 ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی،ﺷورﺷﻐﯾرﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ
ﺑﻣﻧﺗﯽ ﺑرﻗدرت ﻣردم
ردﮐﺷورھﺎی ﻏﯾردم ﮐراﺗﯾﮏ
FROM “PEOPLE'S WAR” TO “PEOPLE POWER”?
KURT SHOCK
From the book: Unarmed Insurrections: People Power Movements in Nondemocracies (Chapter 1)
University of Minnesota Press, 2005
Translation, August 2017

TRANSLATOR’S NOTES

Translated and individually evaluated
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لحانه،
شورشغیرمس
کراتیک
رکشورهای غیردم
نی برقدرت مردم د
بت
جنبش های م
شت کورت شاک
نو ه:
فصل اول :از"جنگ مردم"به "قدرت مردم"؟
دقیقا یک هفت هپس از آنکه محمد رضاپ هلوی،شاه ایران درشب
در هفتم ژانویه ۱۹۷۸
���متحده می همانیباشکو هیبرگزار
آغازسالنو بهافتخارجیمیکارتررئیس جم هور
شید ،روزنامه
کرد و طی آنکارتربه �متیشاه وآرزوی عمر طو�نیبرای اوشرابنو
تقاد نموده واو را
ینی ان
لبیاز آیت هللا خ م
��ات،یکی از روزنام ه های ملی ایران طی مط
تنقدینقدیمیشاهبود وازسال
مینی ازم
به وابستگی بهقدرت های خارجی متهمکرد .۱خ
لنی
تقادع
عید اوان
یشتر ایناوقات را درعراق زندگی میکرد .علتتب
تبعیدشدهبود وب
۱۹۶۴
بیکردن ایرانبودواین انتق ادها را درخارجنیزا دامه داد.
ازشاهب ه خاطرسیاست های غر
بطه قویشاهبا
درنتیج ه دولتکوششکرد کهصریحترین منتقد خودرابی اعتبارسازد .را
����ات از دیدشهروندان ایرانیپن هاننماندوسبببروز
آمریکا درکنار حمله روزن
کنندگاندرش هرقم موطن
نفرازتظ اهر
شاه هشتم ژانویه ۱۹۷۸شد .صدها
تی علیه در
تظ اهرا
نیتکشته وزخمیشدند.
خمینی دراثرح��خشونتبارنیرو های امی
بنا برسنتاس��
گانک
زکشتهشد ه
بعد در مراسم چ هلمین رو
یقا چ هل روز
اعتراضاتدق
یکی از روز های مهم عزاداریبرای درگذشتگان است،تکرارشد.به موازات اینکه دولت
بت به عزاداری ها وحمایت علنی ازخمینی
ور نس
تفاده از ز
شونتبارواس
به واکنش های خ
گرفت.
شدند وگامهای مقاومتشتاب می
اد امه میداد ،چرخه های چهل روزهکنار هم چیده می
یت کرد
صف هان سرا
اعتراضاتتا ماه ژوئیه بهش هر هایت هران،تبریز،کازرون ،مشهد وا
کشته ویا مجروح
نیتی
وتعدادی از مردم درسیزدهش هردرسراسرایرانتوسطنیر وهای ام
شدند.در حادثهای جداگان ه ازچرخه اعتراضات در مراسمسوگواری ،در۲۰اوت ۱۹۷۸
تقاد عمومیبر
تند .اع
نفرجانباخ
تش سوزی مشکوکیشد و۴۱۰
سینمایی درآبادان دچارآ
ود که اینآتشسوزیکاردولت است وتا ماهسپتامبرراهپیمایی ها وتظ اهراتعلیه
اینب
ایرش هرستان هابرگزار میشد .در۷سپتامبر۱۹۷۸کهبه جمع ه
دولت منظما درت هران وس
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نجاهزارنفردرمیدان ژاله درت هرانگر دهم آمدند ،آن ها ظ اهرا
سیاه معروفشد ،حدودپ ه
ست .نیروهایشاه از
برقرارشده ا
ستند که درت هران ویازدهش هردیگرحکومتنظامی
نمیدان
شفتگیپس از
تفادهکردند وسپس در آ
تفرق کردنجمعیت غیر مسلحاس
گازاشکآوربرای م
یدند .درطی روز
نفربه قتلرس
آننی روهاینظامیبررویجمعیتآتشگشودند وصدها
نفرکه عمدتا غیرنظامی
اختند وبیش ازصدها
کنندگان وسربازان درتهران بهنبردپرد
تظ اهر
کشتهشدند .هم زمانبا آنک ه روندتظ اهرات وسرکوب مکرر ادامه
و غیرمسلحبودند
صعلیهشخصشاهبود .خمینیکه
فتکه مشخ ا
شتبسیجتودهای عظیمیشکل میگر
دا ،
درسال  ۱۹۷۸مجبورب هترک عراقشده واکنوندر فرانسهبود،مقاومتا رتشویق نموده
وخواستارنافر مانی مدنی وبیخشونتشد.
مینیکه حا وی رهن مودهای اوبرایبایکوت ،اعتصاب وعدم همکاریبود
نو ارهایکاست خ
درسراسرایرانتوزیع میشد .در ۷اکتبر۱۹۷۸کارمندان دولت دستب ه اعتصاب زدهوکمی
نتشار خود رامتوقفکرده وکارکنان آنها به عنوان اعتراضب ه
بعد دوروزنامهبزرگ ا
کشیدند .درمشده فراخوانبرای اعتصاب عمومی دادهشد وتا اواخر
سانسوردست ازکار
اسر کشوربرگزارشد .در ۳۱اکتبرکارکنان شرکت
اکتبرتظ اهراتبزرگیعلیهشاهدرسر
لیون��درآمد روزانه محرومکردند.
نفتدست به اعتصاب زدند ورژیم را از ده ها می
روز بعد مردمبایک روز
قرار کرد و
اسرکشورحکومتنظامیبر
در۵نوامبر ،دولت درسر
نفر ازکارگران
اکنش نشان دادند .در۴دسامبر هزاران
اسر کشور و
اعتصاب عمومیدرسر
مینی خواستاریک روز عزای عمومیبرای
فتند .خ
کت نفت اعتصاب خود رااز سرگر
شر
کت نفتشد.تا ۲۸
کشتهشدگان واعتصاب عمومیبرایحمایت ازکارگران اعتصابیشر
فت وبانک
نفتب هکلیتعطیلشد .در۲۹دسامبراعتصابات عمومیشتابگر
دسامبرصنعت
متوقف کرد.ش اهرگ رژیمشاهبا انبوهنافرمانی های مدنی
نیزفعالیت های خود را
مرکزی
دچارخونریزیشد.
مینیبختیار
ینه غیرنظامیکرد .خ
تشکیلکاب
در۳۰دسامبر۱۹۷۸شاهشاپوربختیاررا مامور
����نمود .در۱۶ژانویهشاه
تی موازیتوسطشورا
را محکومکرد و��تشکیل دول
ات علیهبختیارا دامه داشت .دراول
ایران رابه مقصد مصرترککرد ،درحالی کهتظ اهر
تقبالش
نفربهاس
از پنج میلیون
بیش
عیدبه ایرانبازگشت درحالی که
فوری ه ،خمینی ازتب
بیقدرت،پدیدارشد.
نق�
نتقال ا
ستعفا دادوطلیع ه ا
فوری هبختیارا
رفتهبودند .در۱۱
���ایران از ایننظر قابلتو هج بودکه نه درچ ارچوب مف اهیم عمومی ویاعلمی
نتیجه
۲
بی متکیبرشورش مسلحاهن بود .شورشی که رژیمشاه را
گنجید ونهدرقال
���می
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فقدان جنبش
نیت داخلی و
سرنگونکردباتوجهبهقد رتنظامیوگستردگیت���ام
یعنیفداییان خلق
ریکی
نیرومند چریکی،غیرقابل انتظار بود .دو جنبش زیرزمینی چ
ن تعداد اعضای آن ها در
چالکشیدن رژیمکوچکوبیاثربودد.
ومج اهدین خلقبرایب ه ش
نفوذ
ات وامنیتکشور(ساواک) در آن ها
نفرنبودوسازمان ا ط�
اوج خودبیشازسیصد
ان فراری ارتش ونیروهایوفادار به
لح بینسرباز
کرد بود.باآن که درگیری های مسانه
ه
سلحانه
تقالقدرت جریان داشت ۳،معهذا رژیمشاهباشورش م
شاه ،درستتاقبل ازان
که شهروندان معمولیبا
ون نشد،بلکهباشورش غیرمسلحانه سرنگونشد.شورشی
سرنگ
یکوت ونافر مانی
انند اعتراضات،تظ اهرات ،اعتصابات،با
شونت م
تفاده از روش هایبیخ
اس
شونت راتشویق
ت بیخ
�����وهبرآن خمینیدیسیپلین مبارزا
تیجه ر
مدنی ،آن را بهن
اشند.با
اشتهب
ان رفتاریبرادرانه ون هخصمانه د
میکرد وازمردم میخواستک هباسرباز
تند ودر راهپیمایی های
فتاری مانند ق هرمانان ادش
سربازانیک هترک خدمت کردهبودند ر
توده ای آن ها رابرشانه های خود حمل میکردند .آنگونه کهیکی ازکارشناسان
تقریبا
ستی اظ هار داشت" :
��ب ایرانب ه در
نق�ب ها وب هخصوص در
درامورا
استراتژی
اتکا به
بینیروی مسلح وتن هابا
غیبتنس
ید که در
درتصورهیچکسنمیگنج
����بهپیروزی
اعتصابات عمومیگسترده وتظ اهرات مسالمت آمیز
�����ایران،
ت قبل
عیت استکه ا
برسد"(فران .)۱۶۲ ،۱۹۹۴ایننظربازتاب این اوق
یدندکهشورش مسلحانه درآندخیلباشد و همچنین
����مینا م
دثی ر
جامعهشناسان حوا
���� ،اگر موردستایش هم
قیقت ارنشان میدهد که عناصرخشونتب
این ح
����
شتری میشد ،در حالیکه عناصرمربوطب
کیدبی
فت،برآن هاتا
قرارنمیگر
ود ،بی اهمیت ونادیده
غیرمسلحانهک ه حوادث آن همتوسط جامعهشناسان���خوانده میش
ب فراموشیسپرده میشد.
انگاشتهشده ویا ه
نین ازایننظرقابلتوجهبودک هیکی ازنخستین موج هایشورش
سرنگونیشاه ایران ،همچ
یرمسلحانه درکشور های جهان "دوم"و"سوم"بودکه از اواخرسال های ۱۹۷۰تاسال های
غ
بیشتردرانحصارنی روهاینظامیبودند،
اقتدارگرا که
۱۹۹۰به وقوعپیوست .رژیم های
کشیدشدند .اینش هروندانب ه جایمقاومت
توسطش هروندان خودب ه طورجدیبه چالش ه
ابلویشماره ۱راببینید).
سلحانه،بیشتربرروشهای مقاومت غیرمسلحانهمتکیبودند(ت
م
کنداتفاقافتاده
پدیده جدیدینیست ودرطولتاریخب ه طورپراه
بتهشورش غیرمسلحانه
ال
تی دراروپابینسال
ی فراملی
نند موج ها
سلحانه ،ما
است .درگذشت ه موج هایی ازشورش غیر م
کشوتوسعه
یرمسلحان ه درچند ر
ت بود .اینشورش های غ
های ۱۸۴۸تا ۱۹۶۴ب ه وقوعپیوسه
فرانسرا نام برد.ب ا همه این ها روش هایکنش
افتهنیز رخ داد که از جمله میتوان ه
ی
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بیشترتوسعهیافت ه
اسی درکشو رهاییکهب هلحاظسیاسی
���مبارزاتسی
شونت مع
بی خ
افته وغیر دمکراتیک ازاین روش ها
فته میشد ودرکشورهایکمترتوسعهی
اند،ب هکارگر
تفاده میشد.تغییر رژیم درکشو رهای غیر دمکراتیکبا
کمترب ه عنوانکنش های محوریاس
تفاده ازروش های غیرمسلحانه درچارچوبنظریاترایج دربارهتغییرسیاسی در
اس
افته ویا غیردمکراتی کنمیگنجیدوب ه همین دلیلبسیاری ازجامعه
کمتر توسعهی
کشورهای
نین ازرویداد هایبعدی در
شناسان از روید ادهای ایران درسال های ۱۹۷۸ـ ۱۹۷۹وهمچ
اروپایشرقیمتعجبشدند.
یرمسلحان ه اصلی درکشورهای ج هان دوموسوم درسال های
نمودار:۱شورش های غ
۱۹۷۸ـ------------------------------------------------------------------------- ۲۰۰۱
---------به گذارسیاسی
تقیم
ک مک مس
اوجسال های مبارزه
کشور
-----------------------------------------------------------------------------------ایران

