
  

  

  

  امکان و امتناع انقالب رنگی در جامعه ایرانی
  

   پورسعیدفرزاد

  

  چکیده

هاي کالسیک و آغاز قرن جدید، شـاهد برپـایی و پیـروزي             با پایان عصر انقالب   

 ضـمن  ،مقالـه حاضـر  . انـد  هایی هستیم که به رنگی یا مخملـی شـهرت یافتـه          انقالب

وامع دستخوش این دگرگونی، هاي عام و مشترك انقالب رنگی در ج   بازنمایی ویژگی 

از طریق مطالعه موردي یوگسالوي، به تحلیل شـرایط امکـان و امتنـاع آن در جامعـه        

 ساختار سیاسی نظام جمهوري اسـالمی و  ،براي این منظور، نویسنده  . پردازد ایرانی می 

 و در عـین حـال، سـاختار     کنـد  را تحلیـل مـی    هاي عمل آن در محیط اجتماعی        شیوه

. دهد هاي کنش جمعی در جامعه ایرانی را مورد بررسی قرار می ن و شیوهاجتماعی ایرا

مطابق تخمین نویسنده، ممکن است به دلیل وجود برخی شرایط امکـان در جامعـه و     

هاي اجتماعی باشـیم کـه هـدف آنهـا تغییـر            نظام سیاسی، شاهد برپایی برخی جنبش     

 مقابـل، وجـود برخـی    جمهوري اسالمی از طریق نوعی انقالب رنگی اسـت، امـا در          

 سیاسی و همچنین جامعه ایرانی، پیروزي این انقـالب را           نظامشرایط امتناع در سطح     

  .کند ناممکن و تحقق اهداف آن را ممتنع می

هاي اجتماعی، فرصت سیاسی،  انقالب رنگی، نظام جمهوري اسالمی، جامعه ایرانی، جنبش: ها واژه کلید

  هژمونی گفتمانی


    طالعات ایران و عـضو  آقاي پورسعید، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه عالمه طباطبایی، محقق گروه م

.باشند هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردي می

  39 شماره مسلسل  1387 بهار  شماره اول  سال یازدهم فصلنامه مطالعات راهبردي 
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  مقدمه

ویکـم اسـت کـه       هاي جدید تغییر رژیم در آغاز سـده بیـست            از جمله شیوه   انقالب رنگی 

مانده از دوره جنگ سـرد، در کـشورهاي اروپـاي            هاي سیاسی فرسوده و باقی      عمدتاً علیه نظام  

در عین حال، موفقیـت   . یافته از شوروي سابق، روي داده است        هاي استقالل   شرقی و جمهوري  

کـار    هـاي نومحافظـه     انـه را در میـان برخـی استراتژیـست         این شیوه در جوامع مذکور، این گم      

آمریکایی و بعضی گروههاي مخالف جمهوري اسالمی تقویت نموده است کـه بهتـرین شـیوه      

گیري از همـین راهبـرد، یعنـی برپـایی انقـالب       تغییر جمهوري اسالمی در شرایط کنونی، بهره     

متناع انقالب رنگی در جامعه کنونی بر این اساس، مقاله حاضر به شرایط امکان و ا. رنگی است

براي این منظـور،  . گیرد شناختی بهره می پردازد و براي این پردازش، از رهیافت جامعه     ایران می 

شود و  ابتدا روند تحقق انقالب رنگی در یکی از تجربیات موجود یعنی یوگسالوي بررسی می           

هـاي رنگـی در جوامـع       قالبهاي عام و مشترك ان      سپس بر اساس این مطالعه موردي، ویژگی      

  .شوند دستخوش این دگرگونی، بازنمایی می

توان به چهـار گزینـه اشـاره کـرد کـه         هاي انقالب رنگی، می     بنابراین، براي تشریح ویژگی   

گیري از امکانات نوین ارتبـاطی و        گرایی، بهره   جویی، جنبش   محتواي آنها را به ترتیب مسالمت     

توان در  در این چارچوب، شرایط امکان را می    . دهد  کل می گذاري خارجی ش    استفاده از سرمایه  

مواردي چون نظام انتخاباتی جمهوري اسالمی، جامعه مـدنی نـسبتاً رشـدیافته، انگیـزه جـدي          

خـوانی   گذاري در این پـروژه و هـم   ایاالت متحده و اپوزیسیون جمهوري اسالمی براي سرمایه    

هاي اجتماعی نوین، خالصـه      اي عمل جنبش  ه  هاي کنش جمعی در جامعه ایرانی با شیوه         شیوه

  .کرد

براي بررسی شرایط امتناع نیز، این مقاله، عمدتاً به تحلیل ساختار سیاسی نظـام جمهـوري         

بـر ایـن اسـاس، وجـود برخـی      . پردازد هاي عمل آن در محیط اجتماعی می      اسالمی و یا شیوه   

هاي رقیـب، روح   برابر گفتمانساختارهاي فراانتخاباتی، هژمونی گفتمانی جمهوري اسالمی در     

هاي اعتراضی از طریق ایجـاد        ستیزي موجود در میان قاطبه مردم ایران و مقابله با جنبش            بیگانه

هاي اجتماعی از سوي جمهوري اسالمی، بیانگر شرایط امتناع این گونه تغییر رژیم در  پادجنبش

 این دو دسته شرایط، نـشان  بر این اساس، برایند. فضاي سیاسی ـ اجتماعی ایران کنونی است 
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دهد که در شرایط کنونی و با توجه به موقعیت گفتمانی نظـام جمهـوري اسـالمی در میـان         می

مخالفینش و همچنین پایگاه اجتماعی آن، شرایط پیروزي انقالب رنگی در جامعه ایرانی وجود  

امعـه و نظـام   به بیان بهتر، ممکن است به دلیل وجود برخی شرایط امکـان در سـطح ج           . ندارد

هاي اجتماعی باشیم که هدف آنها تغییر جمهوري اسـالمی     سیاسی، شاهد برپایی برخی جنبش    

از طریق نوعی انقالب رنگی است؛ اما در مقابل، وجود برخی شـرایط امتنـاع در سـطح نظـام                

سیاسی و همچنین جامعه ایرانی، پیروزي این انقالب را ناممکن و تحقق اهـداف آن را ممتنـع         

این پارادوکسی است که بیش از همه گروههاي مخالف جمهوري اسالمی را بـه خـود        . ندک  می

سردرگمی میان حـضور در عرصـه رقابـت    . مشغول کرده و آنها را به سردرگمی واداشته است        

مانـدن از آن بـا هـدف     سیاسی جمهوري اسالمی، به منظور پیشبرد انقـالب رنگـی، یـا بیـرون           

نین توسل به نیروهاي خارجی، براي کمک به تسریع این پروژه زدایی از نظام و همچ مشروعیت

  . و یا دورماندن از آنها، براي جلب حمایت مردم ایران، از این جمله است

  

  انقالب رنگی و چیستی و چگونگی آن. الف

شود که به ترتیب در  انقالب رنگی یا مخملی، به تحوالت سیاسی نسبتاً همگونی اطالق می    

، رخ داد و در )2005(و قرقیزسـتان  ) 2004(، اوکراین   )2003(، گرجستان   )2000(یوگسالوي  

گـر   آمیز جلوه   اي آرام و مسالمت     جایی قدرت سیاسی به شیوه      جریان آنها، نوع جدیدي از جابه     

آنچه در ظاهر در بلگراد، تفلیس و کیف روي داد و سپس در بیشکک تکرار شد، از وجوه  . شد

رسید که هر کـدام از آنهـا، مقـاومتی خودانگیختـه،      قع، به نظر میدر وا. مشترکی برخوردار بود 

همراه با تجمعات عظیم در میادین اصلی پایتخت بودند که با شعارهاي آسـان و قابـل فهـم و               

در تمامی این موارد، تجمعات . شدند آمیز علیه حاکمان همراه می      هاي طنز   پالکاردها و برچسب  

هـاي مردمـی صـورت        هـا و کارنـاوال      یباً شبیه بـه جـشن     در فضایی بدون تحریک، آرام و تقر      

داد تا دستور شلیک به مردم را  گرفتند؛ فضایی که حتی به مستبدترین حاکمان نیز اجازه نمی     می

توان انقالب رنگی را بـا مفهـوم انقـالب بـه معنـاي کالسـیک آن         به این معنا، نمی   . صادر کنند 

اي از کـنش سیاسـی جمعـی و     مدتاً بـه گونـه  در برداشت کالسیک، انقالب ع  . مترادف دانست 

آمیز براي قبـضه قـدرت دولتـی، در درون       اي خشونت   شود که در قالب منازعه      اي گفته می    توده
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گیرد و در طی آن، گروههـاي خـارج از حکومـت، بـه بـسیج       واحد سیاسی مستقلی، شکل می 

ندهی، رهبـري و ایـدئولوژي   به این ترتیب، منازعه انقالبی نیازمند سازما      . زنند  ها دست می    توده

هـاي    در عین حال، انقالب)1(.براي بسیج است و همواره سطحی از خشونت را به همراه دارد      

وبیش عمیق اجتماعی،  نتایج کم   بزرگ و کالسیک جز نتیجه سیاسی اولیه یعنی تغییر حکومت،           

یا مخملی را بیانگر توان صفت رنگی  بر این اساس، می. آورند اقتصادي و فرهنگی نیز به بار می 

. هاي مختلف جامعـه، دانـست   آمیز قدرت، بدون ایجاد تغییرات اساسی در بافت انتقال مسالمت 

هـاي شـواردنادزه در گرجـستان،      گرفته در روند سـرنگونی دولـت        در واقع، اعتراضات صورت   

  .ریزي صورت گرفتند لئونید کوچما در اوکراین و عسگر آقایف در قرقیزستان، بدون خون

ها، صدور دستوري براي استفاده از نیروهاي مسلح و نافرمـانی             جالب اینکه در این انقالب    

ها، نشانی از عمق و انباشت  از سوي دیگر، پیش از وقوع این انقالب. از آن نیز ثبت نشده است

این در حالی است    . یافتن انقالب، دیده نشده است      نارضایتی از سیستم موجود تا حد ضرورت      

گیري گروههاي عظـیم   ها به صورت معمول، ناشی از نارضایتی گسترده، شکل   انقالبکه وقوع   

در عین حـال، نقـش   . هاي فعال در یک دوره طوالنی است        ها و دسته    ناراضی و تشکیل جریان   

دیـده،   تـر و آمـوزش   یافتـه  پررنگ توده مردم و به ویژه نسل جوان، هرچند به صـورتی تـشکل           

 از )2(.ات میان انقالب رنگی با انقالب در مفهوم کالسیک آن باشدتواند بیانگر برخی تشابه   می

اي از  ها و تداوم آنها در جوامع مختلـف، نـشانگر برآمـدن گونـه     سوي دیگر، توالی این انقالب 

توان به امکان یا امتناع  هاي اساسی آن، می الگوي تغییر رژیم سیاسی است که با شناخت ویژگی

بـراي  . ریـزي نمـود   گیري از آن برنامه  داد و براي تحقق یا پیشوقوع آن در جوامع دیگر حکم 

این منظور، مناسبتر است ابتدا روند تحقق انقـالب رنگـی در یکـی از جوامـع یادشـده، مـورد          

هـاي   هـا و شـاخص   بررسی و مطالعه موردي قرار گیرد و سپس، بر اساس این بررسی، ویژگی    

براي این منظور، در ادامه، به بررسی    . برجسته گردد اساسی آن به مثابه الگویی عام، بازنمایی و         

  .پردازیم چگونگی سرنگونی اسلوبودان میلوشویچ در یوگسالوي می
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گـذاري آمریکـایی؛ مطالعـه مـوردي      ترکیب اعتـراض جنبـشی و سـرمایه     . 1

  یوگسالوي

 1ویکم، جنبش مقاومت یا اتپور آمیز در قرن بیست نخستین نمونه انقالب آرام و غیرخشونت

 جنبش مقاومت، جنبشی دانشجویی بود که       )3(.در یوگسالوي علیه اسلوبودان میلوشویچ است     

کـرده   این جنبش، عالمت مشت. علیه اعالم جنگ میلوشویچ به کرواسی و بوسنی شکل گرفت   

 انتخـاب کـرد و   ،سیاه و سپید را در برابر مشت سرخ رژیم کمونیستی، بـه عنـوان نمـاد خـود              

. ها انداخت را علیه میلوشویچ بر سر زبان» وقتش رسیده«و » تمام استکارش «شعارهایی چون 

دانشجویان عضو این جنبش، از طریق تلفن همراه و اینترنت، در شهرهاي مختلف یوگسالوي،     

پیام انتخـابی آنهـا سـاده و      . هایی بدون ریاست، نامتمرکز و بدون خشونت تشکیل دادند          شاخه

