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A Farsi Translation of “Unarmed Insurrections”, Chapter One, Kurt Schock 

،مسلحانهغیرشورش  
کراتیکدرکشورهای غیردم قدرت مردممبتنی بر هایجنبش  

 نوشته: کورت شاک

 فصل اول: از"جنگ مردم" به "قدرت مردم"؟

شاه ایران درشب  که محمد رضا پهلوی،دقیقا یک هفته پس از آن  ۱۹۷۸در هفتم ژانویه 
هوررئجیمی کارترآغازسال نو به افتخار میهمانی با شکوهی برگزار ����متحده یس جم

شراب نوشید، روزنامه ی شاه وآرزوی عمر طو�نی برای اوطی آن کارتر به ��متکرد و
واو را  های ملی ایران طی مطلبی از آیت هللا خمینی انتقاد نموده، یکی از روزنامه���ات

های خارجی متهم کرد۱. خمینی ازمنتقدین قدیمی شاه بود واز سال  به وابستگی به قدرت
علنی کرد. علت تبعید اوانتقادشده بود وبیشتر این اوقات را درعراق زندگی می تبعید ۱۹۶۴

ادها را درخارج نیزبود واین انتهای غربی کردن ایران ه خاطرسیاستاز شاه ب دامه دادق . ا
شش کرد که صریح ترین منتقد خودرا بی اعتبار سازد. رابطه قوی شاه با درنتیجه دولت کو

وسبب بروز  حمله روزن�����ات از دید شهروندان ایرانی پنهان نمانددرکنار آمریکا
اهرا اهرکنندگان درشهرقم موطن ۱۹۷۸تی علیه شاه در هشتم ژانویه تظ شد. صدها نفرازتظ

.امنیتی کشته وزخمی شدندهای خمینی دراثرح���خشونت بارنیرو  

 که بنا برسنت اس�� مراسم چهلمین روزکشته شدگاناعتراضات دقیقا چهل روزبعد در
مهمروز یکی از به موازات این که دولت  تکرار شد. ،عزاداری برای درگذشتگان است های 

 خمینیها وحمایت علنی ازهای خشونت بارواستفاده از زور نسبت به عزاداریبه واکنش
ت. گرفهای مقاومت شتاب میگامشدند ومی هم چیدههای چهل روزه کنارداد، چرخهامه میاد

 بریز، کازرون، مشهد واصفهان سرایت کردهای تهران، تاعتراضات تا ماه ژوئیه به شهر
وهای امنیتی کشته ویا مجروح وتعدادی از مردم درسیزده شهردرسراسر ایران توسط نیر

 ۱۹۷۸اوت ۲۰مراسم سوگواری، دره ازچرخه اعتراضات درای جداگاندر حادثه شدند.
بر  جان باختند. اعتقاد عمومینفر ۴۱۰آتش سوزی مشکوکی شد ون دچارسینمایی در آبادا

اهراتاین بود که این آتش سوزی کاردولت است وتا ماه سپتامبرراه پیمایی علیه  ها وتظ
 که به جمعه ۱۹۷۸سپتامبر ۷در شد.ها برگزار میدولت منظما در تهران وسایرشهرستان
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دهم آمدند، آن اهرا سیاه معروف شد، حدود پنجاه هزارنفردرمیدان ژاله درتهران گر ها ظ
از شده است. نیروهای شاه تهران ویازده شهردیگرحکومت نظامی برقراردانستند که درنمی

پس از  شفتگیاستفاده کردند و سپس در آ غیر مسلح برای متفرق کردن جمعیتآورگازاشک
روهای نظامی بر وز درطی ر روی جمعیت آتش گشودند وصدها نفر به قتل رسیدند.آن نی

اهر نظامی عمدتا غیر کهصدها نفروبیش از تهران به نبرد پرداختندازان درکنندگان وسربتظ
ادامه  هم زمان با آن که کشته شدند. بودند مسلحغیر و اهرات وسرکوب مکرر روند تظ

خمینی که . گرفت که مشخصا علیه شخص شاه بودیمی شکل میای عظداشت، بسیج توده
مقاومت را تشویق نموده  ،مجبور به ترک عراق شده واکنون در فرانسه بود۱۹۷۸درسال 

خشونت شد.وخواستارنافرمانی مدنی وبی  

مودهای او وی رهن ارهای کاست خمینی که حا همکاری بود برای بانو یکوت، اعتصاب وعدم 
کارمندان دولت دست به اعتصاب زده وکمی ۱۹۷۸اکتبر ۷در شد.توزیع میایران درسراسر

ها به عنوان اعتراض به ار خود رامتوقف کرده وکارکنان آنبعد دوروزنامه بزرگ انتش
وتا اواخر  درمشهد فراخوان برای اعتصاب عمومی داده شد کشیدند.سانسوردست ازکار

اهرات بزرگی علیه شاه درسراسر کشور باکتبر اکتبرکارکنان شرکت  ۳۱. درشدرگزارتظ
. ها میلیون ���درآمد روزانه محروم کردندورژیم را از ده نفت دست به اعتصاب زدند

مردم با یک روز  روز بعدحکومت نظامی برقرار کرد واسرکشورسرنوامبر، دولت در ۵در
ارگران دسامبر هزاران نفر از ک ۴اعتصاب عمومی درسراسر کشور واکنش نشان دادند. در

شرکت نفت اعتصاب خود را از سرگرفتند. خمینی خواستار یک روز عزای عمومی برای 
 ۲۸گران اعتصابی شرکت نفت شد. تا کشته شدگان واعتصاب عمومی برای حمایت از کار

شتاب گرفت وبانک اعتصابات عمومی دسامبر ۲۹ه کلی تعطیل شد. دردسامبر صنعت نفت ب
اهرگ رژیمهای خود را مرکزی نیزفعالیت های مدنی شاه با انبوه نافرمانی متوقف کرد. ش

 دچارخون ریزی شد.

کرد. خمینی بختیار  تشکیل کابینه غیرنظامیبختیاررا ماموراپورشاه ش۱۹۷۸دسامبر ۳۰در
ژانویه شاه  ۱۶در ��� تشکیل دولتی موازی توسط شورا���� نمود. را محکوم کرد و

دامه داشت. دراول  ،ایران را به مقصد مصر ترک کرد اهرات علیه بختیارا درحالی که تظ
، خمینی ازتبعید به ایران بازگشت درحالی که بیش از پنج میلیون نفر به استقبالش فوریه

شد.، پدیدارفوریه بختیاراستعفا دادوطلیعه انتقال انق�بی قدرت۱۱در رفته بودند.  

اهیم عمومی ویاعلمی رچنه دکه  از این نظر قابل توجه بود نتیجه ����ایران ارچوب مف
����می گنجید ونه درقالبی متکی بر شورش مسلحانه بود۲. شورشی که رژیم شاه را 
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داخلی وفقدان جنبش  رت نظامی وگستردگی ت����امنیتسرنگون کرد با توجه به قد
غیرقابل انتظار بود. دو جنبش زیرزمینی چریکی یعنی فداییان خلق  ،نیرومند چریکی

اهدین خلق بوم ها در اثربودند. تعداد اعضای آنرای به چالش کشیدن رژیم کوچک وبیج
نفوذ  هاط��ات وامنیت کشور)ساواک( در آنوسازمان ا یصد نفر نبوداوج خود بیش ازس

های مسلحانه بین سربازان فراری ارتش ونیروهای وفادار به کرده بود. با آن که درگیری
شاه، درست تا قبل ازانتقال قدرت جریان داشت،۳ معهذا رژیم شاه با شورش مسلحانه 

با شورش غیرمسلحانه سرنگون شد. شورشی که شهروندان معمولی با  بلکه ،سرنگون نشد
اهرات، اعتصابات، باخشونت مانند های بیتفاده از روشاس یکوت ونافرمانی اعتراضات، تظ

خشونت را تشویق ین مبارزات بیخمینی دیسیپل آنبه نتیجه ر������وه بر ، آن رامدنی
خصمانه داشته باشند. با ه باسربازان رفتاری برادرانه ونهخواست ککرد وازمردم میمی

های ودر راه پیمایی سربازانی که ترک خدمت کرده بودند رفتاری مانند قهرمانان داشتند
ن کارشناساه که یکی ازآن گون کردند.های خود حمل میها را برشانهتوده ای آن

تقریبا " : درستی اظهار داشته ���ب ایران به خصوص درها وبدرامورانق�ب
تنها با اتکا به استراتژی  ی مسلح وغیبت نسبی نیروگنجید که درمیهیچ کس ندرتصور

اهرات مسالمت آمیزو  اعتصابات عمومی گسترده به پیروزی ���� تظ
، تا قبل �����ایران که این نظر بازتاب این واقعیت است (.۱۶۲، ۱۹۹۴برسد")فران

هم آن دخیل باشدحانه درنامیدند که شورش مسلحوادثی ر�����می جامعه شناسان چنین و
 هم ب�����، اگر مورد ستایشدهد که عناصرخشونتاین حقیقت را نشان می

که عناصرمربوط ب����  ، در حالیشدها تاکید بیشتری میگرفت، برآنقرارنمی
اهمیت ونادیده ����خوانده می هم توسط جامعه شناسانه حوادث آنمسلحانه کغیر شود، بی 

شد.ته شده و یا به فراموشی سپرده میانگاش  

همچنین ازاین نظرسرنگونی شاه ایران های شورش ه یکی ازنخستین موجقابل توجه بود ک، 
های جهان " های تا سال۱۹۷۰های دوم" و"سوم" بود که از اواخر سالغیرمسلحانه در کشور

روهای نظامی بودندرانحصاردهای اقتدارگرا که بیشتررژیم .به وقوع پیوست ۱۹۹۰  ،نی
جای مقاومت ه این شهروندان ب جدی به چالش کشیده شدند.ه طورتوسط شهروندان خود ب

را ببینید(. ۱ابلوی شماره لحانه متکی بودند)تهای مقاومت غیرمس، بیشتربرروشمسلحانه
طور پراکنده اتفاق افتاده ه طول تاریخ بالبته شورش غیرمسلحانه پدیده جدیدی نیست ودر

ه موج است. اروپا بین سالهای فراملیتی درهایی از شورش غیرمسلحانه، مانند موجدر گذشت
 ر توسعهکشوهای غیرمسلحانه درچند . این شورشوقوع پیوسته بوده ب ۱۹۶۴تا ۱۸۴۸ی ها

ا همه این توان فرانسه را نام برد.یافته نیز رخ داد که از جمله می های کنش ها روشب
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رهاخشونت مع����بی توسعه یافتهبیشتر لحاظ سیاسیه که ب ییمبارزات سیاسی درکشو
ها روشاین کراتیک ازر توسعه یافته وغیر دمودرکشورهای کمت دشه کار گرفته میب اند،

رهاید. تغییر رژیم درشهای محوری استفاده میعنوان کنشه کمتر ب کراتیک با دم غیر کشو
تغییر سیاسی در باره رایج درچوب نظریات های غیرمسلحانه درچاراستفاده ازروش

همین دلیل بسیاری ازجامعه وب دینمی گنجکشورهای کمتر توسعه یافته ویا غیردمکراتیک  ه 
ادهای ایران در سال های بعدی در وهمچنین از رویداد ۱۹۷۹ـ۱۹۷۸های شناسان از روید

 اروپای شرقی متعجب شدند.