۱۹۷۸ـ۷۹

+

بولیوی

 ۱۹۷۸ـ۸۲

+

لسالوادور
ا

-

 ۱۹۷۹ـ۸۱

لهستان

 ۱۹۸۰ـ۸۹

اکستان
پ

۱۹۸۳

-

فیلیپین

۱۹۸۳ـ۸۹

+

شیلی

+

۱۹۸۳ـ۸۹

+

۱۹۸۳ـ۹۰

+

تی
هائی

۱۹۸۵

+

سودان

۱۹۸۵

+

بی
کره جنو

۱۹۸۷

+

۱۹۸۷ـ۸۹

-

بی
یقای جنو
آفر

تبت
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لسطین(کراهن غربی ونوار غزه) ۱۹۸۷ـ۹۰
ف
برم ه
بلغارستان
چین
چکسلواکی

-

۱۹۸۸
+

۱۹۸۹

-

۱۹۸۹
+

۱۹۸۹

لما شرقی
آن

۱۹۸۹

+

مجارستان

۱۹۸۹

+

کنیا

-

۱۹۸۹

بن���

۱۹۸۹ـ۹۰

+

لستان
مغو

۱۹۸۹ـ۹۰

+

مالی

۱۹۸۹ـ۹۲

+

۱۹۹۰

+

نپال
نیجر

۱۹۹۱ـ۹۲

تایلند

۱۹۹۱ـ۹۲

+

۱۹۹۱ـ۹۳

+

اندونزی

۱۹۹۷ـ۹۸

+

نیجری ه

۱۹۹۸ـ۹۹

+

ماداگاسکار

-

������۲۰۰۰
گوس
یو

+

۲۰۰۱

+

فیلیپین

------------------------------------------------------------------------------------
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شابه
بی است.گلدوین( )۲۰۰۱،۲۹۵و زونس( )۱۹۹۴رابرای نمودار های م
تقری
تاریخ ها
ببینید.

رکشورهای غیر
یرمسلحان ه د
�وهبر ایران ،دراواخرقرنبیستم ،موجی ازشورش های غ
دمکراتیک راهافتادکه میتوان این موارد رابرشمرد:شورشعلیهحکومتنظامیان در
یتی ورژیم
الیه درهائ
ی علیه رژیم دو
بولیوی دراواخرسال های ۱۹۷۰واوایل  ،۱۹۸۰قام
پیندرسال  ،۱۹۸۶جنبش های
درفیلی
نمیری درسودان درسال  ،۱۹۸۵جنبش"قدرت مردم"
بی درسال های  ،۱۹۸۰جنبش های
نوبی،کره جنو
شیلی،آفریقای ج
فداردمکراسی در
طر
ایلند بینسال های ۱۹۸۹تا ۱۹۹۳و
فداردمکراسی دربن ��،نپال ،مالی ،ماداگاسکاروت
طر
دراندونزی ۱۹۹۷ـ ۹۸ودرنیجریه ۱۹۹۸ـ .۹۹دنیایکمونیسمنیزبراثرشورش های
مبستگی درلهستان درسال های۱۹۸۰
ی شد کهبا جنبش ه
یرمسلحانه دچارتکان هیا شدید
غ
تی
سلحانه اغلب رژیم هایکمونیس
بینسال های ۱۹۸۹و۱۹۹۱شورش های غیر م
شروعشد.
لستانکه جزءاقماراتحادشورویبودند رافرا
در منطقهیوراشیا از آلمانشرقیتا مغو
شونتبودند از
لبیکهاساسابیخ
فت .این چالش های غیرعادی همراهبا موجتجزیه ط
گر
فت ون هایتابهتجزیهاتحادشوروی انجامید۴.با
کشورهایبالتیکتاآسیایمیانه را دربرگر
سلوبودان میلوسوویچ را
توانست دیکتاتوری ا
����ن
آن که چندین ماهبمبارانی
شید.
یرمسلحان ه او را درسال  ۲۰۰۰ازقدرتب ه زیرک
سرنگونکند،شورش غ
��ذکرشدسببتغییراتسیاسی
یرمسلحان های که درب
ب آن کهشورش های غ
ب ا همه این ها ا
یرمسلحانه در
قیهکشو رهاجواب نداد.شورش غ
شگرفیشدند ،جنبش های مشابه درب
لسطین،پاکستان،برم ه،تبت وچینبهنحوبیرحمانه ای درسال های
جر ،ف
لسالوادور،۵نی
ا
رنیمهسال های ۱۹۹۰تن ها
شرقی د
یرمسلحانه درکنیا وتیمور
سرکوبشد وقیام غ
۱۹۸۰
اقتدارسیاسی این رژیم ها وارد آورد .درحالیکهنتایج حاصلهاز این جنبش
صدمه اندکی به
جه تشابه همه آن ها دراین چالش هااتکایکامل آنها به روش هایبی
متفاوتبود،ولی و
ها
شونتبرای مبارزهبا رژیم هایسرکوبگروغیردمکراتیکبود.
خ
شونت چیست؟ چهعواملیسببشد که موجی ج هانی وآشکار ازشورش های
کنش هایبیخ
چربرخی از این
فتد؟ ا
یرمسلحانه ازاواخرسال های ۱۹۷۰تاسال های ۱۹۹۰راهبی
غ
یرمسلحان ه درسال های ۱۹۸۰و۱۹۹۰بهتغییراتسیاسی ودمکراتیزهشدن
شورش های غ
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بقهی نشد؟بهدوسوال اول دراینبخش پرداخته خو اهدشد وسوال سوم دربخش
منجرشد و
فت.
بعدی موردبحث قرارخو اهدگر

خشونت
کنش بی
تیفراترمیرود
همانگونهکه درمق دمهاشارهشد،رقابت هایسیاسی اغلب از مرزهایسن
ب آن که مطالعه
شونت وعدم خشونتباشد .ا
پیوسته ازخ
لسله روش هاییب ه هم
وممکن استس
اسی نشان میدهد کهاین رقابت ها مکرر ا از مرزهای خود
ینهرقابت هایسی
تجربیات درز م
تی
تفاو
است که
فراتررفته وبه هردو روش خشونتبار وبیخشونت روی می آورند��،
��نیبین انواع مختلفمقاومت قائلشویمتانقشاستراتژی ها وتاکتی ک ها درپویایی
مبارزات درکشود.

ن چیست؟
بی خشوت
کنش
شونت
شونت است .درآن خ
ت ،بی خ
ش بی خشون
پیدا است،کن
همان طور که ازاسمش
یرنده
ت ،علیه انسان ها وجودندارد،پویااست و دربرگ
فیزیکیوتهدیدفیزیکیبرای خشون
الیت های جمعیبریا رسیدن به اهداف اجتماعییاسیاسی است.ب ه عبارتدقیقتر،کنش
فع
فش ارهایسیاسی،اقتصادی ،اجتماعی،
یرندهفرآیدن فعالیاست که
بیخشونت دربرگ
���� راب ه طور مداوم واز طریقکنش های جمعی ومتعاملکارورزان،بر
احساس
تی ۱۹۹۷ ،۱۹۹۰وشارپ .)۱۹۹۹ ،۱۹۹۰ ،۱۹۷۳
کند (.مککار
دارندگانقدرت وارد می
کند ونامتعین
تی عمل می
کنشبیخشونتساختاریسنتیندارد و ورایکانال هایسیاسیسن
پیش مشخصنمیشود
است ودستورالعمل هابرایتصمیمگیری دربارهنتیجه مبارزه از
کند )۱( :عمل امتناع :مردم از انجام
شونت اینگونه عمل می
(باند .)۱۹۹۴کنشبیخ
اعمالی کهبرطبقمقررات ،رسوم ،قانون ودستور ،انتظارانجامش میرود خودداری می
کنند وبنابرمقررات و
کنند ) ۲(.عمل ارتکاب :مردم اعمالی را انجام می دهندکه معم�نمی
اشندویا()۳
رسوم انتظار انجام آن هانمی رود و�ف قانونومقررات ودستورات میب
کیبیاز امتناع وارتکاب(شارپ.)۱۹۷۳برای درکبهترکنشبیخشونتبهتراستب ه
تر
کنشیببینیمکه
یبیدوگانه ازخشونتوبی خشونتببینیم ،آن را
جای آن که آن راترک
تی.)۱۹۹۰
تفاوت دارد( مککار
سلحانه وسیاست های متعارف
روش هایشبا مقاومت م

