ ًْبدّبی غیشحکَهتی ًشاحی ٍ ّذایت هیؿًَذ.
دٍهیي ٍیظگی سا هیتَاى دس استجبى ثب ًقؾ سػبًِّب ٍ اثضاسّبی استجهبًی ثهشای تْیهیذ افکهبس
ػوَهی داًؼت .ػَهیي ؿبخق ًیض هشثَى ثِ ػولیبت دٌْبًی ثشای اّذاف اهٌیتی اػت.
الصم ثِ تَهیح اػت کِ توبهی الگَّبی یبد ؿذُ دس ؿشایٌی اص کبسآهذی ٍ هٌلَثیهت
ثشخَسداس خَاٌّذ ثَد کِ ًقؾ ّن تکویلی ثب یکذیگش سا داؿتِ ثبؿٌذ .اگش کبسگضاساى ػلویهبت
دٌْبًی ٍ رٌگ ًشم ،سٍؽّبی ػِگبًِ یبد ؿذُ سا ثِ گًَِای رذا اص ّن ثِ کهبس گیشًهذّ ،هیچ
گًَِ آحهبس ٍ ًتیزهِای ثهشای کـهَسّبی هذاخلهِگهش ثهِ ٍرهَد ًوهیآٍسًهذ( .دَػهتیيچهی،
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تغییههشات دس ػههٌَح قههذست کـههَسّبیی هبًٌههذ گشرؼههتبى ،اٍکههشایي ٍ
)44:1389
قشقیضػتبى ،ثب تَػل ثِ ّویي ؿیَُ ٍ تحت ػٌَاى اًقالة سًگی ػولهی ؿهذ .رهشد ثهَؽ دس
ػفشی کِ ثؼذ اص اًقالة هخولی ،تحت ػٌَاى گل سص ثِ گشرؼتبى کشد دس هشاػهن ػهخٌشاًی
هیذاى آصادی تفلیغ اظْبس داؿت:
«ایي اٍلیي اًقالة هخولی دس قلوشٍ ػٌتی ؿَسٍی ػبث اػت .ایي حبدحِ سا ػهشآغبص
گؼتشؽ دهَکشاػی دس هٌٌقِ هیداًینً .جبیذ فشاهَؽ کشد کِ قجل اص ٍقَع اًقالة دس ػهشاس،
اٍکشایي ٍ لجٌبى ،اًقالة هخولی ٍاقؼی ،گشیض ًبدزیش ٍ آصادی ،اص دسیبی ػیبُ ثِ ػهَی دسیهبی
خضس ٍ خلیذ فبسع ٍ دٍستش دس حبل ؿکلگیشی ٍ حشکت اػت»ٍ( .فهبیی )166:1389 ،ایهي
ػخٌشاًی هقذهِای ؿذ ثشای گؼتشؽ ٍ سػَ ثشاًذاصیّبی ًشم تحت لَای اًقالة سًگهی دس
یک هحیي رغشافیبیی ٍػیغ کِ تَػي دٍلتّبی غشثی ثِ خلهَف ایهبالت هتحهذُ آهشیکهب،
ّذایت هیگشدد.
اًقالب اللِای (صَستی ،صسد ٍ يا تی سًگ) قشقيضستاى

1

ثشسػی هَقؼیت ّب ًـبى هیدّذ کِ اًقالة اللِای قشقیضػتبى ،ػشیغتشیي اًقهالة دس
هیبى روَْسی ّبی تبصُ اػتقالل یبفتِ ثَد .ثب ًگبّی ثِ تقهَین سخهذادّب ایهي اًقهالة اص 27
فَسیِ  2665تب ػقَى آقبیف دس هذت حذاکخش یک هبُ ( 25هبسع  )2665ثِ ٍقَع دیَػهت.
ثش اػبع ثشسػیّبی ثِ ػول آهذُ ،ایي سخهذادّب ثهِ ؿهذت ههَسد حوبیهت ایهبالت هتحهذُ
آهشیکب ثَدُ اػت (Shairbek, 2012: 30-32) .اػتشامّبی تَدُای کِ ثهِ ٍیهظُ دس ثخهؾ
رٌَثی ٍ فقیشًـیي آى کـَس آغبص ؿذ ثِ ثیکفبیتی دٍلهت دس اص ثهیي ثهشدى فقهش دس کـهَس
هٌشح ؿذ .رٌجؾ هقبٍهت رَاًبى تحت ػٌهَاى «کِهل کِهل» ،گهشٍُّهب ٍ احهضاة ػیبػهی ٍ
ًْبدّبی غیش دٍلتی کِ ثبلغ ثش یکكهذ ٍ ّفتهبد ههَسد اص آًْهب ،هؼهتقیوبً اص ًشیه هَػؼهِ
دهَکشاتیک هلی ،یؼٌی ًْبد ٍاثؼتِ ثِ حضة دهَکشات قشقیضػتبى ،فؼبلیت هیکٌٌذ ٍ ػهشهبیِ
آًْب تَػي رَسد ػَسٍع هیلیبسدس هؼشٍف آهشیکبیی ٍ ػبصهبى کوک هبلی ثشای دهَکشاػهی،
تبهیي هیؿَد ،تَاًؼتٌذ اص گؼؼت هَرَد ثْشُثشداسی ًوبیٌذ( .ػهشف )18 :1387،ثٌهبثشایي،
اًقالة قشقیضػتبى دس دهی هٌبلهت هٌهشح ؿهذُ ٍ تظهبّشات ههشدم ػلیهِ اقهذاهبت دٍلهت ٍ
تب حیشگزاسی غیش قبًًَی ثش ًتبیذ اًتخبثبت دبسلوبًی ایي کـَس سٍی داد .آقبیف ثب هؼشفی ثشًبههِ
. Tulip or Lemon or Pink Revolution

1
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«قشقیضػتبى دبک» کِ اثؼبد دٌذگبًِ آى ؿبهل فٌبٍسی دبک ،آة دبک ،دػتبى دبک ،اًتخبثهبت
دبک ٍ هحیي دبک ثَد ثِ هشدم ایي کـَس قَل داد ثِ خَاػتِّبی آًبى ربهِ ػوهل ثسَؿهبًذ؛
ٍلی ثِ ٍػذُّبی خَد ػول ًکشد ٍ دس ًتیزِ هشدم تٌْب ساُ هَحش ثشای تغییش سطین سا تظبّشات
هذ حکَهتی دیذًذ.
