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   شكست دولت برآمده از تحوالت هاي بررسي علت

  موسوم به انقالب رنگي در قرقيزستان
  

  *صادق زيبا كالم
  استاد گروه علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

  داود افشاري
   دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،كارشناس ارشد مطالعات ايران

  زادهد كريممحم
  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،شناسي سياسي جامعهكارشناس ارشد 

  )17/9/89 تاريخ تصويب -4/7/1389: تاريخ دريافت(
  چكيده

د هاي زيادي ايجا تحوالت اخير در قرقيزستان و ديگر كشورهاي آسياي مركزي، براي ناظران سؤال
گران زيادي را به   است كه توجه تحليلهايي دث از موضوع اين حوا هاي كرد و بحث در مورد علت

 مؤثر بر شكست دولت برآمده از تحوالت هاي هدف اين مقاله، بررسي علت. ده استخود جلب كر
بيك   در قرقيزستان است، كه منجر به انتقال قدرت از دولت قربان1سياسي موسوم به انقالب رنگي

مقاله در پاسخ به چرايي اين شكست، .  شده است3 آتنبايوا به دولت موقت، به رهبري رزا2يف باقي
هاي اين شكست را، به دو  علتپردازد و سپس نخست به بررسي مختصر پيشينه تاريخي اين كشور مي

تقسيم )  غيردولتي، آمريكا و روسيههاي سازمان(المللي و بين) سياسي، اقتصادي، فرهنگي(دسته داخلي
بينانه از علل  به هر حال درك واقع. شده پرداخته است ارزيابي مباحث طرح ايان به نقد وكرده و در پ

 .كارگيري رهيافتي چند علتي و نگرش جامع و كامل به اين كشورها است هاين تحوالت مستلزم ب

  ها كليدواژه
   يفبيك باقي  روسيه، رزا آتنبايوا، قربان،قرقيزستان، انقالب رنگي، آمريكا

                                                 
* Email: zibakalam1@yahoo.com 
1. Tulip Revolution 
2. Kurmanbek Saliyevich Bakiyev  
3. Roza Isakovna Otunbayeva 
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  مقدمه 
 ميليوني در قسمت شمال شرقي آسياي مركزي واقع شده و پايتخت 5 جمعيت قرقيزستان با
ها در اتحاد شوروي، قرقيزستان بخشي از تركستان قبل از پيروزي كمونيست. آن بيشكك است

قرقيزستان پس از . هاي اتحاد شوروي شد يكي از جمهوري1926سپس در سال . روسيه بود
جمهوري اين كشور   به رياست1د و عسگر آقايف مستقل ش1991فروپاشي شوروي در سال 

، اضافه كردن 2003 او در سال هاي  از اقدام).193-196 صص ،1382شيرازي و مجيدي، (رسيد
جمهور، پس از پايان دوره آنها تحت حفاظت   قانون اساسي بود تا اموال رؤساياي بهاصالحيه

دادگاه قانون اساسي قرقيزستان، مبني بر اين كه عالوه بر اين، آقايف با اعالم نظر . قانون قرار گيرد
 جمهور شود دهد او بار ديگر رييس ي اجازه ميدليل شرايط و خدمات ويژه آقايف قانون اساس به
   ).162 ص ،1384كواليي، (بنشيند بر كرسي رياست جمهوري و

د بيش از توان جمهور نمي  قانون اساسي قرقيزستان تأكيد دارد، رئيس54در صورتي كه اصل 
 2005جمهوري آقايف تا سال   دوران رياست).153، ص 1377كواليي، (دو دوره در اين مقام بماند

 سال يعني نزديك به سه دوره متوالي تداوم داشت با اين حال در جريان انتخابات 14مدت  به
 كه با رد صالحيت نامزدهاي مخالف دولت در پارلمان و تعطيلي برخي 2005مجلس سال 

هاي تلويزيوني و راديويي همراه بود، حاميان آقايف به پيروزي قاطعي دست ها و ايستگاهامهروزن
جمهوري آقايف ناراضي بودند   الفان دولت كه هم از تداوم رياستدر پي اعالم نتايج، مخ. يافتند

 هاي خود را از شهرهاي جنوبي آغاز دانستند، اعتراضو هم نتايج انتخابات را خالف واقع مي
با  آغاز شد كه 2005 مارس 24هايي در  در همين راستا اعتراض. (Abazov, 2007, p. 533)كردند

شدن عسگر آقايف  ها با پناهنده اعتراض. جمهوري همراه بود تصرف مراكز دولتي و كاخ رياست
  . رئيس جمهور شديفباقيثمر رسيد و در نهايت قربان بيگ  به روسيه به

  
  يف دوران باقي

نظارت  اي مبتني بر تحكيم دموكراسي، افزايشجمهوري برنامه وره رياست آغاز دف دريباقي
 گذشت بيش از  اما.(Bakiev, 2005, p. 3)كني فساد ارائه داد مردم، بهبود شرايط اقتصادي و ريشه

                                                 
1. Askar Akayevich Akayev  
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جمهوري وي، بسياري از شهروندان و مخالفان دولت را متقاعد كرد   سال از دوران رياست5
هايش عمل نكرده است، بلكه وضعيت كشور بدتر از يف نه تنها به وعدهمدت باقيكه طي اين 

يف نتواند در چهارمين دوره شد كه باقياين وجود پيش بيني ميبا . قبل در حال تداوم است
، حد نصاب الزم را براي پيروزي دوباره در انتخابات بدست 2009رياست جمهوري سال 

  . آورد
يف بر حكايت از كسب بيش از هفتاد و هفت درصد آرا و پيروزي باقياما نتايج انتخابات 

البته نتيجه اين انتخابات مورد تأييد كانديداهاي رقيب و مخالفان دولت .  نامزد رقيب داشت5
در پي تشكيل جنبش واحد ملي قرقيزستان، احزاب . دنبال داشت هايي را هم به نبود و اعتراض

-اندازي تظاهرات و راهپيمايي در برخي استانه احتمال راه دربار2010 مارس 27 در نشست

هاي دولت اين كشور و عدم رعايت حقوق بشر، هاي قرقيزستان در اعتراض به سياست
   .ها خبر دادند وضعيت نابسامان اقتصادي و تشديد فقر و افزايش قيمت

  
  آغاز بحران

تگاه اداري دولت قرقيزستان، افزايش بهاي برق و باال رفتن نارضايتي عمومي از فساد دس
شرايط قرقيزستان با . هاي نارضايتي عمومي از عملكرد رهبري اين كشور را عميقتر كرد زمينه

. حالت اضطراري در آمد  به1تجمع مردم در مقابل دفتر مركزي حزب سياسي مخالف آته مكين
 كه 3دولت بيشكك.  آغاز شد2درگيري ميان مخالفان و نيروهاي امنيتي، در شهر شمالي تاالس

بر سركار آمد و اكنون كنترل اوضاع را در حال از دست رفتن  2005در پي تحوالت سال 
كار به جايي رسيد كه . وگو با مخالفان اعالم كرد  آمادگي خود را براي گفت ديد، مي

اي در   براي آرام كردن مردم به شهر نارين سفر كرد، كه البته نتيجه4وزير، اوسنوف نخست
روز رئيس جمهور از   هاي عمومي، همان  با تشديد اعتراض .)(Clifford, 2010نداشتبر

 اطرافيان  در جنوب گريخت و به تزلزل بيشتر دولت و6 به زادگاهش شهر اوش5فرودگاه ماناس
                                                 
1. Ata Meken  Socialist Party 
2. Talas 
3. Bishkek 
4. Daniar Toktogulovich Usenov 
5. Manas Air Base  
6. Osh 
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 آتنبايوا، وارد كاخ رياست جمهوري شد و در ديدار با رزاروز بعد  ).Nichol, 2010(دامن زد
. وزير قرقيزستان، عزل دولت و تشكيل يك دولت موقت را اعالم كردنخستدينيار اوسنوف، 
هايي كه دولت موقت قرقيزستان به محض شروع كار خود انجام داد؛ انحالل  از جمله اقدام

 ,Kuchukeeva)پارلمان، انتصاب استانداران جديد و اعالم پيوستن ارتش به دولت موقت بود 

2010, p. 2).  