های جهان دوم وسوم در سال کشورهایهای غیرمسلحانه اصلی در: شورش۱نمودار
------------------------------------------------------------------------- ۲۰۰۱ـ۱۹۷۸

---------- 

مک مستقیم به گذار سیاسیاوج سال                        کشور       های مبارزه                ک
------------------------------------------------------------------------------------ 

+                                   ۷۹ـ۱۹۷۸                            ایران    

+                                   ۸۲ـ ۱۹۷۸        بولیوی                     

-                                      ۸۱ـ ۱۹۷۹دور                      السالوا  

+                                     ۸۹ـ ۱۹۸۰                       لهستان    

-                                            ۱۹۸۳تان                        پاکس  

+                                       ۸۹ـ۱۹۸۳                         فیلیپین  

+                                        ۸۹ـ۱۹۸۳                       شیلی    

+                                         ۹۰ـ۱۹۸۳ریقای جنوبی             آف  

+                                             ۱۹۸۵هائیتی                          

+                                            ۱۹۸۵         سودان                 

+                                              ۱۹۸۷ه جنوبی                  کر  

-                                         ۸۹ـ۱۹۸۷                       تبت     
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-                                 ۹۰ـ۱۹۸۷لسطین)کرانه غربی ونوار غزه( ف  

-                                                ۱۹۸۸ه                          برم  

+                                                ۱۹۸۹غارستان                 بل  

-                                                   ۱۹۸۹چین                         

+                                                 ۱۹۸۹سلواکی             چک  

+                                                 ۱۹۸۹    لمان شرقی         آ  

+                                                 ۱۹۸۹مجارستان                 

-                                                       ۱۹۸۹کنیا                        

+                                               ۹۰ـ۱۹۸۹بن����             

+                                               ۹۰ـ۱۹۸۹مغولستان              

+                                                ۹۲ـ۱۹۸۹          مالی         

+                                                   ۱۹۹۰نپال                     

-                                                      ۹۲ـ۱۹۹۱                نیجر  

+                                                ۹۲ـ۱۹۹۱        تایلند          

+                                                ۹۳ـ۱۹۹۱ماداگاسکار           

+                                                ۹۸ـ۱۹۹۷اندونزی              

+                                                ۹۹ـ۱۹۹۸      نیجریه          

+                                                    ۲۰۰۰یوگوس������  

+                                                    ۲۰۰۱فیلیپین                

------------------------------------------------------------------------------------ 
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های مشابه ( را برای نمودار۱۹۹۴( و زونس)۲۰۰۱،۲۹۵گلدوین) ها تقریبی است.تاریخ
 ببینید.

 

 

های غیرمسلحانه درکشورهای غیر یستم، موجی از شورش��وه بر ایران، دراواخرقرن ب
حکومت نظامیان در علیه توان این موارد را برشمرد: شورش که میکراتیک راه افتاد دم

یتی ورژیم دوالیه درهائ ، قیام علیه رژیم۱۹۸۰واوایل ۱۹۷۰های بولیوی دراواخرسال
 های، جنبش۱۹۸۶ال ش"قدرت مردم"درفیلیپین درسجنب ،۱۹۸۵سودان درسال نمیری در
های ، جنبش۱۹۸۰های جنوبی در سال قای جنوبی، کرهشیلی، آفریکراسی درطرفداردم
و ۱۹۹۳تا ۱۹۸۹های ���، نپال، مالی، ماداگاسکاروتایلند بین سالکراسی دربنطرفداردم

های . دنیای کمونیسم نیزبراثرشورش۹۹ـ۱۹۹۸جریه ودرنی ۹۸ـ۱۹۹۷دراندونزی 
 ۱۹۸۰هایر سالهای شدیدی شد که با جنبش همبستگی در لهستان دتکانغیرمسلحانه دچار 

های کمونیستی های غیرمسلحانه اغلب رژیمشورش۱۹۹۱و۱۹۸۹های بین سالشروع شد. 
فرا  را اتحاد شوروی بودندمغولستان که جزء اقماردر منطقه یوراشیا از آلمان شرقی تا 

بودند از  خشونتا بیکه اساس جزیه طلبیهمراه با موج ت های غیرعادی. این چالشگرفت
کشورهای بالتیک تا آسیای میانه را دربرگرفت ونهایتا به تجزیه اتحاد شوروی انجامید.۴ با 

آن که چندین ماه بمباران ی���� نتوانست دیکتاتوری اسلوبودان میلوسوویچ را 
شید.که زیرازقدرت ب ۲۰۰۰رش غیرمسلحانه او را در سال سرنگون کند، شو  

ا همه این ذکر شد سبب تغییرات سیاسی ای که درب�� های غیرمسلحانهها با آن که شورشب
رها جواب نداد. شورش غیرمسلحانه در  های مشابه در بقیه کشو شگرفی شدند، جنبش

های  السالوادور۵، نیجر، فلسطین، پاکستان، برمه، تبت وچین به نحو بیرحمانه ای درسال
تنها ۱۹۹۰های نه درکنیا وتیمورشرقی درنیمه سالغیرمسلحا قیام سرکوب شد و۱۹۸۰

نتایج حاصله از این جنبش که درحالی ها وارد آورد.صدمه اندکی به اقتدارسیاسی این رژیم
ای بیهروشها به ی کامل آنها اتکاها دراین چالش، ولی وجه تشابه همه آنها متفاوت بود

کراتیک بود.سرکوبگر وغیردم هایخشونت برای مبارزه با رژیم  

های موجی جهانی و آشکار از شورش خشونت چیست؟ چه عواملی سبب شد کههای بیکنش
راه بیفتد؟ چرا برخی از این ۱۹۹۰های تا سال ۱۹۷۰های غیرمسلحانه ازاواخرسال

کراتیزه شدن به تغییرات سیاسی ودم۱۹۹۰و۱۹۸۰های های غیرمسلحانه در سالشورش
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اهد شد وسوابه دوسوال اول در یه نشد؟منجرشد وبق ل سوم در بخش این بخش پرداخته خو
اهد گرفت.بعدی مورد بحث قرار خو  

خشونتکنش بی  
دمه اش  رودمیفراتر از مرزهای سنتی های سیاسی اغلبرقابت اره شد،همان گونه که درمق

با آن که مطالعه  .هم پیوسته ازخشونت وعدم خشونت باشده هایی باست سلسله روش وممکن
ا از مرزهای خود ها این رقابت دهد کههای سیاسی نشان میرقابت تجربیات درزمینه مکرر

آورند، ���است که تفاوتی خشونت روی میوبی فراتررفته وبه هردو روش خشونت بار
پویایی در هاوتاکتیکها تا نقش استراتژی ل شویممقاومت قائ ��نی بین انواع مختلف

درک شود. مبارزات  

 کنش بی خشونت چیست؟

خشونت درآن  است، کنش بی خشونت، بی خشونت است.همان طور که از اسمش پیدا 
پویا است و دربرگیرنده  ها وجود ندارد،د فیزیکی برای خشونت، علیه انسانفیزیکی وتهدی

اهداف اجتماعی یا سیاسی است.های جمعی برای رسیدفعالیت کنش ، ترقه عبارت دقیب ن به 
ارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خشونت دربرگیرنده فرآبی یند فعالی است که فش

 بر ،کارورزان ومتعامل های جمعیه طور مداوم واز طریق کنشب را احساس�����
مک کارتی کندقدرت وارد می دارندگان  (.۱۹۹۹، ۱۹۹۰، ۱۹۷۳وشارپ ۱۹۹۷، ۱۹۹۰.)
 کند ونامتعینعمل میسنتی  سیاسیهای ندارد و ورای کانال خشونت ساختاری سنتیکنش بی

 شودپیش مشخص نمیاز  تیجه مبارزهن برای تصمیم گیری درباره هاودستورالعمل است
عمل امتناع: مردم از انجام  (۱): کندنه عمل میخشونت این گو(. کنش بی۱۹۹۴)باند 

رود خودداری میرانجامش میانتظا رطبق مقررات، رسوم، قانون ودستور،اعمالی که ب
برمقررات و کنند و بنا دهند که معم�� نمیارتکاب: مردم اعمالی را انجام می( عمل ۲کنند.)

( ۳باشند ویا)ررات ودستورات میها نمی رود و��ف قانون ومقرسوم انتظار انجام آن
ه است بخشونت بهترکنش بی(. برای درک بهتر۱۹۷۳ارتکاب)شارپرکیبی از امتناع وت

بینیم، آن را کنشی ببینیم که جای آن که آن را ترکیبی دوگانه ازخشونت وبی خشونت ب
مک کارتیهاهایش با مقاومت مسلحانه و سیاستروش (.۱۹۹۰ی متعارف تفاوت دارد)  

خشونترهای غلط درباره کنش بیتصو  
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ی هاه صورت مانعی بزرگ برای تحلیلخشونت بتصورات غلط مردم درباره کنش بی
خشونت تصورات بیشتر دراین باره است که کنش بی جامعه شناسان درآمده است. این

چیست؟ چگونه کارمیکند؟ چه موقع به کارگرفته میشود وچه کسانی آن را اجرا میکنند؟۷ 
حاشیه مانده در خشونتغلط این است که تاریخ مبارزات بیعامل اصلی برای این تصورات 

 اقلبار اگرتجلیل نشده باشد، حداز تاریخ مبارزات خشونت ل آن کهوبد فهمیده شده است وحا
وجود  بار خشونتباره مبارزات اریخی فراوانی در. مدارک تگرفته استمورد تاکید قرار

دسترس خشونت درمدارک بسیارکمتری درباره مبارزات بیدارد وحال آن که 
مورد از تصورات (. نوزده ۱۳فصل ۱۹۹۲، وینک ۱۹۷۳، شارپ۱۹۹۶.)بارووساست

 غلط رایج در زیر مورد بحث قرار گرفته است.۸

رود ظار میتاگرچه ممکن است از انجام امری که ان سکون نیست)خشونت دچارکنش بی ـ۱
هیز ندارد و شودتسلیم نمی اع است(وواین کنش امتن کند خودداری مقاومت ، از درگیری پر

دنبال کردن درگیری با مخالفین  برایوسیله ای  نیست. درحقیقت، کنش بی خشونت منفی
 مقاومت منفی .(۱۹۷۳)شارپ کندعملی وتسلیم وانفعال را رد میبیصراحت ه است وب
عال وطفره روی در هیچ گونه انف خشونت است.مسمی برای توصیف کنش بینامی بی

گیری مبارزه با مخالفین موثر وروشن برای پی وابزاری خشونت وجود نداردمقاومت بی
هاتما گاندی آن را درابتدا مبارزه منفی نامیداست. اگر ه ولی متعاقبا این ����ا ب ،چه م

کرد  مارتین لوتر کینگ نیز ��� مقاومت منفی را رددقیقش رد کرد. خاطرمعنای غیر
هاجم، ستیزگر، مقابله کننده و ه را برای توصیف کمپین مبارزه بیکنندوادار و لغاتی مانند م

از رها کردن ��� مقاومت منفی وبکار هخشونت ب کار بردن ه برد. جامعه شناسان نیز 
اهند برد. ن فقط یک ای باید توجه داشت که مفهوم دقیق آن یعنی کنش بی خشونت بهره خو

خشونت حیاتی است.و برای درک کنش بی تفاوت معنایی نبوده  

های خشونت به کنشبی شود، کنشخشونت محسوب نمیـ هرچیزی که خشن نباشد کنش بی۲
ون خشونت موجب شیوه بد شود که مخاطره آمیز است و با استفاده ازق میمخصوصی اط�

شود.های متخاصم میمداوم برگروهاعمال فشار  

ممکن است شود ودولت محدود نمیهای سیاسی علیه فعالیتخشونت تنها به کنش بی ـ۳
آشکار وعمدی از قوانین  یلفنافرمانی مدنی، تخ عنوان مثاله ب قانونی باشد.قانونی ویاغیر

اهداف جمعی اجتماعی وسیاسی است. ای ابزاریبوده و ن روش یکی از برای رسیدن به 
خشونت است.اصول بنیادی کنش بی  
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اهی، نامه مول وسنتیمعهای مل تکنیکخشونت شانش بیک-ـ۴ نویسی،  سیاسی مانند دادخو
های  �بیگری، رای دادن ویا ���برای تصویب کردن قوانین نمیشود.۹ با آن که روش

خارج از درخشونت ، معهذا کنش بیدارندخشونت وجود سیاسی اغلب درکنش بیسنتی 
خشونت برعکس های بیدگان کنشاجرا کنن کند.سیاسی عمل می های سنتیمرزهای روش
معرض خطرات بیشتری قرار ، درهای سیاسی معمولی ومتعارف دارندآنان که فعالیت