دٍلت ٍاؿٌگتي دس كذد ثش آهذ تب ایي سٍیذادّب سا اص ًـبًِّبی هَفقیت دکتشیي ثَؽ
دس كذٍس اسصؽّبی دهَکشاتیک آهشیکبیی ثِ رْبى هؼشفی کٌذ .دس حبلی کهِ تهب چٌهذ ػهبل
قجل اص آى ،آقبیف ثِ ػٌَاى یکی اص هتحذاى آهشیکب دس آػیبی هشکضی ؿٌبختِ هیؿذ .آقهبیف
ثب قشاس دادى آهشیکب دس ثشاثش سٍػیِ دس تالؽ ثَد قذست خَد سا افضایؾ دادُ ٍ هَهغ ػیبػهی
خَد سا تخجیت ًوبیذ( .لٌیفیبى)266:1384 ،
ثِ ًظش هیسػذ سًٍذ تحَالت روَْسی قشقیضػتبى سا ههیتهَاى دس چهبسچَة ثحهشاى
ربًـیٌی تحلیل کشد .ایي کـَس دس ثحشاى تغییش ًؼل حبکوبى یب ربًـهیٌی ،یؼٌهی تفهَین
قذست ثِ ًؼل ثؼذی دچبس هـکالت هتؼذدی ؿذُ اػت .قشقیضػتبى یکهی اص روْهَسیّهبیی
اػت کِ ثبصی ربلت «اًتقبل قذست» دس آى سٍی دادُ اػت .ایي کـهَس ثهِ ػٌهَاى کـهَسی
آػیبیی ،داسای دبسلوبًی افؼبًِای قلوذاد هیؿذ یؼٌی اهکبى ثحجّهبی آصاد دس دبسلوهبى ایهي
کـَس ثِ گًَِای هْیب ثَد کهِ لقهت افؼهبًِای گشفتهِ ثهَد .ثهِ ٍیهظُ دهغ اص اػهتقالل ایهي
روَْسی ،رشیبىّهبی ػیبػهی هَرهَد ثهِ حهذی اػهتقالل ػوهل داؿهتٌذ کهِ دس رشیهبى
رٌگّبی داخلی اصثکؼتبى ،ثخؾ ػوذُای اص هخبلفبى ٍ سٍؿٌفکشاى تبریک ثهِ قشقیضػهتبى
هْبرشت کشدًذً .کتِ ربلت ایي اػت کِ دشٍتکل ػیبػی آؿتی هلهی ثهیي ًیشٍّهبی هلهی ٍ
اػالهی دسگیش رٌگ داخلی تبریکؼتبى ،ثیي دٍلت ٍ ًیشٍّهبی هخهبلف دس ؿهْش ثیـهکک ٍ
صیش ًظش آقبیف ثِ اهوبد سػیذ؛ یؼٌی اػتجبس ػیبػی آقبیف ،تفکش ٍ هـهی آصادی خَاّبًهِ ٍی
ثِ گًَِای ثَد کِ دس هٌٌقِ آػیبی هشکضی هخبلفبى دٍلت تبریکؼتبى ثِ اٍ اػتوبد داؿهتٌذ.
آقبیف ،ػبل  2662سا ػبل «حقَس ثـش» ٍ ثب ارشای ثشًبهِّبی هختلف ،ػبل  2664سا ػهبل
«رٌجؾ ارتوبػی ٍ حکَهت خَة دس قشقیضػتبى» ًبم گزاسی کشدُ ثَد .اهب آًچِ چْهشُ ٍی
سا دس داخل کـَس هٌفی هیکشد ،تؼبسهبت قَهی داخلی قشقیضػهتبى ثهَد کهِ ثهیي ؿهوبل ٍ
رٌهَة ثهِ رشیهبى افتهبدُ ثهَد( .هَػهَی )157-154 :1384 ،ػهالٍُ ثهش ًهضاعّهبی قههَهی،
قشقیضػتبى ٍ ػؼگشآقبیف ثب هـکالت ػذیذُای دس اهَس قوبیی ٍ فؼبد اقتلبدی سٍثهشٍ ثَدًهذ ٍ دس
ػیي حبل ،ثشًبهِّبی اكالحی ٍی دس خلَف اقتلبد ،دائوبً ثب هخبلفتّهبی دبسلوهبى سٍثهشٍ ثهَد.
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چَى ایي کـَس اص ساًتّبی ًجیؼی صیبدی ثشخَسداس ًجَد ،هزجَس ثهَد تهب اص کـهَسّبی قذستوٌهذ
ّوچَى ایبالت هتحذُ آهشیکب ،اػتقشام ًوبیذ .ثشًبهِّبی اكالحی آقبیف هٌزش ثِ کهبّؾ ؿهذیذ
تَلیذات كٌؼتی ٍ کـبٍسصیٍ ،رَد تَسم ،فؼبد ،فحـب ٍ ػبیش هـکالت ػیبػی ٍ اقتلهبدی ؿهذ ٍ
ایي هَاسد ،ؿشایي سا ثشای حشکتّبی هذ حکَهتی فشاّن کشد( .کَالیی ،الف)183 ،1384،
هتیَ فشیضس دس کتبة قذست ًشم ٍ اهسشاتَسی (قلوشٍ) آهشیکب هیًَیؼذ:
« اًقالة سًگی دس قشقیضػتبى سا ثبیذ " اًقالة لیوَیی " داًؼت؛ صیشا اص یک ػَ گشٍُّهبی
ارتوبػی ،کٌؾّبی ػیبػی خَد سا ثذٍى ّشگًَِ تغییش رٌّی ٍ ادساکهی ثهِ اًزهبم سػهبًذًذ ٍ اص
ػَیی ،صهیٌِ ثشای تلوین گیشی ٍ هـبسکت ًخجگبىً ،قؾ تؼییيکٌٌهذُتهشی دس هقیهبع کهٌؾ
گشٍُّبی ارتوبّی داؿتِ اػت ٍ چَى تغییش ارتوبػی ثش اػبع کٌؾ فشاگیش گشٍُّهبی ػوهَهی
ثَدُ اػت ،اًقالة سًگی اص سًگ ٍ رالی ثیـتشی ثشخَسداس گـتِ اػت »)Fraser, 2005: 91( .
دس ًْبیت ثب اػتشامّبیی کِ دس  25 ٍ 24هبسع دس اًشاف کب سیبػت روَْسی كهَست
گشفت ،قذست اص آقبیف ثِ ثبقییف اًتقبل یبفت (Kramer, 2010: 6 ( .دس ؿهشایٌی کهِ اههبکي
دٍلتی ٍ دفتش سیبػت روَْسی تَػي هشدم تؼخیش ؿذ ٍ ػؼگش آقبیف اص کـَس فشاس کشد.