 به سقوط عسگر 2005هايي است كه در ماه مارس   يادآور اعتراضها   اين ناآرامي
اي ناآرام و البته  اين خشم و عصيان، منطقه. آقايف، رئيس جمهور قرقيزستان منجر شد

بنابراين امكان رخ دادن حوادثي از اين دست، . دهد تأثير خود قرار مي استراتژيك را تحت
نكته قابل توجه در اين كشور كه . هن نيستهاي آسياي مركزي دور از ذ براي ديگر كشور

هاي  كند، تالش تا حدودي آن را به اوكراين و برخي ديگر از كشورهاي منطقه مرتبط مي
 و 2004هاي رنگي است كه در سال  مردمي براي پايان دادن تحوالت معروف به انقالب

ميالدي نيز در در اين ارتباط در روزهاي شروع سال نو .  قدرت را در دست گرفتند2005
جريان برگزاري پنجمين دوره انتخابات رياست جمهوري اوكراين، ويكتور يوشچنكو 

، شكست سنگيني 2004هاي موسوم به انقالب نارنجي سال   رئيس دولت برآمده از اعتراض
 . را متحمل شد

ارنامه تواند شكستي سنگين در كسو وقوع اين دو تحول مهم در فاصله تقريبا دو ماه، مي از يك
از . هاي اين كشور در عرصه سياست خارجي باشدغرب و در رأس آنها اياالت متحده و برنامه

، بسيار 2005 و 2004هاي  هاي سال  هاي برآمده از اعتراضسوي ديگر داليل شكست دولت
كشورهاي منطقه را تحت تأثير قرار دهد همه تواند با توجه به اينكه اين مسئله مي. اهميت دارد

 تواند در ها مي  ها نيز سرايت كند، شناخت داليل اين اعتراض امواج آن به ديگر كشورو
 .گشا باشدجلوگيري از تكرار اين مسئله راه

 

  هاي بحران در قرقيزستانريشه
آمده از انقالب رنگي در قرقيزستان، مباحث جديدي را در اين از آنجا كه شكست دولت بر
ود اي در اين مورد وجكننده قانعنظريهي، هاي تحقيقاتود تالشمنطقه مطرح كرده است و با وج
 . اي در اين مورد ارائه دهيمكنندهندارد، سعي داريم چارچوب قانع
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ر مورد دهد، دو ديدگاه متفاوت دتقريبا در همه حوادثي كه در اين منطقه رخ مي
 از جمله نبود دموكراسي ها عوامل داخلييكي از اين ديدگاه . وقوع آنها وجود داردهاي تعل

 ات انتخاباتي و مسائل ديگر رابراي دستيابي به آن، فساد اقتصادي و سياسي، نقض مقررو تالش 
 ها انگشتالمللي و ژئوپليتيك اين كشورديدگاه دوم بيشتر بر جايگاه بين. دهدقرار مينظر مد

در چارچوبي كه اين . ددانالمللي ميهاي بين  اين حوادث را قدرتهاي تعلگذاشته است و 
قرقيزستان  .مقاله موضوع را مورد بحث قرار داده، هر دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است

جايي كه در آن جامعه مدني بهترين . شدعنوان جزيره دموكراسي ناميده مي چندي قبل بهتا 
 نطقه راترين مطبوعات مگيري و فعاليت را يافته بود و آزادترين و متنوعشكلفرصت 
   .(Bingol, 2004, p. 57)داشت

 سال از عمر 5حال در قرقيزستان چه گذشت كه مردم در برابر دولتي قرار گرفتند كه تنها 
 درصد مردم روي كار آمده بود؟ چه عواملي باعث شد كه دولت 78گذشت و با رأي آن مي
به اين سؤال علل  ساعت سقوط كند؟ اين مقاله در راستاي پاسخگويي 48يف در عرض باقي

عواملي گفته  عوامل داخلي به. كنيم اين حوادث را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي
اين عوامل . كندهاي سقوط آنان را فراهم ميها را از درون تضعيف و پايهشود كه دولت مي

 به آن دست از عواملي عوامل خارجي .هاي غلط حاكمان اين كشورها استزاييده سياست
-شود كه بيرون از مرزهاي يك كشور به ايجاد شورش و بحران در آن كشور كمك ميفته ميگ

هاي بزرگ براي رسيدن به منافع و اهداف خود در كه قدرتعبارت ديگر به عواملي  يا به. كند
  .آورند منطقه بوجود مي

  
  عوامل داخلي  -الف

  سياسي - 1
  ها روش ديكتاتوري و فشار بر مخالفان و رسانه- 

حذف  تثبيت تدريجي قدرت، با  عالوه برهاي آسياي مركزيدولتدر خبگان حاكم  ن
درآمد حاصل از اقتصاد به  دريافت نتيجه است وت بيقدر داشتن آنها در هاي كه نگيها ه دستگا

دليل  به اكثر اين كشورها. اندپرداختهها آزادي بيان و رسانه به سركوب مخالفان سياسي،، نفع خود

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389 پاييز و زمستان ، 7مطالعات اوراسياي مركزي، سال سوم، شماره                                                                      32

 انتخابات را اي جريانگونه اشي از سيستم انتخاباتي شوروي بهدهاي ذهني و ساختاري نپسمان
واعظي، (المللي دارد هاي زيادي با معيارهاي پذيرفته شده بيناند كه تفاوتسازماندهي كرده

   .)52 ، ص1384
 آموزش  نداشتنشكل كلي به عدم تمايل  فرهنگ دموكراتيك در اين كشورها بهنبود
ي اجتماعي و نبود آگاهي و ادراك جمعي نسبت به راهكارهاي رايج انتخاباتي منجر قشرها

هاي اداره كشور و تالش براي همچنين رفتار حاكمان در قبال مخالفان سياست. شده است
دموكراتيك براي اداره نظام سياسي كشور، مشكل هاي غيرگيري از روش حذف آنها و بهره

هايي در چنين رژيم.  سياسي در اين كشورها قرار داردديگري است كه پيش روي جوامع
جهت مسلط كردن اعضاي يك گروه قومي يا يك قبيله از راه متمركز ساختن قدرت در دست 

 .نظام سياسي قرقيزستان نيز جدا از اين مسائل نيست. دارند اش گام برمييك فرد و يا خانواده
هاي  آرماندر اجرايضعف  :سط سه عاملتحوالت سياسي در قرقيزستان دست كم تا حدي تو

رقم  استبدادگراييو ديناميك ناگوار   در سياست، نژادي- قوميسياسي، اهميت تداوم روابط 
 سد هستند و تواناييافو  بسيار ضعيف طور معمول بهنهادهاي سياسي  نتيجهدر. خورندمي

  . آميز بسيار محدود استمسالمت تغيير و تحولدر شهروندان 
 قانون اساسي قرقيزستان خواستار تفكيك سه قوه از يكديگر است، اما در حقيقت چهاگر
توجهي در  وه اجرايي بوده است كه نفوذ قابلترين نهاد سياسي و اجرايي در عمل، ققدرتمند
 قانون اساسي حتي اجازه داده كه رئيس. ها داشته است مجلس و حتي دادگاههاي تصميم