. نشان دادن گیردت را به چالش میمقامات دول ها مستقیماهای آندارند، برای این که کنش
ب های دمکراتیک خطرات کمی داشته وفعالیت سیاسی معمولی محسواعتراض علیه رژیم

همان فعالیتمی معمول شناخته شده های غیردمکراتیک غیردرسیستمها شود وحال آن که 
خشونت محسوب می روش بی هاالبته این گونه فعالیتهمراه با خطرات فراوان است وو

خشونت افتد کنش بیهای کارگری اتفاق میاعتصاباتی که درچارچوب اتحادیه د.نشو
غیرمجاز در  اتاعتصاب ها غیرنهادی ونا مشخص نیستند.ن که آنشوند برای ایمحسوب نمی

ه خاطرغیرنهادی ونامشخص ، بکراتیکهای غیردمسیستم اعتصابات درها وبیشتردمکراسی
.باشندمی خشونتکنش بی کامل ها، مصداقبودن وخطرات����آن  

بخشی  مذاکره ومصالحه ممکن استمصالحه نیست، خشونت نوعی مذاکره ویا کنش بی ـ۵
ند توا، همان گونه که میدویا نباشباشد  برای پیگیری مبارزه خشونتهای کنش بیاز روش

ه عبارت د. ببرای پیگیری مبارزه باشد ویا نباشآمیزونتهای مبارزات خشبخشی از روش
��� حل ابزاراست وباید بین آن و ای برای پیگیری مبارزهخشونت وسیلهدیگرکنش بی
.(۱۹۹۴،۵کرمن و کروگلر )ا.فرق گذاشت  

 تغییر یا رقیب و کردنی وبه شرمساراخ�� لبه رجوع دادن به مسائ خشونتـ کنش بی۶
  متکی نیست. سیاسی اتمخالفین برای ایجاد تغییر وجهه

نند، این نیست که دولت دست به خشونت زخشونت میدست به کنش بی هایی کهآن فرض ـ۷
هد زد همیشه ازنخوا های غیر خصوصا در رژیمرود، مها انتظار میوی دولتس، خشونت 

درحقیقت  خشونت نیست.شکست کنش بییلی برها دلآمیزدولتکنش خشونتوا کراتیک ودم
دیدی جدی برای قدرت خود ها تهاست که آنه خاطرایندقیقا بدولت اقدامات خشونت آمیز

شوند این که مردم کشته می دلیله خشونت بکنند. رد کردن استفاده ازکنش بیاحساس می
معنی (. ۱۹۹۹،۱۳۰نیست)زونسحانه به همان دلیل کردن مقاومت مسلترازرد منطقی

رقبای بعضی اوقات  ممکن است خشونت این نیست که خشونتی وجود ندارد.مبارزه بی
خشونت با استفاده از واداری بیوبیشتر اوقات کنش بی را وادار به تجدید نظر کردسیاسی 

یب رقتر، با فشارآوردن به عبارت دقیقه ، بکندترمیدهگسترخشونت تغییرات سیاسی را 
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های ����ممکن است  وتضعیف قدرتش، اورا وادار به پذیرش تغییرمیکند.۱۰ البته فشار
ارهای اقتصادی وسیاسی بعید است که به تغییر که مردم را بسیج کند ، ولی درغیاب فش

  شود.منجر

اهی که رنج وعذاب را محور آسیب بخش اصلی کنش بیرنج و ـ۸ خشونت نیست. دیدگ
  مبارزه منفی را خشونتمبتنی برفرض غلطی است که کنش بی داند،خشونت میمبارزه بی

هدف آن را تغییر نظرسرکوب را بااستفاده از  ها که دولتآن (.۱۹۹۷)مارتینداند گران میو
داشته باشند بار دولت را نیزید انتظارواکنش خشونتگیرند، بابه چالش میخشونت کنش بی
ها آن تر،ه عبارت دقیقب رقیب آماده کنند.ا برای خنثی کردن ضربه خشونت بار وخود ر

یش اعمال ن از مسیرخطردورشوید تا ."عمل کننداکرمن وکریستوفرکروگلره گفته پیترباید ب
را برای بدترین اثرات  ها را ازکاربیندازید، مردم���آنکنندگان خشونت را بکشید و
همیت  اهش رود خشونت از دست می اثراستراتژیک آن چه را که درخشونت آماده کنید، ا ک

تصورغلط است  اینخشونت بسیارپیچیده ترازکنش بی (.۳۸،۱۹۹۴دهید.")اکرمن وکروگلر
کنند، به امید گر را تحمل میب وجرح عوامل سرکوبخشونت با فروتنی ضر����� بی
ای هدف خود طرفگران شده ویا ها باعث تغییررویه سرکوبآنآن که رنج  داری مردم را بر

ند.نجلب ک  

  ابزار ای نیست که تنها درصورت دردسترس نبودنروش مبارزهخشونت ـ کنش بی۹
اگرچه ممکن  .مبارزه نیست ترکشآخرین تیرعبارت دیگره شود، به میاستفاد خشونت از آن

ولی این  ،اده شوداستف ،دسترس نباشدرشرایطی که س���خشونت داست که از کنش بی
  .هم کردهای خشونت آمیزگزین روشجایتوان روش را می

مبارزه  به برای رویکرد "طبقه متوسط" ویا" بورژوا" خشونت روشی مختصـ کنش بی۱۰
ای از برده گرفته تا طبقهگروه وتوسط هر وتوانسته است تواندمی . این کنشسیاسی نیست

مک کارتی طبقه��� جامعه ب  ی�����یله گرچه ب .(۱۹۹۳وکلوگلره کارگرفته شود)
 تر،ه عبارت دقیقبگرفته شده ومورداستفاده قرارکمتر قدرت ی بابیشترتوسط طبقات ،روشن

کسانی که این دسترسی ازبیشتر ،ندارند منابع قدرت توسط کسانی که دسترسی به این روش
گرفته شده است.ه کاردارند ب را  

اهداف استفاده از کنش بی ـ۱۱ "معتدل" ویا خشونت محدود به پیگیری برای رسیدن به 
مثال آندره کر عنوان ه اهداف "بنیادی" نیزباشد. بح طلبانه" نیست وممکن است پیگیر"ا��

خشونت برای اخت��ات مربوط به زمین ومسکن در به موارد زیادی ازاستفاده ازکنش بی
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(. به چالش ۱۹۹۹کند)کر جهان اشاره میه نیافته در سراسر های توسعه یافته وتوسعشورک
میانه روی  ی،توان ا���طلبط به مالکیت خصوصی را به سختی میکشیدن مسایل مربو

نحوی بنیادی روابط جنسیتی ومرد ه ب را که جنبش فمینیستی هم چنینویا بورژوازی نامید و
یی بود که هاه طورکامل براساس روشچالشی که تقریبا ب س������چالش کشید.

بی حالدرعینو ستیزه جویانه، رادیکال توانندها میها دخالت نداشت. چالشخشونت درآن
 خشونت باشند.

اهمه این ،خشونت با توجه به طبیعتش نیاز به شکیبایی داردکنش بی اجرای با آن که-ـ۱۲ ب
)شپارد کندنمیترعمل ، کندبارونتهای خششمقایسه با کندرایجاد تغییرات سیاسی درها، 

کشد ها سال طول میمسلحانه که مدلی برای یک نسل ����بیون بود، ده شورش (.۲۰۰۲
به ۱۹۴۹ها درچین بیست سال درگیرجنگ مسلحانه بودند تادرسال تاموفق شود: کمونیست

سال با فرانسه، ژاپن وآمریکا جنگ مسلحانه کردند تا ها بیش ازسیقدرت رسیدند و ویتنامی
شماری که به های بیه همین ترتیب، گروهدست بیاورند وبه تند آزادی خود را بتوانس

هوریمبارزات تروریستی دست زدند ، مانند )سرزمین باسک وآزادی( دراسپانیا، ارتش جم
این  بدون ،ها سال جنگیدندر ایرلند شمالی وببرهای تامیل درس��نکا برای دهخواه ایرلند د

همبستگی در لهستان ده  ل، رهبران جنبش بیخشونت  اهداف خود دست یابند.۱۱ درمقاب که به 
تنها سی  ۱۹۸۳ه قدرت رسیدند وپس ازتروربنیگنوآکینو دراوت جنبش بسال پس ازظهور

را سرنگون کند، کاری  ماه طول کشید که جنبش "قدرت مردم" درفیلیپین فردیناند مارکوس
ند.به انجام آن نشدمسلحانه قادر هایبا روش ۱۹۶۹ازسال های فیلیپین که کمونیست  

ند تجربه نشان . هرچقطعی مشخص کرده طورتوان بنمی را خشونتوقوع کنش بی-ـ۱۳
ها به نارضایتیبین شرایط سیاسی واستراتژی اتخاذ شده برای واکنش  ایداده است که رابطه

همچنینهای مورد نظرعرفی مکانبه مرزهای جغرافیایی و وجود دارد، این رابطه دوره  و
ها برای به چالش کشیدن  زمانی مبارزه بستگی دارد.۱۲ شرایط سیاسی تعیین کننده نوع روش

ممکن است سبب شود که کنش تغییرات اجتماعی یند . فرآنیستسرکوب سیاسی و عدالتیبی
مبارزات به لحاظ تاریخی حوزه  آن شرایط شود کهخشونت درشرایط سیاسی اجرابی

های مربوط به زمین، جدایی طلبی یا خود ه عنوان مثال درگیریب ست.بوده اخشونت بار
همه اینمعم��ازنظرتاریخی سابقهمختاری  خشونت بی هایها کنشای خشونت باردارند. با

ل مسائمطمئنا شرایط مبارزه و گرفته است.ها بسیارمورد استفاده قراردر این گونه درگیری
کنند.ها را تعیین نمی، ولی روشدارندهای مقاومت تاثیراستراتژیورد ا��� بر انتخاب م  
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شود گران ربطی ندارد. اغلب ادعا میوبخشونت به ایدئولوژی سرکموثربودن کنش بی ـ۱۴
گران "خوش طینت" ویا ها ویا زمانی که علیه سرکوبوکراسیدمخشونت تنها درکه کنش بی

رک مبارزه اثر تحگران ممکن است درشود. سرکوبق میکند، موفاقدام می"گسترده اندیش" 
نیستند. خشونتنتیجه مبارزات بیتعیین کننده  عاملتنهاولی  ،بگذارند  

گری مستبدین نیست. در خشونت تابعی از سرکوببه این ترتیب، موثربودن کنش بی ـ۱۵
درفضای باز لی و موثر بوده، ،رحمانهخشونت درشرایط سرکوب بیکنش بی حقیقت، کمپین

گران را توانایی چالش سرکوب،البته شرایط خفقان و اثربوده است.سیاسی ودمکراتیک بی
 محدود کردههای جمعی کردن هواداران وکنش دهی وارتباطات وبسیجبرای سازمان

ا همه دهد. های جمعی را افزایش میخطر برای مشارکت کنندگان در کنش چنینوهم  هااینب
خشونت متکی که در گذار مبارزاتی که برکنش بی است عوامل متعددیازسرکوب تنها یکی 

باشد.کننده مسیرونتیجه آن نمیتعیین عاملاست وتنها، تاثیرگذارهستند  

کراتیک های غیر دمیستمسخشونت درمبارزات بیکمپین ای مردم دربسیج توده با آن که ـ۱۶
های سیستمخشونت درهای بیزکمپینبرخی ابستگی ندارد، درعین حال دربه اجباروتهدید

ارهای  تهدیداجبارو شود.ای استفاده میبرای بسیج تودهاجبارغیردمکراتیک ازامر ازابز
و روشی ذاتی نیزبرای کنش  خشونت نیستای در کنش بیضروری برای بسیج توده

منی به عواملی ضکند ود آن بسته به شرایط تغییرمیکاربر شود، اماخشونت محسوب نمیبی
خشونتی که  داند ونوع عدممانند وفاق درجامعه واین که تا چه حد جامعه درباره کمپین می