خشونت
رباره کنش بی
تصو رهایغلط د
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بارکنشبیخشونتبه صورت مانعیبزرگبرایتحلیل های
تصورات غلط مردم در ه
شونت
تر دراینبارهاست کهکنشبیخ
جامعهشناسان درآمده است .اینتصوراتبیش
۷
فته میشودوچه کسانی آن را اجرا میکنند؟
چیست؟ چگونهکارمیکند؟ چه موقعبهکارگر
اشیه مانده
صلیبرای اینتصوراتغلط این استکهتاریخ مبارزاتبیخشونت درح
عامل ا
شونتبار اگرتجلیلنشدهباشد ،حداقل
ب فهمیدهشده است وحال آن که ازتاریخ مبارزات خ
ود
شونتبار وجود
خی فراوانی درباره مبارزات خ
گرفته است  .مدارکت اری
موردتاکید قرار
ت بیخشونت دردسترس
رک بسیارکمتری درباره مبارزا
دارد وحال آنکه مدا
فصل .)۱۳نوزده مورد ازتصورات
است(.بارووس،۱۹۹۶شارپ ،۱۹۷۳وینک ۱۹۹۲
۸
گرفته است.
غلط رایج در زیر موردبحث قرار
نیست( اگرچه ممکن است از انجام امری که انتظار میرود
شونت دچارسکون
۱ـکنشبیخ
یز ندارد ومقاومت
سلیمنمیشود ،از درگیریپر ه
خودداریکند واینکنش امتناع است)وت
لفین
گیریبا مخا
نبالکردن در
نش بی خشونتوسیله ایبرای د
یقت،ک
نیست .درحق
فی
من
فی
نفعال را رد میکند(شارپ .)۱۹۷۳مقاومت من
سلیم وا
است وب هصراحتبیعملی وت
نفعالوطفره روی در
شونت است.هیچگون ه ا
وصیفکنشبیخ
نامیبیمسمیبرایت
لفین
گیری مبارزهبا مخا
مقاومتبیخشونت وجود ندارد وابزاری موثر وروشنبرایپی
ب این����اب ه
فینامید،ولی متعاقا
بتدا مبارزه من
است .اگر چه م هاتماگاندی آن را درا
فی را ردکرد
خاطرمعنای غیردقیقشرد کرد .مارتینلوترکینگنیز ���مقاومت من
ننده رابرایتوصیفکمپین مبارزهبی
مقابکننده و وادارک
انند م هاجم،ستیزگر ،له
تی م
ولغا
فی وب هکاربردن
شونتب هکاربرد .جامعهشناساننیز از رهاکردن ���مقاومت من
خ
فقطیک
اشت کهاین
بایدتوجه د
ند برد.
نش بی خشونتب هره خو اه
یعنیک
قیق آن
مفهوم د
شونت حیاتی است.
تفاوت معنایینبوده وبرای درککنشبیخ
نت بهکنش های
شونت محسوبنمیشود،کنشبیخشو
 ۲ـ هرچیزیکه خشننباشدکنشبیخ
شونت موجب
تفاده ازشیوه بدون خ
صوصی اط�ق میشود که مخاطره آمیز است وبااس
مخ
فشار مداومبرگروه های متخاصم میشود.
اعمال
سی علیه دولت محدودنمیشود و ممکن است
نها بهفعالیت هایسیا
شونتت
۳ـکنشبیخ
لفیآشکار وعمدیاز قوانین
نونیباشد.ب ه عنوانمثالنافرمانی مدنی،تخ
قانونی ویاغیرقا
یدن به اهداف جمعی اجتماعیوسیاسی است .این روشیکی از
بوده وابزاریبرای رس
اصولبنیادیکنشبیخشونت است.
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ویسی،
نند دادخو اهی ،نامهن
تیسیاسی ما
۴ـ-کنشبیخشونتشا ملتکنی ک های مع مولوسن
ب آن که روش های
صویبکردن قوانیننمیشود ۹.ا
�بیگری ،رای دادن ویا ��برایت
شونت وجوددارند ،معهذاکنشبیخشونت درخارج از
تیسیاسی اغلب درکنشبیخ
سن
شونتبرعکس
ی بیخ
کند .اجراکنندگانکنش ها
مرزهای روشیهاسنتیسیاسی عمل می
یاسی معمولی ومتعارفدارند ،در معرض خطراتبیشتری قرار
ک فعالیت هایس
آنان ه
گیرد.نشان دادن
تقیمامقامات دولت را به چالش می
ین کهکنش های آن اه مس
دارند،برای ا
الیتسیاسی معمولیمحسوب
ته وفع
اض علیه رژیم های دمکراتی ک خطراتکمی داش
اعتر
درسیستم های غیردمکراتیک غیر معمولشناختهشده
الیت ها
ن فع
میشود وحال آن که هما
ونت محسوب می
الیت ها روشبیخش
بته اینگوهن فع
ت فراوان است وال
و همراهبا خطرا
نش بیخشونت
افتدک
تفاق می
تحادیه هایکارگری ا
شوند .اعتصاباتیکه درچارچوب ا
تند .اعتصابات غیرمجاز در
محسوبنمیشوندبرای این که آن ها غیرن هادی ونا مشخصنیس
سیستم هایغیردمکراتی ک،ب ه خاطرغیرن هادی ونامشخص
بیشتراعتصابات در
دمکراسی ها و
اشند.
���آن ها ،مصداقکاملکنشبیخشونت میب
بودن وخطرات
بخشی
شونتنوعی مذاکره ویا مصالحهنیست ،مذاکره ومصالحه ممکن است
۵ـکنشبیخ
ان گونهک ه میتواند
پیگیری مبارزهباشد ویانباشد  ،هم
از روش هایکنشبیخشونتیبرا
بخشی از روش های مبارزات خشونتآمیزبرایپیگیری مبارزهباشد ویانباشد.ب ه عبارت
ب بین آن وابزارحل���
اید
شونتوسیلهایبرایپیگیری مبارزه است و
رکنشبیخ
دیگ
فرق گذاشت(.اکرمن وکروگلر .)۱۹۹۴،۵
شونتبه رجوعدادن به مسائل اخ�یوبهشرمسارکردنرقیب ویاتغییر
۶ـکنشبیخ
تکینیست.
لفینبرای ایجادتغییراتسیاسی م
وجهه مخا
شونت
نیست که دولتدست به خ
نند ،این
شونت میز
ست بهکنشبیخ
۷ـفرض آن هایی که د
شونت همیشه ازسوی دولت ها انتظار میرود ،مخصوصا در رژیم های غیر
نخوا هد زد ،خ
حقیقت
شونتنیست .در
یلیبرشکستکنشبیخ
کنشخشونتآمیزدولت ها دل
دمکراتیک و وا
است که آن هات هدیدی جدیبرایقدرت خود
یقاب ه خاطراین
اقدا مات خشونت آمیزدولتدق
مردم کشته میشوند
ین که
تفاده ازکنشبیخشونتب ه دلیل ا
نند .ردکردناس
احساس میک
نیست(زونس.)۱۹۹۹،۱۳۰معنی
منطقیترازردکردن مقاومت مسلحانه به همان دلیل
ضی اوقاترقبای
ونتی وجودندارد .ممکن استبع
نیست کهخش
مبارزهبیخشونت این
تفاده از واداریبی
نش بیخشونتبااس
بیشتراوقاتک
دار به تجدیدنظرکرد و
سیاسی را وا
فشارآوردن بهرقیب
شونتتغییراتسیاسی راگستردهترمیکند،ب ه عبارتدقیقتر،با
خ
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فشار های���ممکن است
بته
کند ۱۰.ال
ییرمی
وتضعیفقدرتش ،اورا وادار بهپذیرشتغ
عید استکه بهتغییر
فش ارهای اقتصادی وسیاسیب
که مردما ربسیجکند ،ولی درغیاب
منجرشود.
نیست .دیدگ اهی که رنج وعذاب را محور
صلی کنشبیخشونت
آسیببخش ا
۸ـرنج و
نفی
برفرض غلطیاست کهکنشبیخشونت را مبارزه م
بتنی
بارز بیخشونت میداند ،م
م ه
تفاده از
و هدف آن راتغییرنظرسرکوبگران میداند (مارتین .)۱۹۹۷آن اه که دولت رابااس
اشند
اشتهب
کنشبیخشونتبه چالش میگیرند،باید انتظارواکنشخشونتبار دولت رانیزد
ردن ضربه خشونتباررقیب هآمادکنند.ب ه عبارتدقیقتر ،آن ها
ثیک
وخود رابرای خن
کنند" .از مسیرخطردورشویدتانیش اعمال
توفرکروگلر عمل
ریس
گفت هپیتراکرمن وک
بایدب ه
اربیندازید ،مردم رابرای بدتریناثرات
شید و��آن ها را ازک
شونت رابک
کنندگان خ
شونتدهآماکنید ،ا همیتاستراتژیک آن چهرا که دراثر خشونت از دست میرودک اهش
خ
دهید(".اکرمن وکروگلر.)۳۸،۱۹۹۴کنشبیخشونتبسیارپیچیدهترازاینتصورغلط است
شونتبافروتنیضرب وجرح عواملسرکوبگر راتحمل میکنند،به امید
����بیخ
آن کهرنج آن هاباعثتغییررویهسرکوبگرانشده ویاطرف داری مردم رابر ای هدف خود
جلبکنند.
شونت روش مبارزهاینیستکهتن ها درصورت دردسترسنبودنابزار
۹ـکنشبیخ
تفاده میشود،ب ه عبارت دیگرآخرینتیرترکش مبارزهنیست .اگرچه ممکن
شونت از آناس
خ
تفا هد شود،ولی این
���دسترسنباشد،اس
است کهاز کنشبیخشونت درشرایطی کهس
روش را میتوانجایگزین روش های خشونت آمیز همکرد.
برای رویکردبه مبارزه
۱۰کنشبیخشونتروشی مختص"طبقه متوسط"ویا"بورژوا"
ـ
گرفتهتا
بق های از برده
سته استتوسط هرگروه وط
تواند وتوان
سیاسینیست .اینکنش می
���
رتی وکلوگلر.)۱۹۹۳گرچهب ه �یلی
رگرفتهشود( مککا
��� جامعهب هکا
طبقه
گرفتهشده وب ه عبارتدقیقتر،
تفاهد قرار
توسط طبقاتیباقدرتکمتر مورداس
روشن،بیشتر
کسانیکه ایندسترسی
بیشتراز
نی دسترسیبه منابع قدرتندارند،
این روشتوسطکساکه
گرفتهشده است.
رادارندب هکار
ای رسیدنبه اهداف "معتدل" ویا
شونت محدود بهپیگیریبر
تفاده ازکنشبیخ
۱۱ـاس
"ا �ح طلبانه"نیست وممکن استپیگیر اهداف "بنیادی"نیزباشد.ب ه عنوانمثالآندرهکر
شونتبرای اخت�ات مربوط به زمینومسکن در
تفاده ازکنشبی خ
به موارد زیادی ازاس
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افتهدر سراسر ج هاناشاره میکند(کر .)۱۹۹۹به چالش
توسع هنی
افته و
ای توسعهی
کشور ه
کیت خصوصی رابهسختی میتوان ا��طلبی،میانه روی
کشیدن مسایل مربوطب ه مال
تی ومرد
تیرا کهب هنحویبنیادی روابطجنسی
ویابورژوازینامید و هم چنین جنبشفمینیس
تقریباب ه طورکاملبراساس روش هاییبودکه
لشی که
کشید .چا
������چالش
س
دیکال ودرعینحالبی
انندستیزه جویان ه ،را
الت نداشت .چالش ها میتو
خشونت درآن ها دخ
اشند.
شونتب
خ
ب آن که اجرایکنشبیخشونتباتوجهبه طبیعتشنیازبهشکیبایی دارد،ب اهمه این
۱۲ـ-ا
بارکندترعملنمیکند(شپارد
ها ،درایجادتغییراتسیاسی درمقایسهباکنش های خشونت ،
���بیونبود ،ده هاسال طول میکشد
نه که مدلیبراییکنسل
.)۲۰۰۲شورش مسلحا
سلحانهبودندتادرسال ۱۹۴۹به
فق شود:کمونیست ها درچینبیستسال درگیرجنگ م
تامو
سلحانهکردندتا
یدند و ویتنامی هابیشازسیسالابفرانسه ،ژاپن وآمریکا جنگ م
قدرت رس
تند آزادی خود راب ه دستبیاورند وب ه همینترتیب،گروه هایبیشماریکه به
توانس
انند (سرزمینباسک وآزادی) دراسپانیا ،ارتش جم هوری
ست زدند ،م
تی د
ریس
مبارزاتترو
سجنگیدند،بدون این
��نکابرای ده هاال
یل وببرهایتامیل درس
یرلندشما
لند در ا
خواه ایر
بند ۱۱.درمقاب ل ،رهبران جنبشبیخشونت همبستگی درلهستان ده
که به اهداف خود دستیا
کینو دراوت ۱۹۸۳تن اه سی
جنبشب هقدرت رسیدند وپس ازتروربنیگنوآ
سالپس ازظ هور
یناند مارکوسا رسرنگونکند،کاری
ماه لطوکشیدکه جنبش "قدرت مردم"درفیلیپینفرد
ی فیلیپین ازسال ۱۹۶۹با روش های مسلحانه قادربه انجام آننشدند.
نیست ها
کهکمو
تجربهنشان
شخص کرد  .هرچند
شونت رانمیتوانب ه طورقطعی م
۱۳ـ-وقوعکنشبیخ
ایتی ها
اکنشبهنارض
تراتژیاتخاذشدهبرای و
دادهاست که رابطهایبین شرایطسیاسی واس
عرفی مکان های موردنظرو همچنین دوره
افیایی و
وجود دارد ،این رابط ه به مرزهای جغر
شیدن
برای به چالشک
کنندهنوع روش ها
زمانی مبارزهبستگی دارد۱۲.شرایطسیاسیتعیین
اسسبب شودکهکنش
یندتغییرات اجتماعی ممکنت
ست فرآ
تی وسرکوبسیاسینی .
بیعدال
شونتدرشرایطسیاسی اجراشود که آن شرایطب هلحاظتاریخی حوزه مبارزات
بیخ
لبییا خود
شونتباربوده است.ب ه عنوانمثال درگیری های مربوطبه زمین ،جدایی ط
خ
شونت
سابقهایخشونتباردارند.با همه این هاکنش هایبیخ
��ازنظرتاریخی
مختاری معم
گرفته است .مطمئان شرایط مبارزه ومسائل
تفاهد قرار
رگیری هابسیارمورداس
در اینگونه د
کنند.
استراتژیهای مقاومتتاثیردارند،ولی روش ها راتعییننمی
م ورد ا��بر انتخاب
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دئولوژیسرکوبگران ربطی ندارد .اغلب ادعا میشود
نت به ای
موثربودنکنشبیخشو
۱۴ـ
نی که علیه سرکوبگران "خوش طینت" ویا
شونتتن ها در دموکراسی ها ویا زما
کهکنشبیخ
تحرک مبارزهاثر
کند،موفق میشود.سرکوبگران ممکن است در
"گسترده اندیش" اقدام می
ستند.
نتیجه مبارزاتبیخشونتنی
کننده
بگذارند،ولیتن هاعاملتعیین
شونتتابعیاز سرکوبگری مستبدیننیست .در
ترتیب ،موثربودنکنشبیخ
۱۵ـبه این
شونتدرشرایطسرکوببیرحمان ه ،موثربوده ،ولیدرفضایباز
یقت،کمپینکنشبیخ
حق
سرکوب،توانایی چالشگران را
خفقان و
اثربوده است .البته شرایط
سیاسی ودمکراتیکبی
برایسازمان دهی وارتباطاتوبسیجکردن هواداران وکنش های جمعی محدودکرده
شارکت کنندگان درکنش های جمعی راافزایش می دهد.ب ا همه این ها
وهمچنین خطربرای م
تکی
کنشبیخشونت م
تیکهبر
سرکوبتن هایکی ازعوامل متعددی استکه در گذار مبارزا
سیرونتیجه آننمیباشد.
ننده م
یرگذاراست وتن هاعاملتعیینک
تند،تاث
هس
یستم های غیر دمکراتیک
ب آن کهبسیج تودهای مردم درکمپین مبارزاتبیخشونت درس
۱۶ـ ا
سیستم های
بستگیندارد ،درعین حال دربرخی ازکمپین هایبیخشونت در
به اجباروتهدید
تفاده میشود .اجباروتهدید ازابز ارهای
ای بسیجتودهایاس
غیردمکراتیک ازامراجباربر
ای بسیجتودهای درکنشبیخشونتنیست وروشی ذاتینیزبرایکنش
ضروریبر
شونتمحسوبنمیشود ،اماکاربردآن بستهبه شرایطتغییرمیکند وبهعواملی ضمنی
بیخ
تیکه
این کهتا چه حد جامعه دربارهکمپین میداند ونوع عدمخشون
نند وفاق درجامعه و
ما
بایکوت مصرف
اشتهشده است،بستگی دارد.ب ه عنوان مثال ،در ماجرای
به اجرا گذ
نوبی ،زمانیکهوفاداریسیاسیب هشدت دچاردودستگیبودیا زمانی
یقای ج
آفر
کنندگان در
تفاده ازاجباروتهدیدبرای
������انینکردهبود ،احتمالاس
کهکمپینب هاندازهک
مبستگی درجامعه
شتربود .درحالی که زمانی که ه
رف کنندگانبی
بایکوت مص
قبو��
گ باید اجرا گردد وچه مدتی
یکوت مصرفکنندان
وجود دارد ومردمب هخوبی آگاهندکهبا
تفاده ازاجباروتهدید
شد ،احتمالوقوع اجباروتهدیدکمتر است� .وهبرآن،اس
طول میک
سته بهنوعکنشبی
نوبیب
یقایج
آفر
کنندگان درکمپینتودهای در
شارکت
فزایش م
برای ا
متفاوتبود.برخی اوقات از واداریبرایترویج
اشتهشدهبود،
خشونتی کهب هاجرا گذ
تفاده میشود ،ولی درمشارکتبرایبایکوت ه ا معمو�کمترازآن مورد
بسیجتوده ایاس
تفادهقرارمیگیرد(سیکینگ .)۲۰۰۰،۱۷۹
اس
���ارای ایدئولوژیبوده
ک فع
رکمپینکنشبی خشونت��نیست ه
۱۷ـبرای مشارکت د
اشند.برعکسنظر عموم مردم وبرخی از
اشتهب
بی ویا متافیزیکی د
ویاب اورهای مذ ه
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اشند.
ستندب هندرت مصالحه طلب میب
کسانیکه درکنشبیخشونتفع ال ه
محققین،
تواند
ند کهیکی از آن ها می
تی دار
تفاو
تندباو رهای م
ت فعال هس
رکنشبیخشون
یی که د
آن ها
بی درمیانکنشگرانبیخشونت متداولنیست .آنگونه
بیباشد ،اما مصالحهطل
مصالحه طل
ستند وآن ها
نویسد" بسیاری ازمصالحهطلبان درمقاومتبیخشونتفعالنی
لیکی می
که جرج
ستند"(لیکی .)۱۹۷۳،۵۷
الند مصالحه طلبنی
ت فع
که درمقاوم
نندکه چه روشی راب ه
کنندنمیدا
شونت عمل می
کسانیکهبهکنشبیخ
۱۸ـبسیاری از
نبشضد
ب مشارکتکنندگان درج
ارگرفت هاند.یکاستاد الهیات آمریکایی ،والتروین ک ،ا
ک
ویسد که "تعجب آوربودکهتعداد
بی درسال  ۱۹۸۶مصاحبهکرد ،او مین
یقایجنو
آپارتایدآفر
شونت است
ند کهنامتجربیاتعملی آن هاکنشبیخ
دانست
زیادی ازمردمبه وضوحنمی
نش بیخشونتسوال میشد،پاسخ میدادند
"(وینک .)۴،۱۹۸۷زمانیکه ازآن ها دربارهک
تیم.شارپویل
ف
(کنشبیخشونت را)ب ه مدتپنجاهسال اجراکردیم ونتیج هاینگر
که" ما آن را
تفاده ازخشونتاست"
بت کردک هتن ها راهباقی مانده،اس
درسال ۱۹۶۰به ماثا
فشارقراردادتا موثرترین
(وین ک.)۴،۱۹۸۷ب ا ه مه این ها زمانیکه وینک آن ها راتحت
ستی طو�نی
دردوساگذشتهنامببرند .آنها بهلی
ل
الش کشیدن دولت را
روش برای به چ
ها
قفهکار،
شونتاشارهکردند :اعتصابکارگران،کندکاری،تحصن ،و
ازکنش هایبیخ
یکوت مدرسه،تظ اهرات
ننده وبا
دست کشیدن ازکار،بایکوتاتوبوس،بایکوت مصرفک
ت نکردن اجاره،تخلف از ممنوعیت
دفین،نافر مانی از منصوبان دولت،پرداخ
در مراسمت
لسات مسالمتآمیزتوسط دولت،سرپیچی ازدستورات جداسازینژ ادهادرسواحل،
ج
رستوران ها،سینم اها وهتل ها ،دوریکردن ازپلیس ها وسربازانسیاه .اینتعداداستراتژی
است کهتن ها دریک مبارزه در
رین تعداداستراتژیبیخشونتی
بیشت
���
متفاوت
ریشهای و
قیهکسانیکه مصاحبه
فتهشده است.ب ا همه این هادانشجویان وب
تاریخبشریب هکارگر
تنداینتاکتی ک ها راب ه عنوانتاکتیک هایبیخشونت
سیاوسفید،نتوانس
کردند ،اعم از ه
ششاننیامد( .وینک)۴،۱۹۸۷
تی ازب هکاربردنلغت خو
اسا کنند وح
شنیی
نکته مهم ایناست کهکسانیکه این روش ها راب هکارمیبندند ممکناست که آن ها راتحت
اکنندگان این روش ها
ین نشان می دهدکه اجر
اسند وا
عنوان "روش هایکنشبیخشونت"نشن
کنند .ع�وهبر
قیت ااجر
نند آن راباموف
اشندتابتوا
اشتهب
تقاد د
تئوریبیخشونت اع
نبایدبه
وت بینبی
تفا
تیکرده و
ند کهکنشبیخشونت راعملیا
بش
اس بایدقادر ا
آن ،جامعهشنان
������کنش "بیخشونت" آن راتحت
شونت را روشنسازند،فارغ از ا
شونت وخ
خ
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شونتآمیز
بینسخنان خ
انند
اسند .جامعهشناسان مطمئنابایدبتو
اسندیانشن
اینعنوان،بشن
بگذارند.
ت فرق
وکنشبیخشون
به رهبریکاریزماتیکندارد .اغلباوقات
براموفقیتنیاز
نش بیخشونت ی
۱۹ـکمپینک
کند
کینگ را تداعی می
ارتینلوتر
شونتتصاویر م هاتماگاندی وم
تصورعمومیاز کنشبیخ
ین هبسیاری از
ت شدند.با همه ا ا
که الهام بخشکمپین هایتودهایبرای مبارزاتبیخشون
ت فاقد رهبری ا رهبرانیباخصوصیاتکاریزماتیکبودندوبرخی
ق بیخشون
کمپین هایموف
تی رهبرانشناختهشدهای نداشتند(.شارپ)۵۷۰،۱۹۹۷
ازمبارزات ح