هاي اساسي سياست خارجي  گيري رد گسترده مانند تعريف جهتجمهوري قرقيزستان با عملك
و تغيير و يا متمم دادن به قانون اساسي ) 72ماده (، نظارت بر كار دولت قرقيزستان)42ماده (

 2005ف در سال يباقي ).138، ص 1377كواليي، (قدرت زيادي را در تصرف خود داشته باشد
اصول دموكراسي يعني اقتصاد آزاد و آزادي متعهد شد كه تحت رهبري وي قرقيزستان به 

 پيش مشي اقتدارطلبانه در اما چيزي نگذشت كه خط. عقيده و مطبوعات احترام خواهد گذاشت
  .گرفت
 تحت فشار قرار داده و به شكنجه و سركوب آنها تشد به مخالفان را ،فيدولت باقي 

نگاران مستقل را با مشكالت  ههاي جمعي را محدود و فعاليت روزنام  رسانه.روي آورده بود
ف در طول رياست جمهوري خود، با احياي قانون اساسي سال يباقي.  مواجه كرده بودزيادي
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 را از بين برد و قدرت خود را تحكيم 2005، كليه اصالحات انجام شده پس از سال 2003
انحالل انتخابات يف همچنين در ماه مارس اعالم كرده بود كه قصد  از جمله اينكه باقي. دبخشي

ف تغييراتي يدر يك كالم، باقي .)Owen, 2010, p. 1(و جايگزيني دموكراسي مشورتي را دارد
  .را در ساختار دولت مهندسي كرد كه به تحكيم بيشتر قدرتش انجاميد

 
  خويشاوند ساالري - 

هاي مهم  فاميلي و حضور پر رنگ خانواده رياست جمهوري در نقشهاي انتصاب    
جامعه قرقيزستان، . تهاي آسياي مركزي اس هاي مشخص همه كشور ، يكي از ويژگييسياس

. ارزش بسياري قائل است ،و قبيلهخانواده ، براي مركزيآسياي كشورهاي مانند بسياري ديگر از 
 داشتن اهرسمي و يا با نگغيراداره  بايا كردن  كنترل با صورت معمول بهنتيجه اعضاي خانواده در

تظاهرات اعتراضي قرقيزستان زماني  .مانندس قدرت باقي ميأانتخابي، در ري غيرمواضع رسم
 مقام باالي حكومتي داد و به احتمال ، به پسر خود ماكسيمف،ي دامنه گسترده پيدا كرد كه باقي

 شايد چندان .كرد زياد وي را براي جانشيني خود و به دست گرفتن رهبري قرقيزستان آماده مي
هاي دولتي مورد حمله قرار گرفته و  ها و اداره كه در جريان تظاهرات بيشتر فروشگاهدليل نبودبي

   .غارت شدند
 بخش گذشته سال 10در  جمهور قرقيزستان است و يف فرزند دوم رئيس ماكسيم باقي

هاي باالي  تاكنون در مقاموي.  استكردهاداره ميحقوقي دانشگاه اسالوينيه بيشكك را 
و مسئوليت تهيه استراتژي شوراي مديران شركت دولتي ت داشته است مسئوليحكومتي 

مقام مهم رياست آژانس  بهعالوه بر اين، او  . استرا بر عهده داشته 1»استيويتي ماوال ليتواني«
  ).Mishra, 2010, p. 4(گذاري قرقيزستان انتخاب شددولتي سرمايه

رسانيدن  قدرت  با بهفي  باقي كهبودخالفان از اين تصميم چنين مبرداشت اكثريت 
خواهد راه را براي واقع مي به آنان، در هاي باالي دولتي و دادن مناصب باال فرزندانش در رده

جمهوري خانواده رئيسدر يف  ماكسيم باقي .كند ش هموار رتكرار سناريوي آذربايجان در كشو
كه مشاور  است  مارات،يف ك باقيبيفرزند ديگر قربان.  مقام مسئول دولتي نبودتنهاقرقيزستان 

 .بودرئيس خدمات امنيت ملي 
                                                 
1. Maval.stiviti 
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رئيس خدمات ، 1يف  چانيش باقيش برادر، رياست جمهورياز ديگر اعضاي خانواده 
يكي سفير قرقيزستان در آلمان و ، مرات و عادل ،جمهوردو برادر ديگر رئيس و حفاظت دولتي

سوي  حركت به .)Mishra, 2010, p. 4(ديگري نماينده تجارت بيشكك در چين هستند
هر دو عملكرد ايجاد و نگهداري سيستم مبتني بر شايستگي انتصاب و برگزاري ، دموكراسي

خود دارد كه در قرقيزستان نه تنها شاهد هيچ يك از پيش فرض را، انتخابات آزاد و عادالنه 
  .)Juraev, 2010, p. 69(اندايم، بلكه اين دو مسئله روندي معكوس را طي كردهاين دو نبوده

  
   رقابت نخبگان سياسي- 

. اين كشور كامل نيست فهم مسائل قرقيزستان بدون تأمل بر بازي نخبگان سياسي در
نخبگان سياسي  .توان تحوالت سياسي اخير در اين كشور را از اين نظر نيز بررسي كرد     مي

باعث شده است كه هر كسي له أاين مس.  در بين خود هستندي اعتمادبي درگير بحران ،قرقيز
- مانند ديگر كشور. بداند متمركز كردن قدرت را شرط مهمي براي بقاي خود برسد،قدرت  به

هاي آسياي مركزي، نخبگان سياسي در اين كشور، بيشتر همان قشر رهبري سياسي هستند، 
يچگاه  هاين ديدگاه، رهبري سياسي اين كشور از. اندكه از درون حزب كمونيست بيرون آمده

 ميالدي و هم تحوالت اخير، توسط همين حلقه 2005هم تحوالت سال . تغيير نكرده است
  .سياسي رهبري شد

 از دايره قدرت حذف 2005 آتنبايوا يكي از همين رهبران است كه توسط رهبران انقالب رزا
ن را از رهبري آشد و همين عامل موجب قرار گرفتن وي، در مقابل جنبشي شد كه خود قسمتي 

در واقع تقسيم . نتيجه شرايط براي جمع شدن مخالفين در كنار وي فراهم شددر. بر عهده داشت
قدرت ناعادالنه و حذف ياران انقالبي از دايره قدرت باعث قرار گرفتن آنها در مقابل دولت شده 

از  حكومت را بيش ،حذف رقيبان از ساختار قدرتبايد گفت كه . )Jackson, 2010, p. 12(است
پذير  آسيب اندها بخشي از ساختار امنيتي و سياسي در كشور بوده پيش در برابر رقيباني كه سال

 .كند مي

                                                 
1. Chanish Bakiyev  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 35 ...                                                                                                     از تحوالترآمدهبررسي علل شكست دولت ب

هاي مختلفي تقسيم  اين رهبران اگر چه از نظر ايدئولوژيك باهم تفاوتي ندارند، اما به گروه
گرايي رايي و سمتگقبيله. كنندشده، احزاب مختلفي را رهبري و قبايل متفاوتي را نمايندگي مي

ها و بحران مشروعيت اند، به چالش در بين اين نخبگان كه به ابزار بسيج سياسي تبديل شده
   ).Jackson, 2010, p. 13(سياسي در كشور افزوده است

كردن   و با سياسي هستندهاي شخصي و سمتي نخبگان سياسي در قرقيزستان درگير اختالف
حمايت قبيله و . هاي دولتي هستندقدرت و پست رسيدن بهاي در پي   قبيله-هاي قوميهويت