ماجرای بایکوت مصرف ه عنوان مثال، درب بستگی دارد. ،به اجرا گذاشته شده است
دودستگی بود یا زمانی ه شدت دچارسیاسی ب کنندگان درآفریقای جنوبی، زمانی که وفاداری

برای  وتهدیدده بود، احتمال استفاده ازاجباره ک������انی نکراندازه که کمپین ب
همبستگی��� بایکوت مصرف کنندگان بیشتربود. درقبو  درجامعه حالی که زمانی که 

ی خوبی آگاهند که بایکوت مصرف کنندگان باید اجرا گردد وچه مدته ومردم ب وجود دارد
 اجباروتهدیده برآن، استفاده از��و کمتر است. کشد، احتمال وقوع اجباروتهدیدطول می

جنوبی بسته به نوع کنش بیدرآفریقایای یش مشارکت کنندگان درکمپین تودهفزابرای ا
ی ترویج برخی اوقات از واداری برا متفاوت بود. اجرا گذاشته شده بود،ه ی که بخشونت

 مورد ازآنا معمو��کمترهکوتکت برای بایمشار، ولی درشودبسیج توده ای استفاده می
(.۲۰۰۰،۱۷۹د)سیکینگ یرگقرارمی استفاده  

ع���ارای ایدئولوژی بوده خشونت ���نیست که فمشارکت درکمپین کنش بی برای ـ۱۷
هبی ویا متافیزیکی داشته باشندویا  اورهای مذ برخی از  و مردم عموم . برعکس نظرب
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ال هکسانی که در کنش بیحققین،م  ندرت مصالحه طلب می باشند.ه ب ستندخشونت فع
رهای متفاوتی دارند که هایی که درکنش بیآن تواند ها مییکی از آنخشونت فعال هستند باو

ن گونه خشونت متداول نیست. آگران بیکنش طلبی درمیان، اما مصالحهمصالحه طلبی باشد
ها آنفعال نیستند وخشونت طلبان درمقاومت بینویسد" بسیاری ازمصالحهلیکی میکه جرج 

(.۱۹۷۳،۵۷)لیکی که درمقاومت فعالند مصالحه طلب نیستند"  

ه ب را یچه روش دانند کهکنند نمیمیخشونت عمل به کنش بی کسانی کهبسیاری از ـ۱۸
نبش ضد جلتروینک، با مشارکت کنندگان در. یک استاد الهیات آمریکایی، وااندکارگرفته

تعداد  کهبودنویسد که " تعجب آوریمصاحبه کرد، او م۱۹۸۶ جنوبی درسالآپارتاید آفریقای
است  خشونتکنش بی هانام تجربیات عملی آن دانستند کهزیادی ازمردم به وضوح نمی

دادند شد، پاسخ میخشونت سوال میها درباره کنش بی(. زمانی که ازآن۴،۱۹۸۷")وینک
ای نگرفتیم. شارپویل م ونتیجهدیاجراکرمدت پنجاه سال ه ( برا خشونتکه" ما آن را)کنش بی

خشونت است" استفاده از ،ما ثابت کرد که تنها راه باقی مانده به ۱۹۶۰سال در
مه این (.۴،۱۹۸۷)وینک ا ه ها را تحت فشارقرارداد تا موثرترین ها زمانی که وینک آنب
 یستی طو�نیها به لدردوسال گذشته نام ببرند. آن را ها برای به چالش کشیدن دولتروش

ی، تحصن، وقفه کار، کارگران، کندخشونت اشاره کردند: اعتصاب کارهای بیاز کنش
اهرات کار، بایکوت اتوبوس، بایکوت مصرف دست کشیدن از کننده وبایکوت مدرسه، تظ

جاره، تخلف از ممنوعیت پرداخت نکردن ا دولت، منصوبانمراسم تدفین، نافرمانی ازدر
ادها درسواحل، لت، سرپیدو توسطآمیزمسالمت جلسات چی ازدستورات جداسازی نژ

وهتلرستوران اها   سربازان سیاه. این تعداد استراتژیها وها، دوری کردن از پلیسها، سینم
است که تنها دریک مبارزه در خشونتیبیشترین تعداد استراتژی بی ���� متفاوتای وریشه

ا همه ه کارتاریخ بشری ب ها دانشجویان وبقیه کسانی که مصاحبه اینگرفته شده است. ب
خشونت های بیه عنوان تاکتیکها رابنتوانستند این تاکتیکسیاه وسفید، کردند، اعم از

(۴،۱۹۸۷ردن لغت خوششان نیامد. )وینککار به شناسایی کنند وحتی ازب  

ت ا را تحهممکن است که آن بندنده کارمیها را بکه این روش نکته مهم این است که کسانی
 هادهد که اجراکنندگان این روشواین نشان می خشونت" نشناسندهای کنش بیعنوان "روش

اعتقاد داشته باشند تا بتوانند آن را با موفقیت اجرا کنند. ع�وه بر  خشونتتئوری بینباید به 
خشونت راعملیاتی کرده وتفاوت بین بیناسان باید قادر باشند که کنش بیجامعه ش آن،

آن را تحت  خشونت""بی کنش خشونت وخشونت را روشن سازند، فارغ از ا������
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آمیز نا باید بتوانند بین سخنان خشونتبشناسند یا نشناسند. جامعه شناسان مطمئ عنوان،این
  خشونت فرق بگذارند.وکنش بی

اوقات  غلببه رهبری کاریزماتیک ندارد. اخشونت برای موفقیت نیازـ کمپین کنش بی۱۹
هاتما گاندی ومارتین لوترتصاویر خشونتتصورعمومی از کنش بی  دکنکینگ را تداعی میم

همه اینای برای مبارزات بیهای تودهکه الهام بخش کمپین ها بسیاری از خشونت شدند. با
ا رهبرانی باخصوصیات کاریزماتیک بودند وبرخی های موفق بیکمپین خشونت فاقد رهبری

رهبران شناخته شده رزاتمبااز (۵۷۰،۱۹۹۷.)شارپای نداشتندحتی   

های متفاوتاستاندارد  
ه کارگرفته میفاوتی بهای متخشونت است��لبطه با تصورات غلط درباره کنش بیدر را

 هایاستاندارد مقایسه کنند واغلب اوقاترابارخشونت وخشونتهای بیکنش شود تا کارآمدی
ه عنوان ب شود.ه کارگرفته میخشونت ببیکنش  کارآمدی بارهرفی برای قضاوت درغیرمتعا

ه ازخشونت قبو���اراده خود به مردم ویتنام را با استفادمثال، شکست دولت آمریکا در
باره امی آمریکا در ویتنام، سوالی درشکست نظ ماجرایدر بگیرید.درجنگ ویتنام درنظر

تر مردم به این نتیجه عبارت دقیقه . ببارنظامی مطرح نشداتژی خشونتیی استرکارآ
جای ه ب نحوی بنیادی معیوب است وه استراتژی بعنوان یک ه نرسیدند که خشونت نظامی ب

ا دلیل شکست را شناسایی کنند، پرداختند ت ویتنامه خصوصیات کمپین نظامی آمریکا دربآن 
اهداف روشنی نداشت وبرای نبردکه، عملیات نظا ازجمله این قارن آماده نبود، های نامتمی 

شد وچند ر از جنگ حمایت نمیداخل کشوویا در موفق نشد مرکز ثقل ویتنام را شناسایی کند
یک شورش شکست  شاید تره عبارت دقیقب .حوصله این مطلب نیستدلیل دیگرکه در

ای برای انجام تغییرات سیاسی استراتژی بیهودهکه جنگ چریکی  چریکی دلیلی براین نباشد
ه سیاسی نشود، بتغییرخشونت بخصوصی موفق به ایجادطرف دیگر، اگرکمپین بی از .است

دلیل شکست آن، تمامی استراتژی آن کمپین بخصوص و جای شناسایی خصوصیات
رود. منطقی که فرض را براین بگذاردکه شکست یک مبارزه خشونت زیرسوال میبی
درباره مبارزات  )این منطق،استحاصل خشونت بیکند که استراتژی بیخشونت ثابت میبی

همین راستا، ه ( منطقی بروده کارنمیبار بخشونت برخی طور اساسی معیوب است. در 
منکر شده وبا توسل به موارد غیرمتعارفی ثابت  خشونت راتمایل دارند که قدرت کنش بی

یان خشونت یهودثال منتقدین معتقدند که کمپین بیعنوان مه حاصل است. بکنند که بی
قاومت احتمال این که مولی  ،آلمان نازی موفق نشد، ممکن است واقعیت داشته باشددر

ارهم به نتیجه میخشونت مثال منتقدین معتقدند که کنش بی عنوانه کم بود ویا ب، بسیاررسیدب
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ها ممکن است صحت کرد، هردو ایناتحاد شوروی کار نمیتالین هم درخشونت علیه اس
ت بسیاری حقیقاین موارد بسیارغیرمتعارف بودند ودر باید توجه داشت که ولی ،دنداشته باش

یی برای رد کردن کل موارد استثنااستفاده از غیر متعارف نیست.از شرایط سیاسی این قدر
موارد را برای این این نکته تاکید کنم که من این استراتژی غیرمنطقی است. بگذارید بر

کنم که ه این خاطرعنوان میبلکه ب ،را ایده آل معرفی کنمخشونت کنم که کنش بیعنوان نمی
های آن را درک کنیم.ها وتواناییه روشنی محدودیتب  

  واکنش به نارضایتی

 و عدالتی استتعدد و محتمل درشرایط سرکوب و بیهای میکی از واکنشکنش بی خشونت 
ها این واکنش دهد.نشان میاین شرایط ای فرضی را درهتعدادی از واکنش ۱نمودار شماره 

اهداف نظری دسته بندی شده یی مبارزات سیاسی را تر به پویاگاهی روشناند تا نبراساس 
 مشخص که مبارزات دقیقا در قالب یک دسته بندی خاطرداشته باشیمباید در تسهیل کنند.

روند.اوقات از آن فراتر می یاریگنجند وبسنمی  
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 مردم باید ،عدالتی صورت گیردقبل از آن که کنشی برای تغییرشرایط سرکوب ویا بی 
سایی نموده قابل قبول است شنارا تحلیل کرده وشرایطی که در فرآیند فرهنگی غیر وضعیت

ا همواز آن نام ببرند، آن چنین باید بر موانعی مانند ترس، برتری ایدئولوژیکی، بی ه
ه طورمعمول شامل این مرحله ب فائق آیند. ،میلیش از روی بیپذیر توجهی، جبرگرایی و

اهیشکل هاییندآفر ت، همبستگی، افزایش آگ هوی برای  های فرهنگیو ایجاد چارچوب گیری 
مقابله با برتری طلبی است.۱۳ زمانی که شرایط سرکوب وبیعدالتی شناسایی شده وغیرقابل 

ک واکنش این ی اقدام شود. برای تغییرآن ، ممکن است از طرق مختلفدوقبول خوانده ش
سرکوب  عدالتی کنند.وبی های تحت ستم اقدام به ترک محیط سرکوباست که گروه

هاجرت از ،استفاده اقتصادیعدالتی، انحصارسیاسی وسوءوبی کشورهای کمترتوسعه سبب م
یرتربوده جایی که فضای سیاسی اغلب فراگ شود،به کشورهای بیشتر توسعه یافته مییافته 
هاجرتکمتراست. پس ازجنگاستفاده اقتصادی وسوء های قابل توجهی جهانی دوم م

آهنین" صورت گرفت. هرسالاز ا هزار دص۱۹۶۰تا ۱۹۵۰های بین سال کشورهای "پرده  ه
هاجرتنفر آلمان شرقی را ترک کردند تا در غرب سکنی گزینند ها سبب ساختن . این م

هاجرت از برلین شرقی  ۱۹۶۱قی در سال وسط دولت آلمان شردیواربرلین ت شد تا جریان م
نحو موثری ه ب ۱۹۸۹خروج از برلین شرقی را تا سال این اقدام  به غربی  را متوقف کند.