به تدریج، تصویر مشت سیاه و سپید و شـعار کـارش تمـام    » .میلوشویچ باید برود«: روشن بود 

پس از مدتی، بازي مـوش و گربـه بـین دانـشجویان و قـدرت      . شد است، در همه جا دیده می     

انجمـن  «و » جنایتکـار و معتـاد  «میلوشـویچ آنهـا را   . دولتی، در سراسر کشور گـسترش یافـت    

  .نامید» ها تروریست

پوشیدند که روي آنها با مشت سیاه و سپید نوشته شده هایی  شرت دانشجویان در مقابل، تی   

  .»!من تروریست جنبش مقاومتم! اخطار«و یا » من معتادم«: بود

در ادامه، دانشجویان سعی نمودند نیروهاي انتظامی و امنیتی را از میلوشویچ جدا کنند و از          

هـایی چـون    ر را بـا پیـام    ها و پالکاردهاي خود، نیروهاي مذکو       هاي کوتاه، ایمیل    رو در پیام    این

، مـورد  »اش هـستیم  ما هر دو قربانیان این دیکتاتور و رژیـم . جنگی بین ما و شما وجود ندارد «

، حـدود هفتـاد هـزار دانـشجو در      2000بـا ایـن وجـود، تـا ابتـداي سـال             . خطاب قرار دادند  

از در عـین حـال، ایـن سـطح     . یوگسالوي، به اتهام عضویت در جنبش مقاومت دستگیر شدند 

هـاي مـالی و    اي در این زمینه نداشت، بدون کمک گونه سابقه   اي که هیچ    سازماندهی، در جامعه  

، 1999در این خصوص، قابل ذکر است که جنـبش مقاومـت، از سـال          . نمود  آموزشی بعید می  

همچنین مبالغی نیـز    . در واشنگتن دریافت کرد   » بنیاد ملی دموکراسی  «تقریباً سه میلیون دالر از      


1 . Otpore 
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رود جمع    خواهان به جنبش دموکراسی در یوگسالوي کمک شد که گمان می           یاد جمهوري از بن 

، جلساتی آموزشی را براي »خانه آزادي« نیز 2000در بهار سال . آنها به چهل میلیون دالر برسد

هـاي خانـه    یکی دیگـر از کمـک  . فعاالن این جنبش در هتل هیلتون شهر بوداپست تشکیل داد       

» از دیکتاتوري به دموکراسـی «أمین بودجه براي انتشار پنج هزار جلد کتاب     آزادي در آمریکا، ت   

شـارپ کـه از طرفـداران       . نوشته جین شارپ، پروفسور انستیتو آلبرت انشتاین در بوستون بود         

سیـستم متـدیک بـراي    «آموزه عدم خشونت گاندي است، در این کتاب، که عنـوان فرعـی آن         

شـارپ در مقدمـه   . شمارد  اقدامات دور از خشونت برمی   روش را براي   198باشد،    ، می »رهایی

  :نویسد این کتاب می

آنها بر تجزیـه و تحلیـل قـدرت    . عملی ندارند  اصول من هیچ ربطی به بی     «

بـه ایـن   . توان آنها را درهـم شکـست   دیکتاتوري قرار دارند و اینکه چگونه می   

اي آن معنا که شهروندان در همـه سـطوح از اطاعـت قـدرت دولتـی و نهادهـ                

  )4(».سرپیچی کنند

، میلوشویچ قانون اساسی یوگسالوي را تغییـر داد تـا   2000به هر ترتیب، در آگوست سال    

بتواند یک بار دیگر رئیس جمهور شود و مطمئن بود که در فاصله دو ماه، هـیچ نیرویـی قـادر        

 و  جنـبش مقاومـت، تمـامی نیروهـاي مخـالف         . نیست در رقابت با او به تشکل خود بپـردازد         

اپوزیسیون را فراخواند تا با معرفی نامزد واحد، وارد انتخابات شـوند و تمـامی تـوان خـود را             

مخالفان دموکراتیـک   «به این ترتیب، مخالفان میلوشویچ در ائتالف        . براي پیروزي به کار گیرند    

، از »ویسالو کوشتانیتسا«گردهم آمدند و نامزدهاي پراکنده را مجبور کردند به نفع          » یوگسالوي

هـاي غیردولتـی    این ائتالف، از حمایت جنبش مقاومت، سازمان     . رقابت انتخاباتی کناره بگیرند   

 24کوشتانیتـسا در روز     . در داخل و کشورهاي اروپـایی و آمریکـا در خـارج برخـوردار بـود               

میلووشویچ بر آن شد که انتخابات را به دور دوم بکشاند و . سپتامبر، با اکثریت مطلق پیروز شد

در پی این اعالم، هزاران نفـر از مـردم   . عالم نمود آراء رقیب وي، زیر پنجاه درصد بوده است     ا

ها ریختند و با استفاده از بولدوزرهاي کشاورزي، پارلمـان را بـه محاصـره         خشمگین به خیابان  

دانشجویان و کارگران صنایع نساجی و . روز دوم اکتبر، اعتصاب سراسري اعالم شد    . درآوردند

ن ذغال سنگ، در اعتراض به دولت، در محل تحصیل و کار خود دست به اعتصاب زدنـد           معاد
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در ایـن  . هاي جامعه و خدمات عمومی را دربرگرفـت  و به تدریج، نافرمانی مدنی تمامی بخش    

میان، برخی فعاالن جنبش مانند مارویچ و ماریک، به صورت پنهـانی بـا فرمانـدهان نظـامی و              

آنها را قانع نمودند از دستور شلیک به جمعیت معترض اطاعت نکنند؛        انتظامی مالقات کرده و     

سرانجام، میلووشویچ در برابـر  . هاي پلیس با دانشجویان، یک نفر کشته شد   هرچند در درگیري  

، توسـط  2001وي در اول آوریـل     . هاي بلگراد، تـسلیم شـد       کننده در خیابان    سیصدهزار تجمع 

المللی تحویل داده شد تا به عنوان جنایتکار جنگـی          ه بین پلیس یوگسالوي، دستگیر و به دادگا     

پس از پیروزي جنبش مقاومت، پـنج نفـر از اعـضاي ایـن جنـبش، در بلگـراد،               . محاکمه شود 

انـد کـه بـا حمایـت مـالی          تأسـیس کـرده   » مرکز مقاومت بدون خـشونت    «مرکزي را با عنوان     

. دهد هاي مشابه قرار می  و جنبشمؤسسات آمریکایی، تجربیات خود را در اختیار دیگر جوامع      

، نوعی Break Rubyایوان مارویچ، از اعضاي این مرکز در بالیتمور آمریکا، با همکاري شرکت 

، طراحی کـرده و بـه بازارهـاي جهـانی عرضـه         »آنکه قدرتمندتر است  «بازي کامپیوتري به نام     

. شـود  ادي در آمریکا تأمین می    اي، توسط بنیاد خانه آز      بیشتر هزینه این بازي رایانه    . داشته است 

راهی را که به تضعیف دیکتاتور و سـپس   کنندگان باید از بین تدابیر مختلف، در این بازي، بازي 

گیـري از انـواع مقاومـت مـدنی مجـاز       در حین بازي، بهره   . برکناري آن بیانجامد، انتخاب کنند    

تیـازي بـه بـازیگر داده     اما براي به کار گرفتن خشونت و گسترش آن، نـه فقـط هـیچ ام        ،است

گیري از  بهره ها،  در واقع، رویه دیگر این نوع انقالب. یابد شود، بلکه امتیاز او نیز کاهش می  نمی

گـذاري   امکانات نوین ارتباطی براي صدور انقالب و آموزش آن است که البتـه بـدون سـرمایه     

  )5(.شدند گاه عملی نمی ها و مؤسسات آمریکایی، هیچ شرکت

  

   میانی؛ منطق درونی انقالب رنگی گیري از گزینه بهره. 2

توان به این نتیجـه مهـم دسـت      با بررسی موردي انقالب مخملی در یوگسالوي، اکنون می        

به بیان . گیري از گزینه میانی است دهد، بهره یافت که آنچه منطق درونی این الگو را تشکیل می     

آمیـز و اصـالحات درون    نقالب خـشونت  اي است میان ا     دیگر، انقالب رنگی از یک سو گزینه      

مخفـی و سلـسله       هاي نیمـه    حکومتی و از سوي دیگر و به لحاظ سازماندهی، در میانه سازمان           

همچنانکـه از یـک سـو       . و احزاب حکومتی با فعالیت آشکار ایـستاده اسـت         ) منضبط(مراتبی  
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امالً در چـارچوب    جایگاهی میان مبارزه چریکی، پنهانی و براندازانـه و فعالیـت انتخابـاتی کـ              

اي است در میانه مبارزه کامالً خودانگیختـه   گزیند و از سوي دیگر، شیوه    گفتمان دولتی را برمی   

در میانه ایستادن، این مزیت را بـه الگـوي انقـالب رنگـی         . و داخلی و مداخله صرف خارجی     

ها و  خی هزینهاالمکان از مزایاي هر دو سر طیف بهره ببرد و در عین حال از بر دهد که حتی می

تـوان   هاي رنگی، مـی  هاي انقالب بر این اساس، براي تشریح ویژگی. مضرات آنها به دور باشد    

گیري از   گرایی، بهره   جویی، جنبش   به چهار گزاره اشاره کرد که محتواي آنها به ترتیب مسالمت          

  .اند گذاري خارجی امکانات نوین ارتباطی و استفاده از سرمایه

  

  .آمیز و به دور از خشونت حاکمان است نگی، الگوي تغییر مسالمتانقالب ر. 1ـ 2

هاي کـاذب گذشـته       سازي انقالب رنگی به مثابه الگوي نوین تغییر حاکمان، بر نفی دوگانه          

نهـاد دو   به این معنا، الگوي تـازه، سـنتز یـا هـم     . اعم از دوگانه انقالب و اصالح بنا شده است        

به بیان دیگر، مفروضه بنیادین انقالب رنگی این   . باشد   می الگوي پیشین یعنی انقالب و اصالح     

بـه ایـن معنـا،    . جو طلب و مسالمت  توان در اهداف انقالبی بود و در روش اصالح          است که می  

از جملـه   (یافتـه     اي سازمان   هاي غیرخشن مبارزه و ترکیبی از فشار توده         انقالب رنگی بر روش   

اي اهـداف، تأکیـد    ي گفتگو، مذاکره و پیشبرد مرحله، در عین آمادگی برا )هاي اجتماعی   جنبش

اي اخالقـی باشـد، انتخـابی     گیري از آموزه عـدم خـشونت، بـیش از آنکـه گزینـه        بهره. کند  می

این امر، از آن روست که اعمال قهر در برابر قـدرتی کـه مزیـت           . راهبردي و استراتژیک است   

 گرامشی، هژمونی، بیانگر نوعی اقتـدار اسـت    به بیان . نتیجه است   هژمون بودن را دارد، غالباً بی     

 بلکه از طریق رضایت یعنی نوعی توافق ضمنی         ،که نه به واسطه استفاده ناخردمندانه از قدرت       

 بـه بیـان   )6(.شود، کـاربرد دارد  نشده که اغلب به صورت حسی عام و متعارف منتقل می     نوشته

. شود ده ذهن جمعی است، اعمال میدیگر، قدرت از طریق هژمونی نوعی نظام معنایی که سازن

آمیز در برابر رژیمی که هژمون است، فقط چهره زور و غلبه آن          به واقع، قهر و مبارزه خشونت     

در عین حال، هر نظـام سیاسـی      . اي که مبتنی بر رضایت است       گیرد و نه چهره     را به چالش می   

تـن اسـت و تـا     ا حدزیادي روئینآمیز، توانمند و ت   اي، در بعد اعمال زور و غلبه قهر         شده  تثبیت

تـوان جنبـه    زمانی که اراده روانی آن براي اعمال قهر و سرکوب با اختالل مواجه نـشود، نمـی           
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 چهـره تـوام بـا    ،شـود اوالً  آمیز، موجب مـی  مبارزه مسالمت. آمیز آن را با بحران مواجه کرد  قهر

وب براي اعمال قهر و  ظرفیت نیروهاي سرک  ،رضایت حکومت به تدریج مخدوش شود و ثانیاً       

از سوي دیگر، تجارب گذشته نیز نشان داده که هرگونـه    . زور عریان تا حد زیادي تخلیه گردد      

آمیز، به بازتولید روانی طرف پیـروز و سـرخوردگی طـرف ناکـام       شکست در آوردگاههاي قهر   

دلی روانی تعا آمیز، به این سطح از بی هاي مسالمت این در حالی است که روش   . خواهد انجامید 

این تلقی، عمدتاً برگرفته از برخی تجربیات کشورهاي اروپاي شرقی به ویـژه  . شوند  منجر نمی 

به واقع، تجـارب اروپـاي شـرقی مهـر         . لهستان، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي است       