اين نخبگان از شكاف سياسي . منطقه شرط الزم رقابت برسر قدرت در ميان اين نخبگان است
اين مسأله نقش . كنند قدرت دولتي استفاده مي ابزار رسيدن به عنوان ميان شمال و جنوب كشور به

   .ه استمهمي در تغييرات اخير در اين كشور داشت
 

  آتنبايوارزا  - 
 مختلفي از هاي حهاى بزرگ سياسى، اجتماعى، نظامى، فرهنگى و علمى در سطشخصيت

كه  واضح است . هستند و حركت تاريخ مؤثراجتماعي - سياسيدر تحوالت ، اقتدار نفوذ و
 نقش و،  فرهنگى-نفوذ سياسى هاى پرتأثيرگذارى اين افراد يكسان نيست و شخصيتشعاع 

عنوان  توان از آنها بهنتيجه نميدر.  تاريخى دارند-رگذارى بيشترى در تحوالت اجتماعى تأثي
 تأثيرآتنبايوا و  رزا طور مختصر زندگينامه در اينجا به. پوشي كرد عوامل مؤثر بر حوادث چشم
   .كنيم او را بر اين تحول بررسي مي

 در 1972 در سال ي و.است، در شهر اوش قرقيزستان 1950 اوت 23متولد آتنبايوا رزا 
 زندگي سياسي خود را در 1981از سال  و التحصيل شد رشته فلسفه از دانشگاه مسكو فارغ

رئيس نمايندگان  عنوان  به1981در اواخر سال آتنبايوا رزا . حزب كمونيست آغاز كرد
 سفير عنوان اتحاد شوروي، بهعمر هاي آخر   در سال وشوروي در يونسكو منصوب شد

پس از آنكه قرقيزستان از شوروي استقالل پيدا كرد و .  در مالزي فعاليت كردكشوراين 
وزير امور خارجه و معاون  عنوان ر آقايف رئيس جمهور اين كشور شد، همزمان بهگعس

نخستين سفير قرقيزستان  عنوان وي تا هنگامي كه به. نخست وزير اين كشور انتخاب شد
 .، همچنان در سمت خود باقي مانده بوددر آمريكا و كانادا انتخاب شود
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 فعاليت وزير خارجهدر سمت مدت يك سال ديگر،  به 1994تنبايوا بار ديگر در سال  آ
 از سال ونخستين سفير قرقيزستان در انگليس  عنوان  به2001 تا 1998از سال . كرد

ب معاون رئيس گروه ويژه سازمان ملل در گرجستان منصو عنوان  به2004 تا 2002
در .  به قرقيزستان بازگشت و در عرصه سياسي فعال شد2004 اواخر سال او  .شد

 - آتا«از اپوزيسيون پارلمان قرقيزستان حزب ديگر  تن وي و سه 2004دسامبر سال 
قرقيزستان  در 2005سيس و خود را براي انتخابات پارلماني فوريه سال أ را ت1»جرت ميهن
    .آماده كردند

اساس قوانين  چون بر.نماينده در انتخابات پارلماني شركت كند عنوان نست بهآتنبايوا نتوارزا 
كم پنج سال در قرقيزستان اقامت   بايد دست،كند نماينده فعاليت مي عنوان قرقيزستان هر كسي كه به

توانست در انتخابات  آتنبايوا، وي نميرزا هاي خارج از كشور  موريتأداشته باشد و با توجه به م
رهبران كرد و جزو   ميهمراهيف را ي باقي2005 تحوالت سالتنبايوا كه در آ. ني كانديدا شودپارلما
سرانجام در  .ف شدي وزير خارجه دولت باقيجنبششد، پس از پيروزي  محسوب ميجنبشاين 

 وارد پارلمان ، حزب سوسيال دموكراتفهرست در انتخابات پارلماني اين كشور و در 2007سال 
 ,Campante( كردرهبر مخالفان در پارلمان اين كشور فعاليت عنوان به 2009 شد و تا اكتبر قرقيزستان

2010, p. 3(. 
 باالتري   به همه سياستمداران قرقيز از جايگاهنسبت آتنبايوا ،از نظر شخصيت سياسي

 رهبران مخالف را هاي و نظرهاها، انتقاداو در ظرف چند سال اخير بيانيه. برخوردار است
 .اند مقام رسمي و يا نمايندگي در مجلس نداشتهانديگر رهبران مخالف مشروعيت بخشيده، زيرا

 اي ف نقش عمدهيهاي مخالف با حكومت باقيبه اين دليل او در شكل گرفتن مقاومت جناح
  .داشته است

زيرا ، نقش آتنبايوا در تعيين مسير قانوني و منطقي اين تحوالت مهم خواهد بوداز طرفي 
سفير كشور خود همچنين دار وزارت خارجه كشور بوده و  دوره عهده5 آنكه  توجه بهوي با

در اروپا بوده و در نهادهاي سازمان ملل نيز مسئوليت داشته است، با استفاده از نفوذ داخلي و 
  .كند ميها به تثبيت وضع سياسي اين كشور كمك   بهتر از ديگر گزينه،خارجي خود

 
                                                 
1. Ata-Jurt (Fatherland) 
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  ي عوامل فرهنگ- 2
- نفوذ خويشاوند.  اهميت استداراينقش عوامل فرهنگي در گسترش فساد در قرقيزستان 

 شمالي و هاي قوم، مسئله تعارض بين پرستي اي و خانداني، شخصيتساالري و پيوندهاي قبيله
. در داخل ساخت قدرت و دستگاه دولتي، در اين پديده بسيار تاثيرگذار بوده است... جنوبي و
  .توان مورد بررسي قرار داد ته را جداي از اينگونه مسائل نميگرف ت صورتحوالچنانكه ت

  
  ) جنوب- شمال (هاي قومي  تأثير اختالف- 

از نظر  ندپس از فروپاشي اتحاد شوروي ظهور كردمركزي كه  آسياي دركشورهاي جديد 
قومي و ي  و هيچ وابستگي بين مرزهااندهمگوني را به ارث بردهاي، جمعيت ناقومي و منطقه

 شوروي، در تغييرات سياسي و اقتصادي پس از سقوط اتحاد. داردن منطقه وجود اينسياسي 
فرغانه در جنوب جمعيت مانند دره ويژه در مناطق پر درگيري قومي بهظاهر به تشديد بالقوه 

انجاميده ) 1990خشونت و درگيري مسلحانه بين ازبكستان و قرقيزستان در ژوئن (قرقيزستان
  .است

  مخالفينكهتوان گفت   مي2005  مارس24 بعد از تصاحب قدرت توسط مخالفين آقايف در
در بسياري از موارد وفاداري .  كردنداي براي بسيج سياسي استفادهعنوان شاخصه بهقوميت از 

-كي از ويژگي در واقع ي.حزب تعريف شده استوفاداري سياسي به جاي  به،  قبيله به سياسي

هاي مختلف در جنبهقبايل و مناطق نقش  ادامهدر اين كشور،  به فرد قدرت هاي منحصر
هاي متعدد براي تفرقه، و وجود زمينه 1گرايييلهبق. اجتماعي و اقتصادي كشور است، سياسي
  . قرقيزستان هستند و ناآرام زدهاي براي كشور بحرانفاجعهمانند 

ريبا به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم هاي مرتفع تق دليل وجود رشته كوه اين كشور به
پايتخت اين كشور در شمال واقع شده و بيشتر قدرت سياسي و اقتصادي در دست . استشده 
در . اند بوده نيز از اهميت برخوردار شمالنقلو هاي حمل و راهها  ارتباط.ها بوده استشمالي