هاجرت تسهیل شسیاست رسمی آلمادراین سال،  متوقف کرد. د. ع�وه ن شرقی در مورد م
هاجرتی سبباین که تسهیل سیاستبر هاجرت بیشترشد،  های م تشویق شهروندان به م

هاجرت ماتیک آلمان غربی در دفاتر دیپل. افزایش یافت ۱۹۸۹درسال قانونی نیزهای غیرم
ام هزاران شهروند آله برلین شرقی، بوداپست، پراگ، و ورشو ب مان شرقی که علت ازدح

اهان خروج از کشور ن مرز خود پس از آن که مجارستان با گشود بسته شد. ،خود بودندخو
آهنین را کنار زدبا اطریش  هاجرین ،پرده  افزایش  ۱۹۸۹درتابستان ازآلمان شرقی تعدادم

اهالی آلمان شرقی ای یافت.سابقهبی  ه غرب میطریق مجارستان بروزانه از هزاران نفر از
هیرشمن ۱۹۹۳(.۱۴ واکنش دوم گروه تحت ستم میتواند به  گریختند )بلیکر۱۹۹۳،۱۰،۱۳و

 توسط افراد تحت ستم و هااین مقاومت اشکال مختلف باشد.دروصورت مقاومت روزانه 
شود بوده وسعی می صورت مخفیانهبه گیرد وقدرتمندان درسطوح محلی صورت می علیه

، ۱۹۹۰، ۱۹۸۹،  ۱۹۸۵، جی سی اسکات، ۱۹۸۹جلب کند)دریک  را که توجه کمتری
که قدرتشان  زنندها میه این گونه مقاومتدست ب کسانی (.۱۹۹۷، تاکستون۱۹۸۶کرکولیت 

 گیرشدنازعواقب در سیاسی متداول دسترسی ندارند و هایو به فعالیت استکمتر
ها ه لحاظ تاریخی، این گونه مقاومتب .هراس دارندعلنی نیزهای سیاسی غیرسنتی ودرکنش

صورت مخالفت ه درمخالفت با زمینداران ودرجوامع کشاورزی ظهورکرد وتا دوران جدید ب
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های ی انواع مقاومتهایی برامثال. ادامه یافتسازی وتحمیل کاپیتالیسم کشورهای با فرآیند
اقع گزارش کردن ویا پرده پوشی کمتر از و : شودمی شاملمواردی از این قبیل را روزانه 

مقامات خدمت وظیفه، ترورشخصیت فرار از مالیات، فرار از باره برداشت محصول،در
های ها گرایشاین کنش. های دولتیسیاست به اعتنایی متظاهرانهترویج شایعات و بی دولتی،
اهی این از اگرهر ولی ،ندطق درارتباط نیستمناهای مشابه درسایردارند و با کنشمحلی  گ

اهد بودهای سیاسی علنیهم بپیوندند، نتیجه آن جنبشه زات بمبار .ترخو  

شی سیاسی باشد که ع�وه بر صورت کنه ممکن است ب های تحت ستمگروهسومین واکنش 
ایجادهمبستگی وساختارسازی، فراتررفته واقدام به سازماندهی وبسیج حداقلی برای 

های متداول سیاسی  های سیاسی ممکن است درخارج ازکانال ماندگاری خود میکنند.۱۵ کنش
بخش اعظم علوم سیاسی ا هنباره آکه مطالعات در های سیاسی سنتی. فعالیتصورت بگیرد
بیانیه،��بیهایی مانند رای دادن، برگزاری رفراندم، انتشاردهد شامل کنشرا تشکیل می

هایی ازنظرسیاسی بین  امه دعوی میباشد.۱۶ دراغلب کشورهای دمکراتیک تفاوت گری واق
ه بامکانات وجود دارد ونتیجه آن تبعیض سیاسی است. های مختلف ازنظراستفاده ازگروه

هاف نشان میعنوان مثال جی ویلیا ی آمریکا که یکی سیستم سیاسدهد که چگونه م دام
هاف ۲۰۰۲(.۱۷  های دنیا است، تحت تسلط گروهی نخبه قدرتمند است. )دام ازبازترین سیستم

برطرف  های سیاسی سنتیاستفاده از کنش های خودرا بازمانی که مردم نتوانند نا رضایتی
.آورندروی می کنش سیاسی معمولهای غیراده از روشاستفسوی ه ب ،کنند  

تر، دارای مقررات ه عبارت دقیقوب است های سنتی سیاسی معینه نتیجه کنشحالی کدر
، پایعبارتی دیگره معین بوده وبنتی ناهای سیاسی غیرسهای تجویزشده است، کنشوشیوه

وهای سیاسی بین نیرهای رقابت کردونتیجه آن راعمل باشدرات موجود نمیبند قوانین ومقر
های غیرسنتی درذات نامعین ومختل کننده قدرت سیاست(. ۱۹۹۴کند)باندمخالف تعیین می

 هم زنندگی خودراعدم قطعیت وخاصیت برسنتی های سیاسی غیرها است. زمانی که کنشآن
اهنگ شده هرات بشوند، مانند تظاهای سیاسی سنتی تبدیل میکنش دهند وبهازدست می ت هم
اهش مینگتن، تاثیرگذاری آنمرکز واشدر شده ومنظم یابد. ها برای ایجاد تغییرات ک

باشند.خشونت میباروبیهای خشونتهای غیرسنتی دونوع بوده وشامل سیاستسیاست  

وی نیرفیزیکی ویا تهدید به استفاده از نیرویه دنبال استفاده ازکنش سیاسی توام با خشونت ب
اهداف سیاسیانسانفیزیکی علیه  شامل  بارهای خشونتاست. کنش خود ها برای پیگیری 

ربایی، حمله، تجاوز، شکنجه، آتش زدن، قتل، ترور، هایی مانند: زندانی کردن، آدمروش
ان هوایی و حمله مسلحانه است.  مقایسه بادر هاالبته درطول تاریخ دولت بمب گذاری، بمبار
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 من (.۱۹۸۵،۱۹۹۲، تیلی ۱۹۹۴استفاده کرده اند)رومل ر بیشترازخشونتگران بسیاچالش
ازخشونت را سرکوب واستفاده ازخشونت  با استفاده هادولت وتهدیددراین بررسی، اجبار

های ظلم دیده را کنش سیاسی خشونتآمیز میخوانم.۱۸ کنش بیخشونت راه  توسط گروه
انحصارگری ویا سوء عدالتی، نش نشان دادن به شرایط سرکوب، بیدیگری برای واک

ه های سنتی سیاسی بکنش خشونت آمیز در خارج از کانالاین کنش مانند  استفاده است.
ها را با کند وانسانازخشونت استفاده نمی ولی ،پیوندد ونتیجه آن معین نیستوقوع می
روش را که در ۱۹۸ ،خشونتسیاست کنش بیکند. جین شارپ درشونت تهدید نمینیروی خ
شار های متعدد دیگری نیز از زمان انتروش کند.شده، معرفی می گرفتهه کاریخ بطول تار

یند توسعه ازآن جایی که فرآ .شده است شناسایی واجرا کنونتا ۱۹۷۳این کتاب در سال 
خشونت های بیروش تعداد لذا ،حال گسترش استهای جدید مرتبا دروکاربری روش

: روشکندرا درسه دسته گسترده جمع بندی میخشونت های بی. شارپ روشنامحدود است
های روش از .خشونتبی های مداخلهی نافرمانی، روشهاوشهای اعتراضی وترغیب، ر

یختن ، برانگرضایتی������، نشان دادن ابعاد ناافشا  برای اعتراضی وترغیب
کردن عدم غالب شدن برترس وتسلیم وافشا های سوم، حمایت عمومی و یا حمایت طرف

اعتراض،  :شاملها روشاین دسته از  هایکنش .شوداستفاده می مشروعیت دولت
اهرات، راه  هانمایش جمعی پ�کارده دادن و، بیانیهای عمومیرانیپیمایی، تجمع، سخنتظ

هم زدن وضع موجود وتضعیف ه ی بنافرمانی برا هایاز روش .است ومراقبت وهشیاری
ها شامل: بایکوت، اعتصاب، شود. این دسته ازروشاده میومشروعیت دولت استف قدرت

شود. از های مدنی میوسایر نافرمانی ازپرداخت مالیات وخدمت وظیفه دداری علنیخو
هم زدن ��شبخشونت برای های مداخله بیروش های مداوم برای تحت انقیاد کشیدن مردم ه 

اعتصاب وجلوگیری از خشونت، های: تحصن، خرابکاری بیوشامل روش استفاده می شود
ادهای موازی  صره، اعتصاب غذا، اشغال اماکنورود دیگران به محل کار، محا وتشکیل نه

شود.می  

ه لحاظ ب کنش سیاسی سنتی وکنش سیاسی غیرسنتی بین انواع مقاومت روزانه،در چهاگر
اهم اتفاق میآن که دهدمینظری فرق گذاشته شده، ولی تجربه نشان   هایمقاومت افتند.ها ب

ه گذشته است که حاصل آن بدر های اجتماعیدامات وکنشاغلب متشکل از اق روزانه
اهر می سیاسی هایصورت کنش در  های سیاسی سنتیکنش وبه این ترتیب شودعلنی ظ

ه اغلب اوقات بخشونت بار وبیهای خشونت. کنشدنشوفضای سیاست غیرسنتی وارد می
گ عمل می اهن هم آیند میدر ایه هم پیوستهصورت زنجیره به ومع���مبارزات ب کنندطور
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ا همه اینخشونت کمتر متمایل می به سمترخشونت بیشتکه از ا همان گونه که �� شوند. ب ه
د.ها باید تمایز بین انواع مبارزات را تحلیل کربرای درک بیشتر پویایی رقابتاشاره شد،   

جهان سومرقابت سیاسی در  
به توان ، مینیمه دوم قرن بیستمجهان سوم درهای سیاسی درجانبه به رقابتهی همهبانگا
 پی برد. ،گرفته بودندها مورد استفاده قرارهای غالب که برای چالش دولتروشجهت تغییر

بخش یسم الهامئمائو ،لنینیسمـ  ، مارکسیسم۱۹۷۰های تا سال ۱۹۴۹�����چین درسال 
بود که برای به چالش طلبیدن هایی مدلی برای روشوبارها وسایرمبارزات خشونتشورش

 -لنینیسم ـ(. استراتژی مارکسیسم ۱۹۹۴شد)کالبورن گرفته میه کارها درجهان سوم بدولت
سازمان سیاسی دهقانان را تبدیل به سیستمی نظامی برای پیگیری جنگ طو�نی یسم ئمائو ،

مختلف ازبین می درمناطق های محلی کنترل دولت راعملیات چریک علیه دولت کرد. مردم
رای توسعه های مسلح باز نیرو د وکرزی میریوساختارسیاسی خود مختار را پی برد

العاده زیادی ستراتژی اثر فوقشد. این اها استفاده میمحدوده تحت کنترل چریک
هوشی مین درویتنام  تو����بیونی چونو  جهان سوم داشتهای انق�بی دربرجنبش

اجرا ه وب ا بسط یافتآفریقریکای �تین و آمیرکال کاربال درگوارا درآموچهوفیدل کاسترو
ها����بی که توانسته باشند با موفقیت جنبش۱۹۷۰های سالگذاشته شد. اگر چه از

ولی این بدان  ،است هکمتر وجود داشت ،یکی استفاده کنندهای چرجنگ هایاستراتژیاز
وجود نداشته است، ۱۹۷۰های یچ شورش موفق چریکی از اواخر سالمعنی نیست که ه

اهد مث وهمچنین این بدان  ۱۹۹۰های ال، موفقیت طالبان در نیمه سالش درافغانستان است 
سلحانه ه����بی مبخش جنبشالهام، مائویسم دیگرلنینیسم ـمعنی نیست که مارکسیسم 