آمیز اسـت و بـه اسـتثناي رومـانی کـه سـرگونی چائوچـسکو         تأییدي بر رویکردهاي مسالمت 

به ویژه جنبش  (ریزي بود، در سایر کشورها، نیروهاي جامعه مدنی           ن، همراه با خون   دیکتاتور آ 

آمیز و مرحله به مرحله، رژیـم     هاي مسالمت   با روش ) همبستگی به رهبري لخ والسا در لهستان      

درایت مخالفان این جوامع، آن . گیري از قدرت کردند     نشینی و در نهایت کناره      را وادار به عقب   

اي که در آن اقتدارگرایان حزبی دست باال را داشتند، نکرده و بازي             را درگیر بازي  بود که خود    

به عبارت دیگر، با احتراز از تشکیالت آهنـین  . را با قوانین و آهنگ مورد نظر خود انجام دادند       

حزبی، پیـشاهنگ، مخفـی و همچنـین سـازماندهی شـفاف و جنبـشی، از ظرفیـت سـرکوب                    

آمیز، از راهبرد نامتقارن یا عدم تقارن  این اساس، گزینه گذار مسالمت بر )7(.ها کاستند حکومت

عدم تقارن راهبردي، عبارت است از اقدامات نامتقارن و تالش در جهت . برد  راهبردي سود می  

هاي حریف، به همراه استفاده بهینـه از نقـاط    الشعاع قراردادن قدرت و توانایی    دورزدن یا تحت  

هـا و   هـایی کـه تـا انـدازه زیـادي بـا روش       او و به کارگیري شـیوه هاي  پذیري  ضعف و آسیب  

آمیـز،   هاي مـسالمت  گیري از شیوه    مزیت دیگر در بهره    )8(.هاي او متفاوت و متمایز باشد       شیوه

آمیـز،     انقالب به شیوه قهر    ،به بیان دیگر  . حکومتی است  هاي مخالفان درون    استفاده از توانمندي  

شـود آنهـا بـه     انجامد و باعث می فرسایش نیروهاي بنیابینی می شدن فضاي سیاسی و      قطبی  به  

این در حالی است که انقـالب رنگـی، امکـان آن را    . یکی از دو سوي میدان مبارزه سوق یابند    

  .حکومتی نیز، در راستاي انقالب، بسیج شود کند تا پتانسیل درون فراهم می
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  .اند  اجتماعیهاي نوین حامالن و عامالن انقالب رنگی، جنبش. 2ـ2

شـوند   یابی نیروهاي جامعه مدنی محسوب می هاي اجتماعی، یکی از اشکال سازمان    جنبش

جنوبی، شیلی، آفریقـاي جنـوبی و برخـی از       و در گذار به دموکراسی، در کشورهایی نظیر کره        

هـاي اجتمـاعی جدیـد،        جنبش. اند  کشورهاي اروپایی شرقی و مرکزي، نقش اساسی ایفا کرده        

، عمدتاً در جوامع اروپاي غربی و 1960شود که از دهه  هایی گفته می  یف، به جنبش  حسب تعر 

ها، برخالف اسالف قرن نوزدهمی خود، بسیار وسیع،     این جنبش . آمریکاي شمالی سربرآوردند  

هـاي دانـشجویی،    اند و طیف گوناگونی از نیروهاي اجتماعی از جمله جنـبش         گسترده و متنوع  

هــاي   زنــان، جنــبش محــیط زیــست، جنــبش صــلح، جنــبشجنــبش حقــوق مــدنی، جنــبش

ضدنژادپرستی، جنبش حمایت از حقوق کودکان و گروههاي مخالف تولید، تکثیر و استفاده از       

هاي مـدرن و      هاي جدید، برخالف جنبش      جنبش )9(.گیرند  هاي کشتار جمعی را دربرمی      سالح

 و مطالبـات محـدودي را دنبـال    هـا  پیچند و اهداف، برنامه کالسیک، براي همه امور نسخه نمی   

هـاي جدیـد، غیرمتمرکـز، پراکنـده و      هـاي جنـبش   ها و سازمان  از سوي دیگر، تشکل   . کنند  می

. هاي متکثر شد و یا عضویت آنها را ترك کرد    توان عضو این جنبش     اند و به راحتی می      کوچک

مراتـب   انی و سلسلهناپذیر سازم هاي مدرن، غالباً با قواعد انعطاف     این در حالی است که جنبش     

هاي جدیـد در    ماریودیانی و دوناتال دالپورتا، با بررسی جنبش      )10(.شدند  مشخص شناخته می  

اي اسـت و ایـن     ها، بیشتر شـبکه  اند که خصلت ساختاري این جنبش اروپا و آمریکا، نشان داده  

شـبکه  «ان توان از آن بـا عنـو   کننده انتشار اطالعات و بسیج گروههاست که می    خصلت، تسهیل 

، اشاره به نوعی تشکیالت مسطح اسـت کـه در آن            Network  شبکه یا  )11(.یاد کرد » اجتماعی

اگـر  . دهنـده آن وجـود دارد   هـاي تـشکیل   طراز مـابین اعـضا و یـا هـسته        اي کمابیش هم    رابطه

تـوان بـه تـور     اي را مـی   هـاي شـبکه     هاي سیاسی سنتی را به هرم تشبیه کنـیم، تـشکل              سازمان

ها، عمـدتاً   این گره. دهند هاي آن را تشکیل می هاي سیاسی، گره  تشبیه کرد که هسته  گیري ماهی

باشند و حداکثر آزادي بـراي ابـراز خالقیـت و     هاي ارایه خدمت به بقیه اعضاي شبکه می     نقطه

  .ابراز وجود خود در چارچوب شبکه را دارند

 اما امروزه با استفاده از   ،اي، به صورت بدوي، در گذشته هم وجود داشته          سازماندهی شبکه 

ابزار نوین ارتباط جمعی، از جمله اینترنت، کارآمدتر گشته و رفته رفته به ابزار بسیار مؤثري در 
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رسـانی   اي، اینترنت را صـرفاً ابـزار اطـالع         عده. شود  دهی اجتماعی و سیاسی تبدیل می      سازمان

اي، به خاطر خـصلت   مدل شبکه.  استاي یابی شبکه  اما اینترنت، امکانی براي سازمان     ،بینند  می

تواند در وراي اختالفات سیاسی و تشکیالتی و به رغـم   مسطح، غیرهرمی و غیرمتمرکز آن، می 

پراکندگی جغرافیایی، مکانیزم مناسبی براي همکاري و هماهنگی در میان فعاالن انقالب رنگی             

را با این الگـوي تغییـر رژیـم    خوانی  هاي نوین اجتماعی، بیشترین هم   رو، جنبش   باشد و از این   

هـاي    هاي کالسیک، غالباً چریکی بـود، امـا جنـبش           عالوه بر این، شیوه مبارزاتی جنبش     . دارند

شوند و دغدغه آنها، بیش از کسب قدرت  جدید به اَعمال سمبلیک و نافرمانی مدنی متوسل می   

ي کالسـیک بـر    هـا   جنـبش . سیاسی، تحت تأثیر قرار دادن افکار و عرصه عمومی جامعه است          

هـاي   سازمانی و ارتباطات پنهانی و محرمانه تأکید داشتند؛ امـا جنـبش   ها و نشریات درون  بولتن

. کننـد  هاي فراگیر، علنی و غیررسمی اقـدام مـی       ها و معناها از خالل رسانه       جدید به انتقال پیام   

روکراتیک متکی هاي بزرگ بو روابط میان طرفداران جنبش نیز فقط به احزاب، نهادها و سازمان

نیست، بلکه اساس آن بر شبکه وسیع روابط غیررسمی میان همفکران، همکاران و دوستان ابتنا   

توانند این شبکه وسیع روابط جمعی و نامحـسوس را   یافته و نهادهاي حکومتی، به راحتی نمی      

بـه ایـن   شود کـه نهادهـاي دولتـی و حزبـی      البته این امر مانع از آن نمی. از پیش روي بردارند  

کنند که شیوه مبارزه شفاهی و  ها، همچنین این امکان را فراهم می این جنبش. ها نپیوندند جنبش

کننده را در بیان، مناظره و  این شیوه، که شرکت  . سیال، جایگزین مبارزه متمرکز و مکتوب شود      

در . ل داردکند، در نحوه انتشار اندیشه شورشی، نتایج فوري بـه دنبـا     دریافت مستقیم درگیر می   

هیچ مانعی، فروش و یـا انتـشار روزنامـه مخـرب را ممنـوع کنـد،              تواند بی   حالی که پلیس می   

  )12(.تواند، به همان سهولت، مانع هر نوع مالقات و مبادله لفظی شود نمی

هاي نوین اجتماعی و اساسـاً رفتارهـاي    ها، مبین آن هستند که جنبش    مجموعه این خصلت  

  .باشند روز انقالب رنگی و مؤثرترین عامل پیروزي آن میجنبشی، بهترین محمل ب

  

  .شود انقالب رنگی بر پایه امکانات نوین ارتباطی شکل گرفته و پیروز می. 3ـ 2

شدن در اختیار بشر امروز  انقالب رنگی بیش از هر چیز، امکانات نوینی را که روند جهانی           

شده کنونی، مسأله مرکـزي، تـأثیر بـر     انیبر این اساس، در دنیاي جه. گیرد نهاده، به خدمت می   
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هـاي جمعـی و ارتباطـات جهـانی      افکار عمومی است و حلقه مرکزي براي این تـأثیر، رسـانه       

شدن، این امکان را به وجود آورده که شبکه ارتباطات، تبدیل به عمل جمعی  باشند و جهانی  می

. جویند شدن سود می رد جهانیمدرن، از فراگ به این معنا، انقالبیون پست. و حرکت جمعی شود 

هاي انتقـادي را    سایت. آنان ماهرانه با امکانات تکنولوژي ارتباطات مانند اینترنت آشنایی دارند         

کننـد و   هاي همراه رد و بدل مـی  هاي کوتاه را از طریق تلفن دهند، پیام   ها سازمان می    علیه رژیم 

که چگونه از تلویزیون که تأثیر همگانی دانند  آنها همچنین می. گذارند مرتب قرارهاي جدید می

سرخ را بـه      در گرجستان، جنبشی که انقالب گل     . اي دارد به بهترین شکل استفاده کنند        گسترده

این جنبش، در طول مبارزات خـود، فیلمـی را از      . نام داشت » کافیست«پیروزي رساند، جنبش    

ش از هر چیز بر جوانان تفلیس و هاي مداربسته و کابلی به نمایش گذارد که بی       طریق تلویزیون 

بـود کـه گزارشـی از    » !دیکتـاتور را سـرنگون کنیـد   «عنوان این فیلم،    . بسیج آنها تأثیر گذاشت   

همانی به    این نمایش، نوعی احساس این    . رفت  سرنگونی میلوشویچ در یوگسالوي به شمار می      

 بر این اساس، )13(.ردتوان عین همان سناریو را در تفلیس نیز پیش ب           وجود آورد که گویی می    

امکانات جدید ارتباطـاتی و اطالعـاتی، هـم عـاملی بـراي بـرانگیختن و هـم محملـی بـراي                      

گیري از این امکانات، مزیت دیگري هم دارد و آن ایـن          بهره. اند  هاي رنگی   یابی انقالب   سازمان

یـر در آن  کنـد و مـانع از بـروز اخـتالل فراگ     است که مبارزه را با زندگی روزمره سـازگار مـی        

هاي گذشته فعالیـت سیاسـی را بازتولیـد کننـد و      در واقع، اگر انقالبیون بخواهند مدل  . شود  می

تحوالتی را که در زمینه تکنولوژي، مناسبات اجتمـاعی و ارتباطـات در جامعـه اتفـاق افتـاده،                   

اي  رفههاي ح و فعالیت) مراتبی سلسله(هاي هرمی هیرارشی    بایست همان فرم    نادیده بگیرند، می  

انقالبی را در دستور کار قرار دهند و این، با زندگی روزمره اجتماعی و سرزندگی و شادابی آن  

هاي نوین که کنترل آنهـا بـسیار دشـوار     کارکرد مهم رسانه. کند مغایر است و آن را متالشی می    

هـا، نـوعی    اي که به واسطه این رسانه باشد، تأثیر بر افکار عمومی و بسیج آن است؛ به گونه        می

گیرد و بسیاري از افراد، بدون آنکه یکدیگر را ببینند و تبادل نظر کنند،  فضاي عمومی شکل می   

بر این اسـاس، از طریـق تولیـد    . کنند مانند یکدیگر فکر و در نتیجه مانند یکدیگر نیز عمل می     

 تـصورات  اي هنري و از طریق تصویر، گرافیک، صدا و موسـیقی،  پیام، شعار و اندیشه به شیوه    