متفاوت
ستاندارد های
ا
گرفته می
وتیب هکار
فا
در رابطهباتصورات غلط دربارهکنشبی خشونتاست�ل های مت
استاندارد های
ی کنند واغلباوقات
سه
شونت وخشونتباررامقا
شودتاکارآمدیکنش هایبیخ
رفته میشود.ب ه عنوان
رفیبرای قضاوت دربارهکارآمدیکنشبیخشونتب هکارگ
غیرمتعا
تفاد ازخشونت
���اراده خود به مردم ویتنام رابااس ه
مثال،شکست دولت آمریکا درقبو
درجنگ ویتنام درنظربگیرید .در ماجرایشکستنظ امی آمریکا در ویتنام،سوالی درباره
رح نشد.ب ه عبارت دقیقتر مردم به ایننتیجه
کارآییاستراتژی خشونتبارنظامی مط
استراتژیب هنحویبنیادی معیوب است وب ه جای
شونتنظامیب ه عنوانیک
ند که خ
نرسید
لیلشکست راشناساییکنند،
داختندت ا د
آنب ه خصوصیاتکمپیننظامی آمریکا درویتنامپر
آما نبود،
برا نبرد هاینامتقارن ده
شنینداشت و ی
ازجمله اینکه ،عملیاتنظامی اهداف رو
سایی کند ویا درداخلکشور از جن گ حمایتنمیشدوچند
ثقل ویتنام راشنا
موفقنشد مرکز
دلیل دیگرکه درحوصهل این مطلبنیست.ب ه عبارتدقیقترشایدشکستیکشورش
استراتژیبی هودهایبرای انجامتغییراتسیاسی
دلیلیبرایننباشدکه جنگ چریکی
چریکی
خصوصیموفقبه ایجادتغییرسیاسینشود،ب ه
شونتب
است .از طرف دیگر ،اگرکمپینبیخ
استراتژی
کمپینبخصوص ودلیلشکست آن،تمامی
جایشناسایی خصوصیات آن
براینبگذاردکهشکستیک مبارزه
ک فرض را
شونتزیرسوال میرود.منطقی ه
بیخ
استراتژیبیخشونتبیحاصل است(،این منطق درباره مبارزات
کندکه
شونتثابت می
بیخ
عیوب است .در همین راستا،برخی
خشونتبارب هکارنمیرود) منطقیب ه طوراساسی م
ثابت
ارفی
یل دارندکهقدرتکنشبیخشونت را منکرشده وباتوسل به موارد غیرمتع
تما
تقدندکهکمپینبیخشونتی هودیان
منتقدین مع
ند کهبیحاصل است.ب ه عنوان مثال
کن
ین که مقاومت
اشتهباشد ،ولی احتمال ا
عیت د
ق نشد ،ممکن است اوق
ف
درآلماننازی مو
تقدندکهکنشبی
منتقدین مع
رسید،بسیارکمبود ویاب ه عنوانمثال
ارهمبنتیجه می
شونتب ه
خ
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ست صحت
ت علیهاستالین هم دراتحادشورویکارنمیکرد ،هردو این ها ممکن ا
خشون
یقتبسیاری
مواربسیارغیرمتعارفبودند ودرحق
اشت که این د
بایدتوجه د
اشتهباشند،ولی
د
تفاده از موارداستثناییبرای ردکردن کل
از شرایطسیاسی این قدرغیر متعارفنیست.اس
کیدکنمکه من این موارد رابرای این
نکتهتا
استراتژی غیرمنطقی است.بگذاریدبراین
کنم که
ب این خاطرعنوان می
بلکه ه
عرفیکنم،
شونت ار ایده آل م
نم کهکنشبیخ
عنواننمیک
ب ه روشنی محدودیت ها وتوانایی های آن را درککنیم.