اهد مثال آن مبارزهنیست و های انق����لح کلمبیا، ارتش نیرویپرو، "راه درخشان" در  ش
بته منظور این هم نیست که ال .ئیستی در نپال استنوین مردم در فیلیپین وشورش مائو

زادی های ارتش آاز تاکتیک مثال عنوانه توان بخشونت" کم رنگ شده است ومی "اسطوره
همچنین منظور  بخش ایرلند و ای، تی، ای درباسک وجنبش آزادی بخش فلسطین نام برد.۱۹ 
ا همه  اهش یافته است.۲۰ ب های خشونتبار درجهان سوم ک این نیست که به طور کلی درگیری

دراواخرقرن  کشید،می در کشورهای جهان سوم به چالش را هاهایی که رژیمها شیوهاین
که با موفقیت های خشونت باروروش ریکی مسلحانههای چشورش پیدا کرد.بیستم تغییر

هش یافته وحال آن که استراتژیها را به چالش بکشندرژیم خشونت برای ی موفق بیها، کا
های ساختاری وقانونی  درهمآمیزی فرآیند ها افزایش یافته است.۲۱  به چالش کشیدن رژیم

مک کرد  هاوتوسعه آن هاسازی دولت. فرآیند ساختاردراواخرقرن بیستم به این روند ک
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موازنه قدرت  ه کارگیری خشونت، به تغییرها بر تکنولوژی بچنین افزایش انحصاردولتوهم
مک کرد. در  نیروهای مسلح شورشیها وبه ضررسود دولته ب در بسیاری از مناطق ک

حاصل افزایش ظرفیت  ،خشونتبی خشونت بهب تغییر محسوس روند مبارزات ازغر
خود  تحت کنترل خشونت سازمان داده شده در محدودهحصارها برای سرکوب واندولت

ها اخیرا در کشورهای دولت یندی موازی نیزبرای توسعه قدرت(. فرآ۱۹۸۵،۱۹۹۲بود)تیلی
روهای  غیرمنظمشدت ه اگر چه در مقایسه با غرب ب .جهان سوم اتفاق افتاده است است. نی

برای استراحت،  امن ستیکی ولجیگاه برای توفیق درعملیات خود نیازبه پاشورشی مسلح 
ها را . زمانی که دولت همه محدودهوبار، تسلیح مجدد وآموزش نظامی دارندتدارکات خوار

هگاه نداشته وطبعا امکنترل می کان پیروزی شورش کند، شورشیان امکان پیدا کردن پنا
اهش می ه .(۱۹۹۴، زونس۱۹۸۹، گودوین و اسکوکپل۱۹۶۷یابد)دبریمسلحانه ک نوز البته 

های کلمبیا ها نیستند، مانند جنگلتحت کنترل دولتمناطق زیادی در دنیا وجود دارند که 
رمه، کوهستان ع�وه برآن  مجمع الجزایرفیلیپین وپاپوا گینه جدید.ای پرووافغانستان وهوب

های۱۹۹۰درلیبریا، زئیروسومالی  کشورها نیزممکن است فروبپاشند، مانند آنچه درسال
ها برای نفوذ وکنترل مناطق مختلف کشور  ها توانایی دولت ا همه این اتفاق افتاد.۲۲ ب

طور کلی افزایش یافته است.ه جهان سوم در نیمه دوم قرن بیستم ب کشورهایدر  

 ضد کارگیری خشونت وگسترش آموزش نیروهایه ب زمینههای پیشرفته درتکنولوژی
 نفعه مسلحانه بین دولت وشورشیان بمبارزه در سبب شده است که موازنه قدرت شورش
های برای نبرد با چالش هاتوسط دولت های جنگی محدودتوسعه روش هم بخورد.ه دولت ب

�����انی غیرواقعی، ترور، ایدایش خبرگانی درزمینه پروپاگاندسبب پخشونت بار
ان هوایشکنجه وجابجا کردن اجب های ی هدفاری طرفداران بالقوه مخالفین وهمچنین بمبار

های مرگ ویا به عبارت دقیقتر  های محدود نظامی شده است.۲۳ ظهورجوخه منتخب ویورش
روهای امنیتی هستند، هزینه چالشهای شبه نظامی که وابسته به نگروه های خشونت بار را ی

مدرن روش های گران برای مبارزه با دولتکه چالشافزایش داده است. درمجموع زمانی 
ها بعید افتند که امکان برد آندر دام خشونتی پیچنده وپرشتاب میگزینند، میبر مسلحانه را
(.۱۹۹۹س وکورتز، زون-۱۹۹۴،۱۹۹۹زونس۱۹۹۸،۱۹۹۶است)تارو  

ز اترها برای برخی از مقاصد آسانها مصارفی چندگانه دارند، اما استفاده ازآنتکنولوژی
ی خشونت ممکن است برای دولت رگیه کارهای مدرن بحالی که تکنولوژیبقیه است. در
ارتباطی ممکن است برای بازیگران غیر ترهای جدیدگران باشد، تکنولوژیمفیدترازچالش

 ۱۹۹۹ ،۱۹۹۶،مارتین ۱۴فصل ۲۰۰۰گران باشد)اکرمن ودووالدولتی مفیدترازسرکوب
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مهیزیون، رادیو وروزناای ومتمرکزسنتی مانند تلوهای تودهرسانه(. ۲۰۰۳مارتین و وارنی
ویه وکوچکی از یک س هم این است که گروهکنند وعلت آنجمعی را ترویج می ها، انفعال

اد)رهبران دولت به توده توانند برانتق����ات واخبارمی های بزرگ(یا شرکت هاافر
های جدید ر، تکنولوژیوآن را کنترل کنند. ازطرف دیگ اعمال نفوذ کرده مردم

های بزرگ ها وشرکتوبرای دولت استق��بیشتری یافتهمتمرکزنترل کدربرابروغیرمتمرکز
ر داخل ارتباط بین شهروندان را د امکانها . این تکنولوژیها مشکل استسانسورکردن آن

اهم می  برای کنترل ارتباطات ضعیف شده هاتوانایی دولت کنند.وخارج از کشورها فر
اه، های موج کوترادیو شده است.ترترسوتکنولوژی ارتباطات غیرمتمرکز، ارزان وقابل دس

های موبایل، اینترنت وپست های فاکس، تلفننوارکاست، نوار ویدئو، ماشین
هوادارانشان الکترونیکی)ایمیل( توسط بسیاری ازفع�� های بی در جریان شورش و

های غیرمسلحانه دراواخر قرن بیستم به کارگرفته شد.۲۴ البته  خشونت، برای تبلیغ شورش
 ولی بسیج طرفداران ،تهای غیرمسلحانه ضروری نیسها برای وقوع شورشاین تکنولوژی

دگرگونی  دراواخرقرن بیستم رسد کهه نظر میب .کندلب حمایت دیگران را تسهیل میوج
در انتق����ات ه کردن زمان وفضا وسرعت دادن به درتک������ات سبب فشرد

امکان دگرگونی سریع  (.۱۹۹۵، هلد۱۹۸۹،هاروی۱۹۹۰اطراف جهان شده است)گیدنز
ذشته گدهه چند ازبیشتربسیار مرزهااز خارجانتقال اط��ات وشناسایی مردم دردرجریان 

شبکه طرفداران فراملیتی المللی، مخاطبان بین افزایشتوسعه و سبب هاونیاین دگرگ .است
برای  هااست. این پیشرفتمدنی جهانی شده  های اجتماعی فراملیتی وجامعهونیزجنبش

نقش  تواننددرخارج کشور می هاآن متحدین با نفوذ زیرا ،ای دارنداهمیت ویژه هاجنبش
همی خشونت بازی کنند.های بیگذارشورشدر  م  

یق توسعه وتعمنشان از ،یدندهای فراملیتی که دراواخرقرن بیستم مانند قارچ روئجنبش
اهمیت دارد که جامعه مدنی جهانی دارند.  ظهورجامعه مدنی جهانی ازاین نظر

از ها وکسانی که ند که به غیردولتینکای راعرضه میهای سازمان داده شدهزیرساخت
ا همکاران خود دهد های بزرگ نیستند اجازه میوابستگان شرکت که مداوما ب

ها ولتهای عظیمی بین قدرت ددرسایرکشورها رابطه برقرارکنند. درحالی که تفاوت
ظهور  های بزرگ ازیک طرف وبازیگران جامعه مدنی ازطرف دیگر وجود دارد،وشرکت

ها را افزایش میبالقوه آن توانمندیجامعه مدنی حداقل امکان رساندن صدای مظلومین و
 را های ملی ومحلیالشچ امکان جهانی شدن ،های فراملیتیه شبکهگسترش دستیابی ب دهد.

اهمواری درپیش است. گرچه دهد،افزایش می که از  فعالینی، عبارت دیگره ب هنوزراه ن
ه ب که مبارزه را ن داده شدهارچوب والگوی سازما، چندکنمحل مبارزه نقل مکان می
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. کنندهای دوردست منتقل مینی کوتاه، به مکاندر زما اندصورت مدلی پیش ساخته درآورده
سیت، طبقه، نژاد تجربه، آموزش، جنهای عمیقی بین مردم ازنظرتفاوت با آن که البته

ذهب وجود دارد، اهم می اقلظهور جامعه جهانی مدنی حد وم سازوکاری را برای مردم فر
ها شناسایی نموده وبا این تفاوت را هاه روشنی سخن گفته وآنها به این تفاوتدربار آورد تا

روبروشوند تا جوامع خود را بیشتر بشناسند)اسمیت ۱۹۹۷،۱۹۹۸(.۲۵ جامعه مدنی جهانی 
 . ع�وه برآن آورده وجود میها بابرازآنها ونیزها وفعالیتدرباره ایده فضایی برای بحث

های ارتباطی ایجاد حلقه ،های جنبش اجتماعیسازمانو هاجنبشهوادار های فراملیتیشبکه
 دست بیاورند.ه ملموسی را از خارج بهای ستم دیده بتوانند حمایت کنند تا گروهمی

هوادارجنبششبکه ها را ها وگفتمان مشترک آنها، بازیگرانی هستند که ارزشهای فراملیتی 
های ����ات وخدمات درباره فعالیتهم پیوند داده ودر سطحی بین المللی به تباه ب

ای جنبش هنخصوص سازماه ها وباین شبکه (.۱۹۹۸پردازند)کک وسیکینکمشترک می
های برای ایجاد تغییرات اجتماعی ازطریق کانال فعال هستند که یاعضای ، دارایاجتماعی

 چنینهمها . آن(۱۹۹۷کنند)اسمیتت�ش می های مختلفدر کشور سنتی ویا غیرسنتی
را  گرانتا نارضایتی چالش دهندرا بزرگ جلوه میها درداخل کشورگران توانایی چالش

منابع وحمایت خارجی را المللی منعکس کرده ودرنتیجه احتمال استفاده ازسطح بین در
ه این د، بنهای مردم تحت ستم ممکن است اثری بومرنگی داشته باشچالش افزایش دهند.

