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ایجاد ویا شکستن دیسیپلین بیخشونت درجنبشهای مقاومت مدنی
سئوال اصلی این تحقیق این است که چگونه جنبشهای بیخشونت میتوانند دیسیپلین را
دربین اعضای خود به خصوص درشرایط رویارویی با سرکوب خشونت بارحفظ کنند.
بسیاری از پژوهشگران به این سئواالت پاسخ داددهاند ،ولی این پاسخها به آزمون گذاشته
نشده است .این رساله تئوری یکدستی را برای حفظ دیسیپلین بیخشونت در شرایط سرکوب
ارائه میدهد وپس از آن دوآزمایش برای بررسی میزان نفوذ عوامل مختلف در دیسیپلین
بیخشونت انجام میگیرد.
دیسیپلین کنش بیخشونت تقریبا مفهومی جهانی است ،ولی پژوهشگران هرکدام معنی آن را
متفاوت تعریف میکنند .جین شارپ کنش بیخشونت را روشی سیاسی ـ اقتصادی برای
حصول به مقاصد سیاسی میداند .برخی ازپژوهشگران براین باورند که اعمال خشونت
علیه کنشگران بیخشونت اثرمنفی بر توانایی خشونت گران میگذارد .توضیح این که یک
کمپین تا چه حدی پایبند به دیسیپلین بیخشونت بوده است ساده نیست وپاسخی مثبت ویا
منفی ندارد .برای این که مرز رعایت وعدم رعایت روشن نیست .اگرتصورکنیم که کمپین
بی خشونت به معنی آن است که کوچکترین خشونتی از ناحیه هیچ یک از اعضاء دیده
نشود ،تصورباطلی است ودرآن صورت هیچ کمپین بیخشونتی وجود نخواهد داشت.
در اینجا به مقایسه سه انقالب رنگین میپردازیم ،انقالب بولدزردر صربستان در سال
 ، ۲۰۰۰انقالب رز در گرجستان در سال  ۲۰۰۳و سرانجام انقالب الله در قرقیزستان در
سال .۲۰۰۵
علت اصلی که این سه کشور انتخاب شدهاند این است که میزان پیروی از انضباط کنشهای
بیخشونت در این سه کشور متفاوت بود .به عنوان مثال انقالب آتپور یا بولدزر در
صربستان تاحدودی بی خشونت بود .انقالب رز در گرجستان تقریبا ً به طور کامل بدون
خشونت بود وانقالب الله در قرقیزستان را به سختی میتوان انقالبی بیخشونت نامید.

خالصهای ازچگونگی بروزاین انقالبها در زیرمیآید و پس از آن به مشابهتها و
اختالفات آنها میپردازیم.

انقالب صربستان :
مخالفت شدید با رئیس جمهوری یوگوسالوی در طول سالهای دهه  ۱۹۹۰تقریباهمیشه
وجود داشت .مبارزه با تظاهرات دانشجویان در سال  ۱۹۹۱شروع شد .انتخابات محلی در
سال  ۱۹۹۶پیروزی بزرگی برای اپوزیسیون بود .اپوزیسیون در اکثر انتخابات محلی
پیروز شد ،ولی حزب حاکم میلوسوویچ این نتایج را نپذیرفت و سبب شد که به مدت سه ماه
اعتراضات و تظاهرات باال بگیرد.
پس از خشونت و خونریزی فراوان هر دو طرف به پیروزی و شکستهایی دست یافتند.
میلوسویچ پیروزی مخالفین را در تعداد زیادی از انتخابات محلی پذیرفت ،اماحاضرنشد
ازقدرت کناربرود.
کمپین مقاومت مدنی که سرانجام موفق شد میلوسویچ را از کار برکنار کند به سال ۱۹۹۸
برمیگردد .در آن سال گروهی از دانشجویان که در تظاهرات  ۱۹۹۶حضور داشتند گرد
هم آمده و سازمانی را به نام آتپورکه یک تشکیالت دانشجویی بود به راه انداختند .هدف
اصلی و مشخص این جنبش دانشجویی برکناری میلوسوویچ با استفاده از انتخابات بود و این
کمپین به گونهای برنامهریزی شد که از نتایج واقعی انتخابات و احترام به نتایج آن اطمینان
حاصل شود .اولین کنشهای آپتوراقداماتی کوچک مانند دیوارنویسی ،تئاتر خیابانی و به
کارگیری طنز برای تضعیف اقتدار رژیم میلوسوویچ بود تا نظر عموم راجلب کند.