تی
به نارضای
اکنش
و
تی است و
تعدد و محتملدرشرایطسرکوب وبیعدال
نش بی خشونتیکی از واکنش های م
ک
فرضی را دراین شرایطنشان می دهد .این واکنش ها
نمودارشماره ۱تعدادی از واکنش ه ای
براساس اهدافنظریدستهبندیشدهاندتانگاهی روشنتربهپویایی مبارزاتسیاسی را
قا یک دستهبندی مشخص
یقادرلب
اشتهباشیمکه مبارزاتدق
باید درخاطرد
کنند.
تسهیل
گنجندوبسیاریاوقات ازآن فراتر میروند.
نمی
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مردم باید
تی صورتگیرد،
یرشرایطسرکوب ویابیعدال
کنشیبرایتغی
قبلاز آن که
یی نموده
بل قبول استشناسا
فرهنگی غیرقا
یند
ضعیت راتحلیلکردهوشرایطی کهدر فرآ
و
ژیکی،بی
تری ایدئولو
نندترس،بر
بایدبر موانعی ما
واز آننامببرند ،آن ه ا همچنین
یند .این مرحلهب ه طورمعمولشامل
توجهی ،جبرگرایی وپذیرش از رویبیمیلی،فائق آ
مبستگی،افزایش آگ اهی و ایجاد چارچوب هایفرهنگیبرای
یند هایشکلگیری هوی ت ،ه
فرآ
غیرقابل
تیشناساییشده و
بی است ۱۳.زمانیکه شرایطسرکوبوبیعدال
مقابلهبابرتری طل
اکنش این
قبولخواندهشود ،ممکن است از طرق مختلفبرایتغییرآن اقدام شود.ی ک و
تیل کنند.سرکوب
ح ستماقدام بهترک محیطسرکوب وبیعدا
است کهگروه هایتت
کشورهایکمترتوسعه
تفادهاقتصادی،سبب م هاجرت از
تی ،انحصارسیاسیوسوءاس
وبیعدال
ب فراگیرتربوده
ک فضایسیاسی اغل
افته میشود ،جایی ه
بیشترتوسعهی
افتهبهکشورهای
ی
تفادهاقتصادیکمتراست.پس ازجنگج هانی دوم م هاجرت های قابلتوجهی
وسوءاس
بینسال های ۱۹۵۰تا ۱۹۶۰صد ه ا هزار
ین" صورتگرفت .هرسال
کشورهای"پرده آهن
از
هاجرت هسببساختن
ا
نند .این م
غر سکنیگزی
نفر آلمانشرقی راترککردندتا در ب
برلینشرقی
دیواربرلینتوسط دولت آلمان شرقی درسال ۱۹۶۱شدتا جریان م هاجرت از
برلینشرقی راتاسال ۱۹۸۹ب هنحو موثری
ب غربی را متوقفکند.این اقدام خروج از
ه
رت تسهیلشد .ع�وه
متوقف کرد .دراینسال،سیاست رسمی آلمانشرقی در مورد م هاج
تیسببتشویقش هروندانبه م هاجرتبیشترشد،
سهیلسیاست های م هاجر
براینکهت
بی در
فاتر دیپل ماتیک آلمان غر
فت .د
م هاجرت های غیرقانونینیزدرسال ۱۹۸۹افزایشیا
ی ،بوداپست،پراگ ،وورشوب ه علت ازدح ام هزارانش هروند آل مانشرقی که
برلینشرق
با گشودن مرز خود
ستهشد.پساز آن که مجارستان
خو اهان خروج ازکشورخودبودند،ب
ابستان۱۹۸۹افزایش
بااطریشپرده آهنین راکنار زد،تعدادم هاجرین ازآلمانشرقی درت
نفر از اهالی آلمانشرقی روزانه ازطریق مجارستانب ه غرب می
فت .هزاران
بق هاییا
بیسا
تواندبه
گریختند (بلیکر۱۹۹۳،۱۰،۱۳و هیرشمن  ۱۴.)۱۹۹۳واکنش دومگروهتحتستم می
ین مقاومت هاتوسطافرادتحتستم و
اشکال مختلفباشد .ا
صورت مقاومت روزانه ودر
فیان هبودهوسعی میشود
قدرتمنداندرسطوحمحلی صورت میگیرد وبه صورت مخ
علیه
کهتوجهکمتری را جلبکند(دریک ،۱۹۸۹جی سیاسکات،۱۹۹۰ ،۱۹۸۹ ، ۱۹۸۵ ،
قدرتشان
نندکه
اکستون.)۱۹۹۷کسانی دستب ه اینگونه مقاومت ها میز
کرکولیت ،۱۹۸۶ت
رسی ندارند و ازعواقب درگیرشدن
ب فعالیت هایسیاسیمتداول دست
کمتراست و ه
ی اینگونهمقاومت ها
لنینیز هراسدارند.ب هلحاظتاریخ ،
تی وع
درکنش هایسیاسی غیرسن
لفت
لفتبازمینداران ودرجوامعکشاورزی ظ هورکرد وتا دوران جدیدب ه صورت مخا
درمخا
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فت .مثال هاییبرای انواعمقاومت های
تحمیلکاپیتالیسم ادامهیا
یند هایکشورسازی و
ابفرآ
پردپوشی
کردویا ه
روزانه مواردی از اینقبیل راشامل میشود :کمتر از واقعگزارش ن
ورشخصیتمقامات
یف ه،تر
درباره برداشت محصول،فرار از مالیات ،فرار ازخدمت وظ
ین کنش هاگرایش های
تی .ا
دولتی،ترویجشایعات وبیاعتنایی متظاهرانهبهسیاست های دول
شابهدرسایر مناطق درارتباطنیستند ،ولی اگرهرازگ اهی این
محلی دارند وباکنش های م
مبارزاتب ه همبپیوندند،نتیجه آن جنبش هایسیاسی علنیترخو داه بود.
اشد که ع�وهبر
کنشگروه هایتحتستم ممکن استب هصورتکنشیسیاسیب
سومین وا
قلیبرای
قدام بهسازمان دهیوبسیج حدا
تررفته وا
همبستگیوساختارسازی،فرا
ایجاد
نند۱۵.کنش هایسیاسی ممکن است درخارج ازکانال هایمتداولسیاسی
ماندگاری خود میک
تیکه مطالعات درباره آن هابخش اعظم علومسیاسی
بگیرد فعالیت هایسیاسیسن
.
صورت
نتشاربیانی ه�،بی
فراندم ،ا
انند رای دادن،برگزاری ر
را تشکیل می دهدشاملکنش هایی م
تفاوت هایی ازنظرسیاسیبین
ب کشورهای دمکراتیک
گری واق امه دعوی میباشد ۱۶.دراغل
تفاده ازامکانات وجوداردد ونتیجه آنتبعیضسیاسی است.ب ه
گروه های مختلف ازنظراس
یستمسیاسی آمریکاکهیکی
اف نشان میدهد که چگونهس
عنوانمثال جی ویلیام دام ه
۱۷
حت تسلطگر وهینخبهقدرتمنداست( .دام هاف .)۲۰۰۲
تر سیستم های دنیا است،ت
ین
ازباز
تیبرطرف
تفاده ازکنش هایسیاسیسن
نندنا رضایتی های خودرابااس
زمانیکه مردمنتوا
تفاده از روش های غیر معمولکنشسیاسی روی میآورند.
کنند،ب هسویاس
تیسیاسی معین استوب ه عبارتدقیقتر ،دارایمقررات
درحالیک هنتیجهکنش هایسن
نتینا معین بوده وب ه عبارتی دیگر،پای
یرس
وشیوه هایتجویزشده است،کنش هایسیاسی غ
ونتیجه آن راعملکردرقابت هایسیاسیبیننیر وهای
بند قوانین ومقررات موجودنمیباشد
ننده
سنتی درذاتنامعینومختلک
کند(باند.)۱۹۹۴قدرتسیاست های غیر
مخالفتعیین می
سنتیدمع قطعیت وخاصیتبر هم زنندگی خودرا
آن ها است .زمانی کهکنش هایسیاسی غیر
انندتظا هراتب هشد ت هم اهنگ
سی سنتیتبدیل میشوند ،م
ازدست میدهند وب هکنش هایسیا
یابد.
تاثیرگذاری آن هابرای ایجادتغییراتک اهش می
شده ومنظم در مرکز واشنگتن،
اشند.
روبیخشونت میب
ست هغیرسنتی دونوعبو هد وشاملسیاست های خشونتبا
سیا ای
تفاده ازنیروی
ید بهاس
تفاده ازنیرویفیزیکی ویات هد
کنشسیاسیتوامباخشونتب هدنبالاس
شونتبارشامل
ست .کنش های خ
کی علیهانسان هابرایپیگیری اهدافسیاسی خود ا
فیزی
قتل،ترور،
نند:زندانی کردن ،آدمربایی ،حمل ه،تجاوز،شکنج ه،آتش زدن،
روش هایی ما
بته درطولتاریخ دولت ها درمقایسهبا
بمبگذاری،بمبار ان هوایی و حمله مسلحانه است .ال
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تیلی  .)۱۹۸۵،۱۹۹۲من
تفاده کرده اند(رومل،۱۹۹۴
شونتاس
بیشترازخ
چالشگرانبسیار
تفاهد ازخشونت
شونت راسرکوب واس
تفاده ازخ
دراینبررسی ،اجباروتهدید دولت هابااس
لم دیده راکنشسیاسیخشونتآمیز میخوانم۱۸.کنشبیخشونت راه
توسطگروه های ظ
ی سوء
صارگری وا
تی ،انح
یگریبرای واکنشنشان دادنبه شرایطسرکوب،بیعدال
د
تیسیاسیب ه
شونت آمیز در خارج ازکانال هایسن
نندکنش خ
ین کنش ما
تفاده است .ا
اس
کندوانسان ها رابا
تفاده نمی
شونتاس
نیست،ولی ازخ
ونتیجه آن معین
وقوع میپیوندد
شونت۱۹۸ ،روش را که در
کند .جینشارپ درسیاستکنشبیخ
شونتتهدیدنمی
نیروی خ
متعددیگرینیز از زمان انتشار
د
ای
کند .روش ه
فت هشده،معرفی می
طولتاریخب هکارگر
یند توسعه
ک فرآ
اینکتاب درسال ۱۹۷۳تاکنونشناسایی واجراشده است .ازآن جایی ه
شونت
سترش است،لذاتعداد روش هایبیخ
وکاربری روش های جدید مرتبا درحالگ
کند :روش
دسگسترده جمعبندی می
شونت را درسهته
ی بیخ
نامحدود است.شارپ روش ها
های اعتراضی وترغیب ،روش هاینافرمانی ،روش های مداخلهبیخشونت .از روش های
ایتی،برانگیختن
�����نشان دادنابعادنارض
،
فشا
اعتراضی وترغیببرای ا
فشاکردن عدم
شدن برترسوتسلیم وا
حمایت عمومی ویا حمایت طرف هایسوم ،غالب
تفاده میشود.کنش های ایندسته از روش هاشامل :اعتراض،
مشروعیت دولتاس
تظ اهرات ،راهپیمایی،تجمع،سخنرانی های عمومی،بیانی ه دادن ونمایش جمعیپ�کارد ها
اقبت وهشیاری است .از روش هاینافرمانیبرایب ه هم زدن وضع موجود وتضعیف
ومر
تفاده میشود .ایندسته ازروش هاشامل:بایکوت ،اعتصاب،
قدرت ومشروعیت دولتاس
لنیازپرداخت مالیات وخدمت وظیفهوسایرنافرمانی های مدنی میشود .از
خودداری ع
ی کشیدن مردم
نقاد
روش های مداخلهبیخشونتبرایب ه هم زدن�ش های مداومبرایتحت ا
شونت ،اعتصاب وجلوگیری از
تفادهمی شودوشامل روش های:تحصن ،خرابکاریبیخ
اس
شکیلن ه ادهای موازی
دیگران به محلکار ،محاصره ،اعتصاب غذا،اشغال اماکن وت
ورود
میشود.
تیب هلحاظ
سی سنتی وکنشسیاسیغیرسن
اگر چه درانواعمقاومت روزان ه،بینکنشسیا
تند.مقاومت های
میف
تفاق ا
تجربهنشان می دهدکه آن هاب اهم ا
اشتهشد،ه ولی
ی فرق گذ
نظر
شته استک ه حاصل آنب ه
شکل ازاقدامات وکنش های اجتماعی درگذ
روزانه اغلب مت
سی سنتی در
صورتکنش هایسیاسی علنی ظ اهر میشودوبه اینترتیبکنش هایسیا
ست غیرسنتی وارد میشوند.کنش های خشونتبار وبیخشونت اغلب اوقاتب ه
فضایسیا
آیند
یوست های درمی
��مبارزاتب ه صورت زنجیرهب ه همپ
نند ومع
طور هم اهن گ عمل میک
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��
نه که
شوند.ب ا همه این ه ا همانگو
شونتبیشتربه سمت خشونتکمتر متمایل می
که ازخ
تمایبینانواع مبارزات راتحلیلکرد.
بت هباید ز
بیشترپویاییرقا ا
اشارهشد،برای درک