هاي اساسي با  مذهب تفاوتهمان حال منطقه جنوب از نظر بافت قومي، مسايل اجتماعي و
سياسي  اند، ولي از نظردر مناطق شمال، اقوامي ساكن هستند كه پذيراي فرهنگ غربي. شمال دارد

                                                 
1. Clanism 
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تري دارند و گروهي از آنان نيز ها گرايش ملياما جنوبي. ترندهاي روسيه نزديكمشي به خط
بين سه  آسياي مركزي است دره فرغانه كه نامي آشنا در تاريخ. داراي تفكرات اسالمي هستند

 جمعيتي، هويتي اين دره از نظر. جمهوري تاجيكستان، قرقيزستان و ازبكستان تقسيم شده است
  ).160 ، ص1384كواليي، (اسالمي دارد

-توان از يك جهت قيام جنوبيرا مي) 2005(قرقيزستان تحوالت موسوم به انقالب رنگي 
ها، قلمداد كرد كه بايد در قالب ن توسط شماليهاي همواره معترض به از بين رفتن حقوقشا

هاي اقتصادي و  فرهنگي قدرت در اين كشور تفسير شود كه با نارضايتي- جغرافياي سياسي
 در .)43، ص1384شجاعي، (ناخوشنودي از سياستمداران حاكم، تحريك و تقويت شده بود

 اپوزسيون شمال، كولوف يف و رهبردوران سقوط دولت آقايف، رهبر اپوزيسيون جنوب، باقي
بنابراين ميان دو گروه مخالف شمال و جنوب توافقي عليه آقايف صورت گرفت و . نام داشتند

 . تظاهرات از جنوب قرقيزستان آغاز شد
كولوف بر اين اعتقاد . ها آغاز شد ها و جنوبيبا سقوط دولت آقايف، اختالف بين شمالي

كار  در آن دست باال را داشتند، قانوني است و بايد بهها بود، پارلمان انتخاب شده كه شمالي
، 1384كواليي، (قانوني استعتقد بود پارلمان انتخاب شده غيريف ماما باقي. خود ادامه دهد

هاي سال  دگرگوني سياسي در پي اعتراضگران سياسي معتقدند؛  گروهي از تحليل).161ص
 رت ميان نخبگان جنوبي و شمالي نيستيك نظر چيزي به جز جابجايي قد ، از2010 و 2005

قدرت سياسي كه در پي .  ميالدي است2005 سال تحوالتنقطه مقابل ، حوادث اخيرو 
 اينك در پي ،ر آقايف به قبايل جنوب قرقيزستان تعلق گرفته بودگسرنگوني حكومت عس

كارشناسان،  به همين علت، .دگرگوني اخير، دوباره به قبايل و نخبگاني از شمال برگشته است
  . دانند احتمال بروز جنگ داخلي را بعيد نمي

ها در مقابل اما نقطه مقابل ديدگاه نخست، ديدگاهي است كه موضوع قرار گرفتن شمالي
يف اي مخالفان باقيتركيب جغرافيايي و قبيلهبايد توجه داشت كه . داندها را منتفي ميجنوبي

توان ديد كه ها را ميبسياري از شخصيتروز نيز  و در دولت موقت امتا حدودي متوازن است
خود متولد يك ) رهبر فعلي مخالفان(آتنبايوا رزاه براي نمون. هستند جنوب قرقيزستان متولد
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 هاي معاون ،نظراف بيك  و عظيم1بيك تكيبايفآمور. است )فيزادگاه باقي، اوش شهر(شهر جنوبي
كه از جنوب و از وادي   وزير دفاع، اسحاقاسماعيل و ياهستند،  وي هر دو از جالل آباد

مجهولي است و به له يك معادله چندأ اين مس، به هر حال).Cooley, 2010, p. 6(است 2اولوي
  .هستند زيادي در آن دخيل  و متغيرهايقابل تفسير نيستراحتي 
  

   عوامل اقتصادي - 3
حث و بسيار مهم براي ب داليل اقتصادي يكي از موارد قابلها   همواره در همه اعتراض

نتيجه ند عاملي براي فشار بر مردم و درتوااين عوامل در هر كشور مي. گران بوده است تحليل
يافته پس از فروپاشي شوروي از يك سو دچار فروپاشي  كشورهاي تازه استقالل. آنها باشداعتراض 

تاريخ اين . اند نوين شدهكردن آن با نظم اقتصادي نظم اقتصادي قديم و از سويي مشكالت جايگزين
الملل را هاي اقتصادي در نظام بينكشورها تالش آنها براي رشد توليدات داخلي و بازيابي فرصت

 درصد از مردم زير خط فقر 40حدود   اقتصادي بحراندر پي بروزدر قرقيزستان . دهدنشان مي
 . كنندزندگي مي
يه عمومي مانند سيستم آب و فاضالب  و دسترسي به خدمات اولمناسبهاي   زيرساختنبود

انتقال ارز توسط . شدت بدتر شده است آموزش و پرورش از زمان استقالل به عمومي، بهداشت و
هاي سطح بيكاري، احتمال افزايش تنش  افزايشمهاجران قرقيزستان و يا بازگشت اين مهاجران و 

هاي انجام شده  با توجه به بررسي).Kassenova, 2009, p. 9(شدت باال برده است  اجتماعي را به
هاي گسترده در اين كشور با ديدگاه اقتصادي بررسي شود،   اين نتيجه مشخص شد كه اگر اعتراض

هاي اقتصادي تحوالت  نتيجه سعي شده است همه علتدر. مل زير تقسيم كردبايد آن را به دو عا
  .اخير، در اين دو مورد خالصه و جمع بندي شود

  
  نابسامان و فقير بودن كشور از نظر منابع اقتصاد - 

هاي پس از اصالحات ارضي، رشد كشاورزي در قرقيزستان چشمگير بود و  در اولين سال
با اين حال اين رشد توليد تنها تا زماني كه . كردكمك مؤثري به رشد توليد ناخالص ملي مي

                                                 
1.Omurbek Tekebayev  
2.Oolui 
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علت  به.  ادامه يافت و خاك بارور بودوجود داشتمانده از شوروي  تجهيزات باقيهنوز 
به . بازده و كودهاي مرغوب نبودندهاي پرها، كشاورزان قادر به خريد دانهافزايش مدام قيمت

از طرفي افزايش قيمت سوخت و بالياي طبيعي . هاي كشاورزي فقير شدند زميناين دليل 
يدي پيدا دهي پايين كاهش شددليل سود كشت گندم و چغندر و پنبه به. وضعيت را بدتر كرد

 . كرد و بيكاري روستاييان افزايش يافت
جنوبي كشور وضعيت را براي سران حكومتي بدتر  خصوص در نيمه ين وضعيت بحراني بها
بسياري از مردم روستايي . دادهاي زندگي را پوشش نميهاي كوچك زمين، هزينهقطعه. كردمي

. مشكالت دولت نيز افزوده شدبه شهرهاي بزرگ مانند بيشكك و اوش مهاجرت كردند و بر 
ساد اداري موجود در از طرفي با توجه به ف. ساز بود ها بسيار مشكلمديريت اين مهاجرت

با توجه به همين فساد اداري در . توان از منابع طبيعي آن استفاده كرددرستي نمي قرقيزستان به
ر حالي صورت گرفته اين سالها حتي توليد طال هم كاهش يافته است و اين كاهش توليد د

   ).Mark, 2009, p. 13(ايم است كه شاهد افزايش قيمت جهاني طال بوده
همچنين بسياري از مردم براي تأمين معيشت با مهاجرت به ديگر كشورها از جمله روسيه، 