دس طاًَیِ  5002یک هبُ دیؾ اص ثشگضاسی اًتخبثبت دبسلوبًی دس قشقیضػهتبى کهِ
ًتبیذ آى دس ًْبیت هٌزش ثِ ػشًگًَی آقبیف گشدیذ ،سئیغ روَْس قشقیضػتبى دس ػفشی ثِ
هؼکَ حوبیت سٍػهیِ دس رْهت رلهَگیشی اص تکهشاس ػهٌبسیَی اٍکهشایي ٍ گشرؼهتبى دس
قشقیضػتبى سا خَاػتبس ؿذ .دس ّوبى صهبى ثشخی اص ًـشیِ ّبی سٍػی ثش هشٍست حوبیت اص
آقبیف تبکیذ کشدًهذ )Rondeli, 2000( .ثهب ٍرهَد ایهي ،اًقهالة سًگهی دس قشقیضػهتبى ٍ
حکَهت ثبقی یف هبًذگبس ًـذ ٍ ثؼذ اص گزؿت دهٌذ ػهبل اص دٍساى سیبػهت روْهَسی ٍی،
ثؼیبسی اص ؿْشًٍذا ى ٍ هخبلفبى دٍلت سا هتقبػذ ػبختً ،هی ایهي ههذت ،اٍ ًهِ تٌْهب ثهِ
ٍػذُّبی خَد ػول ًکشدُ اػت ،ثلکهِ ٍههؼیت کـهَس ثؼهیبس ٍخهینتهش اص دٍساى سیبػهت
روَْسی آقبیف ؿذ )Nichol, 2010: 14-21( .ثبقی یف ّش چٌذ دس چْبسهیي دٍسُ سیبػهت
روَْسی دس ػبل  5002تَاًؼت ثَد دس اًتخبثبت سیبػت روَْسی ثِ دیشٍصی ثشػذ ٍ حذ
ًلبة الصم سا کؼت ًوبیذ ،اهب هخبلفبى دٍلت ٍ ػبیش کبًذیذا ّبی سقیت ٍیً ،تبیذ اًتخبثبت
سا ًسزیشفتٌذ ٍ دػت ثِ اػتشام صدًذ .دغ اص تـکیل رٌجؾ ٍاحذ هلی قشقیضػتبى ٍ اتحبد

ثب ػبیش احضاة هخبلف ،اػتشام ٍ ًبفشهبًی ّب ػلیِ حکَهت اص  52ههبسع  5000ثهِ ًهَس
هٌؼزن ؿکل گشفت ٍ هَرت ثشاًذاصی دٍلت ؿذ(Chotaev, 2010( .
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ثِ ًَس کلی تحَالتی کِ هٌزش ثِ ػشًگًَی دٍلت ثبقییف ؿهذً ،ـهبى ههیدّهذ ّهش
چٌذ ؿبئجِ دخبلت خبسری ٍرَد داسد ،اهب هزوَػهِ ػَاههل داخلهی صیهش دس ایهي اػتشاههبت
تبحیشگزاس ثَد :هؼف ػبختبسّبی ػیبػی ایهي کـهَسًْ ،بدیٌهِ ًـهذى دهَکشاػهی ٍ تَػهؼِ
ػیبػی دس قشقیضػتبى ٍ اػبػبً ثحشاى اًتقبل قذست ٍ ثحشاى َّیتی کِ دغ اص فشٍدبؿی اتحبد
روبّیش ؿَسٍی دس ایي کـَس ٍ ػبیش روَْسیّبی آػیبی هشکضی ثِ ٍرَد آهذُ اػت .دس چٌهیي
ؿشایٌی ،دـت کشدى ثبقییف ثِ ّوشاّبى خَد دس اًقالة اللِ ٍ تـذیذ اختالفّب هیهبى هقبههبت
حبکن ،ثؼتش الصم سا ثشای ثشٍص تٌؾّبی داخلی افضایؾ دادُ ثَد ثِ ٍیظُ ایي کهِ هخبلفهبى هؼتقهذ
ثَدًذ کِ هٌبكت دٍلتی ثِ اًشافیبى ٍ افشاد خبف ًبیفِ حبکن تؼل هیگشفت ٍ ثهبقییهف تهالؽ
داؿت هبکؼین ،دؼش خَد سا ثِ قذست ثشػهبًذ (Beissinger, 2007: 259).دس چٌهیي ؿهشایٌی
ًقؾ دخبلت ػَاهل خبسری حبئض اّویت ثَد .یکی اص ًکبت قبثل تَرِ ػهذم دسگیهشی رهذی
دلیغ ثب هخبلفبى دس هقبثل کب سیبػت روَْسی ٍ گشیختي اص هحهل حبدحهِ ثهَدّ .هش چٌهذ
دسگیشی هخبلفبى ثب گبسد ٍیظُ کب خـًَت ثبس ثهَد ،اههب تؼهلین ثخهؾّهبی هیهبًی ٍ دهبئیي
ػبختبس حبکن هَرت تؼشیغ تغییش دٍلت دس قشقیضػتبى گشدیذ کِ ثهِ ًهَػی ؿهبئجِ دخبلهت
ػبهل خبسری سا ًیض تقَیت هی کٌذ .ثب تَرِ ثِ ٍاکٌؾ آهشیکب ٍ دس هقبثهل اػهتقجبل هقبههبت
کشهلیيً ،ویتَاى حوبیت هؼٌَی سٍػیِ اص تحَالت قشقیضػتبى سا ًبدیذُ گشفت.
صهبًی کِ هقبهبت سٍػیِ ثب اػالهیِ ٍ ثیبًیِ ّبی دیسلوبتیک ،ثِ ظبّش خَد سا اص تحَالت
قشقیضػتبى هجشّا ٍ ثی ًشف اػالم ًو َدًهذ ،حوبیهت آهشیکهب اص ثهبقی یهف ،دس ؿهشایٌی کهِ ٍی
هتشكذ افضایؾ قذست ؿخلی خَد ثَد ،هَرت اًضربس هشدم قشقیضػتبى اص دٍلت آهشیکهب ؿهذ ٍ
سًٍذ تظبّشات ٍ قیبم ّب ػلیِ سیبػت روَْسی ثِ اٍد خَد سػهیذ(Cooley, 2010: 63-69( .
هزوَػِ ؿشایي ٍ ػَاهل داخلی ٍ خبسری کِ ػجت دگشگهَى ؿهذى اًقهالة اللهِای
قشقیضػتبى ؿذًذ ػجبست ّؼتٌذ اص ثحشاى اقتلبدی ٍ ػذم اًزبم ٍػذُّبی اقتلهبدی ،ثحهشاى
اًشطی ،افضایؾ فؼبد ،کبّؾ ػٌح سفبُ ػوَهی ،قجیلِ گشایی ٍ ًهضاع اقهَام ؿهوبل ٍ رٌهَة،
هخبلفت ؿخلیتّبی ػیبػی ثشرؼتِ ،دخبلت ٍ سقبثت سٍػیِ ٍ آهشیکب دس قشقیضػتبى ،ػذم
سػبیت حقَس ثـش ،خَیـبًٍذػبالسی ٍ حکَهت دیکتبتَسهآثبًهِ ،گؼهتشؽ ثیکهبسی ،افهضایؾ
قیوت ػَخت ّب ٍ گؼتشؽ ًش تَسم ٍ غیشُ( .صیجبکالم ٍ دیگشاى )47 :1389 ،اص آًزبیی کهِ
ایبالت هتحذُ آهشیکب دس اختالفافکٌی هیبى اقَام داخلهی کـهَسّهب دس ًظهبم ثهیي الولهل هْهبست
ٍیظُای کؼت کشدُ اػت ،هیتَاى سفتبس آى سا دس قشقیضػتبى ًیض هـبّذُ کشد .هٌـهبد هٌبصػهبت دس
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قشقیضػتبى کِ دس صهبى اًتخبثبت ظبّش هیؿَد ،هٌبصػبت قَهی ٍ یب قَهیتگشایی اػت کِ ّش یهک
ثشای دػتیبثی ثِ قذست دٍ قٌت ؿوبل ٍ رٌَة سا تـکیل دادُ اًذ(Raey, 2012: 2-6) .