سیاسی درجهان سوم
رقابت
بیستم ،میتوانبه
قابت هایسیاسی درج هان سوم درنی مه دوم قرن
نبهبه ر
بانگا هی همهجا
گرفتهبودند،پیبرد.
تفاهد قرار
لب کهبرای چالش دولت ها مورداس
تغییر جهت روش های غا
نیسم ،مائوئیسم ال هامبخش
رکسیسم ـلنی
�����چین درسال ۱۹۴۹تاسال های  ،۱۹۷۰ما
لبیدن
شورش اه وسایرمبارزات خشونتبارو مدلیبرای روش هاییبودکهبرای به چالش ط
ارکسیسم ـلنینیسم-
گرفته میشد(کالبورن .)۱۹۹۴استراتژی م
دولت ها درج هانسومب هکار
پیگیری جنگ طو�نی
یلبسیستمینظامیبرای
 ،مائوئیسمسازمانسیاسی دهقانان راتبد ه
ازبین می
لت کرد .عملیات چری ک های محلیکنترل دولت را درمناطق مختلف
مردمعلیه دو
بردوساختارسیاسی خود مختار راپیریزی میکرد و ازنیرو های مسلحبرایتوسعه
تژاثر فوقالعاده زیادی
شد .این استرای
تفاده می
تحکنترل چریک هااس
محدودهت
یونی چون هوشیمین درویتنام
����ب
بی درج هان سوم داشت وتو
نق�
جنبش های ا
بر
فتوب ه اجرا
یقابسطیا
آفر
میرکالکاربال در
وفیدلکاسترووچ هگوارا درآمریکای�تین و آ
قیت
ستهباشندباموف
بیکهتوان
���
اشتهشد .اگر چه ازسال های ۱۹۷۰جنبش ها
گذ
ین بدان
تفادهکنند،کمتر وجود داشت ه است،ولی ا
استراتژی های جن گ های چریکیاس
از
اشته است،
ریکی از اواخرسال های ۱۹۷۰وجودند
معنینیست که هیچشورشموفق چ
ین بدان
نین ا
انستان است وهمچ
افغ
ان در نیمهسال های  ۱۹۹۰در
قیت طالب
ش اهد مث ال،موف
سلحانه
بی م
����
بخش جنبش ه
نیسم ،مائویسم دیگرال هام
رکسیسم ـلنی
معنینیستکه ما
���لحکلمبیا ،ارتش
نق
نیست وش اهدمثال آن مبارزه "رها درخشان" درپرو،نیروی های ا
بته منظور این همنیستکه
تی درنپال است.ال
ئیس
نوین مردمدر فیلیپینوشورش مائو
ت کم رنگشده است ومیتوانب ه عنوانمثال ازتاکتی ک های ارتش آزادی
"اسطوره خشون "
لسطیننامبرد ۱۹.همچنین منظور
خش ف
نبش آزادیب
خش ایرلند و ای،تی ،ای درباسک وج
ب
افته است۲۰.ب ا همه
ایننیستکهب ه طورکلی درگیری های خشونتبار درج هانسومک اهشی
کشید ،دراواخرقرن
این هاشیوه هاییکه رژیم ها رادر کشورهای ج هانسوم به چالش می
موفقیت
کهب
شونتبار ا
سلحانه وروش های خ
ریکی م
بیستمتغییرپیدا کرد.شورش های چ
شونتبرای
وفقبیخ
افته وحالآن کهاستراتژی های م
کشند،کا هشی
رژیم اه را به چالشب
آیند هایساختاریوقانونی
ی فر
افته است ۲۱.درهمآمیز
کشیدن رژیم هاافزایشی
به چالش
وتوسعه آن ها
آیندساختارسازی دولت ها
کرد فر
ین روندک مک .
بیستمبه ا
دراواخرقرن
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ارگیریخشونت،بهتغییرموازنهقدرت
چنینافزایش انحصاردولت هابرتکنولوژیب هک
وهم
نیروهای مسلحشورشیدر بسیاری از مناطقک مککرد .در
ب هسود دولت هاوبه ضرر
فیت
غربتغییر محسوس روند مبارزات ازخشونت بهبیخشونت ،حاصلافزایش ظر
تحکنترل خود
شونتسازمان دادهشده در محدودهت
دولت هابرایسرکوب وانحصارخ
یندی موازینیزبرایتوسعهقدرت دولت ها اخیرا درکشورهای
) .فرآ
د(تیلی۱۹۸۵،۱۹۹۲
بو
ایس هبا غربب هشدت غیرمنظم است.نی روهای
اتفاقافتاده است .اگر چه درمق
ج هان سوم
ستیکی و امنبرایاستراحت،
توفیق درعملیات خودنیازبهپایگاهلج
شورشی مسلحبرای
سلیح مجدد وآموزشنظامی دارند .زمانیکه دولت همه محدوده ها را
تدارکات خواروبار،ت
اشته وطبعا امکانپیروزیشورش
کنترل میکند،شورشیان امکانپیدا کردنپنا هگاه ند
بته هنوز
اسکوکپل ،۱۹۸۹زونس .)۱۹۹۴ال
سلحانهک اهش مییابد(دبری،۱۹۶۷گودوین و
م
نند جنگل هایکلمبیا
ستند ،ما
ند کهتحتکنترل دولت هانی
مناطق زیادی در دنیا وجود دار
ینهجدید .ع�وهبرآن
جزایرفیلیپین وپاپواگ
افغانستان ومجمع ال
وب رمه،کوهستان هایپروو
نند آنچه درسال های۱۹۹۰درلیبریا ،زئیروسومالی
اشند ،ما
کشورهانیزممکن استفروبپ
لف کشور
نفوذ وکنترل مناطق مخت
اتفاقافتاد۲۲.ب ا همه این هاتوانایی دولت هابرای
افته است.
بیستمب ه طورکلیافزایشی
سو در نیمه دومقرن
کشورهای ج هان م
در
گیریخشونت وگسترش آموزشنیروهایضد
زمینهب هکار
پیشرفته در
تکنولوژی های
فع
لت وشورشیانب هن
لح بین دو
شورشسببشده استکه موازنهقدرت درمبارزه مسانه
دولتب ه همبخورد.توسعه روش هایجنگی محدودتوسط دولت هابراینبردبا چالش های
�����انی غیرواقعی،ترور،
اگاندا
زمینهپروپ
شونتبارسببپیدایش خبرگانی در
خ
لفین وهمچنینبمبار ان هوای ی هدف های
لقوه مخا
فدارانبا
بجا کردن اجب اری طر
شکنجه وجا
تخب ویورش های محدودنظامیشده است ۲۳.ظ هورجوخ ه های مرگ ویابه عبارتدقیقتر
من
بستهبهنی روهای امنیتی هستند ،هزینه چالش های خشونتبار را
ای شبهنظامیکه وا
گروه ه
افزایش داده است .درمجموع ز مانیکه چالشگرانبرای مبارزهبا دولت های مدرن روش
عید
مکان برد آن هاب
فتندک ه ا
تیپیچنده وپرشتاب میا
سلحانه رابرمیگزینند ،در دام خشون
م
است(تارو۱۹۹۸،۱۹۹۶زونس ،-۱۹۹۴،۱۹۹۹زونس وکورتز.)۱۹۹۹
تفاده ازآن هابرایبرخیاز مقاصدآسانتراز
ارفی چندگانه دارند ،امااس
تکنولوژی ها مص
گیری خشونت ممکن استبرای دولت
بقیهاست .درحالی کهتکنولوژی های مدرنب هکار
مفیدترازچالشگرانباشد،تکنولوژی های جدیدترارتباطی ممکن استبرایبازیگران غیر
ارتین ۱۹۹۹ ،۱۹۹۶
فصل ،۱۴م
تیمفیدترازسرکوبگرانباشد(اکرمن ودووال۲۰۰۰
دول