آتپورو بقیه سازمانهای جامعه مدنی صربستان از حمایت گسترده مالی بینالمللی و حمایت
عملی آنها برخوردار بودند .فعالین اصلی آن درزمینه مقاومت مدنی آموزشهای عملی
دیدند .فعالین اپوزیسیون که درشکست دادن میلوسویچ نقش داشتند ،ازتجربیات مبارزات
درچکسلوواکی و کرواسی هم بهرهمند بودند.
سرکوب کمپین آتپور توسط رژیم مرتبا ادامه داشت وپلیس به طور منظم آنها را بازداشت،
تهدید و مورد ضرب و شتم قرار میداد .اعضای آن در اوایل تا حدود زیادی دیسیپلین
بیخشونت را حفظ کردند به جز چند مورد استثناء تا حدود زیادی کمپین بیخشونت باقی
ماند .سرکوب دانشجویان به جای آن که قوت رژیم را نشان دهد ،ضعف آن را نشان میداد.
رژیم سعی میکرد به آنها برچسب تروریسم بزند .مردم کمکم نظرشان برگشت .نفرت
مردم از سرکوبگری رژیم و تاکتیکهای خالقانه آتپورسبب شد که تعداد طرفدارانش
افزایش پیدا کند .در سال  ۲۰۰۰میلوسوویچ اعالم کرد که میخواهد انتخابات رئیس
جمهوری را زودهنگام و در سپتامبر همان سال برگزار کند .فعالین آتپور همراه با
اپوزیسیون رسمی کشور ائتالفی را به نام اپوزیسیون دمکراتیک صربستان تشکیل دادند.
آنها میدانستند که میلوسوویچ بنا دارد با دستکاری در انتخابات و دزدیدن آرای مردم به
پیروزی برسد .تصمیم گرفتند که دستکاری و تقلب در انتخابات را از طریق نظارت بر

انتخابات در سراسر کشور افشاء کنند واز مردم بخواهند که تا بر کناری میلوسوویچ
تظاهرات را ادامه دهند.
در دور اول در حالی که میلوسویچ پذیرفت که پیروزانتخابات نبوده است ،ولی ادعا کرد که
کاندیدای اپوزیسیون نیز رای کافی برای پیروزی در دور اول را به دست نیاورده و
انتخابات به دور دوم کشیده شده است .حال آنکه نظرسنجیها و آماراپوزیسیون نشان میداد
که کاندیدای اپوزیسیون برنده مطلق دور اول بوده است .ائتالف استراتژی خود را برای
سرنگونی میلوسوویچ طراحی کرد .اعتصاب عمومی را برنامهریزی کرده وتصمیم گرفتند
تمام طرفداران خود را ازدیگر نقاط کشوردر روز انتخابات به پراگ بیاورند تا دولت را فلج
کنند .رهبران ائتالف به اتفاق آرا تصمیم گرفتند در مقابل پلیس به همان میزان که آنها از
زور استفاده میکنند ،اینها هم استفاده کنند .با آن که تاکید عمده و گفتمان آنها بر نافرمانی
مدنی متمرکزبود ،به جمع آوری اسلحه پرداختند و گروه میلیشیای خود را تشکیل دادند.
اگرچه هیچ وقت الزم نشد که دست به اسلحه ببرند.
قبل از روز پنجم اکتبر گروه مهمی که به آنها پیوست معدنکاران معدن زغال سنگ
کلوبارا در اطراف بلگراد بود .از آنجا که این معدن بخش عمده ذغال سنگ برای برق
صربستان را تولید می کرد ،خاموشی بخش اعظم کشور را فرا گرفت.