ثٌبثشایي دس ثشسػی تحَالت قشقیضػتبى دس چٌیي ؿشایٌی« ،سصا آتٌجبیَا» 1ثب اػهتفبدُ
اص هزوَػِ ػَاهل فَس ٍ ًیض حوبیتّبی داخلی ٍ خبسری ٍ ًیض ؿکلدّی رٌبحّبی هخهبلف
ثب دٍلت ثبقییف ،قذست سا دس دػت گشفهتً .قهؾ آتٌجهبیَا دس ػهقَى اًقهالة اللهِای داسای
اّویت هحَسی اػت( .صیجبکالم ٍ دیگشاى )35 :1389 ،ثب سٍی کبس آهذى سئهیغ دٍلهت رذیهذ
«سصا آتٌجبیَا» کِ اص فؼبالى ػبث ػیبػی حضة کوًَیؼن ثِ حؼبة هیآیذ ،ایهي کـهَس ٍاسد
هشحلِ رذیذی اص تحَالت ؿذ .هشدم ایي کـَس ػلت هحَسی ًبثؼبهبًیّب ٍ ثحشاىّهبی چٌهذ
ػبلِ سا ػالٍُ ثش ػَاهل داخلی هٌشح ؿذًُ ،بؿی اص هذاخلِگشایی ثیگبًگبى ٍ یب ثشاًذاصی ًهشم
ػٌَاى هی کٌٌذ .ثب تَرِ ثِ ػبثقِ ًتبیذ هؼکَع تالؽ آهشیکب ٍ هتحذاى آى دس ایي کـَس ،دس
ػٌبسیَی رذیذ تالؽّبی دٌْبًی ثشای اختالف افکٌهی هزهذد هیهبى اقهَام هختلهف دس ایهي
کـَس ّوچٌبى اداهِ داسد .ایبالت هتحذُ آهشیکب اص دٍلت ّبی حبکن قشقیضػهتبى کهِ ثتَاًٌهذ
«هٌبفغ هلی» 2آهشیکب سا ثْتش تبهیي کٌذ ،حوبیت ثیـتشی ثِ ػول هیآٍسد.
اًقالب گل سص گشجستاى
تحَالت گشرؼتبى ،تغییشات ٍ دگشگًَیّبیی سا هٌزش ؿذ کِ ثِ اًقهالة هخولهی یهب
گل سص هؼشٍف ؿذ ٍ اص آى ثِ ػٌَاى سٍیذادی هْن دس کـهَسّبی هؼهتقل هـهتشک الوٌهبفغ
ثبصهبًذُ اص فشٍدبؿی اتحبد روبّیش ؿَسٍی ًبم ثشدُ هیؿَد ٍ ٍقَع حَادث ثؼذی ثش اّویت ٍ
ًقؾ تبحیشگزاس آى افضٍدُ اػت( .حبفظی ،الف)33:1384،
تحَالت ػبل  2663گشرؼتبى اص ایي سٍ «هخولی» ًبهیذُ هیؿَد کِ تغییهش دٍلهت
گشرؼتبى تَػي هخبلفبى ثذٍى خًَشیضی سٍی داد .چگًَگی س دادى ایي تحَالتً ،یبصهٌهذ
. Roza Isakovna Otunbayeva
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یکی اص ؿبخلِّبی هٌبفغ هلی آهشیکب دس ایي کـَس ٍرَد حبکوی اػت کِ ثتَاًذ اص دبیگبُ «هبًبع» حشاػت ثِ ػوهل

ثیبٍسد ،اهب دس آخشیي تحَالت ایي کـَس ،سئیغ روَْس قشقیضػتبى دس دیذاس ثب ػفیش آهشیکهب دس ثیـهکک ثهِ ٍی گَؿهضد
کشد کِ دبیگبُ ًظبهی هشکض حول ٍ ًقل ًظبهی آهشیکب دس فشٍدگبُ «هبًبع» ثبیذ تب ػبل  2102تؼٌیل ؿهَد .ثهش اػهبع
گضاسؽ ّبی دٌتبگَىّ ،ش هبِّ ّ 01ضاس ػشثبص ٍ  111تي هحوَلِ ًظبهی اص ایي دبیگهبُ ثهِ افغبًؼهتبى ٍ هٌٌقهِ هٌتقهل
هیؿَد .حذٍد  0211دشػٌل ًظبهی ًیض دس ایي دبیگبُ ػبکي ّؼتٌذ( .ػشٍیغ رْبًی ایشاى)0931 ،

اًقالبّای سًگی ٍ تشاًذاصی دٍلتّای هذل (هطالعِ تيپَلَطی کشَسّای هذل)43 /

سیـِیبثی ػَاهل آى اػت کِ ثِ ثحشاىّبی چٌذ ػبلِ دس هؼبئلی چَى توبهیت اسهی ،سکهَد
اقتلبدی ،ثیکبسی ،ثذّیّبی خبسریً ،بسهبیتی داخلیٍ ،رَد سؿَُ ٍ فؼبد دس دػهتگبُّهبی
دٍلتی ٍ ثشخی هؼبئل دیگش هشتجي اػت( .اهیش احوذیبى )56-49:1384 ،گشرؼتبى دهغ اص
اػتقالل ثب ٍسؿکؼتگی ٍ سکَد دس ثخؾ تَلیذات كٌؼتی سٍثشٍ ؿذ .هؼیشّبی حول ٍ ًقل ٍ
استجبى ثب سٍػیِ ثِ دلیل هٌبصػبت دس هٌبً ؿوبل کـَس هؼذٍد ؿذًذ .رٌگ روَْسیّهبی
آرسثبیزبى ٍ اسهٌؼتبى ػجت ؿذ تب خٌَى اًتقبل ًفت اص روَْسی آرسثبیزهبى دچهبس آػهیت
ؿًَذ ٍ اًتقبل ًفت ثِ گشرؼتبى هتَقف ؿَد .دس ػیي حبل هقبهبت تفلهیغ ثهشای اكهالحبت
اقتلبدی اًگیضُای ًذاؿتِ ٍ دچبس سخَت ثَدًذ .ایي اهش ػهجت گـهت تهب قبچهبس ٍ هؼهبهالت
صیشصهیٌی افضایؾ یبثذ ٍ تَسم سٍ ثِ فضًٍی گشایذ .هزوَػِ ػَاهل رکهش ؿهذُ ،صهیٌهِ سا ثهشای
ثشٍص ًبآساهیّب هْیب کشد( .رٌیذی )76-74:1386 ،هشدم گشرؼهتبى ثهِ دًجهبل ایزهبد یهک
اًتخبثبت ػبدالًِ ٍ اػتقشاس حکَهت هشدم ػهبالس ثَدًهذ تهب ثتَاًٌهذ اص هٌهبفغ هلهی خَدؿهبى
حفبظت کٌٌذ ٍ دس ػشكِ داخلی ثتَاًٌذ خذهت سػبًی دسػتی اًزبم دٌّذ ٍ دس هقبثل فؼهبد
هقبٍهت کٌٌذ ٍ دسگیشیّبی داخلی سا هْبس کٌذ)Boukaert, 2009( .