كنند و اين امر در كاهش قدرت اقتصادي دولت بسيار مقدار زيادي از ارز كشور را خارج مي
هاي ضعيف نظام آموزش ناكافي، زيرساخت، سطح بااليي از فساددر مجموع . ستداشته اتأثير
هاي بانك جهاني، با توجه به داده. برق، مانع رشد اقتصادي بوده است  و قطع مكررناكارآمد و

هاي   ميليون دالر بين سال200 فقط بالغ بر  در قرقيزستانسازيدرآمد حاصل از خصوصي
  ).Libman, 2006, p. 503(بوده است 2006 تا 2000

  
  افزايش بهاي انرژي و خدمات عمومي - 

به همين . شودقرقيزستان سرزميني است كه از نظر منابع نفت و گاز غني محسوب نمي
هاي منطقه مانند ازبكستان و قزاقستان دليل براي تأمين نيازهاي سوختي خود به ديگر جمهوري

افزايش ها را  آراميبرخي ريشه اصلي نا ).25-27، صص 1382شيرازي و مجيدي، (وابسته است
فراهم  در منطقه را  بزرگيشكلكه مدانند مي برق و گاز و در واقع انرژي ،قيمت خدمات آب

  . آورده است
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علت  و به بود جنوبيكننده آب كشورهاي مينأ شوروي، قرقيزستان تزمان حاكميتدر 
. مواجه شد زافزايش قيمت نفت و گابا   فروپاشي شورويپس از اهميت ندادن به توليد برق،

 چون بيشتر  والمللي را نداشتقيمت بازارهاي بين  توانايي پرداخت انرژي بانتيجهدر
 بر خانوارها فشار وارد انرژيافزايش قيمت  بود، بنابراينصنعتي و شهري غيرشان  رفمص
  ).Abbink & Other, 2010, p. 312(آورد مي

هنگام   به بحران زود2008-2009ر زمستان ني مدت آن دكمبود شديد برق و قطع طوال
-نتيجه بهرهشدت كاهش يافت و در  پشت سدها بهسطح آب موجود در. انرژي تبديل شد

هم يف با بحران انرژي، هم براي صنعت و  دولت باقي. هاي برق آبي مختل شد برداري از نيروگاه
چار بحران، و درنهايت ها دراني تعرفهبراي مصارف خانگي روبرو شد و درنتيجه با اعالم گ

جنبه عيني پيدا كرد ها هنگاهي   در هر صورت اعتراض. )Juraev, 2010, pp. 134(سرنگوني شد
  . يف اعالم كرد قصد افزايش قيمت انرژي را دارد كه دولت باقي

  
  عوامل خارجي -ب
  1هاي غير دولتي  سازمان- 1

بيشتري برخوردار زينه بسيار كمتر و كارايي  فريبنده آن از هخصوصيت علت قدرت نرم به
 جذابيت و نه اجبار يا راهقدرت نرم توان يك كشور براي دستيابي به اهدافش از . بوده است

هدف دشوار است،   از ديدگاه ناي در قدرت سخت، رسيدن به).Nye, 2005, p. 13(استتنبيه 
پذيرش  بهشدت   و اثرات آن بهدارند قرار هابسياري از منابع مهم خارج از كنترل دولتزيرا 

با و مستقيم غيرصورت   بهبيشتر منابع قدرت نرم اما .بستگي داردكننده   دريافتانتوسط مخاطب
گيرد  ها شكل مي حمايت از حقوق افراد و سازمانزيست براي سياست، دادن به محيط شكل

)Nye, 2004. p. 16.( 

 شده و در كشورهايي كه خود ير ناگهاني دولتها منجر به تغي  اعتراضدر كشورهايي كه  
كم  بينند، چنين معروف شده است كه دولت آمريكا يا دست  ميها  اعتراضرا هدف اين 

ها  انقالب  شبه رنگي ودر تحوالتذاري گ سازي و سرمايه  آموزش، فعالبانهادهايي در اين كشور 

                                                 
1. Non-Governmental Organizations (NGOs) 
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شود به يكي از عوامل نفوذي  يهاست كه گفته مبنياد سوروس يكي از اين نهاد. نقش دارد
  .ها در كشورهاي مختلف تبديل شده استابرقدرت

مدار و  ، سياستجورج سوروسمتعلق به  ازبنياد جامعه ب با نام اصلي 1،نياد سوروسب
بيشتر كشور كه  50اي كه در بيش از سسهؤ م.د تأسيس ش1993دار آمريكايي، در سال سرمايه

هدف بنيادهاي سوروس  . فعاليت داردهستند،كزي و اتحاد شوروي در اروپاي شرقي و مر
 بسته هاي جوامع باز در جوامع تبديل جوامع بسته به جوامعي باز و حمايت و بسط ارزش«همانا 
  .)Jonsson, 1995, p. 23(است

خالفان بنياد م . شوروي نفوذ يافتندهايجمهوري، بنيادهاي سوروس در 1990 با آغاز دهه
 مطالعاتي در كشورهاي مختلف و هاي  سازمان با فعال كردناين بنيادهااند كه مدعيسوروس 

مخالف  مطبوعاتمخالفان دولت مركزي و حمايت از قدرت بالقوه و بالفعل سپس با ارزيابي 
فراهم  هاي دولتي سياستكشاندن  آرام و به شكستهاي  دولت، زمينه را براي انقالب

  ).Lyndon & Other, 2008, p. 241(اند كرده 
دهد از سوي   در قرقيزستان رخ مي،كه براي جامعه مدنياتفاقي عمل هر  شود درگفته مي

 مسير كه يا از  تأمين مالي شده است،المللي  براي توسعه بينآمريكايي يا آژانس آمريكاي بنيادها
هايي غيردولتي  اخيرا سازمان. قرار گرفته استآن  ايجاد شده و يا آنكه مورد حمايت آمريكا

. استابتكار جديدي زدند كه قابل مالحظه   ويژه آمريكايي در جنوب قرقيزستان دست به غربي و به
 كنسول روسيه در شهر اوش بهي يها ه نام2ها توسط كارمندان مجله حقوق همگاني ين سازمانا

، درباره پايگاه جديد نظامي روسيه در جنوب اندكردهارسال كرده و از اين مقام روسي درخواست 
 .)2 ، ص1389، ايران شرقي(قرقيزستان توضيح دهد

طالعات نظامي چه ارتباطي به آوري ا كه جمعشود  حال اين پرسش منطقي مطرح مي
 قرقيزستان فعاليت سازمان غيردولتي در هزار 4درحال حاضر بيش از  هاي غيردولتي دارد؟ سازمان

هاي قرقيزستان و  هاي آنها در سياست هاي غيردولتي و دخالت هاي پنهان اين سازمان دست. كنندمي
ها در  هاي نارضايتي مخالفان و روس لتتواند يكي از عها مي يف با اينگونه سازمانهمراهي باقي

  .يف شداين كشور باشد كه سرانجام موجب سقوط دولت باقي

                                                 
1. Soros Foundation 
2. Universal Rights 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 43 ...                                                                                                     از تحوالترآمدهبررسي علل شكست دولت ب

   رقابت آمريكا و روسيه- 2
واقعيت اين . در تاريخ قرقيزستان سه عامل مكان، حقوق انساني و انرژي بسيار مهم بوده است

ا آمريكا، چين، ايران، افغانستان علت وجود روسيه و رقابت آن ب است كه اهميت مكاني قرقيزستان به
  .(Boyer, 2006, p. 113) مالحظه بوده است ي پاكستان و هند بودن هميشه قابلو در نزديك