درچهارم اکتبر رهبران ائتالف با فرماندهان نیروهای امنیتی دیدار کردند .بسیاری از
نیروهای امنیتی مایل به دفاع از رژیم میلوسوویچ نبودند ،ولی نگران بودند که نیروهای
اپوزیسیون دست به خشونت بزنند .ائتالف و نیروهای امنیتی به چند توافق دست یافتند .از
جمله اینکه قول دادند معترضین را کنترل کنند ودرمقابل آن نیروهای امنیتی نیز افراد خود
را کنترل کنند .در روزپنجم اکتبرحامیان ائتالف وارد شهرشدند .چند حادثه پراکنده
خشونتآمیز روی داد .دولت دستور داد که پلیس از مسلسل سنگین برای مبارزه با
معترضین استفاده کند ،ولی پلیس زیر بارنرفت .در حالی که هردوگروه مسلح بودند و
معترض ین دستورات ائتالف را گوش کرده وازخشونت پرهیزکردند .اگر پلیس به آنها با
باتوم و گاز اشکآور حمله میکرد ،آنها با پرتاب سنگ پاسخ میدادند .در مجموع خشونت
از هردوطرف محدود بود .رهبران ائتالف همه تالش خود را به کار بردند تا از بروز
درگیری خشونتآمیز ممانعت کنند وحتی در برخی موارد شخصا مداخله کردند .در پایان
روزمعترضین کنترل پارلمان صربستان ،ایستگاه تلویزیون و ایستگاههای پلیس را در دست
گرفتند .بسیاری از نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی ویژه به معترضین پیوستند .ارتش
صربستان که مطلقا ً تمایلی به درگیری نداشت دردرگیریها مشارکت نکرد .درششم اکتبر
کاندیدای اپوزیسیون ،کوشتونیتسا با میلوسوویچ مالقات کرد ومیلوسوویچ شکست را
پذیرفت.
بنابراین می توان انقالب بولدوزر را تا حدود زیادی انقالبی بی خشونت نام نهاد .کمپینی با
درجه باالیی از رعایت انضباط بیخشونت ،ولی درعین حال نا کامل.

گرجستان :رزها درپارلمان
در سال  ۲۰۰۳که دولت گرجستان خود را برای انتخابات پارلمانی آماده میکرد ،ادوارد
شواردنادزه ،رئیس جمهور گرجستان به تدریج محبوبیت خود را به خاطر فساد گسترده و
مشکالت اقتصادی از دست داده بود .اپوزیسیون گرجستان که قبالً به چند حزب
کوچکترتقسیم شده بود ،فرصت را برای به دست گرفتن پارلمان مناسب دید .اپوزیسیون
گرجستان در اواخر سالهای  ۸۰و اوایل سالهای  ۹۰دست به اعتراضات بسیار بزرگ و
مسالمتآمیزی برای استقالل از اتحاد شوروی زد .گرچه این اعتراضات به شدت سرکوب
شد ،ولی در نهایت موفق شدند در سال ۹۱استقالل خود را از اتحاد شوروی به دست سال
آورند.
برخالف جنبش مسالمتآمیز استقالل ،گرجستان پس از کسب استقالل دچاردرگیریهای
شدید داخلی شد .منطقه اوستیای جنوبی مبارزه خود برای خودمختاری از گرجستان را
شروع کرد .به دنبال آن منطقه آبخازیا مبارزه خود را برای کسب استقالل آغاز کرد .از
همه مهمتر اینکه در اواخر سال  ۹۱تظاهرات توام با خشونت مخالفین دولت سبب شد که
شکافی در بین نیروهای امنیتی به وجود بیاید ودرنتیجه جنگ مسلحانه در خیابانهای تفلیس
شروع شود .اندکی بعد نخستین رئیس جمهور گرجستان در یک کودتا از کار برکنار شد و
او نیز جنگ علیه دولت را شروع کرد که به جنگی داخلی منجرشد و تا زمان شکست او در
سال  ۹۳ادامه یافت .تقریبا ً ده سال بعد ،مایکل ساکاشویلی که از مهمترین چهرههای دولت
بود از دولت جدا شد و جنبشی به نام جنبش متحد ملی را بنیان گذاشت .ساکاشویلی
شخصیتی کاریزماتیک و جوان بود که وعده اصالحات اقتصادی مهمی را میداد.