ثب ایي اٍكبف دس اًتخبثبت دبسلوبًی ًَاهجش  2665گشرؼتبى ،اص یک ػَ ،ائتالف ثهشای
گشرؼتبى ًَ ثِ سّجشی «ادٍاسد ؿَاسدًبدصُ» ٍ اص ػَی دیگهش ،ائهتالف تشٍئیکهبی گشرؼهتبى
ؿبهل « هیخبئیهل ػبکبؿهَیلی » ٍ « ًیٌهَ یَسربًهبدصُ » ثهب ّهن سقبثهت کشدًهذ .دس کهَساى
اًتخبثبت ،ثٌیبد ػَسٍع اص ًشی اًؼتیتَ ربهؼِ ثبص ٍ ثهب اػهتفبدُ اص افکهبس ػهٌزی ،دیهشٍصی
ائتالف تشٍئیکب سا دیـبدیؾ اػالم کشد .اهب ًتبیذ آسا ،ثش دیشٍصی «ائتالف گشرؼهتبى ًهَ» داللهت
هی کشد .دس ًْبیت ائتالف تشٍئیکب اػالم کشد دس اًتخبثبت تقلت كَست گشفتِ ٍ خَاػهتبس اثٌهبل
اًتخبثبت ؿذًذ ٍ ثِ ٍػیلِ سػبًِّبی آهشیکبیی ٍ اسٍدبییَّ ،اداساى خهَد سا ثهِ هجهبسصُ هٌفهی ٍ
ًبفشهبًی هذًی دػَت کشدًذ ٍ دس حشکتی ًوبدیي ،ػبکبؿَیلی دس حبلی کهِ «ؿهبخِّهبی گهل
ػش » دس دػتّبیؾ ثَد ثِ داخل هزلغ سفت ٍ ػخٌشاًی سئیغ روَْس سا قٌغ کشد ٍ ػهجت
گشدیذ ّوِ هحبفظبى ٍی فشاس کٌٌذ ٍ قذست سا ثِ دػت گیشد( .اػوبػیلی)36-33:1389 ،
فشایٌذ ػولیبتی ؿذى «اًقالة سص» دس گشرؼتبى ػجبست ثَد اص:
 تضسی کوکّبی هبلی آهشیکب ٍ غشة ٍ حوبیت تجلیغبتی ٍػیغ آًْب اص هخبلفبى، هتْن ًوَدى ًظبم حبکن ثِ فؼبد هبلی ٍ ػیبػی ٍ ًبکبسآهذی، -افضایؾ اًتظبسات ٍ هٌبلجبت ػوَهی دس رشیبى هجبسصات اًتخبثبتی،
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 هتْن ًوَدى دٍلت ثِ تقلت دس اًتخبثبت، اص دیؾ ثشًذُ اػالم کشدى رشیبى هتوبیل ثِ آهشیکب ٍ غشة، دس خَاػت ثبصؿوبسی آسا ٍ ثِ سػویت ؿٌبختي دیشٍصی هخبلفبى، فشاخَاى هخبلفبى ثِ هجبسصُ هٌفی ٍ ًبفشهبًی هذًی ٍ تلشف دبسلوبى ٍ اهبکي دٍلتی( .ثْشاهی)164:1389 ،الجتِ دس ثشسػی ػلل ٍ ػَاهل سؿذ ًبآساهیّبیی کِ هٌزهش ثهِ اًقهالة گهل ػهش دس
گشرؼتبى ؿذً ،قؾ هؼبئل داخلی ثِ هشاتت اص دخبلتّبی ًیشٍّبی ثیگبًِ ثیـهتش اػهت .دس
حقیقت کبػتیّبی ػوذُ دس ػشكِ کبسآهذی ًظبم حکَهتی گشرؼتبى ،ثؼهتشّبیی سا فهشاّن
ًوَد کِ دس ًْبیت هٌزش ثِ تغییش ػبختبس حکَههت ؿهذ ٍ ًقهؾ ثیگبًگهبى ،تـهذیذکٌٌهذُ ٍ
کبتبلیضٍس ػیش ًجیؼی ایي سفتبس ثِ حؼبة هی آیذ.
اًقالب ًاسًجی اٍکشايي
تحَالت اٍکشایي کِ دس ًتیزهِ آىٍ ،یکتهَس یَؿهچٌکَ ثهب کؼهت  52دسكهذ آساد ثهِ
سیبػت روَْسی اٍکشایي اًتخبة ٍ سّجشی اًقالة ًبسًزی سا ثهِ دػهت گشفهت اص ً 21هَاهجش
 2664ؿشٍع ٍ تب  26دػبهجش ّوبى ػبل ثِ ًَل اًزبهیهذ .ایهي سٍیهذاد ثهِ ػٌهَاى دٍههیي
تحَل ثٌیبدیي دس ربهؼِ کـَسّبی هؼتقل هـتشک الوٌبفغ ،تبحیشات قبثل تهَرْی دس ػهٌح
داخلی اٍکشایي ،هٌٌقِای ٍ ثیي الوللی ثهش رهب گزاؿهت( .حهبفظی ،ة« )161:1384،آسیهل
کَّبى» ًفَر سٍصافضٍى سٍػیِ ثؼذ اص دیشٍصی یبًَکٍَیچ دس اًتخبثبت سیبػت روَْسی ًهَاهجش
 1994سا اص تحشکّبی اٍلیِ ثشای ؿکلگیشی اًقالة ًبسًزی هیداًذ)Kohan, 2004( .