شود اين است كه آيا تداوم رقابت آمريكا و روسيه موجب   در اينجا پرسشي كه بيشتر مطرح مي
هاي بزرگ بوده و   توجه دولتمورد آسياي مركزي همواره بروز اين تحوالت در منطقه شده است؟

 .د هستنتري هاي مناسبدنبال موقعيت از اين كشورها براي حضور بيشتر خود در منطقه به كدامهر
 بحث موازنه و است كه موقعيت ژئواستراتژيك كشور كوچك و فقير قرقيزستان آنچه كه مهم است

تحوالت را نظر اين از اين د باي بيشتر و آورده استيا اصطكاك منافع آمريكا و روسيه را پيش 
 .نبايد غافل بودهم ) همسايه شرقي قرقيزستان(  چين ازهرچند در اين ميان. تحليل كرد

 سه روز به واژگوني دولت انجاميد،  از كمتردركه  برخي معتقدند با توجه به سرعت تحوالت، 
 غربي و هاي گرايشاند، و با توجه به جمهور دخالت داشتههاي خارجي در سرنگوني رئيسدست

 به سمت روسيه خود به خوددر قرقيزستان، انگشت اتهام   و وجود پايگاه ماناسيفآمريكايي باقي
 والديمير پوتين، نخست وزير .اند اين موضوع را تكذيب كردهتشد بهها رود، اما روسنشانه مي
گونه  هاي روس هيچ قامصراحت اظهار داشت كه م  كنفرانس مطبوعاتي در لهستان، به يكدر ،روسيه

- حمايت آمريكا از باقي).Ria Novosti, 2010, p. 6( ارتباطي با تحوالت جاري قرقيزستان ندارند

 قرقيز شدت رهبران و مردم انديشيد، به ف، در شرايطي كه تنها به افزايش قدرت شخصي خود ميي
  .جمهور را فراهم كرد و زمينه قيام آنها عليه رئيسكردخاطر  را نسبت به آمريكا، آزرده

  
  نقش آمريكا - 

 اين جاي گرفت كهفروپاشي اتحاد شوروي، در انديشه هيأت حاكمه آمريكا اين تفكر  با
يافته پيدا كرده است و  شورهاي تازه استقالل خود در كسياسيالزم را براي حضور  كشور فرصت

 هاي هدفترين ترديد مهميب. دست يابدي يها نيز به موفقيتديگر  در ابعاد دتوان ميراهاز اين 
راهبردي اياالت متحده در منطقه آسياي مركزي، جلوگيري از سلطه يا اقتدار كامل روسيه بر اين 

 .تس اكشورها
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رحله شكل گرفت كه مرحله در چند مدر اين منطقه هاي اياالت متحده آمريكا سياست 
مرحله دوم، اعطاي .  بودخود رسميت شناختن استقالل اين كشورها و توسعه نفوذ نخست، به

هاي تازه شكل گرفته در اين منطقه و بازسازي وضعيت اقتصادي  كمكهاي اقتصادي به دولت
آنها و مرحله سوم، توسعه نفوذ سياسي براي همراه كردن آنها با سياست خارجي آمريكا در 

   .بود  جهانيروابطصحنه 
كا تثبيت و ادامه حيات دولت  براي آمري شد كهيادآوردر مورد تحوالت اخير بايد 

ف تنها رئيس جمهور منطقه آسياي مركزي بود كه در زمينه ي زيرا باقي،قرقيزستان مهم بود
ايجاد چندين مركز و پايگاه نظامي جديد آمريكا در كشورش با واشنگتن به توافق رسيده بود 

 اين كشور مختل ا دررهاي آتي نظامي آمريكا   برنامهدتوان و در اين مرحله تغيير دولت مي
  .كند

  پايگاه هوايي ماناس - 
به معني ( اي در تاريخ قرقيزستان است كه توانست قرقيزماناس نام يك شخصيت اسطوره

خوانيم،  حفظ كند و كشوري را كه امروز قرقيزستان مي را در مقابل خانات ختن) قبيلهچهل 
يگاهي هوايي است كه در نزديكي اما اكنون ماناس نام پا ).8، ص1374ادهم، (وجود آورد به

همزمان با اشغال ( 2001اين پايگاه را دولت قرقيزستان از اكتبر سال . بيشكك قرار دارد
پايگاه ماناس در اصل، نقش لجستيكي را براي آمريكا و  1.به آمريكا اجاره داده است) افغانستان

مي آمريكايي از افغانستان به هزار نظاسي و پنج ناتو در جنگ افغانستان دارد و ماهانه حدود 
  .كنندميوآمد رفت اين پايگاه و برعكس،

ثر از متغيرهاي خارجي در اين أترين نقطه متمهم عنوان ناس را بهاتوان پايگاه ممي
سياست كارگيري   متهم به اين است كه آمريكا رامخالفانهاي  از اتهام. تحوالت برشمرد

جا خود را حامي   كه واشنگتن در همهدارندبيان ميو كنند دوگانه در مورد دموكراسي مي
ف يداند، اما در قرقيزستان از فرد مستبدي مثل باقيكراتيك ميوهاي دمها و ارزشدولت

رود كه وقوع اين تحول در رويكرد سياسي قرقيزستان حال اين احتمال مي. كندحمايت مي

                                                 
 كيلومتري بيشكك پايتخت 30در پايگاه هوايي كانت ( به خود داردروسيه نيز در قرقيزستان يك پايگاه نظامي متعلق. 1

   .وجود آمده است عي موازنه قدرت ميان مسكو و واشنگتن در قرقيزستان بهو از اين نظر، نو) قرقيزستان مستقر است
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هاي آمريكايي  مقام. نتقاد از آن تغيير دهدمؤثر باشد و آن را از حالت همراهي با آمريكا به ا
ف به جنوب، موضع مشخصي در مورد تحوالت قرقيزستان يروزهاي نخست فرار باقيدر 

داد كه اين تحوالت براي كاخ سفيد غافلگيركننده و در عين حال نداشتند و اين نشان مي
 . ه استنگران كننده بود

ادگان آمريكايي به قرقيزستان، ابتدا بناي  و ديگر فرست،هيالري كلينتون، وزير خارجه
 آتنبايوا را گذاشتند و پس از آنكه در مورد بقاي رزاخصوص  بهبا سران مخالف و وگو  گفت

حال خود  به) جالل آباد( ف را در جنوبيپايگاه ماناس و حفظ منافع خود مطمئن شدند، باقي
در واشنگتن نيز  حتي ).Go¨tz, 2010, p. 3(تندرها كردند و دولت موقت را به رسميت شناخ

را براي مذاكره بپذيرد ) جمهوري فراري قرقيزستان فرزند رئيس(كاخ سفيد حاضر نشد ماكسيم
  .و وي مجبور شد آمريكا را ترك كند و به لتوني برود

  
  نقش روسيه - 

مهمترين جمهوري آن،  عنوان  بهمسكواز شوروي بوده و بخشي كشورهاي آسياي مركزي 
 تغييرات 1992از اواسط سال  .تها داشته اسساي اين جمهوريؤدي در تعيين رنقش زيا

  . داليل زير صورت گرفته است آشكاري در سياست روسيه نسبت به آسياي مركزي به
  ،يكديگر هاي آسياي مركزي به وابسته بودن امنيت روسيه و دولت-الف
  ،ها نفوذ و فشار خارجي بر اين دولت-  ب
   ).162، ص1384دادانديش، (تهديد بنيادگرايي اسالميراني از  نگ- ج