ه طورغیرمستقیم از طریق کراتیک بهای غیردمگر درسیستمهای چالشترتیب که جنبش
، جنبشآورندبرکشورهای خود فشار وارد میهای اجتماعی بین المللی وابستگی به جنبش

اهم میالماجتماعی فراملیتی زمینه فشار بینهای  آورند تا للی را بردولت مورد نظر فر
(. زمانی که ۱۹۹۸،۱۲،۱۳)کک، سیکینک، مخالفین به تغییرات مورد نظر خود دست یابند

المللی، کمپین ی بینهاکنفرانس هاویابد، کنش گران به رسانهدرداخل افزایش میسرکوب 
اهی جنبشه د.آورنمی رویکشورهای اعتراضی خارج ازاینترنتی وکنش و  های اجتماعیمر

ه موازنه قدرت بتغییر که حمایت طرف سوم از مهم استازاین نظربسیار های فراملیتیشبکه
اهمیتگران مبارزات بینفع چالش های ساختاری دگرگونی حیاتی دارد. یخشونت 

حقوق بشرشد  المللی دربارههای اصولی جامعه بیننگرانی سبب رشد اواخرقرن بیستمدر
استراتژی برای تغییرات عنوان ه خشونت بدرباره عواقب استفاده از هاتردید چنینوهم

المللی نسبت به مسئله حقوق های گسترده بیندرحالی که نگرانی .اجتماعی را افزایش داد
های درعین حال تا قبل ازسال گردد،برمی۱۹۴۸بشر درسال  ��� جهانی حقوقبه اعبشر

، نگرانی مشروعی برای مردم شهروندان یک کشور، این ایده که حقوق بشر۱۹۷۰
های بقیه کشورها محسوب میشود، رادیکال به نظرمیرسید)کک وسیکینک۱۹۹۸  ودولت
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های زیادی نسبت  های اجتماعی بینالمللی نگرانی هوادارفراملیتی وجنبش های  ،۷۹(.۲۶ شبکه
ه دولتی کغیر المللیهای بینتعداد سازمان۱۹۹۳تا ۱۹۷۳مسائل حقوق بشردارند. ازسال  به

عی هواداری می به ۴۱رهستند از کنند ونگران مسئله حقوق بشاز تغییرات اجتما
ها لی حقوق بشر، نه تنها خشونت دولتالملهای بین. سازمان(۱۹۹۷،۴۷رسید)اسمیت۱۶۸

ی مبارزه خشونت برا، بلکه مقاومت بینمایندا�مکان ازآن جلوگیری میحتیکرده ورا افشا 
کنند.با سرکوب را نیز ترویج می  

المللی است که ی حقوق بشر، سازمان عفوبینهای فراملیتیکی از با نفوذترین واولین سازمان
مک تاسیس شد و ۱۹۶۱درسال  سایر نقض حقوق بشردرازمردم یک کشور کند تامیک
، البته اگرا���ق بشرازنقض حقوها رسانه پوشش خبری بر�� آگاه شوند.ها کشور

شونت خدمت گرفته است که برجنبه انسانی خه الملل تاکتیکی را بعفوبین پوشش بدهند،
کند که قربانیان نقض حقوق شن میاین مطلب را رو تر،رت دقیقعباه کند، بها تاکیدمیدولت

 اند.وعضوی از یک خانواده ره، پیشینهکه هرکدامشان دارای نام، چه هایی هستندبشرانسان
تا این  کندبشردرمورد افرادعادی تمرکزمی های نقض حقوقبرپروندهالملل عفوبین براینبنا

 این اتهام مبرا کند کهرای این که خودرا ازالملل ب. عفوبینقربانیان را به عموم بشناساند
، هرماه یک مورد کنددئولوژیک تعقیب میایتره خاطر اهداف وسیعحقوق بشر را ب
ک مورد ازجهان دوم ویک مورد ازجهان سوم را انتخاب می جهان اول،اضطراری از کند ی

های بیروش ه جای خشونت ازب کند کهکه تنها مخالفینی را انتخاب می جاست وجالب این
، اسکوبل و ۱۹۹۸کینککنند)کک وسیات سیاسی استفاده میخشونت برای پیشبرد تغییر

(.۱۹۷۴وایزبرگ  

تشکیل شد و  ۱۹۸۱المللی است که در سال وه دیگرحقوق بشر، بریگاد صلح بینیک گر
هی" است.پیشگام تاکتیک فعا�نی که توسط دولت این ترتیب است که ه این تاکتیک ب "همرا

 شوند.مانند سایه تعقیب میالمللی ی ازداوطلبین بینشوند، توسط تیمد به سرکوب میهدیت
اهی بریگاد صلح  همر ین اشکال شامل: اسکورت ، اشوددراشکال مختلفی اجرا میتاکتیک 

اهی ساعت شبانه روز، حضوردردفاتر سازمان۲۴���� همر های سیاسی مورد تهدید، 
اهندگان ویا ناراضیان سیاسی  المللی در ه عنوان ناظربینوخدمت ب دربازگشت به وطنپن

ادهای کنش جمعی می اهی برایروید شده است که دولت بنا تصور نشود. منطق تاکتیک همر
ج افشا شود، برای این که ها برای دنیای خارهای آنکه فعالیت های مرگ مایل نیستندوجوخه
مکمطلاثری نا کی گذارد. حضورفیزیها میی آنالمللهای خارجی ومشروعیت بینوب برک

المللی برای جوامع بین شود ودرصورت وقوعخشونت میداوطلبان بریگاد صلح مانع وقوع 
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های صلح غیرمسلح هستند ومقاومت بیگردد. بریگمی ءافشا  خشونت را برای مقابله بااد
 موزشزمینه آها هستند دره درگیرمبارزه با دولتکنند ومردمی را کسرکوب ترویج می

اهونی واگورنرسانندخشونت یاری میبی هایروش (.۱۹۹۷)م  

مردم فاقد نماینده در منافع برای دفاع از۱۹۹۱نماینده، درسال سازمان مردم بدون 
ان ملل تاسیس شد. این مردم تحت ستم معم�� المللی مانند سازمهای اصلی بینسازمان

 وخود که علیه نقض حقوق بشر ییهابومیان واقلیت ها را نمایندگی کند،تی ندارند که آندول
هنگی مبارزه می دم هستنداز کنندمختاری سیاسی وفر زمان مردم بدون  .جمله این مر سا

المللی ماسی، قوانین بینزش، آموزش دیپلهای آموای را در زمینهخدماتی حرفه ،نماینده
دهای دم کند وع�وه بر می عرضه حفاظت محیط زیستو کراتیکحقوق بشر، ساخت نها

ه عنوان خشونت و ردخشونت وتروریسم بآن، یکی ازاصول منشورسازمان، ترویج کنش بی
شوند باید به اصول ه میی که به عضویت سازمان پذیرفتاست. مردمابزاری برای تغییر

بوط به خودمختاری ل مردرمسائ نتیجهبند باشند ودرخشونت پایمبارزه بی دیسیپلین
بوده است، سازمان بر همراه آمیزهای خشونته لحاظ تاریخی با استراتژیه بگردانی کوخود

بشری،  های حقوقسازمان براین،بنا فشارد.خشونت برای تغییرسیاسی پای میاستراتژی بی
ان نقض قربانیدهند وهمچنین تنها ازنمی ها را ارائهمبتنی برخشونت دولت مدارک تنها

های ه جای استراتژیب نیز خشونت راژی بیبلکه استرات، کنندحقوق بشر حفاظت نمی
همزمان با کوب سیاسی درسراسر جهان ترویج میمبارزه علیه سرباردرخشونت کنند. 

خشونت المللی، شناسایی قدرت کنش بیجامعه بینافزایش شناسایی نقض حقوق بشر توسط 
رهای جهان سوم  وتمایل برای شکستن چرخه خشونت نیزتوسط کارشناسان وفع���رکشو

اهی رشد یافته است که این نوع  افزایش یافته است.۲۷ درباره مبارزات مسلحانه این آگ
نهایتا برای این که و انجامدای ممتازمیتازی طبقهخشونت وپیش مبارزات اغلب به تشدید

اهی  دست آمده است، باید به خشونت متوسل شد.ه طریق خشونت بچه ازمحافظت ازآن آگ
یمی در های عظبارسبب جابجاییکه گسترش یافته این است که مبارزات خشونت دیگری
روهمچنین نظاره و گناهتلفات جانی در بین مردم بی های اجتماعی ومحیطی ونیززمینه گ

اعی وسقوط اعتمادی اجتمبی مدتی مانندشود ونیزعواقب منفی درازافراد درگیردرمبارزه می
اهد دا����وهدربر راگری اقتصادی وافزایش نظامی از  ، تعداد بیشتری ازمردمبرآن خو

ها شامل: عدم ، این برتریشوندآن آگاه می هایبرخی ازبرتریخشونت وقدرت کنش بی
هیا کردن زمینه مشارکت قدرت وتمرکز ها است های مختلف جامعه درچالشی بخشاکثرحدم

وانند نظم سیاسی جدیدی دردوران تدهد که مردم میاین ایده را گسترش می ��وه برآن،
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 وجود بیاورنده از ویرانی نظم قدیم ب این نظم جدید را پس جای این کهه مبارزه بیافرینند، ب
(.۱۹۹۹ وکورتز۱۹۹۴زونس -۱۹۹۰،۳۸)شارپ  

همبخش عمده چرخه جنگدر حالی که  ها یکی توسط دولتچر چنین ضدهای چریکی و
د شورشیان انق�بیون را اتحاد شوروی وچین وضگذشته ه عنوان مثال، دربد، شونهدایت می

طرف منابع ها درجهان سوم بیشتر ازپس ازجنگ سرد، چالش کرد.راآمریکا حمایت می
های فراملیتی ها، شرکتاگر دولت شوند.فراملیتی پراکنده وغیرمتمرکزحمایت مالی می

ی پول وبانک جهانی ومرکز المللمانند صندوق بینالمللی کاپیتالیستی های بینوسازمان
اجتماعی فراملیتی در های نمایندگی می کنند، جنبش جهانی ش������ا ،تجارت جهانی
����  ها به جهانی شدنواکنش کنند.دگی مینماین را از پایین جهانی شدن ،هاواکنش به آن

خشونت را تا بیمتقابل وعمد ی، نیرویوحال آن که جهانی شدن ازپایین خشونت نیستبی ذاتا
وارد  باشند،بهره کشی میهانی شدن از با���اغلب توام با خشونت وهای جعلیه محرکه

شدن ازپایین، علیه خشونت  نویسد" عمده انرژی جهانیکند. آن گونه که ریچارد فالک میمی
 متکی بر هاین تاکتیکبرده کارطور بنیادی از به گری جهت داده شده است وبونظامی

 خشونت متقابل خودداری میکند)فالک۱۹۹۵،۲۱۹(.۲۸

آمده ه سرمارکسیسم بهای انق�بی برای تغییرسیاسی ملهم ازفارغ از این که دوره خشونت
هم آورده، مشک��ویا نیامده باشد،   به قوت خود باقی است که از جمله که انگیزه آن را فرا

برابری بین ونا تصادی کاپیتالیستی، پدرسا��اق سرکوب سیاسی، سوء استفادهتوان ازمی
هایی ���، در چند دهه گذشته، چالش در واکنش به این نام برد. شمال وجنوب را
ورهای توسعه نیافته وغیر های جمعی بیبااستفاده ازکنش خشونت ازناحیه ستم دیدگان درکش

ل متفاوتی مانند حقوق بشر، حقوق ها مسائلشاین چا کراتیک جهان گسترش یافته است.دم
برخاسته از  ند وکنزنان، حقوق بومیان، توسعه پایدارومسائل محیط زیست را مطرح می

که هدف  درحالی کنترل کند.را  هاآن توانداست که دولت نمی از جامعه هاییبخش
در گرهای چالشکنترل کشوراست، هدف جنبشگرا، اغلب کسب قدرت وهای خشونتچالش

بخشی ، کسب قدرت ویا تسلط انحصاری برشورهای جهان سوم دراواخر قرن بیستمک
فضای سیاسی  ها وایجادحا، محدود کردن اقتدارگرایی دولتبلکه ترجی ه وازسرزمین نبود

اهداف از امکان دست اجتماعی وسیاسی بود. زمینههمه گیرتر وتوانمندتر در رسی به این 
خشونت مسلحانه است.تر ازمیسرتر وسریع ،وسط شهروندانخشونت تطریق کنش بی  

سیاسیه عنوان یک استراتژی برای تغییرتروریسم ب  



 26 

��وه بر"قدرت مردم"، توانایی به کار گیری تروریسم درسطح جهانی۲۹ نیزبه عنوان 
های فراملیتی طی و رشد شبکههای ارتبااز پیشرفت تکنولوژی روشی برای مبارزه سیاسی،