یابـد کـه بـا زنـدگی      شوند و در نهایت، فعالیت سیاسی، این امکان را می  دستکاري و بسیج می   
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اگر این آمیختگی از انقالبیون گرفته شود، آنها دچار استرس و بیگانگی از  . روزمره آمیخته شود  

مومی در این صورت، دیگر مانند گذشته، نیازي نیست که براي تبدیل افکار ع     . شوند  جامعه می 

به نیروي اجتماعی و تغییر اوضاع سیاسی، به اهرمی مانند حزب سیاسی متوسل شد و اگر این        

کننـد و   تغییر در افکار عمومی پیدا شود، مـردم در بزنگـاه تـاریخی، خودشـان راه را بـاز مـی                    

  .هاي جدا از مردم وجود ندارد احتیاجی به اعمال نیرو، فشار و زور از طریق اهرم

  

گذاري قدرت خـارجی بـه پیـروزي رسـیده            کنون با سرمایه    رنگی، تا  انقالب. 4ـ2

  .است

شماري دال بر  هاي رنگی یا مخملی، شامل شواهد بی تجربیات موجود در خصوص انقالب

هـا،   این حمایت . گذاري عوامل خارجی، به ویژه ایاالت متحده آمریکا هستند          دخالت و سرمایه  

  :شوند عمدتاً دربردارنده موارد ذیل می

هاي مخالفین و همچنین اعمال فشار بر         حمایت سیاسی به شکل پشتیبانی از خواست       .یک

  .دولت وقت براي تأمین خواست آنها با ابزارهاي مختلف

هـاي انتخابـاتی     کنندگان و تظاهرکنندگان و نیز تـأمین هزینـه           حمایت مالی از اعتصاب    .دو

  .نامزدهاي مخالف دولت

  .هاي غیردولتی حامی اهداف آمریکا هادها و سازمان حمایت سیاسی و مالی از ن.سه

براي مثال، قبل از انتخابات اوکراین، جورج بوش پدر، کسینجر، مـادلین آلبرایـت، دونالـد                

رامسفلد، سناتورجان مک کین و ریچارد هالبروگ، از جمله مسافرانی بودند که به کیف رفتنـد          

  )14(.کمک کردندو به تدارك مبارزات انتخاباتی و تظاهرات عمومی 

سـپاه  « میلیون دالر از بودجه ایاالت متحده، به تشکیل     124، حدود   2006همچنین در سال    

در ایـن خـصوص، تأکیـد    . هاي رنگی اختصاص یافـت  براي شرکت در انقالب » واکنش سریع 

هاي غیرنظامی تشکیل    شده بود که اعضاي این سپاه را نمایندگان دیپلماتیک و کارکنان سازمان           

ترین اعضاي دیپلماتیک این سـپاه، ریچـارد مـایلز سـفیر آمریکـا در                 یکی از برجسته  . هندد  می

به واقع، وي نقش اصلی را . انقالب رز گرجستان و قبل از آن در یوگسالوي و بلغارستان است

اي که پس از بحران گرجـستان،   ها بر عهده داشته؛ به گونه   در هدایت و سازماندهی این انقالب     
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 برانداز مشهور شد و جراید گرجـستان نیـز از وي، بـه عنـوان سـفیر کارکـشته و            وي به سفیر  

 در عرصه بنیادهاي خصوصی و غیردولتـی نیـز   )15(.ها و کودتاها یاد کردند  باتجربه در انقالب  

جـورج  . هاي رنگی است گذار در انقالب  در آمریکا، مهمترین حامی و سرمایه   1»بنیاد سوروس «

. اي سوروس در جهـان اسـت   گذار مؤسسات زنجیره مریکایی و بنیان  سورس، میلیارد معروف آ   

براي نمونـه، جامعـه   . شود  شناخته می » جامعه باز «این بنیاد، در بسیاري از کشورها، به نام بنیاد          

شوارد نادزه، پس از . باز در جریان انقالب رز نقش بسیار بارز و اساسی در گرجستان ایفا نمود 

وي . د که بنیاد سوروس در سقوط دولت وي نقش اصلی را داشته اسـت             استعفا، علناً اعالم کر   

  :همچنین، ضمن معرفی سوروس به عنوان مقصر اصلی، افزود

توانـد در   من شوکه شدم که چه طور یک سازمان غیردولتی تا این حد می           «

من در مورد کمک مالی این بنیاد به طور        . امور داخلی یک کشور دخالت نماید     

 3 تـا  5/2م اظهار نظر کنم ولی یکی از سفرا بـه مـن گفـت کـه               توان  دقیق نمی 

  )16(».میلیون دالر کمک مالی به مخالفین کرده است

در واقع، تأسیس و حمایت مالی سازمان جوانان کمارا یا جنـبش کافیـست در گرجـستان،          

ـ         . مهمترین فعالیت جامعه باز براي سرنگونی شوارد نادزه بود         ز پـس از پیـروزي انقـالب رز نی

تأسـیس اختـصاص داد و از محـل آن،     جامعه باز، صندوقی را به منظور کمک بـه دولـت تـازه      

حداقل درآمد الزم براي زندگی اعضاي دولت را محاسبه و حقوق آنهـا را بـه همـراه مقـداري       

  . کمک براي اصالحات در پلیس، به مدت چندماه، پرداخت کرد

نـال تلویزیـونی سراسـري را بـا نـام       همچنین، در خالل انقالب رز، بنیاد سـورس یـک کا          

هاي مشاوران تبلیغاتی و سیاسی خارجی به منظـور        تأسیس کرد که مجهز به اکیپ      2روستاوي  

روزي و پوشـش   این شبکه، در خالل بحران پارلمانی، به فعالیـت شـبانه  . کمک به مخالفین بود  

ات و اعتراضـات  هـاي مخـالفین و همچنـین تظـاهر     ها و سیاست  خبري بسیار وسیع از فعالیت    

 بنیادهـایی از  )17(.مردمی پرداخت و توانست تأثیر بسزایی در بسیج حمایت مردمی ایفـا کنـد      

هـاي گـسترده را در کنـار برگـزاري      گـذاري و اجـراي نظرسـنجی        این دست، همچنین سرمایه   

ج دادن تضاد میان نتای گیرند تا با نشان انتخابات در کشورهاي موضوع انقالب رنگی بر عهده می 


1 . Soros Foundation 
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اعالم شده انتخابات از سوي حکومت و نتایج نظرسنجی، خـشم مـردم را برانگیختـه و جرقـه      

  .انقالب رنگی را روشن کنند

  

  امکان انقالب رنگی؛ از فرصت سیاسی تا کنش اجتماعی. ب

تـوان   هاي رنگی، اکنون می    هاي اساسی انقالب    پس از واکاوي و بازنمایی شرایط و ویژگی       

در این خصوص، اصل بر آن است . ن آن در جامعه کنونی ایران پرداختبه بررسی شرایط امکا 

این امـر  . که از منظر مخالفین جمهوري اسالمی و عامل خارجی، به این موضوع نگریسته شود      

اي بـه نـام جنـبش      اي تنگاتنگ با مقولـه      روست که انقالب رنگی، به مثابه پدیده، به گونه          از آن 

یوند خورده و فعالیت در این عرصه، بیش از هر چیز منوط   اجتماعی و عمل در چارچوب آن پ      

به بیان  . بندي ساختارهاست   به ذهنیت عامالن و برداشت آنها از شرایط موجود و نحوه صورت           

دیگر، در این عرصه، برداشت از واقعیت مهمتر از خود واقعیت است و در نهایـت، چگـونگی         

ارهاي سیاسـی ـ اجتمـاعی اسـت کـه شـرایط       ها با ساخت ارتباط میان ذهنیت کارگزاران جنبش

به همین دلیل است که . کند هاي رنگی را تعیین می امکان و پیروزي یا امتناع و شکست انقالب      

در هر چهـار تجربـه مـورد اشـاره در ایـن مقالـه، یعنـی یوگـسالوي، گرجـستان، اوکـراین و              

کـارش تمـام   «و » افیـست دیگـر ک «،  »وقتش رسـیده  «قرقیزستان، انقالبیون، از عباراتی همچون      

ها نامیدند تا ایـن تـصور را در    هاي خود را با همین عنوان   کردند و حتی جنبش     ، استفاده   »است

بر این  . ساز براي پیروزي انقالب فرا رسیده است       اذهان عمومی ایجاد کنند که لحظه سرنوشت      

رایط امکـان  بایـست شـ   اي، مـی  اساس، براي تحلیل شرایط امکان انقالب رنگی در هر جامعـه        

  .آمیز را بررسی نمود هاي اجتماعی اعتراض جنبش

 1توان از نظریه فرایند سیاسی ها، می شناسی جنبش براي بررسی این شرایط، بر اساس جامعه

ایـن  . دهد  قرار می2هاي سیاسی   فرصت فقداناین مدل، تأکید خود را بر وجود یا         . استفاده کرد 

از جملـه اولـین    . هـا نیـستند      و در کنترل فعـاالن جنـبش       ها، غالباً جنبه ساختاري دارند      فرصت


1 . Political Process Mdel 

2 . Political Opportunity 
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توانند سبب  تعاریفی که از ساختار فرصت سیاسی صورت گرفته، به تغییراتی توجه دارد که می        

هـر واقعـه یـا فراینـد اجتمـاعی      «: 1 آدام به بیان داگ مـک . هاي ناگهانی در نظام شوند     گشایش

یک نظام سیاسی را تضعیف کند، تغییري را        بخش    هاي سامان   اي که محاسبات و فرض      گسترده

  )18(».نماید در فرصت سیاسی ایجاد می

براي مثال، ساختار حکومت اعم از نظام حزبی و نظام انتخاباتی و نحوه ارتباط میان آنها و             

سـاز   توانـد فرصـت   هاي گوناگون در حکومت و بروز شکاف میان آنها، می بندي یا وجود جناح 

کردن رژیـم سیاسـی یـا گـشایش           سیاست حکومت و تصمیم به لیبرالیزه      همچنین، تغییر . باشد

اعمال فـشارهاي  . تواند فرصت مورد نظر را به دست دهد  درهاي نظام سیاسی به هر دلیلی، می      

ها و یا افزایش وزن اجتماعی و دموگرافیـک گـروه اجتمـاعی             المللی بر حکومت    جهانی و بین  

هـا و فـضاهاي     فرصت،یت سیاسی آن گروه و در نهایتتواند اهم  معین مانند طبقه متوسط، می    

اي، انسداد  در عین حال، حتی در شرایط ویژه. مربوط به عمل در چارچوب آن را گسترش دهد

این شرایط غالباً شـامل ضـعف   . تواند فرصت مورد نظر را مهیا کند کامل فضاي سیاسی نیز می    

بـه لحـاظ تـاریخی نیـز اکثـر      . سـت مفرط حکومت و فشار داخلی و خارجی فزاینده بـر آن ا           

هاي سیاسی در ایران قرن بیستم، بر بستر گشایش نـسبی و مـوقتی فـضاي سیاسـی بـه             جنبش

 کـه بـه علـت موقعیـت ویـژه ایـران       1320 ـ   32هـاي    در سـال ،براي مثال. اند تحرك درآمده

 ـ  )42 قادر به اعمال دیکتـاتوري نبـود؛ بازگـشایی نـسبی فـضاي سیاسـی       پهلويمحمدرضا 

گرا؛ تأثیر    هاي اسالم   هاي دانشجویی، جبهه ملی دوم و جنبش        و متعاقب آن بروز جنبش    ) 1339

و برداشت ذهنی فعاالن سیاسی از این  ) 1356 (پهلويسیاست حقوق بشر کارتر بر محمدرضا       

هـاي خـرد و در نهایـت جنـبش کـالن           گیري انواع جنبش    تأثیر که در عرض چند ماه به شکل       

 که نوعی گشایش سیاسی ـ فرهنگی در   1376امید و باالخره پس از خرداد ضددیکتاتوري انج

یافتـه دانـشجویی، جوانـان، قـومی،      هاي نسبتاً سازمان  ایران صورت گرفت، شاهد بروز حرکت     

  .معلمان و تا حدي زنان بودیم

اند که ساخت روابط سیاسی و     بر مبناي این تلقی، مخالفین جمهوري اسالمی بر این عقیده         

کردن الگوهـایی    برداري و عملیاتی    ها، براي بهره    اعی در فضاي کنونی ایران، در تمام زمینه       اجتم


1 . McAdam 
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ها  بر این اساس، جمهوري اسالمی، نظامی است که یکی از الیه. چون انقالب رنگی آماده است

خیـزي   دهد و نظام انتخاباتی بالنسبه فرصت هاي آن را، به هر ترتیب، انتخابات شکل می  و رویه 

چنانکه وقوع . آمیز تغییر همچون انقالب رنگی است رو، مستعد الگوهاي مسالمت   د و از این   دار