ثشسػی هَقؼیتّب دس ایي اًقالةً ،ـبى اص ّهذایت ٍ حوبیهت ثیگبًگهبى داسدٍ .یکتهَس
یَؿچٌکَ هَسد تبئیذ ثٌیبد هلی ثشای دهَکشاػی ،هَػؼِ خبًهِ آصادی ٍ هَػؼهِ ربهؼهِ ثهبص
هتؼل ثِ رَسد ػَسٍع ثَد .دس ایي هیبى ،ثٌیهبد هلهی ثهشای دهَکشاػهی ثهِ تٌْهبیی چْهبس
هَػؼِ هتؼل ثِ خَد یؼٌی هَػؼِ ثیي الوللی روَْسی خَاُ ،هَػؼهِ دهَکشاتیهک هلهی
ثشای سٍاثي ثیي الولهل ،هشکهض ثهیي الوللهی ثٌگهبُّهبی خلَكهی ٍ هشکهض آهشیکهبیی ثهشای
ّوجؼتگی ثیي الوللی کبس ثِ هٌظَس ایزبد تغییش دس اٍکشایي فؼبل ًوَدُ ثهَد .خبًهِ آصادی ثهِ
ّوشاُ هَػؼِ روَْسیخَاُ ثیيالوللی ثِ ًَثِ خَد دسگیش اسصیبثی هٌلفبًِ اًتخبثبت ٍ ًتهبیذ
آى ؿذ .کبسهٌذاى هَػؼِ روَْسیخَاُ ثیيالوللی دس  9هٌٌقِ ثِ ػٌهَاى ًهبظش اًتخبثهبتی ٍ
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دس ثیؼت ٍ دٌذ هٌٌقِ ثِ ػٌَاى کبسکٌبى هحلی حوَس داؿتٌذً .بظشاى خبسری حشفِای ًیهض
اص ًشف ًْبدّبیی هبًٌذ اتحبدیِ اسٍدبیی حوَس داؿتٌذ .اهب اًتخبثبت اٍکشایي هبًٌذ هَاسد دیؾ
اص آىّ ،ضاساى ًبظش اًتخبثبتی هحلی داؿت کِ اص ًشف گهشٍُّهبی غشثهی تؼلهین یبفتهِ ثَدًهذ ٍ
حقَس دسیبفت هیکشدًذ .آًْب ّوچٌهیي ًظشػهٌزیّهبی خشٍرهی اص حهَصُّهبی اخهز سأی سا
ػبصهبى هیدادًذ ٍ ّویي صهیٌِ سا ثشای اًقالة سًگی هْیب کشد( .ػشف)15 :1387 ،
سٍػیِ دس دٍساى دَتیي ثشای کبّؾ ٍاثؼتگی ٍ توبیهل اٍکهشایي ثهِ غهشة ٍ افهضایؾ
ّوجؼتگی ثب هؼکَ ثؼیبس کَؿیذ .دیشٍصی یبًَکٍَیچ هیتَاًؼت ًفَر سٍػهیِ ثهش اٍکهشایي سا
تحکین کٌذ .دس ایي ؿشایي فـبس ثش گشرؼتبى ثِ سّجشی هیخبئیل ػبکبؿَیلی ٍ اصثکؼتبى ثهِ
سّجشی اػالم کشیناف کِ هتحذ اػتشاتظیک آهشیکب دس ؿشایي دهغ اص یهبصدُ ػهستبهجش 2661
هحؼَة هی ؿَد ،ؿذت یبفت .دیشٍصی یبًَکٍَیچ دس اٍکشایي ههیتَاًؼهت فشایٌهذ ٍاثؼهتگی
دٍلتّب ثِ آهشیکب دس قلوشٍ اٍساػیب ٍ خبٍسهیبًِ سا ثهب دؿهَاسی رهذی هَارهِ ػهبصد .دس ایهي
چبسچَة اٍکشایي اص اّویت ٍیظُای ثشخَسداس ثَد ،اهب ثب اػالم ًتهبیذ اٍلیهِ اًتخبثهبت ٍیکتهَس
یَؿچٌکَ كهحت اًتخبثهبت سا ههَسد تشدیهذ قهشاس داد ٍ اتحبدیهِ اسٍدهب ًیهض حوبیهت خهَد اص
دیذگبُّب ی ٍی سا اػالم کشد .دٍلت آهشیکب ثب حوبیت اص ٍیکتَس یَؿچٌکَ دس ًشاحی ٍ ارشای
کَدتبیی فَس هذسىً 1قؾ آفشیٌی کشد( .کَالیی ،ة )146-145:1384 ،کهب ػهفیذ ثهشای
ػبهبًذّی اًقالة سًگی دس اٍکشایي تالؽ هوبػفی سا اًزهبم داد ثهِ ًهَسی کهِ دهغ اص ٍقهَع
اًقالة ًهبسًزی دس ایهي کـهَسً ،یَسیهَسک تهبیوض فهبؽ کهشد ،ثهَؽ 65 ،هیلیهبسد دالس ثهشای
ػبصهبىدّی ایي اًقالة خشد کشدُ اػت .فشایٌذی کِ هٌزش ثِ گؼهتشؽ اًقهالة ارتوهبػی دس
اٍکشایي ؿذ دس ؿشایٌی آغبص ؿذ کِ ّوبًٌذ گشرؼتبى ،اًتخبثبت ػیبػی دس ایي کـهَس ثشگهضاس
ؿذُ ٍ گشٍُّبی ارتوبػی ًؼجت ثِ ًتبیذ اًتخبثبت اػتشام کشدًذ .آًبى ثش ایي اػتقبد ثَدًذ کهِ
اًتخبثبت ثب تقلت ّوشاُ ثَدُ اػت .ایي اهش ًـبى هیدّذ کهِ دس فوهبی اًتخبثهبتی ،گهشٍُّهبی
ارتوبػی دس ؿشایي ثؼیذ قشاس گشفتِ ٍ اص ػَی دیگش ،صهیٌِّهبی الصم ثهشای گؼهتشؽ ثحهشاى
فشاّن خَاّذ ؿذ .دس چٌیي ؿشایٌی ،گشٍُّبی ارتوبػی ثؼیذ ؿذُ ثب اػتقبد ثِ ایٌکِ اًتخبثبت
دس ؿشایي آصاد ثشگضاس ًـهذُ ٍ رلهَُّهبیی اص تقلهت دس آى هـهبّذُ ؿهذُ ،هجهبدست ثهِ اًزهبم
اقذامّبیی هیکٌٌذ کِ ثِ هَرت آى ،تقبهبی ارتوبػی ثِ هٌبلجِ ػیبػی تجذیل ؿذُ ٍ دس ایهي
فشایٌذ ،صهیٌِ ثشای تغییش حکَهت فشاّن هیؿَد)Demes, 2011:89( .
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اًقالب سًگی اصتکستاى
ایي اًقالة ٍاکٌـی ثِ اقذامّبی دٍلت دس سًٍذ هحذٍدػبصی قذست ًْبدّبی ػیبػهی
ٍ ارتوههبػی ثههِ ًفههغ گههشٍُّههبی حههبکن ثههَد .دس ایههي ساثٌههِ ،گههشٍُّههبی هؼههلح تَاًؼههتٌذ
ػبختوبىّهبی ح کهَهتی سا ثهِ هحبكهشُ دسآٍسًهذ .اص ػهَی دیگهش ،صًهذاًیبى دس دٍاصدّهن ٍ
ػیضدّن هی  2665هجبدست ثِ گشٍگبىگیشی دس صًذاى کهشدُ ٍ تؼهذادی اص دلهیغّهب سا ثهِ
گشٍگبى گشفتٌذ .ایي اتفبس دس ؿْش «اًذیزبى» س داد .حکَهت ثب تقبهبی گشٍُّبی ارتوبػی
ٍ هزوَػِّبیی کِ هجبدست ثِ ؿَسؽ هؼلحبًِ کشدُ ثَدًهذ ،هَافقهت ًکهشد .حکَههت ثهشای
کٌتشل اصدحبم ٍ ؿَسؽ ،دػتَس تیشاًذاصی سا كبدس کشد کِ دس ًتیزِ اقذام دلیغً 166،فش اص
هشدم ثِ ّوشاُ  36تي اص اػوبی دلیغ ٍ استؾ کـهتِ ؿهذًذ .هٌجَػهبت غشثهی ثهِ ػهشػت
ًؼجت ثِ حَادث ؿکل گشفتِ ٍاکٌؾ ًـبى دادًذ .آًهبى ٍاطُ « ههشدم ثهی دٌهبُ » سا ثهِ کهبس
گشفت ٍ حکَهت سا ػبهل اكلی ثِ کبسگیشی خـًَت ػلیِ ًیشٍّبی ارتوبػی داًؼتٌذ.