20

نندتلویزیون ،رادیو وروزنا مه
سنتی م ا
مارتین و وارنی .)۲۰۰۳رسانه هایتودهای ومتمرکز
کنند وعلت آنهم ایناست کهگروهی کسویه وکوچکی از
نفعال جمعی راترویج می
ها ،ا
ب توده
����ات واخباره
تنق
انندبرا
افر اد(رهبران دولت هایا شرکت هایبزرگ) میتو
کنولوژی هایجدید
نند .ازطرف دیگر،ت
نفوذکرده وآن راکنترلک
مردم اعمال
لت وشرکت هایبزرگ
افته وبرای دو ها
بیشتریی
��
تق
کزس
نترل متمر ا
وغیرمتمرکزدربرابرک
ست اینتکنولوژی ها امکان ارتباطبینش هروندان را در داخل
شکل ا .
انسورکردن آن ها م
س
عیفشده
کنند.توانایی دولت هابرایکنترل ارتباطاتض
کشورهفر اهم می
ا
وخارج از
وتکنولوژی ارتباطات غیرمتمرکز ،ارزان وقابلدسترسترشده است .رادیو های موجکوتاه،
لفن های موبایل ،اینترنت وپست
ی فاکس،ت
نوارکاست،نوار ویدئو ،ماشین ها
ارانشان در جریانشورش هایبی
�� و هواد
س بسیاریازفع
الکترونیکی(ایمیل)توط
بته
رگرفتهشد ۲۴.ال
بیستمبهکا
سلحانه دراواخرقرن
تبلیغشورش های غیر م
شونت،برای
خ
فداران
سیج طر
نیست،ولیب
سلحانه ضروری
این تکنولوژی هابرای وقوعشورش های غیرم
گونی
رسد کهدراواخرقرنبیستم دگر
کند.ب هنظر می
گران تسهیل می
وجلب حمایت دی را
����ات در
تنق
ض وسرعت دادنب ه ا
ن وف ا
شرد کردن زما
بف ه
������اتسب
درتک
ست(گیدنز، ۱۹۹۰هاروی ، ۱۹۸۹هلد .)۱۹۹۵امکان دگرگونیسریع
اطراف ج هانشده ا
ذشته
بیشترازچند دههگ
نتقال اط�ات وشناسایی مردم درخارج از مرزهابسیار
درجریان ا
تی
ان فراملی
فدار
بکه طر
للی،ش
افزایش مخاطبانبینالم
توسعه و
است.این دگرگونی هاسبب
فت هابرای
یشر
ست .اینپ
تی وجامعه مدنی ج هانیشده ا
ی فراملی
ونیزجنبش های اجتماع
نندنقش
نفوذ آن ها درخارجکشور میتوا
جنبش ها اهمیت ویژهای دارند ،زیرا متحدینبا
شونتبازیکنند.
م همی درگذارشورش هایبیخ
توسع ه وتعمیق
بیستم مانند قارچ روئیدند،نشان از
تیکهدراواخرقرن
ی فراملی
جنبش ها
جامعه مدنی ج هانی دارند .ظ هورجامعه مدنی ج هانی ازایننظر اهمیتدارد که
زیرساخت هایسازمان دادهشدهای راعرضه میکنندکه به غیردولتی هاوکسانیکه از
نیستند اجازه می دهدکه مداوماب ا همکاران خود
ان شرکت هایبزرگ
وابستگ
تفاوت های عظیمیبین قدرت دولت ها
نند .درحالیکه
رکشورها رابطهبرقرارک
درسای
وشرکت هایبزرگ ازی ک طرف وبازیگران جامعه مدنی ازطرف دیگر وجود دارد ،ظ هور
لقوه آن ها راافزایش می
ساندنصدای مظلومین وتوانمندیبا
جامعه مدنی حداقل امکان ر
تی ،امکان ج هانیشدن چالش های ملی ومحلی را
ی فراملی
بیب هشبک ه ها
دهد.گسترشدستیا
الینیکه از
رپیش است.ب ه عبارت دیگر،فع
افزایش می دهد،گرچه هنوزراهن اهمواری د
لگویسازمان دادهشده مبارزه راکهب ه
کنند ،چارچوب وا
محل مبارزهنقل مکان می
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کنند.
تقل می
صورت مدلیپیشساخته درآوردهاند در زمانیکوتا،ه به مکان های دوردست من
یت ،طبقه،نژاد
تفاوت های عمیقیبین مردم ازنظرتجرب ه ،آموزش ،جنس
ب آن که
بته ا
ال
دم فر اهم می
وم ذهب وجود دارد ،ظ هور جامعه ج هانی مدنی حداقلسازوکاری رابرای مر
تفاوت ها
یی نموده وبا این
فته وآن ها راشناسا
تفاوت هاب ه روشنیسخنگ
آوردتا درباره این
اسند(اسمیت  ۲۵.)۱۹۹۷،۱۹۹۸جامعه مدنی ج هانی
بیشتربشن
روبروشوندتا جوامع خود را
الیت ها ونیزابرازآن هاب ه وجود میآورد  .ع�وهبرآن
بار ایدهاهوفع
ی بحث در ه
فضاییبرا
لقه های ارتباطی ایجاد
تی هوادارجنبش ها وسازمان های جنبش اجتماعی ،ح
ی فراملی
شبک ه ها
لموسی را از خارجب ه دستبیاورند.
ن حمایت م
تم دیدهبتواند
کنندتاگروه هایس
می
ارزش هوگفت مان مشترک آن ها را
ا
تندک ه
املیتی هوادارجنبش ها،بازیگرانی هس
ی فر
بکه ها
ش
الیت های
بار فع
����ات وخدمات در ه
حی بین المللی بهتبا
ب ه همپیوند داده ودرسط
کک وسیکین ک .)۱۹۹۸اینشبک ه ها وب ه خصوصسازمان های جنبش
مشترک میپردازند(
ند کهبرای ایجادتغییرات اجتماعیازطریقکانال های
اجتماعی ،دارای اعضاییفعال هست
سمیت .)۱۹۹۷آن ها همچنین
تی درکشور های مختلفت�ش میکنند(ا
تی اویغیرسن
سن
ایتی چالشگران را
توانایی چالشگران درداخلکشور ها رابزرگ جلوه میدهندتانارض
منابع وحمایت خارجی را
تفاده از
درنتیجه احتمالاس
للی منعکس کرده و
سطح بین الم
در
اشتهباشند،ب ه این
ست اثریبومرنگی د
یش دهند .چالش های مردم تحتستم ممکن ا
افزا
تقیم از طریق
سیستم های غیردمکراتیکب ه طورغیرمس
ترتیبکه جنبش های چالشگر در
فشار وارد میآورند ،جنبش
کشورهای خود
للیبر
بین الم
وابستگیبه جنبش های اجتماعی
نظر فر اهم میآورندتا
لی را بردولت مورد
فشاربینالمل
لیتیزمینه
اعی فرام
های اجتم
لفینبهتغییرات موردنظر خود دستیابند (ک ک،سیکین ک .)۱۹۹۸،۱۲،۱۳،زمانیکه
مخا
للی،کمپین
نفرانس هایبینالم
یابد،کنشگرانبه رسانه هاوک
سرکوب درداخلافزایش می
کشورروی میآورند .ه مر اهی جنبش های اجتماعی و
تی وکنش های اعتراضی خارج از
اینترن
ربسیار مهم استکه حمایت طرفسوم ازتغییرموازنهقدرتب ه
تی ازایننظ
ی فراملی
شبک ه ها
تی دارد .دگرگونی هایساختاری
شونت اهمیتی حیا
نفع چالشگران مبارزاتبیخ
حقو بشرشد
بیستمسبب رشدنگرانی هایاصولی جامعهبینالمللی درباره ق
دراواخرقرن
استراتژیبرایتغییرات
تفاده ازخشونتب ه عنوان
تردید ها درباره عواقباس
وهمچنین
للی نسبت به مسئلهحقوق
اجتماعی راافزایش داد .درحالی کهنگرانییهاگستردهبینالم
ت قبل ازسال های
بشربه اع�� ج هانیحقوقبشر درسال ۱۹۴۸برمیگردد ،درعین حال ا
قو بشرشهروندانیککشور،نگرانی مشروعیبرای مردم
 ۱۹۷۰این ایده که حق
،
دیکالبهنظرمیرسید(ککوسیکین ک۱۹۹۸
قیهکشورها محسوب میشود ،را
ودولت هایب
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ادی نسبت
للینگرانی های زی
جنبش های اجتماعیبینالم
تی و
ارفراملی
بکه های هواد
۲۶.)۷۹،ش
لتیک ه
للی غیردو
تعدادسازمان هایبینالم
به مسائل حقوقبشردارند .ازسال ۱۹۷۳تا ۱۹۹۳
ستند از ۴۱به
نند ونگران مسئله حقوقبش ره
ازتغییرات اجتما عی هواداری میک
شونت دولت ها
سمیت.)۱۹۹۷،۴۷سازمان هایبینالمللیحقوقبشر ،نهتن ها خ
۱۶۸رسید(ا
شونتبرای مبارزه
بلکهمقاومتبیخ
ایند،
ازآن جلوگیری مینم
تیا�مکان
راافشاکرده وح
کنند.
ب سرکوب رانیزترویج می
ا
للیاست که
ان عفوبینالم
ی فراملیتی حقوقبشر،سازم
فوذترین واولینسازمان ها
یکی ازبان
کندتا مردمیککشورازنقضحقوقبشردرسایر
سیسشد وک مک می
درسال ۱۹۶۱تا
بته اگرا��
نقض حقوقبشر  ،ال
شش خبریرسانه ها از
کشور ها آگاهشوند.بر��پو
رجنبهانسانی خشونت
خدمگرفتهاست کهب
المللتاکتیکی راب ه ت
فوبین
پوشش بدهند ،ع
کندکه قربانیاننقضحقوق
دولت هاتاکیدمیکند،ب ه عبارتدقیقتر ،این مطلب را روشن می
شینه وعضوی ازیک خانوادهاند.
ستندکه هرکدامشان داراینام ،چ هره،پی
شرانسان هایی ه
ب
کندتا این
برپرونده هاینقض حقوقبشردرموردافرادعادیتمرکزمی
الملل
فوبین
بنابراین ع
ند که
ین که خودرا ازاینات هام مبراک
المللبرای ا
ساندعفوبین
قربانیان را به عمومبشنا .
عقیب میکند  ،هر ماه یک مورد
هداف وسیعترایدئولوژیکت
حقو بشر راب ه خاطر ا
ق
کند
اضطراری ازج هان اول،ی ک مورد ازج هان دوم ویک مورد ازج هانسوم را انتخاب می
کندکهب ه جای خشونت از روش هایبی
لفینی را انتخاب می
وجالب این جاستکهتن ها مخا
سکوبل و
تفاده میکنند(ککوسیکین ک ،۱۹۹۸ا
شبردتغییراتسیاسیاس
شونتبرایپی
خ
وایزبرگ.)۱۹۷۴
ست که درسال ۱۹۸۱تشکیلشد و
للی ا
یکگروه دیگرحقوقبشر،بریگادصلحبینالم
رتیباست کهفعا�نیکهتوسط دولت
پیشگامتاکتی ک "همرا هی" است.اینتاکتی کب هاینت
قیب میشوند.
نندسای هتع
مللی ما
ی بهسرکوب میشوند،توسطتیمی ازداوطلبینبینال
ت هدد
سکورت
لفی اجرا میشود ،ایناشکالشامل :ا
اشکال مخت
تاکتیک همر اهیبریگادصلح در
دفاترسازمان هایسیاسی موردتهدید ،همر اهی
اعت شبانه روز ،حضوردر
���۲۴س
پن اهندگان ویاناراضیانسیاسی دربازگشتبه وطن وخدمتب ه عنوانناظربینالمللی در
ست که دولت
روید ادهایکنش جمعی میشود .منطقتاکتیک همر اهیبراینتصوربناشده ا
ش شود،برای اینکه
الیت های آن هابرای دنیای خارجفا ا
ک فع
ستند ه
وجوخ ه های مرگ مایلنی
ارد .حضورفیزیکی
اثرینا مطلوببرک مک های خارجی ومشروعیتبینالمللی آن ها میگذ
للی
لح مانع وقوع خشونت میشود ودرصورت وقوعبرای جوامعبینالم
داوطلبانبریگادص
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شونترا برای مقابلهبا
یرمسلح هستندومقاومتبیخ
فشاء میگردد.بریگ اد هایصلح غ
ا
زمینه آ موزش
تند در
کنند ومردمی راک ه درگیرمبارزهبا دولت ها هس
سرکوبترویج می
شونتیاری میرسا
روش هایبیخ
نند(م اهونی واگورن.)۱۹۹۷
اینده در
مرد فاقدنم
فع م
سازمان مردمبدوننماینده ،درسال ۱۹۹۱برای دفاع از منا
حت ستم معم�
انندسازم ان مللتاسیسشد .این مردمت
للی م
صلیبینالم
سازمان های ا
که علیهنقض حقوقبشر وخود
قلیت هایی
گی کند،بومیان وا
ایند
تیندارندکه آن ها رانم
دول
تند.سا زمان مردمبدون
له این مر دم هس
کنند ازج م
نگی مبارزه می
اسی وفر ه
مختاریسی
للی
اینده ،خدماتی حرفهای را در زمین ه های آموزش ،آموزش دیپل ماسی ،قوانینبینالم
نم
کند وع�وهبر
حفاظت محیط زیست عرض ه می
حقو بشر،ساختن ها دهای دمکراتیک و
ق
شونت و ردخشونت وتروریسمب ه عنوان
،آنیکی ازاصول منشورسازمان،ترویجکنشبیخ
بایدبه اصول
فت ه میشوند
ابزاریبرایتغییراست .مردمی کهبه عضویتسازمان پذیر
نتیجه درمسائل مربوطبه خودمختاری
بندباشند ودر
شونتپای
دیسیپلین مبارزهبیخ
استراتژی های خشونتآمیز همراهبوده است،سازمانبر
وخودگردانیک هب هلحاظتاریخیبا
فشارد.بنابراین،سازمان هایحقوقبشری،
ییرسیاسیپای می
ی بیخشونتبرایتغ
استراتژ
بتنیبرخشونت دولت ها راارائهنمیدهند وهمچنینتن ها ازقربانیاننقض
تن ها مدارک م
استراتژی های
شونت رانیزب ه جای
بلکهاستراتژیبیخ
کنند،
حقو بشرحفاظتنمی
ق
نند .همزمانبا
شونتباردرمبارزه علیه سرکوبسیاسیدرسراسر ج هانترویج میک
خ
قدرت کنشبیخشونت
للی،شناسایی
حقو بشرتوسط جامع هبینالم
افزایششناسایینقض ق
کشو رهای ج هانسوم
���ر
توسطکارشناسان وفع
ستن چرخهخشونتنیز
وتمایلبرایشک
افته استکه ایننوع
انه این آگ اهی رشدی
افته است ۲۷.درباره مبارزات مسلح
افزایشی
این کهن هایتابرای
بقهای ممتازمیانجامد و
شونت وپیشتازی ط
اغلب به تشدید خ
مبارزات
ید به خشونتمتوسلشد .آگ اهی
محافظت ازآن چه ازطریق خشونتب هدست آمده است،با
شونتبارسبب جابجایی های عظیمی در
ت ایناست که مبارزات خ
یگریکهگسترشیافه
د
لفات جانی دربین مردمبیگناه ونظارهگ روهمچنین
زمین ه های اجتماعی ومحیطی ونیزت
انندبیاعتمادی اجتماعیوسقوط
دتی م
فی دراز م
گیردرمبارزه میشود ونیزعواقب من
افراد در
بیشتری ازمردم از
افزایشنظامیگری را دربر خو اهد دا���وهبرآن،تعداد
اقتصادی و
قدرت کنشبیخشونت وبرخی ازبرتری های آن آگاه میشوند ،اینبرتری ها شامل :عدم
شارکت حداکثریبخش های مختلف جامعه درچالش ها است
دن زمینه م
تمرکزقدرت و مهیاکر
نندنظمسیاسی جدیدی دردوران
��وهبرآن،اینایده ارگسترش می دهدکه مردم میتوا
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نی نظمقدیمب ه وجودبیاورند
ین که ایننظم جدید راپس از ویرا
افرینند،ب ه جای ا
مبارزهبی
(شارپ-۱۹۹۰،۳۸زونس ۱۹۹۴وکورتز .)۱۹۹۹
یکیتوسط دولت ها
یکی و همچنینضد چر
در حالی کهبخش عمده چرخ ه جنگ های چر
نق�بیون رااتحادشوروی وچین وضدشورشیان
گذشته ا
شوند،ب ه عنوان مثال ،در
هدایت می
بیشتر ازطرفمنابع
راآمریکاحمایت میکرد.پس ازجنگسرد ،چالش ها درج هان سوم
تی
ی فراملی
اکنده وغیرمتمرکزحمایت مالی میشوند .اگر دولت ها،شرکت ها
تیپر
فراملی
انندصندوقبینالمللیپول وبان ک ج هانی ومرکز
تی م
الیس
للیکاپیت
وسازمان هایبینالم
تی در
اعی فراملی
کنند ،جنبش های اجتم
������انمایندگی می
تجارت ج هانی ،ج هانیش
����
نند .واکنشها به ج هانیشدن
واکنش به آن ها ،ج هانیشدن ازپایین رانمایندگی میک
تقابل وعمدتابیخشونت را
ذاتابیخشونتنیست وحال آن که ج هانیشدن ازپایین،نیرویی م
اشند ،وارد
شونت وب هرهکشی میب
���اغلبتوامبا خ
علیه محرک ه های ج هانیشدن ازبا
شونت
ایین ،علیه خ
ویسد" عمده انرژی ج هانیشدن ازپ
یچار فالک مین
نه که ر د
کند .آنگو
می
ونظامیگری ج هت دادهشده است وب ه طوربنیادی ازب هکاربردنتاکتیک های متکیبر
۲۸
ندفالک.)۱۹۹۵،۲۱۹
تقابل خودداری میک (
شونت م
خ
ارکسیسمبه سر آمده
بیبرایتغییرسیاسی ملهم از م
نق�
ین که دورهخشونت های ا
فارغ از ا
��که انگیزه آن ارفرا هم آورده،بهقوت خودباقیاست که از جمله
ویانیامدهباشد ،مشک
برابریبین
الیستی،پدرسا�� ونا
تفادهاقتصادیکاپیت
سرکوبسیاسی ،سوءاس
میتوان از
شته ،چالش هایی
ش مال وجنوب رانامبرد .در واکنشبه این ��� ،در چند دهه گذ
افته وغیر
ان درکش ورهایتوسعهنی
شونت ازناحیهستم دیدگ
تفاده ازکنش های جمعیبیخ
بااس
انند حقوقبشر ،حقوق
تفاوتی م
افته است .این چالش اه مسائل م
ان گسترشی
دمکراتیک ج ه
استه از
کنند وبرخ
وس پایدارومسائل محیط زیست را مطرح می
زنان،حقوقبومیان،ت عه
تواند آن ها راکنترلکند .درحالیکه هدف
ست که دولتنمی
بخش هایی از جامعه ا
کنترلکشوراست ،هدف جنبش های چالشگردر
چالش های خشونتگرا ،اغلبکسبقدرت و
بخشی
سلط انحصاریبر
بیستم،کسبقدرت ویات
کشورهای ج هان سوم دراواخرقرن
ازسرزمیننبوده وبلک هترجیحا ،محدود کردناقتدارگرایی دولت ها وایجادفضایسیاسی
سی بود .امکاندسترسیبه این اهداف از
زمینه اجتماعی وسیا
همهگیرتر وتوانمندتر در
سلحانه است.
تر وسریعتر ازخشونت م
طریقکنشبیخشونتتوسطش هروندان،میسر

سیاسی
برتغییر
ستراتژیای
یس ب هعنوان یک ا
ترور م
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سم درسطح ج هانی۲۹نیزبه عنوان
گیریتروری
�وهبر"قدرت مردم"،تواناییبهکار
تی
ی فراملی
بکه ها
فتتکنولوژی های ارتباطی و رشدش
پیشر
روشیبرای مبارزهسیاسی ،از
تند.با
ست .اینتکنولوژی هاتحتکنترلکامل دولت اه وشرکت هایبزرگنیس
سودبرده ا
سابقه بسیاربدی درانجامتغییراتسیاسی دارد ،مگردر مواردیکه
همه این هاتروریسم
بتهتروریسم میتواندارزشیسمبولیک
همراهبا انواع مبارزهسیاسیتودهایبوده است .ال
اشتهباشد ،ولی درعین حال ،زمانی که
در هویتسازی وترویجکنش های جمعی انبوه د
چالش ها ازتروریسمب هره میگیرند ویا چالشگرانب ه دلیل عدماقبال عمومیبهتروریسم
ص بین "جنگ مردم"
تفاوت الی
عید است .درحقیقت
موفقیت آن هاب
روی میآورند ،امکان
و"قدرت مردم" ازیک طرف وتروریسم از طرف دیگردرایناست کهاولیبهکنش جمعی
انبوه وحمایت هاآنوابستهاست ودومینیست.