این انقالب در کشورهایی چون یوگسالوي، گرجستان، اوکراین و قرقیزسـتان، پیامـد حـضور               

در این کشورها، مردمی که در انتخابـات شـرکت       . گسترده مردم در عرصه انتخابات بوده است      

توانستند نه  نگریستند و از این طریق می برگزاري و یا نتایج آن را با تردید میکردند، درستی  می

فقط مشروعیت انتخابات، بلکه مشروعیت نظام یا حاکمان برگزارکننـده انتخابـات را بـه زیـر                  

بایست، از ایـن پـس، از    این تلقی مبین آن است که مخالفین جمهوري اسالمی می  . سؤال ببرند 

ر مواجهه با انتخابات در جمهوري اسالمی یعنی راهبـرد تحـریم، عـدول     راهبرد قدیمی خود د   

به واقع، تجربه نشان داده که تحریم انتخابات یا شرکت اقلیتی از مردم در آن، به تنهـایی                . کنند

در بسیاري از نقاط جهان، بخش عظیمی از مردم . براي اثبات عدم مشروعیت رژیم کافی نیست

کننـد و   مانند و یا خود را به کار، تفریح و سرگرمی مـشغول مـی             میدر روز انتخابات در خانه      

این امر، کـوچکترین عالمـت سـئوالی در    . دهند زحمت رفتن پاي صندوق رأي را به خود نمی     

از سوي دیگر، تجربه نشان داده کـه تـشویق   . دهد برابر مشروعیت رژیم حاکم بر آنها قرار نمی    

جامعه ایرانی مواجه نخواهد شد و رفتار انتخاباتی مردم ایـران،  فزاینده به تحریم، لزوماً با اقبال    

حسین باقرزاده، یکی از فعاالن مخالف جمهوري اسـالمی،    . بینی نیست   از این لحاظ، قابل پیش    

  :در این خصوص معتقد است

براي مردمی که باید تحت حکومت جمهوري اسالمی زندگی کننـد، تنهـا        «

آنان اگر احساس کنند که رأي بـه   . ادن نیست انتخابات بین رأي دادن و رأي ند      

یک نامزد ممکن است در توازن قدرت حاکم تأثیري بگـذارد و یـا تغییـري در     

هاي حاکم ایجاد کند، ممکن است به صورت تاکتیکی به پاي صـندوق    سیاست

این کار را بخش عظیمی از مـردم       . تر را انتخاب کنند    رأي بروند و فرد مطلوب    

 که در بسیاري از انتخابات ریاست جمهوري پیش و 76خرداد ایران نه فقط در 

ها  آنان گزینه. پلتیک هستند عامه مردم به دنبال رئال  . اند  پس از آن نیز انجام داده     

گیرنـد و چنانچـه    ها را در نظر مـی    کنند و بدیل    و شرایط موجود را ارزیابی می     
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توانـد منـشاء      مـی بدیل مناسبی در برابر انتخابات عرضه نشود، تحریم صرف ن         

  )19(».اثري باشد

شود، برگزاري نوعی انتخابات موازي  بر این اساس، راهبردي که به جاي تحریم تجویز می         

 ،تواند در نهایـت     در چارچوب نظام انتخاباتی جمهوري اسالمی است که، به زعم مخالفین، می           

بایست  این راهبرد، میدر چارچوب . راه را براي برآمدن انقالب رنگی و پیروزي آن هموار کند

هـاي موجـه در سـطح      ابتدا یک یا چند فعال سیاسی و مخالف جمهوري اسالمی و یـا چهـره           

ثبت نام کنند و در قبال این ثبت نـام، ایـن انتظـار          ) ریاست جمهوري (المللی، در انتخابات      بین

الحیت رد ص. وجود خواهد داشت که شوراي نگهبان، نامزدهاي مورد نظر را رد صالحیت کند    

اي براي آغاز جنبش فراگیر مردمی باشد کـه تحـت لـواي     تواند به منزله جرقه نامزد مذکور، می  

کنندگان و  روز بر تعداد اعتراض حمایت از برپایی انتخابات آزاد و منصفانه فعالیت کند و روزبه    

 هـاي نـوین   جنـبش  توانـد شـامل خـرده      این جنبش فراگیر مـی    . عمق مطالبات آنها افزوده شود    

هاي زنان و جنبش حمایت از حقوق بشر باشـد و   اجتماعی همچون جنبش دانشجویی، جنبش    

تر کـرده و در نهایـت،    آمیز، حلقه محاصره مدنی نظام را تنگ        گیري از اعتراض مسالمت     با بهره 

  )20(.موجبات تغییر آن را فراهم کند

کننـد کـه نادرسـتی برگـزاري انتخابـات در             وشزد می بر این اساس، طراحان این سناریو گ      

هاي رنگین در آنهـا صـورت گرفتـه،     هایی که تا کنون انقالب   جمهوري اسالمی برخالف نمونه   

در تجربـه انتخابـات در   «: زیرا به زعم آنـان    . تواند بر مبناي تقلب در انتخابات توجیه شود         نمی

کاري در آراي مـردم دیـده        انی از دست  جمهوري اسالمی، دستکم در چند سال اخیر، کمتر نش        

هاسـت کـه    بایست بر آن تمرکز شود، مقولـه رد صـالحیت       بنابراین، آنچه می   )21(».شده است 

هـاي جدیـد    آمیز جمعی با تأکید بر جنبش       هاي اعتراض   تواند به کنش    استفاده مناسب از آن می    

ی، حـاوي فرصـت     در عین حال، ساختار سیاسی نظام جمهـوري اسـالم         . اجتماعی منجر شود  

هاي برآمـده از     ها و اعمال جمعی مبتنی بر قالب        گیري این جنبش    دیگري است که اجازه شکل    

جمهوري اسالمی، به زعم طراحان این سناریوها، نه همچون جوامع دموکراتیک           . دهد  آن را می  

ه هاي نوین اجتماعی در آنها با کمترین مـانع و مقابلـ    گیري جنبش   اروپاي غربی است که شکل    

خـواه دارد کـه امکـان ظهـور           هـاي تمامیـت     حکومتی مواجه باشد و نه شرایطی مـشابه رژیـم         
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در جوامعی چون ایران، نظام سیاسی . هاي اعتراضی و رادیکال در آنها بسیار اندك است     جنبش

هـا، حـداقل در چـارچوب     در مجموع، حاضر به پذیرش اشکال و میزان معینی از سـازماندهی    

بـراي  . تواند تا حدي فرصت سیاسی مورد نظر را فراهم کنـد  ویژگی میاسالمی است و همین    

اند،  هاي اسالمی دانشجویی که در چارچوب همین نظام رشد و نمو کرده مثال، برخی از انجمن   

  )22(.اند امروزه به پاشنه آشیل آن تبدیل شده

، از نُـه  »هـاي اجتمـاعی   شناسی جنبش جامعه«پور در کتاب خود با عنوان      حمیدرضا جالیی 

گوید که عبارتند از جوانان، زنان، محذوفان الئیک،  جنبش خرد در جامعه امروز ایران سخن می

ایرانیان خارج از کشور، سـبزها، جنـبش فرهنگـی ـ قـومی، حقـوق بـشر، محرومـان اداري و         

پور جنبش دانشجویی و جنبش جوانان را به مثابه جنبش   البته جالیی )23(.نشینان شهري   حاشیه

بایست میان موقعیت آنها در جامعه ایرانی قائـل بـه     رسد می   کند که به نظر می      حد قلمداد می  وا

این . جنبش اجتماعی در فضاي جامعه ایرانی هستیم تمایز بود و در این صورت، شاهد ده خرده

اند جامعه مدنی در ایران ضعیف  دهند که برخالف نظر کسانی که مدعی موارد، همگی نشان می  

هاي رنگین نیست، این ظرفیت در ساخت اجتمـاعی ایـران بـه     رو مستعد انقالب ز ایناست و ا 

هـاي سیاسـی کـه        بر این اساس، جامعه مدنی صرفاً شامل سازمان       . ویژه در شهرها وجود دارد    

هاي صـنفی بـه گفتمـان، شـعار و مطالبـات سیاسـی و         هاي تشکل   شان ترجمان خواسته    وظیفه

جامعه مدنی همچنین در برگیرنده . باشد  هاست، نمی    خواسته وادارکردن حکومت به پذیرش آن    

هاي  هاي دوستانه و شبکه هاي سازمانده زندگی خصوصی نظیر گروههاي تفریحی، محفل     شبکه

و گروههـاي   ) ، نقـش محـوري ایفـا کردنـد        76که در جریان دوم خرداد      (ارتباطی در محالت    

هـا،   اي، اصـناف، اتحادیـه   ی ـ حرفـه  هاي تخصـص  داوطلبانه و مستقل غیرسیاسی اعم از تشکل

شود که کارکردشان دفـاع   هاي علمی ـ فرهنگی و نظایر آن نیز می  هاي اجتماعی، انجمن جنبش

هاي دوم و  در ایران کنونی، بدیهی است که حوزه    . از منافع و عالئق گروههاي شهروندي است      

بر این اسـاس،   . ستندتر از حوزه نخست یعنی احزاب سیاسی مخالف ه          سوم به نسبت پیشرفته   

خواهان ایران، در ارزیابی اجمالی، معتقد است میزان         مهرداد مشایخی از فعاالن اتحاد جمهوري     

تـر از نیروهـاي مـشابه در آمریکـاي جنـوبی و برخـی                 توسعه نیروهاي مدنی در ایران، عقـب      

هاي کشورهاي آسیایی همچون هند و ترکیه و کره جنوبی؛ هم طراز نیروهاي مـدنی در کـشور     
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تر از  مانند یوگسالوي، مجارستان و لهستان و پیشرفته) 1980در دهه   (تر اروپاي شرقی      پیشرفته

 در )24(.باشد هاي آسیایی جداشده از اتحاد شوروي می کشورهاي عربی خاورمیانه و جمهوري 

عین حال، جامعه ایرانی در مقایـسه بـا بیـشتر کـشورهاي مـسلمان خاورمیانـه، داراي جنـبش           

در واقع، برخالف نظر مخالفان مدرنیته در ایران، به ویژه . تیک بومی و قابل دوامی است     دموکرا

آنان که معتقدند دموکراسی، در اساس، طبیعتی غربی دارد و خارج از قلمرو فرهنـگ اسـالمی               

هـاي   گیرد، ایران داراي تاریخی طوالنی از تفکر و اندیشه مستقل در باب برخـی ایـده               قرار می 

در حـال حاضـر نیـز     . اسی است و جنبش دموکراتیکی به درازاي یـک قـرن دارد           اصیل دموکر 

هاي غیردولتی را دارد، مدعی است در ایـران           وزارت کشور که مسئولیت ارائه مجوز به سازمان       

پنجاه هزار سازمان غیردولتی مشغول فعالیتند که شامل دوهزار سازمان براي جوانان و هشتصد              

اند که ساختار اجتماعی ایران نیز        این همه، بیانگر این نکته راهبردي      )25(.شود  سازمان زنان می  

هـایی   هاي مناسبی را بـراي پیـشبرد پـروژه          همچون ساختار سیاسی جمهوري اسالمی، فرصت     

  .گذارد همچون انقالب رنگی در اختیار می

رسد نیروهاي بیگانه، به ویژه محـافلی در   در خصوص دخالت عامل خارجی نیز به نظر می  

در آغاز سـال  . گذاري در این پروژه دارند   هایی جدي براي سرمایه     ایاالت متحده آمریکا، انگیزه   

کـاران آمریکـایی     نومحافظـه «اي تحـت عنـوان         میالدي، روزنامه فاینشال تایمز، در مقاله      2005

  : ، نوشت»اند شان را به سمت ایران معطوف کرده توجه

اجرت کـه بـه وسـیله بعـضی از      گروه جدیدي از اپوزیسیون ایرانی در مه      «

اتحـاد بـراي   «شـوند، تحـت عنـوان        نئوکنسرواتیوهاي واشـنگتن حمایـت مـی      

 تـشکل  1، در قلب محافـل و انـستیتوهاي مخـازن فکـري           »دموکراسی در ایران  

دهندگان آمریکایی، کـار   اند، که قرار است در مقابل دریافت پول از مالیات      یافته

هـدف ایـن گـروه برقـراري        .  بیاندازنـد  برقراري دموکراسی را در ایـران جلـو       

  » .رفراندوم براي تغییر رژیم در ایران است


1 . Think - Tank 
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کند،   فعالیت می1گروه اتحاد براي دموکراسی، که در شراکت با گروه دست راستی هادسون     

اي را براي شناسایی دوستان و دشمنان آمریکا در ایـران، بـر عهـده گرفتـه تـا               مسئولیت برنامه 

اعضاي این گـروه، همچنـین، ملهـم و    . یران هدفمند و مؤثر هزینه شوند   هاي آمریکا در ا     کمک