های بزرگ نیستند. با ها وشرکتدولت کامل ها تحت کنترلاست. این تکنولوژی بردهسود
که  مواردی، مگردرانجام تغییرات سیاسی داردها تروریسم سابقه بسیاربدی درهمه این
سمبولیک  تواند ارزشیالبته تروریسم می .ای بوده استانواع مبارزه سیاسی توده همراه با

زمانی که  عین حال،، ولی دری جمعی انبوه داشته باشدهانشوترویج ک هویت سازیدر
م اقبال عمومی به تروریسم دلیل عده گران بویا چالش گیرندها از تروریسم بهره میچالش

ها بعید است. درحقیقت تفاوت اصلی بین "جنگ مردم" آورند، امکان موفقیت آنروی می
به کنش جمعی  است که اولی و"قدرت مردم" از یک طرف وتروریسم از طرف دیگردراین

ها وابسته است ودومی نیست.انبوه و حمایت آن  

 نتیجه
ای دهصورت الگو وپدیه خشونت ب، کنش بیاواخر قرن بیستم در توان نتیجه گرفت کهمی

این با استفاده ازو تغییر داد هارا برای مبارزات سیاسی موفقجهانی درآمد وکیفیت روش
ا همه  د.کراتیک به انجام رسانافته وغیردمکشورهای توسعه نیدروش مبارزات موفقی ر ب

 عواملی قرن بیستماواخراز تاریخ ببینیم.است که این روند را بخشی از سیر ها اشتباهاین
ت هم دادند که   آینده را تسهیل کنند.خشونت درممکن است، دگرگونی کنش بیدست به دس

ر اواخازشورش غیرمسلحانه درکه با استفاده رغم تغییرات سیاسی عمیقی ، علی��وه برآن
 ،ایجاد تغییراتخشونت نه نوشدارواست ونه همیشه درقرن بیستم اتفاق افتاد، کنش بی

درک این مطلب که چرا شورش غیرمسلحانه دربرخی از کاربرد موثری داشته است. برای 
باید این  است،بوده ودر برخی دیگر نبوده دگرگونی سیاسی وتغییررژیم موفق کشورها در

مختلف  هایهای سوم چگونه در بخشها وطرفتگران، دولمطلب را درک کنیم که چالش
های خشونت وجنبشچشم انداز تئوریک کنش بی۲و۱ند. در فصل کنکنش متقابل می ،مبارزه

خش از شورش غیر مسلحانه بررسی شش ب ۵و۳را بررسی کرده وسپس در فصل  اجتماعی
شود.می  

   ۱صل ف هایپانوشت
( برگرفته شده است.۱۹۸۰،۱۹۹۷شیورز)حوادث مربوط به ایران از  ـ۱  
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درت " ق که برداشت ومعنی آن این استی در����بـ شورش مسلحانه در ایران نتیجه۲
کمه جدید منتقل شد )تیلی ای شکل بگیرد به طبقه حاقبل از این که حاکمیت دوگانه

دی همراه بود.ها با تهدید واجبارهللا(. البته تحکیم قدرت آیت۱۹۹۳،۱۴ وخشونت زیا  

از نظامیان  ک خدمت برخیهای غیرمسلحانه، تریران، مانند تعداد دیگری از شورشدر ا ـ۳
حانه بسیار بعید بود وبدون شورش غیرمسل خشونت بودیبای های تودهنتیجه مستقیم کمپین

ها دربین نظامیان اتفاق بیفتد.که این شورش  

اهای جنبش تهالب ـ۴ وجدایی طلبی  ۱۹۸۹های خشونت بار������رومانی در سال استثن
.شودها نیزمیچچن  

فارابوندو  بخشآزادی  ملی مسلحانه در السالوادور با شورش چریکی جبههـ شورش غیر۵
د هم پوشانی داشت. ۱۹۸۰مارتی که درسال  تشکیل شده بو  

های غیرمسلحانه در کشورهای جهان شورش( بیست ویک مورد اصلی از ۱۹۹۴ـ زونس)۶
های غیرمسلحانه شورش۱۹۹۴کند. از شناسایی می۱۹۹۴تا  ۱۹۷۸های سوم را بین سال

 ۱۹۹۷ـ۱۹۹۸های در سال وشود: قیام علیه سوهارتاصلی درجهان سوم شامل این موارد می
در سال رقی در برابر اندونزی مقاومت تیمورش ۱۹۹۹ـ۱۹۹۸چالش علیه ارتش نیجریه ، 

هور در فیلیپین که منجر به برکناری رئ ۲۰۰۱وشورش غیرمسلحانه در ۱۹۹۹ یس جم
 استرادا شد.

خشونت: تصورات غلط درباره کنش بی” عنوانبخش بر اساس مطلب من تحت این  ـ۷
( است۲۰۰۳”)ناسان:علوم سیاسی وسیاست هابصیرت برای جامعه ش  

ت خشونت( انستیتوی آلبرباره کنش بیح تصورات رایج غلط درچنین ببینید)تصحیهم ـ۸
هاتما گاندی واسطوره ارهای اکرمن ودووال) (۲۰۰۲اش)مارک شپارداینشتین، م (، ۲۰۰۰وک

( ۳فصل۱۹۷۳،۱۹۹۰(، شارپ)۱۹۹۷(، مارتین)۱۹۹۴اکرمن وکروگلر)
(۱۹۹۴،۱۹۹۹زونس)  

ها هستندها البته سنتی و دردمکراسیـ این۹  

خشونت برای تغییرات سیاسی را ببینید.های بیکنشمکانیزم ـ فصل دوم درباره چهار۱۰  
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هدف آنها به هیچ عنوان بتروریست به این گروه ��ق -ـ۱۱ ه معنی حمایت از کسانی که 
هیچ ها بودند، نیست ود دست به ها خهای مخالف آنعنوان به معنی این نیست که دولت وبه 

اند.اقدامات تروریستی نزده  

های اره رابطه بین نابرابری و درگیریهای متعدد دربکنید به کتاب هعنوان مثال نگاه ب ـ۱۲
هیبس)۱۹۹۰،۱۹۹۳مانند باسول ودیکسون)سیاسی خشونت بار جنکینزوشاک (، ۱۹۷۳(، 

(، ۱۹۹۰(،مولر و وید)۱۹۸۷(، مولروسلیگسون)۱۹۸۵(، مولر)۱۹۸۹(، لیباک)۱۹۹۲)
(.۱۹۹۶( وشاک)۱۹۷۵پیج )  

هویتعنوان مثال درباره شکل ه ب ـ۱۳ هرل) نگاه کنید به: ،گیری  (، ۲۰۰۰کوی و و
عنوان مثال درباره افزودن ه ب (.۱۹۸۱( و تورین)۱۹۹۲ویتری)و(، تیلور۱۹۸۹ملوچی)

اهی، نگاه کنید به: فرهنگی، نگاه کنید ( ودرباره ساختار۱۹۸۷(، ساراچایلد)۱۹۹۳فیشر) آگ
ا هم ۱۹۸۶( واسنو)۱۹۸۸،۱۹۹۲بدفورد) و(، اسنو ۲۰۰۰بدفورد واسنو) به: (.  فصل دوم ر

باره ساختاربحثی در نگاه کنید:  

نیز  کنند که مهاجرتکه استد�� می  (۱۹۹۹( و مولر)۱۹۷۳ـ نگاه کنید به: شارپ)۱۴
خشونت است.نوعی مبارزه بی  

ارهای مربوط به تجهیز منابع نگاه کنید به: ـ۱۵ مک  (،۱۹۸۳جنکینز) در باره ک جی.دی.
مک کارتی)۱۹۷۳،۱۹۷۷کارتی و زالد) رهای مربوط به  (.۱۹۸۷( و زالد و درباره کا

ارها، نگاه کنید به: بودرو)ساتجهیز مک آدام)۱۹۹۶خت ( و ۲۰۰۱(،اسا)۱۹۹۶(،
(.۱۹۹۸تارو)  

ها وجود دارد. در کشورهای غیر های سنتی سیاسی در دمکراسیهایی برای کنشـ مثال۱۶
توان از ه عنوان مثال میسیاسی وجود دارد که بهای دمکراتیک انواع دیگر کنش

های کنشبین  ،ی که منلهای کمونیستی نام برد. در حامرکزگرایی دمکراتیک در رژیمت
بسپریم که روابط خاطر ه باید ب ،امآمیز فرق گذاشتههای سیاسی خشونتسیاسی سنتی و کنش
(.۱۹۵۸خشونت است)وبرهایتا مبتنی برها نسنتی سیاسی دولت  

ه اند)بها تاکید کردهسیاسی در دمکراسی هایهای ساختاری در آزادیمحدودیتـ بقیه بر۱۷
ه عنوان )ب کراتیکها و روابط دم( و یا تناقض ذاتی بین دولت۱۹۷۴لوکس  ،عنوان مثال

.(۱۹۸۵مثال، برنهایم   

هاگاه کنید: بحث درباره سرکوب دولتفصل دوم را ن ـ۱۸  
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ودرباره"  ( را ببینید۱۳فصل۲۰۰۰شناسی خشونت" اکرمن ودووال) در باره "اسطوره ـ۱۹
ه رهایی بخشی خشونت" ( را ببینید.۱فصل۱۹۹۲وینک) اسطور  

( را ۲۰۰۱های سیاسی، گلدیتیچ و گور)نوان مثال برای فهرست کامل خشونتعه ب ـ۲۰
 ببینید.

های شورشـ این روندها نتیجه مستقیم فرآیند استعمارزدایی نیستند. بسیاری از ۲۱
وتعدادی  کردندمبارزات آزادی بخش ظهور در دوران آفریقا وآسیامارکسیستی چریکی در

های چریکی شورش عنوان مثال، در فیلیپین(ه )ب. دیگر پس از اس���ظاهر شدند
ا هرگز مستعمره نبودند و در آمریکای  مارکسیستی در نپال وتایلند، کشورهایی که رسم

خشونت انه بیهای اس���طلب. البته یکی ازنخستین جنبشهر شدند�تین پس ازاس��� ظا
هندوستان بود.در  

ا لزوما عواقب هعلوم اجتماعی، فروپاشی کشور بر عکس فرضیه اغلب کارشناسان ـ۲۲
(، ۱۹۵۳ه عنوان مثال، باکونین)، بهرج ومرج طلب را ببینید هایمنفی ندارد. نوشته

(.۱۹۹۵( وکروپتکین)۱۹۷۰گوئن)  

به کشورهای  هان آنددر مورد نقش آمریکا در توسعه دادن سه روش وصادر کر ـ۲۳
( را ببینید.۱۹۹۵مشتری خود، بلوم)  

قابل دسترس شدند وتوزیع آن ۱۹۸۰های ، در اواخر سالهای جدیدـ البته این تکنولوژی۲۴
منظم بوده شدت ناها ب  

ا هم ببینید.۲۰۰۲( و گ��یوس)۲۰۰۱ـ آنهایر)۲۵ ( ر  

( را ۲۰۰۱اتنر و آبرامس)شدن وضعیت پاسخگویی ناقضین حقوق بشر ردر باره بهترـ ۲۶
 ببینید.

( ۱۹۹۷(، چیوا ساتا آناند)۱۹۷۲(، کامارا)۱۹۹۱ه عنوان مثال، آنگ سان سوچی)ب ـ۲۷
هاتما گاندی بود.مقدم تر از آن (.۱۹۹۴،۱۹۹۷وسوئدجاموکو) ها البته م  

ببینید( را نیز۲۰۰۳ـ مارتین و وارنی)۲۸  

باری اشاره دارم که توسط گروه های خشونتمن به تروریسم به عنوان کنشدر این جا  ـ۲۹
اهداف سیاسی تضعیف شده است. البته تروریسم دولتی و های کم قدرت تر برای رسیدن به 

ادامه حاکمیت خوهایی که دولته عبارت دیگر تروریسم وجنگب د راه می ها برای تحکیم و 
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ران است. گهای تروریستی توسط چالشفراگیرتر از فعالیت تر ومعمولاندازند به مراتب 
را ببینید. ”سرکوب دولتی بحث در باره“فصل دوم   
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