خواهد در اين منطقه مبلغ يك بازي مثبت باشد و با متمركز شدن بر منافع ملي، روسيه مي
در ثبات و  ).Freire, 2009, p. 49(عناصر پشتيبان، تعادل، اجبار و تحميل را شناسايي كند

 زيرا .تواند نقش ايفا كندش از آمريكا ميهاي منطقه آسياي مركزي، روسيه بيپايداري دولت
 مركزي مسكو از نظر جغرافيايي، قومي، اقليمي و تاريخي نزديكتر از واشنگتن به كشورهاي آسياي

حيات خلوت  عنوان  مسكو و بيشكك باعث شده روسيه اين كشور را بهنزديكياين . است
   ).Mesbahi, 1993, p. 211(خود بداند
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 زمينه تعديل وضع ،ميليون دالري خود در تابستان سال گذشته 250لي هاي ماروسيه با كمك
 ميليون دالري 700 ميليارد و 1 وعده اعطاي اعتبار  بااقتصادي و مالي قرقيزستان را فراهم كرد و

 ميليون دالري، قرقيزستان را از 150 و كمك بالعوض 2براي ساخت سد و نيروگاه قنبرآتاي 
ساز به قرقيزستان، انتظار  هاي مهم و سرنوشت در مقابل اين كمك سيهرو. هدبحران مالي نجات د

 .دسمت مسكو تغيير ده هاي سياسي خود را به گيري  جهتيفدولت باقيداشت 
 قرقيزستان تا آنجا .با آمريكا گسترش دادرا هاي خود  ف همكاريييست كه باق ااين در حالي

جمعي  ا كه در چارچوب پيمان امنيت دستهپيش رفت كه قرار داد ساخت يك پايگاه نظامي ر
 . گذاشت و اين موقعيت را به آمريكا سپرد در تعليقكشورهاي همسو با روسيه امضا كرده بود،

 انديشيده شد كه اقتصاد قرقيزستان را با مشكل رو به ياز جانب روسيه تدابيرپس از اين اقدام، 
 روسيه اتحاديه گمركي تشكيل داد و ،ه قبل از هم.و به فضاي سياسي نيز اثر گذارد رو كند

 با ، به اين ترتيب قرقيزستان هنگام صادرات كاالي خود به خارج،قرقيزستان را به آن راه نداد
هاي قرقيزستان  تقريبا سه هفته پيش از ناآراميعالوه بر اين . رو به رو شدزيادي مشكالت 

 Htb-Ptpt-Opt هاي تلويزيوني كههاي دولتي و شب  مارس به اين سو در روزنامه15از  يعني

در اواخر ماه مارس و پس از اعالم  .شد پخش مي فيبر ضد حكومت باقيزيادي خبرهاي 
 والديمير پوتين با صدور دستوري ،برنامه تظاهرات سراسري توسط اپوزيسيون در قرقيزستان

هده جديد هاي سابق اتحاد شوروي را كه به معا فروش سوخت با بهاي ارزانتر به جمهوري
 . اند، لغو كرد گمركي نپيوسته

شدت افزايش  قرقيزستان به  بهاي سوخت از ابتداي ماه آوريل در،ثير اين وضعيتأت  تحت
همزمان .  بهاي كاالهاي ديگر افزودشديدافزايش حاصل از نارضايتي عمومي   اين مسئله به. يافت

هاي دولت سابق  مقام. ايش دادوگو با رهبران اپوزيسيون را افز دولت روسيه تماس و گفت
رزا  .اند  با والديمير پوتين ديدار كرده،ها اند كه شماري از رهبران اپوزيسيون قبل از ناآرامي مدعي
 .ه بودند و همكاران وي تقريبا يك ماه قبل، از مسكو ديدن كردآتنبايوا
 شده هيب روسيصرسد كه يك پيروزي بزرگ در سياست خارجي ن نظر مي  بهبه هر حال 
بيشكك در زمينه  -اي نيز با اشاره به احتمال ادامه همكاري واشنگتن در اين ميان عده .است

اي را در تعامل  نسبت ميانه راه به اند كه دولت آتي در قرقيزستان پايگاه نظامي ماناس، بر اين عقيده
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 ينه بايد منتظرتر در اين زم نظر واقعيواهد داشت؛ اما دركل براي اظهاربا واشنگتن و مسكو خ
 .اساس نتايج انتخابات رياست جمهوري در قرقيزستان به بررسي اين موضوع پرداختماند و بر

  
  نتيجه

يافته در آسياي مركزي پس از فروپاشي اتحاد شوروي با مشكالت  كشورهاي استقالل
 در بعد خارجي بحران انرژي،. زيادي چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي، مواجه هستند

هاي موجود ميان اين كشورها و سپس رقابت آمريكا و روسيه در اين منطقه از يك سو تنش
ساختارهاي سياسي هاي داخلي، و در بعد داخلي بحران هويتي، بحران انتقال قدرت، جنگ

اي متعدد در اين هبحرانناكارآمد از سوي ديگر، موجب بروز  اقتصادي و فرهنگي ناقص و
 . خير شده استهاي ا كشورها در سال

در مقاله حاضر با توجه به مطالعه موردي تحوالت رخ داده در قرقيزستان، كه منجر به 
در . تغيير دولت در اين كشور شده است، تالش شد تا به بررسي چرايي اين رخداد بپردازيم

تالش براي شناسايي اين عوامل، آنها را به دو دسته خارجي و داخلي تقسيم كرديم از بعد 
رسد مهمترين عوامل ايجاد بحران، روش ديكتاتوري نظر مي است داخلي در اين كشور بهسي

 .و خويشاوندساالري موجود در دولت است

 در بعد اقتصادي نيز آنچه مهم است، بحران انرژي است كه دولت را در اين كشور 
ه مبارزه  از جملي اقتصادي و سياسي،ها  عمل نشدن به وعده.پذير كرده استبسيار آسيب

با فساد و افزايش سطح رفاه عمومي و حتي بدتر شدن فضاي اجتماعي و اقتصادي موجب 
هاي  اشغال پست عواملي چون در كنار اين عوامل،.  شديد در اين كشور شد نارضايتي

هاي پارلماني از سوي احزاب وابسته به  دولتي توسط خانواده رييس جمهور، كنترل كرسي
 از اعضاي خانواده بيشتردست گروه خاص كه   بهدين بخش اقتصاحكومت و كنترل بيشتر

 هاي ردمي، وجود رشوه و فساد در مؤسسههاي م  و محدود كردن آزادي هستندمردان دولت
دولتي و به زندان افتادن مخالفان سياسي، همه و همه موجب بروز بحران در اين كشور 

 . شد
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 خويشاوند.  مهم استگرايي در اين كشور بسيارگرايي و قبيلهاز بعد فرهنگي، مسئله منطقه
پرستي، مسئله تعارض بين اقوام شمالي و جنوبي و در نهايت پيوندهاي  ساالري، شخصيت

اي و خانداني در داخل دستگاه دولتي و ساخت قدرت در اين تحوالت بسيار تأثيرگزار قبيله
رت گرفته در اين كشور را از بعد خارجي نيز هر محققي كه بخواهد تحوالت صو .بوده است

هاي موجود در اين كشور كه  ها و انجمن مورد بررسي قرار دهد، نبايد نقش نهادها و سازمان
چنين رقابت روسيه و آمريكا براي گسترش نفوذ   وابسته به كشورهاي غربي است و همبيشتر

  .سياسي در اين كشور را از نظر دور دارد
  
   و ماخذ منابع
  فارسي - الف

نشر : تهران ميرزا شكورزاده، ترجمه ،قهرمان حماسي مردم قرقيز: ماناس ،)1374( اسالم،هماد. 1
  .الهدي
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