ثِ ػجبست دیگش ،سػبًِّبی غشثهی دس ثبصًوهبیی خهبًشُ ؿهَسؽ ٍ کـهتبس گهشٍُّهبی
ارتوبػی تَػي دلیغٍ ،اکٌؾ ًـبى دادًذ .آًبى تالؽ داؿتٌذ تب اص ایهي ًشیه  ،احؼبػهبت
ػوَهی ٍ افکبس ربهؼِ سا کٌتشل کٌٌذ .ثؼذ اص آى کِ سػبًِّبی غشثهی ًؼهجت ثهِ اقهذامّهبی
دلیغ ٍاکٌؾ ًـبى دادُ ٍ افکبس ػوَهی ربهؼِ سا تْییذ کشدًذ ،ثبس دیگش صهیٌِ ثشای حوهَس
ٍ ٍاکٌؾ هشدم ًؼجت ثِ اقذامّبی حکَهت ثِ ٍرَد آهذ .آًبى اػٌَسُّبی رذیهذی سا ثهشای
تْییذ افکبس ػوَهی خل کشدًذ .دس ٍاقغ ،هیتَاى ؿشایٌی سا هَسد هالحظِ قهشاس داد کهِ ثهِ
هَرت آى توبهی گشٍُّبی ارتوبػی چپ ٍ ساػت دس كهذد هقبثلهِ ثهب رشیهبىّهبی هؼهلي
حکَهتی ثشآهذًذ ٍ اقذام حکَهت سا ثشای ػشکَة گشٍُّبی ارتوبػی هَسد اًتقبد قشاس دادًهذ.
اص رولِ سٍصًبهِّبیی کِ هَدّبی ارتوبػی اصثکؼتبى سا کٌتشل هیکشدًذ ،هیتَاى ثهِ تهبیوض
لٌذى ٍ ّوچٌیي «دیلیتلگشاف» اؿبسُ کشد( .دَػتیيچی )52-51:1389،هَد اًقالة سًگهی
دغ اص دٍ هبُ اص قشقیضػتبى ثِ اصثکؼتبى هٌتقل ؿهذ ٍ اًگهبسُّهبی اًقهالة ارتوهبػی ًیهض اص
ًشی ّوبًٌذػبصی کٌؾ گشٍُّبی ػوَهی هشدم ٍ هزوَػِّبی ػیبػهی اص قشقیضػهتبى ثهِ
اصثکؼتبى اًتقبل دیذا کشد.
ًکتِ آهَصًذُ اص اًقالة اصثکؼهتبى آى اػهت کهِ ًقهؾ ههشدم ٍ گهشٍُّهبی ارتوهبػی دس
فشایٌذّبی ػیبػی هشثَى ثِ اًقالةّبی سًگی اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس اػهت .ثهِ ًهَس کلهی،
اًقالةّبی سًگی ،هبّیتی ربهؼِ هحَس داسًذ .ثذیي كهَست کهِ گهشٍُّهبی ارتوهبػی دس فوهبی
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ثؼههیذ ػوههَهی قههشاس هههیگیشًههذ ٍ ٍاکههٌؾ آًْههب هبّیههت خههَد اًگیختههِ ٍ ثههذٍى ثشًبهههِ
داسد( .كذٍقی )94:1387،ػالٍُ ثش هَسدّبی فَس الزکش ،هیتَاى ثِ ًوًَهِّهبی دیگهشی دس ثهبة
اًقههالة سًگههی ّوچههَى؛ اًقههالة سًگههی دس کـههَس لتههًَی هؼههشٍف ثههِ « اًقههالة آٍاص »
(کبسداى ٍ )89:1386،اًقالة سًگی دس کـَس ؿیلی (هیشسهَی ،)139:1386 ،اؿبسُ کشد.
اگش چِ اًقالةّبی سًگی دذیذُای ًَظَْس دس سٍاثي ثیيالولل هحؼَة هیؿًَذ ،اههب
سیـِّبی تبسیخی ٍ سفتبسی آى سا هیتَاى دس قبلت هذاخالت ػیبػی هَسد ثشسػهی قهشاس داد.
ًـبًِّبی اًقالة سًگی دس ّش دٍساى ٍ هشحلِ تبسیخی ،هتفبٍت ثِ ًظهش ههیسػهٌذ .ایهي اههش
تبثؼی اص ؿبخق ّبی ًظبم ثیيالولل ٍ ّوچٌیي فشایٌذّبی کٌؾ ساّجشدی هحؼَة هیؿَد.
اص ػَی دیگش ،تکبهل اثضاسّبی استجبًی دس چگهًَگی هذاخلهِ ٍ تبحیشگهزاسی کـهَسّب ًقهؾ
تؼییي کٌٌذُای داسًذ( .هتقی )26:1389 ،ثٌبثشایي ّش چِ ثِ دیؾ هیسٍین چْهشُ ثشاًهذاصی
ًشم تحت لَای اًقالة سًگی تغییش کشدُ ٍ اثضاسّبی استجبًی رذیذ دس ایي گًَهِ اقهذامّهب ثهِ
ایفبی ًقؾ هیدشداصًذ .اص ایي سٍ ،دذیذُ اًقالةّبی سًگهی ثهب تٌهَع سٍثهشٍ ههیگهشدد کهِ ًیهبص
هیگشدد تب گًَِّبی هتٌَع آى ثِ ًَس هزضاد ثشسػی ؿًَذ ٍ ثهب هٌبلؼهِ ههَسدی دس ثهبة آًْهب
ثتَاى ثِ دسک دسػت ٍ ػویقی اص ایي دذیذُّبی ًَیي دس ػشكِ هحیي ثیيالولل سػیذ.
ًتيجِ گيشی
قشى  21ؿبّذ تحَالت رذیذی ثَدُ اػت کِ هحلَل هقَالتی چهَى دهَکشاػهی ٍ
رْبًی ؿذى اػت .یکی اص ایي تحَالت رذیذ دس صهیٌهِ ثشاًهذاصی کـهَسّب ،دذیهذُ ًَظْهَس
اًقالة سًگی یب هخولی دس دِّ آخش قشى ثیؼتن دس هٌٌقِ قفقبص ٍ آػیبی هشکضی ثَدُ اػهت.