آمـریکن اینترپرایـز، از گروههـاي    . باشند   می 2متأثر از مایکل لدین از انستیتو آمریکن اینترپرایز       

ایـن  . تـرین فعـاالن در عرصـه تغییـر رژیـم هـستند              کاران و از کارکشته     بسیار بانفوذ نومحافظه  

» آزادي ایران و قانون حمـایتی «رش خود، به طرح کنگره آمریکا با عنوان     روزنامه، در ادامه گزا   

کند که از طرف سناتور هاریک سانتورم و جان کورنین پیشنهاد و مورد حمایت قـرار        اشاره می 

هاي مالی براي انتقال و گذار به حکومت دموکراتیک،          در این طرح، افزایش کمک    . گرفته است 

البته در طرح، قید شده که    . اپوزیسیون، در نظر گرفته شده است     از طریق متحدکردن گروههاي     

بایست شامل گروههایی شوند که عملیات تروریستی را بـراي پیـشبرد          گروههاي مورد نظر می   

  .کنند این منظور نفی می

میلیون دالري براي فعالین اپوزیسیون ایرانی توسط کنگره 3بر این اساس، تخصیص بودجه    

خواه، سام براون بک، در بودجه ایاالت متحده منظور شـده    ر سناتور جمهوري  آمریکا و به ابتکا   

 :اش نوشـته اسـت      اي در کنگره، براي معرفی طرح پیـشنهادي         ریک سانتورم، در اطالعیه   . است

 طرفدار دموکراسی، گروههاي به  ارزنده  هاي کمک  ایران و از طریق  مردم پشتیبانی از و  حمایت با«

  )26(».دهیم انجام   درایران تغییرحکومت آمیزي در جهت   حرکت صلحما امیدواریم که

مایکل لدین نیز که در زمان دولت ریگان، واسطه ایاالت متحده در ماجراي ایـران ـ کنتـرا    

، 3»!سریعتر، لطفاً«اي با عنوان   جمهوري در ایران، در مقاله    ت  سابود، پیش از نهمین انتخابات ری     

راندوم با عنـوان شـصت میلیـون دات کـام پرداخـت کـه از سـوي           ملی رف   به حمایت از طرح   

  :نویسد وي در این مورد می. اي پیشنهاد شده بود مخالفین جمهوري اسالمی در بیانیه

هـا و رهبـران مهـم و          یک رفراندوم ملی از سوي عده زیادي از شخصیت        «

 و صاحب اعتبار که عمدتاً در ایران ساکنند و برخـی نیـز از قربانیـان شـکنجه               


1 . Hudson 

2 . AEI (American Enterprise Institute) 

3 . Faster, Please! 
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تنها انتخابات مهم و سودمند براي ایران،     . باشند، پیشنهاد شده است     زندانیان می 

تا کنون هیچ کدام از رهبران غربی، . رفراندم بر سر مشروعیت رژیم خواهد بود    

اند، اما هـم اکنـون زمـان آن        ها براي رفراندم را تأیید نکرده       این فراخوان ایرانی  

ظره طرح رفراندم را بپذیرند، ممکن اسـت   اگر روحانیون به شکل غیرمنت    . است

در صورت شکـست    . گیرند  پیروز شوند و از مردم تأیید مشروعیت خود را می         

آمیـز قـدرت را       یا ممکن است که به شکل صـلح       . نیز از دو حال خارج نیست     

در این صورت، دیگر هیچ . واگذار نمایند و یا با واگذاري قدرت مخالفت کنند      

راخوان بـراي انقـالب دموکراتیـک در ایـران غفلـت و             قدرت غربی نباید در ف    

تواند آن کاري را براي ایران انجام دهد کـه           یک غرب متحد می   . کوتاهی نماید 

  )27(».قبالً براي اوکراین انجام داده است

خواهـد در ایـران    وي از غـرب مـی    . در واقع، هدف لدین در همین جمله آخر نهفته است         

. ه قبالً با نام انقالب مخملی یا نارنجی در اوکراین انجام داده بـود   همان انقالبی را انجام دهد ک     

شناختی نیز اشاره کرد که الگوهاي کنش جمعی در      در پایان این بخش، باید به این نکته جامعه        

خوان  هاي اجتماعی، به ویژه در گونه نوین آن هم هاي عمل جنبش جامعه ایرانی، عمدتاً با شیوه 

هاي صرفاً حزبـی و   ر مقاطع مختلف تاریخی، کمتر به عمل در چارچوباست و مردم ایران، د 

بـه بیـان دیگـر، نـوع     . انـد  هاي چریکی و مبارزات مخفی، اقبال نشان داده متصلب و یا سازمان 

هاي متداول و جاافتاده کنش جمعـی در جامعـه    هاي جدید اجتماعی، با شیوه گري جنبش  کنش

لنی و فراگیر، غیرمسلحانه، معطوف به ابـراز هویـت،          هاي جمعی ع    کنش. ایرانی متناسب است  

اي، بدون رهبري آوانگارد و کیش شخصیت و در عین حال سازگار بـا       مراتبی، شبکه   غیرسلسله

بر ایـن اسـاس، حتـی       . هاي مهم رفتارهاي جمعی جامعه ایرانی است        زندگی عادي، از ویژگی   

الب اسـالمی را نیـز در همـین    هاي جمعی و اعتراضی معطوف بـه پیـروزي انقـ        توان کنش   می

بـه همـین    . هاي نوین اجتماعی دانست     چارچوب ارزیابی کرد و آن را بیشتر متناسب با جنبش         

 در آن زمان، اشتباه )28(.مدرن تاریخ نامید دلیل بود که میشل فوکو، آن را نخستین انقالب پست

هـاي مـدرن و    نبشکرد این حرکت، از جنس ج استراتژیک دولت موقت، این بود که تصور می      

کالسیک است که اکنون به اهداف خود دست یافته و با پیروزي انقالب، گروهـی را مـأمور و                
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گیري اصالحات ساختاري در حکومت کرده و بنابراین باید به خانه بازگردد و کنش  نماینده پی

ي ابـراز و  در حالی که عامالن و حامالن انقالب، آن را محملـی بـرا  . یافته بداند  جمعی را پایان  

دانستند کـه تغییـر صـرف       احراز هویت خود و به نمایش گذاردن سبک جدیدي از زندگی می           

بنـابراین، بـا تـصرف سـفارت     . تواند به هژمونی آن در جامعه بیانجامد     حکومت و قدرت، نمی   

ایاالت متحده در تهران، محمل و مجراي جدیدي براي بروز و ظهور این نوع کـنش یافتنـد و               

اي و  سـاز، شـبکه   ساله را نیز به رویـداد و محمـل هـویتی، گفتمـان             میلی هشت حتی جنگ تح  

در . توان در همین چارچوب ارزیـابی کـرد   رویداد دوم خرداد را نیز می. اجتماعی تبدیل کردند  

اي بود که تا  هاي جمعی، هویتی و شبکه    واقع، دوم خرداد محمل بروز و نمایش نوعی از کنش         

این رویداد، نشانگر آن بود که جنبش یـا  .  تظاهر خود نیافته بودندآن زمان محمل دیگري براي   

اي بـراي ابـراز یـا احـراز      اند که انتخابات را بهانه     هایی در بطن جامعه شکل گرفته       جنبش  خرده

هاي  هویت خود، مخالفت با الگوهاي قالبی فرهنگی، ابداع هنجارهاي جدید و گرایش به سبک

 بر این اساس، نوع کنش جمعی صورت گرفته در نهمین انتخابات  .اند  متفاوت زندگی قرار داده   

توان در همین چـارچوب   نژاد انجامید نیز می  جمهوري را که به پیروزي محمود احمدي       ریاست

در واقع، در این دوره، بخشی از نیروها و اقشار متنوع اجتماعی، به ویژه محرومان . ارزیابی کرد

در فضاي گفتمان دوم خرداد، جایی بـراي آنهـا در نظـر گرفتـه        پنداشتند    گرایان که می    و اسالم 

ساز براي ابـراز و   نژاد و شعارهاي وي را به مثابه فرصتی سرنوشت     نشده است، حضور احمدي   

احراز هویت خود در جغرافیاي اجتماعی ایران شمردند و انتخابات را که به ظـاهر، رویـدادي              

 آنهاست، به فرصتی براي بـروز رفتـار جمعـی از    هاي ادواري، قالبی و مختص احزاب و برنامه      

این ویژگی که در چند سال گذشته، به ویـژه بـه هنگـام انتخابـات            . نوع جنبشی تبدیل نمودند   

هـایی نظیـر انقـالب      نظیر جامعه ایرانی براي اجراي پروژه       بروز یافته است، نشانگر استعداد بی     

، )جمهـوري  ه ویژه انتخابات ریاسـت ب(رنگی است؛ بخصوص که در هنگام برگزاري انتخابات       

هـاي جمعـی    شود و متناسب با آن ظرفیت سـرکوب کـنش   فضاي سیاسی ـ اجتماعی بازتر می 

  .یابد کاهش می

  امتناع انقالب رنگی؛ از هژمونی گفتمانی تا پادجنبش اجتماعی. ج
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ام بایست به تحلیل ساختار سیاسی نظـ        براي بررسی شرایط امتناع انقالب رنگی، عمدتاً می       

نخـستین و مهمتـرین متغیـر در ایـن          . جمهوري اسالمی و یا پایگاههاي اجتماعی آن پرداخت       

در واقع، این نکته درست است که نظام جمهوري اسالمی، بـه          . خصوص، نظام انتخاباتی است   

هـایی چـون انقـالب رنگـی      هاي آن، در برابر پدیده      واسطه برگزاري انتخابات و برخی ویژگی     

به واقع، ساختار انتخابی و نظام نمایندگی، فقـط         . ما این همه واقعیت نیست    پذیر است؛ ا    آسیب

در وراي . دهد هاي حقوقی و حقیقی نظام چندالیه جمهوري اسالمی را تشکیل می          یکی از الیه  

گیري یا خاتمه آنهـا منـوط بـه انتخـاب      هاي دیگري نیز وجود دارند که شکل این ساختار، الیه  

توانـد در نـوع گـزینش مـردم در      سـازي آنهـا مـی    عین حال، گفتمان مستقیم مردم نیست و در      

در رأس این نهادها، شخص ولی فقیه است . هاي مختلف، تأثیر بسزایی برجاي بگذارد انتخابات

که شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصحلت نظام، شوراي عـالی امنیـت ملـی، قـوه قـضائیه،                   

بـه ایـن   . کنند ستقیم، زیر نظر او فعالیت مینیروهاي مسلح و ائمه جمعه و جماعات، به طور م        

جمهوري را به واسـطه انقـالب رنگـی در     معنا، چنانچه مخالفین حتی موفق شوند مقام ریاست     

انـد جمهـوري اسـالمی را، بـه مـدت چهارسـال، بـا معـضل                اختیار بگیرند، در نهایت توانسته    

تـر از   می بـسیار پیچیـده  به بیان دیگـر، سـاختار جمهـوري اسـال    . حاکمیت دوگانه مواجه کنند  

اي اسـت کـه برخـی     این نکته. اي همچون گرجستان و قرقیزستان است  هاي بسیط و ساده   نظام

الـدین نبـوي، در آسـتانه نهمـین           سـیدکمال . مخالفین جمهوري اسالمی نیز به آن اذعان دارنـد        

ب رنگـی  انتخابات ریاست جمهوري و در پاسخ به کسانی که آن را بهترین فرصت تحقق انقال  

  : نویسد دانستند، چنین می می

برخی بیرق شرکت در این انتخابات را به این عنوان کـه کـار دیگـري از                  «

هــا و  انــد و تعـدادي از شخــصیت  آیــد، علــم کـرده  دسـت اپوزیــسیون برنمـی  

هاي ایرانی مخالف رژیم، نسبت به شرکت در انتخابات دچار توهمـاتی    سازمان

طلـب باشـد، در نهایـت مجبـور       آینده اصـالح جمهور   حتی اگر رئیس  ... هستند

هاي خود را  هاي آنان و نه برنامه خواهد بود با همکاري مخالفین خویش، برنامه

ها هنـوز نتوانـسته       اگر اپوزیسیون جمهوري اسالمی پس از سال      ... به پیش ببرد  

است به عنوان نیروي جانشین عـرض انـدام کنـد، فقـط بـه دلیـل سـرکوب و         



  123ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی امکان و امتناع انقالب رنگی در جامعه ایران



 


یکـی از دالیـل ایـن    . اش نیـست    رافتادگی از پایگـاه اجتمـاعی     پراکندگی یا دو  

خواهـد تغییـرش دهـد،     اي کـه مـی   ماندگی این است که نسبت به پدیـده       عقب

  )29(».نمایاند شناخت بسیار محدودي دارد و یا خود را چنین می

بر این اساس، به اعتقاد این دسـته از مخـالفین، راهبـرد بـازیگري در انتخابـات و معرفـی                