تیجه
ن
بیستم،کنشبیخشونتب ه صورت الگو وپدیدهای
فتک ه دراواخر قرن
میتواننتیجهگر
تفاده ازاین
تغییر داد وبااس
فق
فیت روش هارابرای مبارزاتسیاسی مو
ج هانی درآمد وکی
کشورهایتوسعهنیافته وغیردمکراتیکبه انجام رساند.ب ا همه
روش مبارزاتموفقی در
ببینیم .ازاواخرقرنبیستمعواملی
کاین روندا ربخشی ازسیرتاریخ
این هااشتباه است ه
کنند.
آیندرا تسهیل
دست بهدس ت همدادندکه ممکن است ،دگرگونیکنشبیخشونت دره
یرمسلحان ه دراواخر
تفادهازشورش غ
�وهبرآن ،علیرغمتغییراتسیاسی عمیقیکهبااس
بیساتفاقافتاد،کنشبیخشونت نهنوشدارواست ونه همیشه درایجادتغییرات،
قرنتم
برخی از
سلحانه در
لب که چراشورش غیر م
اشته است.برای درک این مط
کاربرد موثری د
باید این
گونیسیاسی وتغییررژیمموفقبوده ودربرخی دیگرنبوده است،
کشورها دردگر
کنیمک ه چالشگران ،دولت ها وطرف های سوم چگونه دربخش های مختلف
مطلب را درک
شونت وجنبش های
نش بیخ
شم اندازتئوریکک
کنند .درفصل ۱و۲چ
تقابل می
مبارزه،کنش م
یر مسلحانهبررسی
اجتماعی رابررسیکر هد وسپس درفصل ۳و۵ششبخش ازشورش غ
میشود.

پانوشت هایفصل ۱
فتهشده است.
۱ـ حوادث مربوطبه ایران ازشیورز()۱۹۸۰،۱۹۹۷برگر
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����بی دربرداشت ومعنی آن این استکه" قدرت
۲ـشورش مسلحانه در ایراننتیج ه
قل (تیلی
بگیردبهطبقه حاکمه جدید منتشد
قبل از اینکه حاکمیت دوگان هایشکل
بتهتحکیم قدرت آیتهللا هابات هدید واجباروخشونت زیا دی همراهبود.
 .)۱۹۹۳،۱۴ال
یرمسلحانه،ترک خدمتبرخی ازنظامیان
۳ـ در ایران ،مادننتعداد دیگری ازشورش های غ
عیدبود
یرمسلحانهبسیارب
قیمکمپین هایتودهایبیخشونتبود وبدونشورش غ
نتیجه مست
فتد.
تفاقبی
که اینشورش ها دربیننظامیان ا
������رومانی درسال  ۱۹۸۹وجدایی طلبی
شونتبار
جنبش های خ
۴ـ البتهاستثن اهای
چچن هانیزمیشود.
لسالوادورباشورش چریکیجبهه ملی آزادیبخشفارابوندو
۵ـشورش غیرمسلحان ه در ا
تیکه درسال ۱۹۸۰تشکیلشدهبو د همپوشانی داشت.
مار
نه در کشورهای ج هان
یرمسلحا
صلی ازشورش های غ
۶ـ زونس()۱۹۹۴بیست ویک مورد ا
سلحانه
کند .از ۱۹۹۴شورش های غیر م
سوم رابینسال های ۱۹۷۸تا ۱۹۹۴شناسایی می
اصلی درج هانسومشامل این موارد میشو:د قامی علیه سوهارتو درسال های ۱۹۹۸ـ۱۹۹۷
یجریه ۱۹۹۸ـ۱۹۹۹مقاومتتیمورشرقی دربرابر اندونزی درسال
لش علیه ارتشن
 ،چا
پین که منجر بهبرکناری رئیس جم هور
سلحانه در ۲۰۰۱درفیلی
 ۱۹۹۹وشورش غیر م
استراداشد.
۷ـاینبخشبر اساس مطلب منتحت عنوان”تصورات غلط دربارهکنشبیخشونت:
اسی وسیاست ها”()۲۰۰۳است
بصیرتبرای جامعهشناسان:علومسی
یتوی آلبرت
بارکنشبیخشونت)انست
ببینید(تصحیحتصورات رایج غلط در ه
۸ـ همچنین
ینشتین ،م هاتماگاندی واسطورهاش(مارکشپارد )۲۰۰۲وک ارهای اکرمن ودووال(،)۲۰۰۰
ا
فصل)۳
مارتین(،)۱۹۹۷شارپ(۱۹۷۳،۱۹۹۰
روگلر(،)۱۹۹۴
اکرمن وک
زونس()۱۹۹۴،۱۹۹۹
تی و دردمکراسی ها هستند
بتهسن
۹ـ این ها ال
ببینید.
اسی ر
شونتبرایتغییراتسی ا
ی بیخ
۱۰ـفصل دوم درباره چ هار مکانیزمکنش ها
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۱۱ـ��-قتروریستبه اینگروه هابه هیچ عنوانب همعنیحمایتزا کسانیکه هدف آن
ست که دولت های مخالف آن ها خوددست به
هابودند،نیستوبه هیچ عنوانبهمعنی ایننی
تینزدهاند.
اقداماتتروریس
ای متعدد درب اره رابطهبیننابرابری و درگیری های
ید بهکتاب ه
۱۲ـب ه عنوانمثالنگاهکن
یکسون( ،)۱۹۹۰،۱۹۹۳هیبس( ،)۱۹۷۳جنکینزوشاک
شونتبار مانندباسول ود
سیاسی خ
لیباک( ،)۱۹۸۹مولر( ،)۱۹۸۵مولروسلیگسون(،)۱۹۸۷مولر ووید(،)۱۹۹۰
(،)۱۹۹۲
پیج ( )۱۹۷۵وشاک(.)۱۹۹۶
ید به:کوی و و هرل(،)۲۰۰۰
گیری هویت،نگاهکن
۱۳ـب ه عنوان مثال دربارهشکل
ویتری( )۱۹۹۲وتورین(.)۱۹۸۱ب ه عنوان مثال دربارهافزودن
ملوچی(،)۱۹۸۹تیلورو
نید
فرهنگی،نگاهک
ایلد( )۱۹۸۷ودربارهساختار
یشر(،)۱۹۹۳ساراچ
آگ اهی،اهنگکنیدبه:ف
دفورد( )۱۹۸۸،۱۹۹۲واسنو(.)۱۹۸۶فصل دوم ر ا هم
دفورد واسنو(،)۲۰۰۰اسنو وب
به:ب
ثی دربارهساختار
نید:بح
نگاهک
ند که مهاجرتنیز
۱۴ـاهنگکنیدبه:شارپ( )۱۹۷۳و مولر( )۱۹۹۹کهاستد� میکن
نوعی مبارزهبیخشونت است.
ید به :جنکینز( ،)۱۹۸۳جی.دی .مک
۱۵ـ دربارهک ارهای مربوطبهتجهیزمنابعنگاهکن
تی( .)۱۹۸۷دربارهکا رهای مربوطبه
تی و زالد( )۱۹۷۳،۱۹۷۷و زالد و مککار
کار
ید به:بودرو( ،)۱۹۹۶مک آدام(،)۱۹۹۶اسا( )۲۰۰۱و
تجهیزساخت ارها،نگاهکن
تارو(.)۱۹۹۸
رد .در کشورهای غیر
ای کنشیهاسنتیسیاسی در دمکراسی ها وجود دا
۱۶ـمثال هاییبر
دمکراتیک انواع دیگرکنش هایسیاسی وجوددارد کهب ه عنوانمثال میتوان از
نیستینام برد .در حالی که من،بینکنش های
ت مرکزگرایی دمکراتی ک در رژیم هایکمو
بایدب ه خاطربسپریمکه روابط
شونتآمیزفرق گذاشت هام،
سی سنتی وکنش هایسیاسی خ
سیا
تیسیاسی دولت هان هایتا مبتنیبرخشونتاست(وبر.)۱۹۵۸
سن
کیدکردهاند(ب ه
بقیهبر محدودیت هایساختاری در آزادی هایسیاسی در دمکراسی هاتا
۱۷ـ
تیبین دولت ها و روابط دمکراتیک(ب ه عنوان
عنوان مثال،لوکس  )۱۹۷۴ویاتناقض ذا
برنهایم .)۱۹۸۵
مثال،
کنید:بحث دربا هر سرکوب دولت ها
۱۸ـفصل دوم را هنگا
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نید ودرباره"
فصل )۱۳راببی
اسی خشونت" اکرمن ودووال(۲۰۰۰
۱۹ـ درباره "اسطورهشن
ینید.
فصل )۱رابب
اسطور ه رهاییبخشیخشونت" وین ک(۱۹۹۲
ی ف هرستکامل خشونت هایسیاسی،گلدیتیچ وگور( )۲۰۰۱را
۲۰ـب ه عنوانمثالبرا
ببینید.
ستند.بسیاری ازشورش های
آینداستعمارزدایینی
تقیم فر
تیجه مس
۲۱ـ این روندهان
کردندوتعدادی
یقا وآسیا در دوران مبارزات آزادی بخش ظ هور
آفر
تی چریکی در
ارکسیس
م
���ظاهر شدند(.ب ه عنوان مثال ،درفیلیپین)شورش های چریکی
دیگرپس ازاس
وتایلند،کشورهاییکه رسم ا هرگز مستعمرهنبودند و در آمریکای
تی درنپال
ارکسیس
م
���طلبانهبیخشونت
ستین جنبش هایاس
بتهیکی ازنخ
�� ظاهر شدند .ال
�تینپس ازاس
درهندوستان بود.
اشی کشور هالزوما عواقب
تماعی ،فروپ
فرضیه اغلبکارشناسانعلوم اج
۲۲ـبرعکس
ببینید،ب ه عنوان مثال،باکونین(،)۱۹۵۳
فی ندارد.نوشت ه های هرج ومرج طلب را
من
وپتکین(.)۱۹۹۵
گوئن( )۱۹۷۰وکر
به کشورهای
توسعه دادن سه روش وصادرکردن آن ها
۲۳ـ در موردنقش آمریکا در
نید.
مشتری خود،بلوم( )۱۹۹۵راببی
رس شدند وتوزیع آن
بته اینتکنولوژی هایجدید ،در اواخرسال های ۱۹۸۰قابل دست
۲۴ـ ال
هاب هشدتنامنظمبود
ببینید.
۲۵ـ آن هایر( ) ۲۰۰۱وگ�یوس()۲۰۰۲م ر ا ه
قو بشر راتنر وآبرامس( )۲۰۰۱را
قضین حق
اسخگویینا
عیتپ
۲۶ـ دربارهبهترشدن وض
ببینید.
۲۷ـب ه عنوانمثال ،آنگسانسوچی(،)۱۹۹۱کامارا( ،)۱۹۷۲چیواساتا آناند()۱۹۹۷
بته م هاتماگاندی بود.
سوئدجاموکو(.)۱۹۹۴،۱۹۹۷مقدمتر از آن ها ال
و
۲۸ـ مارتین و وارنی( )۲۰۰۳رانیزببینید
ریسم به عنوانکنش های خشونتباریاشارهدارم کهتوسطگروه
۲۹ـدر این جا منبهترو
تی و
بتهتروریسم دول
ضعیفشده است .ال
یدن به اهدافسیاسیت
های کمقدرتتربرایرس
اکمیت خود راه می
حکیم و ادامه ح
ب ه عبارت دیگرتروریسم وجنگ هاییکه دولت هابرایت
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ستیتوسط چالشگران است.
الیت هایتروری
ند بهمراتب معمولتر وفراگیرتر ازفع
انداز
نید.
فصل دوم “بحث دربارهسرکوب دولتی” راببی
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