دس گزؿتِ ،ساّجشد تْبروی کـَسّب هجتٌی ثش رٌگ توبم ػیبس ٍ ّوِ ربًجِ ثهَد ،اههب ثؼهذ اص
ثشآٍسد ّضیٌِّب ،سٍؽّبی ًشم ٍ ثذٍى خهًَشیضی (الجتهِ ًؼهجتبً ثهذٍى خهًَشیضی) رهبیگضیي
ؿیَُّبی خـًَتآهیض ػذُّبی گزؿتِ ؿذُ اػت .اًقالةّبی هخولی یب سًگهی ،دهشٍطُای اص
تحَالت ػیبػی ّؼتٌذ کِ اص هذیشیت سػبًِای ٍ افکبس ػوَهی ٍ ثِ ًَس ّوضههبى هٌْذػهی
ارتوبػی آغبص ؿذُ ٍ ثِ یک هٌْذػی رذیذ ػیبػی ٍ تغییشات ثِ ظهبّش ؿهجِدهکشاتیهک دس
ًظبمّبی ػیبػی هٌزش هیؿَد .هخولی یب سًگی ًیض ًهبمّهبیی ثهشای تَكهیف رٌهجؾّهبی
كَست گشفتِ دس رَاهغ دؼبکوًَیؼتی هی ثبؿذ کِ ثِ هٌبً دیگش اص رولهِ خبٍسهیبًهِ ًیهض
ػشایت کشدُ اػت .ػهالٍُ ثهش آى ٍیهشٍع اًقهالةّهبی آسام ٍ سًگهی خیلهی صٍد کـهَسّبی
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هختلفی سا اص سٍػیِ تب کـَسّبی آفشیقبیی دس ثشگشفتِ اػت .ثِ ًَس کلی ،اًقهالة سًگهی ثهِ
تغییش دس ػبختبس ػیبػی کـَسّب اص ًشی تظبّشات هؼبلوتآهیض اًالس هیؿَد کِ هؼوهَالً
ثب ًوبد ٍ ػوجلی سًگی ّوشاُ اػت .ایي اًقالةّب هؼوَالً دس صهبى اًتخبثبت سػوی کـهَس ثهِ
ٍقَع هیدیًَذًذ ٍ ػوذتبً تَػي رٌجؾّبی ًَیي ارتوبػی سّجشی ٍ ّهذایت ههیؿهًَذ کهِ
استجبًبتی ثب هحیي ثیشٍى اص کـَس خَیؾ داسًذ ٍ هٌجَػبت ٍ سػبًِّبی گشٍّی ثیي الوللهی
اص آًْب حوبیت ثِ ػول هیآٍسًذ .ایي ًَع اًقالةّهب دس ػهیي حهبل اص ثَدرهِّهبی ًْبدّهبی
سػوی ثیي الوللی هخل ثٌیبد اػبًِ هلی دهَکشاػی ،ربهؼِ ثبص ٍ غیشُ استضاس هیکٌٌذ .ثهب ایهي
ٍرَدً ،شاحبى اكلی ایي اًقالة ّبی سًگی ،ثٌیبدّب ٍ هَػؼبت ثیي الوللی ّؼتٌذ کِ تَػي
دٍلت ّبی غشثی ٍ ثِ خلَف ایبالت هتحذُ آهشیکب حوبیت هیؿًَذ .ثشای ؿٌبخت ثْتش ایهي
دذیذُ ،دظٍّؾ حبهش گًَِّبی ایي دذیذُ سا ؿٌبػبیی کشدُ ٍ ثب دسک تـهبثْبت ٍ افتهشاسّهب
هَرَد ایي دذیذُ سا تحلیل کشدُ اػت .اًقالة ّبی سًگی ثؼذ اص رٌگ ػشد ٍ فشٍدبؿی اتحهبد
روبّیش ؿَسٍی دس کـَسّبی هؼتقل هـتشک الوٌبفغ ٍ اقوهبس اتحهبد روهبّیش ؿهَسٍی ثهِ
ٍقَع دیَػت .ایي اًقالةّب دس ساػتبی ساّجشد رْبًی آهشیکب ثشای دش کهشدى خهالد قهذست دس
اسٍدبی هشکضی ٍ ؿشقی ،آػیبی هشکضی ٍ قفقبص ٍ اص هیهبى ثشداؿهتي هَاًهغ ّظههًَی آهشیکهب
ػولیبتی ؿذُ اػت .ثشای ًوًَِ دس خلَف گًَِ ّبی ثِ ٍقَع دیَػتِ اًقالة سًگی ههیتهَاى
ثِ گشرؼتبى ،اٍکشایي ،قشقیضػتبى ،اصثکؼتبى ،هیبًوبس(ثشهِ) ،ؿیلی ،لتهًَی ،لجٌهبى ،دشتقهبل ٍ
ثحشیي اؿبسُ کشد؛ اهب ثبیذ تَرِ داؿت کِ ٍقَع اًقالة سًگی ٍ تظبّشات هؼبلوت آهیض ّوشاُ
ثب ًوبدی هـخقّ ،وَاسُ هٌتذ ثِ ًتیزِ ًویؿَد ٍ گبُ ثب ؿکؼت هَارِ هیؿهًَذ ٍ حتهی
ثشای ًشاحبى آى ًتیزِ هؼکَع خَّذ داؿت .آًچِ دس یک روغ ثٌذی کلی دس ثبة اًقهالة
سًگی هیتَاى ثیبى داؿت ،حشکت ّبی هؼبلوتآهیض ٍ گهبُ ّوهشاُ ثهب خـهًَت ّهبی رضیهی،
رلههَُای اص کٌـههگشی ٍ تبحیشگههزاسی رْههبى غههشة ّؼههتٌذ ٍ تَػههي گههشٍُّههبی ارتوههبػی
ػبصهبىیبفتِ دس داخل ّذایت هیؿَد ٍ تَػي ؿجکِّبی اًالع سػبًی ٍ سػبًِ ّهب ،گؼهتشؽ
هییبثٌذ .ثشای تبحیشگزاسی ثیـتش ٍ ثْشُگیهشی اص هؼهبئل سٍحهی _ سٍاًهی اص تلهَیشػهبصی،
ًوبدػبصی ٍ ًـبًِػبصی ثْشُ هیگیشًذ ٍ دس ایي هؼیش اص ثَدرِّبی هـهکَک هَػؼهِ ّهبی
غبلجبً آهشیکبیی ٍ ثٌیبدّبی هذاخلِگش اػتفبدُ هیکٌٌذ .دس ایهي ساُ ؿهیَُّهبی ثهِ کبسگشفتهِ
ؿذُ دس کـَسّبی گًَبگَى ،غبلجبً ثش یک هٌَال ثَدُ اػت ٍ خي ػیشکلی آًْب ثِ یهک ؿهکل
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هیثبؿذ .اػتشاتظی ثشاًذاصاًِ ًشم ٍ هخولی آهشیکب ٍ ثٌیبد ّبی ٍاثؼتِ ثِ آى ػالٍُ ثش کـَس
قشقیضػتبى ،دٍلت سٍػیِ سا ًیض دس اًتخبثبت  2102تحت تبحیش قشاس دادُ اػت.
ثِسغن ػشهبیِگزاسی کالى قذستّبی ثضسگ غشثی دس ثشاًهذاصی ثشخهی اص دٍلهتّهبی
ًبّو ؼَ ثب هٌبفغ هلی خَد ،اههب ثهِ دلیهل هبّیهت غیهش ًجیؼهی ثهَدى ٍ ثشػهبصی ثشخهی اص
رٌجؾّب ،اختالفافکٌی ٍ ًیض سٍاد قَهیتگشایی دس کـَسّبی هَسد ّذفّ ،هن اکٌهَى ایهي
اًقالةّب گشایؾ هؼکَع ٍ ثبصگـت ثِ ؿشایي ًجیؼی خَد ػَس دیذا کشدُ اػت کِ هیتَاى
اص آى ثِ « دٍهیٌَی ثشاًذاصی دس ثشاًذاصی »ً ،بم ثشد.
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