توانـد   شدن و پیشبرد پروژه انقالب رنگی، در نهایت، نمـی         دیدا، حتی با هدف رد صالحیت     کان

آورد کـه   جمهوري اسالمی را با چالش بنیادین مواجه کند و حتی این امکان را بـه وجـود مـی       

به این اعتبـار،  . تن شود جمهوري اسالمی در برابر این نوع الگوي تغییر رژیم، واکسینه و روئین    

زیگري فعال در انتخابات، توهمی بیش نیست و بیش از گذشـته، مخـالفین جمهـوري             گزینه با 

  : به بیان ویکتوریا آزاد. هاي آن بدل خواهد کرد اسالمی را به ابزار تحقق سیاست

جمهور نیز هـر کـه       رئیس. کند  نظام یکپارچه نیست؛ اما یکپارچه عمل می      «

بنـابراین شـرکت در   . کنـد فقیه عمل  بایست در چارچوب نظام و ولی  باشد، می 

ــشروعیت  ــوري، م ــات ریاســت جمه ــن دوره از انتخاب ــام   ای ــه نظ بخــشیدن ب

  )30(».است

همچنین، این نکته نیز حائز اهمیت است که گفتمان نظـام جمهـوري اسـالمی، بـه حـدي            

هاي بالقوه موجـود و مـستعد    دهد تا جنبش باشد که به مخالفینش این اجازه را نمی        مند می  توان

 در واقـع،  )31(. یـا ادراکـی برسـاند   1»رهـایی معرفتـی   « انقالب رنگی را به مرحلـه        شرکت در 

بایست فراینـدهایی   گونه که پیش از این اشاره شد، براي اینکه اعتراض صورت گیرد، می          همان

که بین ساختار و عمل وجود دارند، به لحاظ معرفتی و ادراکی، فعاالن را به این تصور برسـاند        

ترین موقعیت خود قرار دارد و به حدي ضعیف است که جنـبش سراسـري    فکه نظام، در نحی   

مندي گفتمـانی   این رهایی معرفتی، بیش از هر چیز، به توان       . تواند آن را وادار به تسلیم کند        می

، »دیگـه وقتـشه  «گیري از عباراتی چـون        در واقع، بهره  . گردد  یا ایدئولوژیک نظام سیاسی بازمی    

، که به منظور رهاسازي معرفتی اذهان عمومی ساخته و تبلیـغ        » است کارش تمام «و  » کافیست«

بـه بیـان دیگـر،    . شد، گرچه جنبه تبلیغاتی داشت، اما متضمن سطحی از واقعیـت نیـز بـود         می

مانـده از   هاي رنگی تا کنون در جوامع پسامارکسیستی و بر علیه رهبران وابسته یا بـاقی              انقالب


1 . Cognitive Liberty 
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بـر ایـن اسـاس،     . انـد   ن شواردنادزه و میلوشـویچ رخ داده      اتحاد جماهیر شوروي سابق، همچو    

شده علیه آنها، بیش از هر چیز، به ضـعف          ها و رهایی معرفتی جامعه بسیج       سرنگونی این رژیم  

هـاي   یکی از دالیـل بـروز انقـالب    . گشت  آنها در بازتولید گفتمان پیشین در اداره جامعه بازمی        

یافته از شـوروي   هاي استقالل ي شرقی و جمهوري   رنگی به گونه دومینویی در کشورهاي اروپا      

رسد که گفتمان جمهـوري اسـالمی،     این در حالی است که به نظر می       . سابق، همین نکته است   

بایست به  مندي، می در مقابل این توان. هنوز هم در جامعه ایرانی از اعتبار کافی برخوردار است

بـه واقـع،   . عال در ایران نیـز اشـاره کـرد    ف  هاي اجتماعی فعال و نیمه      ظرفیت و موقعیت جنبش   

هاي اجتماعی غیرمذهبی، هنوز تجربه عمل جمعی موفق و اعتراضی را در کارنامه خود                جنبش

بنـدي مبـانی و     هاي روشنفکري و دانشگاهی، در پی صورت        اکنون بیشتر در حوزه     ندارند و هم  

  .توجیهات نظري خود هستند

هـاي گفتمـانی قابـل دسـترس بـراي       ریزي چارچوب یبه بیان دیگر، آنها هنوز در مرحله پ 

این وضعیت نیز ). به ویژه در عرصه کنش سیاسی   (اند    اند و تجسم و مادیت نیافته       جامعه ایرانی 

تـوان آن را    اي کـه مـی      گردد؛ بـه گونـه      مندي گفتمان جمهوري اسالمی بازمی     به نوعی، به توان   

منزلـت  . وژیک جامعـه ایرانـی دانـست   هاي سیاسـی و ایـدئول     گفتمان هژمون در عرصه رقابت    

هژمونیک جمهوري اسالمی و نظام معنایی آن، بیش از هر چیز، معلول فرادستی گفتمانی است        

. گزینـد  هاي خود را از میـان عناصـر و دقـایق آن برمـی       کند و معناها و پیام      که از آن تغذیه می    

هاي مرتبط و وسیع است که  رهگفتمان، در این بحث، به معناي نظام بیانی یا گروه خاص از گزا

اي از زندگی  اي براي القا و انتقال شیوه خاصی از تفکر، سبک ویژه      رساننده معنا، پیام و اندیشه    

نـشینی   به این معنا، هژمونی هر گفتمانی، معلول ته. و نوع منحصر بفردي از گفتار و رفتار باشد   

یعنـی بـه   .  روزمره زنـدگی اسـت  یا رسوب عناصر و دقایق آن در روابط اجتماعی و مناسبات          

میزانی که این مناسبات در زندگی غیرسیاسی روالمند شود و رسوب نماید، به همان میزان نیـز   

آید که فرد، بـا پـذیرفتن    شود و این تصور به وجود می منشاء سیاسی آن به فراموشی سپرده می 

ارجحیـت سیاسـت   «: منبرگبه بیان بلو. دهد آن عناصر و دقایق، به زندگی عادي خود ادامه می         

بلکه گویاي این واقعیت اسـت کـه تعیـین آنچـه بایـد            ،  این نیست که هر چیزي سیاسی است      

  )32(».غیرسیاسی باشد، خود موضوع رقابت سیاسی است
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نـشینی   بر این اساس، هژمونی گفتمان جمهوري اسالمی، تا کنون، محـصول رسـوب و تـه        

گرایی است، در زندگی غیرسیاسی ایرانیـان        ی اسالم نظام معنایی و کرداري آن، که مهلم از نوع        

بوده و در بزنگاههاي تاریخی، به حاکمان و به ویژه روحانیون، این فرصت را داده تـا خـود را         

خواهنـد از   به بیان دیگر، ایرانیانی کـه مـی  . در محیط سیاسی و قدرت رسمی نیز بازتولید کنند       

گیرنـد و مجبورنـد از ضـمیر      سرحدي قرار مـی نظام جمهوري اسالمی عبور کنند، در موقعیتی 

نـشینی نظـام معنـایی و کـرداري      هشیار و ناهشیار خود عبور کنند که، بـه دلیـل رسـوب و تـه      

  .گفته، این امر ناممکن است پیش

اي بود که میشل فوکو با استناد به آن، چرایی و چگونگی وقوع انقالب اسالمی در  این نکته 

ان وي، مردمی که انقالب را بـه پیـروزي رسـاندند، در مبـارزات و                به گم . ایران را توضیح داد   

 بدون آنکه مجبور باشـند  ،دادند حضور سیاسی خود، همان زندگی اجتماعی گذشته را ادامه می     

براي مثال، آنها فقط در جریان انقالب بـه پـاي       . روابط و نهادهاي سیاسی جدیدي شکل دهند      

در مقابل،   )33(.نت قدیمی و اجتماعی شیعیان بوده است      رفتند، بلکه این س     منبر روحانیون نمی  

اپوزیسیون غیرمذهبی رژیم شاه این مزیت استراتژیک را نداشت؛ همچنانکه تا کنون نیز نـوعی     

گـذارد کـه در زنـدگی عـادي و      مبارزه سیاسی را در برابر جمهوري اسـالمی بـه نمـایش مـی            

با استناد به ایـن  . ال جامعه ایرانی مواجه نیسترو، با اقب کند و از این اجتماعی اختالل ایجاد می   

توان گفت جمهوري اسالمی، قدرت خود را نه بر   تحلیل و با استعانت از برداشت فوکویی، می       

ها، بلکه بر پایه نیروي انضباط بخش و  نظامی و در خیابان پایه نیروهاي نظامی، انتظامی و یا شبه

 اصلی امنیت نظام جمهـوري اسـالمی، امنیـت     ر، هستهبه بیان دیگ. ها استوار کرده است    بر بدن 

اي، بنا به تعریف، بعد هویتی امنیت ملی را مشخص        امنیت اجتماعی یا جامعه   .  است 1اجتماعی

کند و با معیارهایی چون توانایی جامعه در تداوم و استمرار شیوه زندگی معمول و مرسـوم               می

 بـر ایـن   )34(.شـود  و هویت تعریـف مـی  خود با حفظ فرهنگ، زبان و مذهب، آداب و رسوم  

اساس، امنیت اجتماعی در جمهوري اسالمی ایران، بیش از هر چیز، بر پایه شیوه زندگی مورد            

سبک یا شیوه زنـدگی،  . نظر و تبلیغ جمهوري اسالمی از سوي جامعه ایرانی استوار شده است      

اي که  لی که داریم و نحوهاز شغ. بنا به تعریف، عبارت است از شیوه واقعی و عملی زندگی ما        


1 . Societal Security 
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ایم تا شـیوه همـسرگزینی و تـشکیل     این شغل را انتخاب کرده و خود را براي آن آماده ساخته          

کنیم و شـکل و ظـاهر و چیـدمان فـضایی آن، از سـالیق               خانواده، جایی که در آن زندگی می      

ي خودآگاهانـه و  هـا  ها و هویت مان و از تعلق شناختی غذایی ما گرفته تا سالیق هنري و زیبایی 

هـا و تغییـر و تحـول و     اي که به آنها تعلق داریم تا نحوه بروز و بیان این هویـت           ناخودآگاهانه

  )35(.شود سازند که به آن سبک زندگی اطالق می اي را می تداخل آنها، همه و همه مجموعه

از گر در سـاختن هویـت خـود      مبتنی بر خالقیت و آزادي کنش1به این معنا، سبک زندگی 

هـاي مـصرفی خـود در     جامعه ایرانی نیز بسیاري از انتخـاب    . هاي مصرفی است    طریق انتخاب 

هـاي تبلیغـی نظـام سیاسـی      دهی به شیوه زندگی و هویتش را، بر اساس معیارها و گزینه       شکل

کند که نتیجه این امر، منزلـت هژمونیـک گفتمـان جمهـوري اسـالمی و          حاکم بر آن تنظیم می    

این جایگاه، مهمترین عاملی اسـت     . هاي غیرمذهبی و رقیب آن است       گفتماناي    جایگاه حاشیه 

هـاي   بخشی و گذار از فـضاي گفتمـانی بـه فـضاي مـادي و عملـی در جنـبش         که مانع تجسم  

  .شود اجتماعی غیرمذهبی در ایران می

در واقـع،   . عالوه بر این، منزلت هژمونیک گفتمان جمهوري اسالمی، ابعاد سیاسی نیز دارد           

 از دالیل برخورداري گفتمان جمهوري اسالمی از این منزلت، موقعیت بینابینی آن در میانه یکی

دو انگاره جمهوریت و اسالمیت است و جمهوري اسالمی تا کنون توانسته است ـ هرچند بـا    

هاي بسیار ـ در ذهن مخاطبان و اتباعش، تصویري نسبتاً سازگار از این دو مقولـه    فراز و نشیب

اند و در عین حال  بهره هاي رقیب، از این ویژگی بی این در حالی است که گفتمان     .  دهد را ارائه 

. انـد  بسیاري از آنها عناصر کلیدي گفتمان خود را بر پایه تضاد اسالمیت و جمهوریت بنا کرده             

هاي ایدئولوژیک نیز، جمهوري اسالمی نظامی است که تا کنـون        همچنین، به لحاظ تنوع گزینه    

بـه بیـان دیگـر، ایـن نظـام          .  تصویري خودبسنده و در خود تمام را به نمایش بگذارد          توانسته،

هاي ایدئولوژیک و سیاسی از چپ گرفته تا چـپ میانـه،            توانسته دو سر طیف رنگارنگ گزینه     

. مـدار پوشـش دهـد    راست میانه و راست را در قرائتی هماهنگ با باورهاي اسالمی و شریعت          

تواند خود را به منزله آلترناتیو و  یافته که می یون به مثابه گروهی سازمان بنابراین، جایگاه اپوزیس  

بدیل نظام سیاسی مطرح و معرفی نماید، هنوز بـراي گروههـاي پراکنـده و متـشتت مخـالف                    


1 . Style of life 
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به همین دلیل است کـه مخـالفین   . جمهوري اسالمی، به ویژه در خارج از کشور متصور نیست     

بی، برآنند تا جغرافیاي گفتمانی و فعالیت سیاسی خود را بـا        خارج از کشور و به ویژه غیرمذه      

  :به بیان فرخ نگهدار. مخالفین داخلی و مذهبی پیوند بزنند

از نظر من مسلم است که نیروهایی که سیاست آتی خود را بـر پایـه کـل           «

کننـد؛ یعنـی      نیروهاي درون جمهوري اسالمی و مقابله با این کلیت تنظیم مـی           

توانـد تحـت تـأثیر     کنند فـضاي سیاسـت در ایـران مـی     ور می نیروهایی که تص  

دهنده جمهوري اسالمی با مخالفان آن قرار  هاي تشکیل  مناسبات مجموعه طیف  

تـر   شان براي مردم غیرقابل درك   گیرد، نیروهایی هستند که روز به روز سیاست       

اي در راه دموکراسـی بـراي ایـران، در           گرانیگـاه هـر نـوع مبـارزه       . خواهد شد 

این . ترین شکل آن، هنوز روي محور رژیم ـ اپوزیسیون قرار نگرفته است  لیک

مرکز ثقل روي محوري است که یک سـوي آن مـدافعان والیـت مطلقـه و در            

  )36(».اند سوي دیگر منتقدان درونی آن قرار گرفته

معضله دیگر تحقق انقالب رنگی در جامعه ایرانی، به لزوم ایفـاي نقـش مکمـل از سـوي              

همچنانکه گفتیم، این . گردد هاي بیگانه ـ به ویژه ایاالت متحده ـ براي پیروزي آن بازمی   قدرت

ها نیز مورد تأکید قرار گرفته و مایکل لدین      گران آمریکایی به ویژه نئوکان      نقش از سوي تحلیل   

جانبـه   در تحلیل خود در خصوص تغییر رژیم در ایران، به صـراحت بـر لـزوم پـشتیبانی همـه       

هایی چون انقالب مخملی در ایـران تأکیـد        متحده به منزله شرط اساسی موفقیت پروژه      ایاالت  

ستیزي موجـود   ایفاي این نقش، با یک مشکل اساسی روبروست و آن، روح بیگانه       . کرده است 

نـشینی و رسـوب    به واقع، مـردم ایـران بـه واسـطه غلبـه، تـه            . در میان قاطبه مردم ایران است     

شان، حتی از همتایان شیعی خود در عراق  گرایانه در بافتار ذهنی  و چپهاي اسالمی، ملی آموزه

در . که بعضی از روحانیون آن پذیرفتند تا تحت بیرق انگلیـسی وارد نجـف شـوند، متمایزنـد                 

اي داخلی است و مرتبط با سرنوشت کلی و اساسی جامعه کـه       تصور ایرانی، دموکراسی پدیده   

. تواند استقالل و عزت او را مخدوش کند  ست آوردن آن، می   خواستن از بیگانه براي به د      کمک

تـوان از   به بیان دیگر، مسأله دموکراسی بـا مـسایلی همچـون ترافیـک کـه بـراي حـل آن مـی         

عبـاس  . کارشناس خارجی استفاده کرد و او را تحت اسـتخدام خـود درآورد، متفـاوت اسـت              
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در » دموکراسـی در ایـران  «معاون پـروژه  میالنی، مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استانفورد و       

مؤسسه هوور، که در واقع، مسئول پردازش طرحی براي تحقق دموکراسی در ایـران اسـت، در      

، بـه زمامـداران   »سیاست خارجی ایاالت متحده و آینده دموکراسی در ایـران    «اي با عنوان      مقاله

  :به بیان وي. کاخ سفید در این خصوص هشدار داده است

ش پول از ایاالت متحده و یا در واقع از هر حکومت خـارجی در           پذیر... «

با این مشخـصه، هـر کـس کـه          . شرایط کنونی ایران به منزله بوسه مرگ است       

تقاضاي کمک مالی کند و یا مدعی شود که رابطی مطمئن براي ارسال آنها بـه           

  )37(». حقیقی نخواهد بود هاي واقعی است، دموکرات دموکرات

  : بر این اساس

آینـده  ... ایاالت متحده باید در گفتار بیان کند و در رفتار نـشان دهـد کـه     «

باید به روشنی اعالم شود     ... بایست فقط به وسیله مردمش تعیین شود        ایران می 

که ایاالت متحده نه فقط هیچ گروه یا فردي را براي آینده رهبري ایـران نـامزد      

تروریستی در گذشته درگیر بوده هاي  نکرده، بلکه با هیچ گروهی که در فعالیت      

هاي تروریستی چون صدام حسین قرار داشته؛ همکاري     و یا تحت تولیت رژیم    

همچنـین بایـد   . نکرده و از آن براي جانشینی رژیم فعلی استفاده نخواهد کـرد          

نـشین یـا گـروه مخـالف داخلـی یـا        اعالم کند که به هیچ رسانه ایرانی خـارج   

  )38(».اهد کردخارجی ایرانی، کمک نقدي نخو

هایی چون انقـالب رنگـی را بـیش از پـیش ممتنـع       این ویژگی جامعه ایرانی، تحقق پروژه  

  .کند می

سـاز نیـز اشـاره کـرد کـه       عالوه بر همه این موارد، باید به این نکتـه کلیـدي و سرنوشـت       

همانگونه که در صفحات پیشین گفته شد، نظام جمهوري اسالمی برخاسته از انقالبی است که            

هـاي جمعـی معطـوف بـه        گرفتـه در آن، بیـشترین شـباهت را بـا کـنش              کنش جمعی صورت  

این امر، به معناي آن است که علیه چنین نظـامی، بـه سـختی      . هاي مخملی داشته است     انقالب

اي که خود بر مبناي آن موجودیت یافته و حتی تداوم خـود را مـدیون همـین          توان از شیوه    می

هـاي    به بیان دیگر، جمهوري اسالمی در زمان استقرار نیز علیه کنش          . هاست، استفاده کرد    شیوه
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هاي  کند و به یک معنا، شیوه هاي شهري، از همین شیوه استفاده می جمعی مخالفین و یا شورش

مندي برخوردار است که مقابله  در واقع، جمهوري اسالمی از این توان. مقابله آن مخملین است  

هاي غیرنهادي و اجتماعی کانالیزه و سازماندهی  ماعی را در قالبهاي اجت و رویارویی با جنبش

هاي اجتماعی ماننـد متحدانـشان،    در این خصوص، باید یادآوري نمود که مخالفان جنبش     . کند

، 1در حقیقت اصطالح پـادجنبش . توانند بازیگران نهادي باشند و هم بازیگران غیرنهادي    هم می 

هـاي   ها، در واکنش به موفقیت    پادجنبش. ضع شده است  در خصوص این بازیگران غیرنهادي و     

کنند و بنابراین، این دو پدیـده در طـی دوره بـسیج، بـه وجـود           هاي اجتماعی ظهور می     جنبش

هـا و   جنـبش . یابنـد  اي پـرورش مـی      یکدیگر وابـستگی دارنـد و در چـارچوب چنـین رابطـه            

 به تقلید از یکـدیگر گـرایش        گیرند و عمدتاً    ها، به ندرت رودرروي یکدیگر قرار می        پادجنبش

 وجود )39(.کنند هاي خاص عمل را با تقلید از یکدیگر انتخاب می          ها و عرصه    دارند و تاکتیک  

گـذارد و     هاي اجتماعی تأثیر منفی می      هاي غیرخشن، اغلب بر شانس موفقیت جنبش        پادجنبش

نابراین، مخـالفینش  ب. مندي را به نمایش بگذارد  جمهوري اسالمی به خوبی قادر است این توان       

توانند در میـدانی بـازي کننـد کـه او در آن، از مزیـت نـسبی برخـوردار اسـت و در ایـن             نمی

نمونه متأخر این مـسأله را  . کند  اي عاید آنها نمی     گیري از راهبرد نامتقارن، نتیجه      خصوص، بهره 

هاي بزرگ  بان، خیا 2005 فوریه سال    28در روز   . توان در صحنه سیاسی لبنان مشاهده نمود        می

اي بود که پس از ترور  بیروت، به ویژه میدان شهداي این شهر، شاهد تجمعات متنوع و گسترده

موج اعتراضات در این روز، به درخواستی فراگیر . رفیق حریري و بر ضد سوریه بر پا شده بود

در نتیجـه  . از سوي هفتاد هزار لبنانی براي استعفاي دولت طرفدار سوریه در لبنان تبـدیل شـد             

اش  وزیـر لبنـان و کابینـه     معروف شد، عمرکرامـی نخـست   2»انقالب سرو «این تظاهرات که به     

وزیر سـابق      پس از قتل نخست     دولت آمریکا و فرانسه، از برگزاري این تظاهرات       . استعفا دادند 

ات، باعث بر این اساس، ممکن بود ادامه تظاهر. نامیدند» بهار لبنانی«لبنان استقبال کرده و آن را 

اهللا لبنـان   در پاسخ به این تظـاهرات، حـزب  .  حامی آمریکا در لبنان بر سر کار بیاید    شود دولت 

 و   در بیروت بر پا کرد که در آن، از سوریه حمایت2005اي در هشتم مارس   تظاهرات گسترده 


1 . Countermovement 

2 . Cedar revolution 
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هزار هوادار  در واقع، صدها    )40(.شدند  اسرائیل و آمریکا به مداخله در امور داخلی لبنان متهم           

هاي این کشور، بـه مثابـه پـادجنبش اجتمـاعی، ابـراز       اهللا لبنان، با حضور خود در خیابان     حزب

اهللا توانست ورق  رسید، حزب شده به نظر می هویت و نمود کردند و در حالی که همه چیز تمام  

ن نیز ناکام هایی که با لشگرکشی نظامی نیروهاي مسلح لبنا       را برگرداند و به یکباره، همه تالش      

  .نمانده بود، به محاق رفت

  

  گیري نتیجه

این مقاله، به بررسـی فراینـد تحقـق و پیـروزي انقـالب رنگـی در تجربیـات موجـود آن                    

به بیان دیگر، بیش از آنکه به علل وقوع این پدیده بپردازد، تحلیـل فراینـدهاي آن را         . پرداخت

اي،  ر شرایط امکان و امتناع هـر پدیـده  این امر از آن روست که کاوش د    . در دستور کار داشت   

بازنمایی این شرایط، نشان داد که گرچـه     . کاوي، نیازمند فرایندپژوهی نیز هست     عالوه بر علت  

هاي اجتماعی موجـود در جامعـه ایرانـی،          ممکن است به دلیل برخی شرایط مساعد و ظرفیت        

 اما نظـام  ، وجود داشته باشدهایی با هدف تغییر رژیم از طریق انقالب رنگی امکان بروز جنبش 

هاسـت کـه مـانع از      منـدي  جمهوري اسالمی، به لحاظ ساختاري و گفتمانی، واجد برخی توان         

گیري از انقالب رنگی  بر این اساس، پیش. شود هایی نظیر انقالب رنگی می تحقق اهداف پروژه 

هوري اسالمی از در جامعه ایرانی، بیش از هر چیز، منوط به حفظ منزلت هژمونیک گفتمان جم   

در ایـن چـارچوب، اوالً      . ستیزي ایرانیان از سـوي دیگـر اسـت          یک سو و تداوم روحیه بیگانه     

بایست موقعیت بنیابینی گفتمان جمهوري اسالمی در میانه دو انگاره اسالمیت و جمهوریت          می

بایـست شـامل و    ثانیاً گفتمان جمهوري اسـالمی، در عرصـه رقابـت سیاسـی، مـی     . حفظ شود 

هاي سیاسی باشد و به یک معنا، در خود تمام  ردارنده طیف گوناگون و رنگارنگ ایدئولوژيدرب

یـافتن   به بیان بهتر، همواربودن مـسیر تحقـق دموکراسـی در داخـل، مـانع از مـشروعیت            . شود

بـه ایـن معنـا،    . شود محور براي ورود دموکراسی از خارج به جامعه ایرانی می      هاي بیگانه   پروژه

عالوه بر این موارد، . معطوف به انقالب رنگی بیشتر صبغه سیاسی دارند تا اقتصادي    فرایندهاي  

 و هیأت حاکمه، خـود را در مـسیر   – در سطح حاکمیت    –چنانچه نهادهاي جمهوري اسالمی     
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اقتضائات و شرایط دموکراسی قرار دهند، پروژه انقالب رنگی نیـز سـالبه بـه انتفـاع موضـوع                   

  .خواهد شد
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