ساکاشویلی وحزب متحد ملی و تشکیالت اصالحگر جوانان به نام کمارا ،به شدت تحت
تاثیر انقالب سال  ۲۰۰۰صربستان بودند .ساکاشویلی چندین بار به صربستان سفر کرد و
در آنجا آموزش دید .جوانان تشکیالت کمارا نیز درکمپهای آموزشی تابستانی شرکت
کردند .آنها سازمان خود را دقیقا ً از روی سازمان آتپور کپی کرده بودند .در آستانه
انتخابات ،رهبران اپوزیسیون که با آزار واذیت نیروهای امنیتی روبرو بودند ،هشدار دادند
که به احتمال زیاد دولت میخواهد در انتخابات تقلب کند .به محض اینکه نتایج نشان داد که
احزاب حامی رئیس جمهوراکثریت پارلمان را به دست آوردند ،ساکاشویلی و اپوزیسیون آن
را محکوم کرده و انتخابات را تقلبی خواندند واز مردم خواستند که دولت را به شیوهای
مسالمت آمیز از کار برکنار کنند .رژیم و اپوزیسیون هر دو نسبت به بروزخشونتها
هشدار دادند ورئیس جمهور در بیانیهای خاطرات جنگ داخلی در اوائل سالهای ۹۰را
یادآور شد .البته رئیس جمهور میخواست با این بیانیهها تعداد معترضین را کاهش دهد و
هشدار میداد که اپوزیسیون به دنبال ایجاد جنگ داخلی درگرجستان است .از طرف دیگر
اپوزیسیون مرتب بر طبیعت مسالمتآمیز فعالیتهای خود تاکید کرد و کمپین درجه باالیی
از انعطاف تاکتیکی و تمایل برای تغییررا نشان داد .در برنامه اولیه اپوزیسیون تحصنی
درازمدت در جلوی پارلمان در نظر گرفته شده بود ،ولی پس از آنکه با تهدید درگیری

روبرو شد ،تصمیمش را عوض کرد و به سایر اشکال نافرمانی مدنی روی آورد .در اواخر
نوامبر  ،۲۰۰۳زمانی که نتایج انتخابات اعالم شد و رئیس جمهور را پیروزانتخابات اعالم
کردند ،تظاهرات از سر گرفته شد وسراسر کشور را فراگرفت .نیروهای امنیتی از
سرکوب معترضین امتناع کردند.
نزدیکان رده باالی رئیس جمهور شروع به استعفا کردند .ساکاشویلی درراس گروهی از
معترضین وارد پارلمان شد .سخنرانی رئیسجمهور را به هم زد .معترضین دستههای گل
رز به نشانه پرهیز از خشونت در دست داشتند .نشانه قدرتمندی که نام انقالب رز را با خود
آورد.
شواردنادزه حکومت نظامی اعالم کرد ،ولی نیروهای امنیتی از اعمال حکومت نظامی
سرباز زدند .پس از آنکه آمریکا و روسیه حامیان سابق اوخواستار راهحلی مسالمتآمیز
شدند ،رئیس جمهور استعفا داد .پس از مدت کوتاهی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی
برگزار شد .اپوزیسیون کنترل پارلمان را در اختیار گرفت و ساکاشویلی رئیس جمهورشد.
درانقالب رز کمترین بیانضباطی بیخشونت صورت گرفت وازاین نظر نمونه کامل
مبارزه مدنی بیخشونت بود.

قرقیزستان :الله خونین
اعتراضات در قرقیزستان در اوائل سال  ۲۰۰۵در جریان انتخابات پارلمانی شروع شد.
جنبشهای اخیر در گرجستان و اوکراین رژیم طوالنیمدت آقایف را به لرزه انداخت .آقایف
مرتبا هشدار میداد که آمدن مردم به خیابانها سبب بروز جنگ داخلی خواهد شد .درسال
 ۱۹۹۰درجریان فروپاشی اتحاد شوروی ونا آرامیهای ناشی از آن درجنوب کشور ،جنگ
خونینی بین اکثریت قرقیز واقلیت ازبک درگرفت.
از آن زمان رژیم آقایف تقریبا ً مخالفی نداشت .آزادسازی اقتصادی طبقهای از نخبگان
مستقل از رژیم را به وجود آورده بود .بسیاری از آنها از طریق پارلمان به نوعی به
اهرمهای سیاسی دسترسی داشتند .انتخابات پارلمانی در مارس  ۲۰۰۵مقدمهای بر انتخابات
رئیس جمهوری درسال بعد بود .آقایف به خاطر محدودیت دوره خدمت باید استعفا میداد.
اما اپوزیسیون اعالم کرد میخواهد از طریق انتخابات حامیان خود را به پارلمان بفرستند و
بعدا ً فرزندان خود را در مقامات باالی مملکت منصوب کند.
رهبران انقالب رز در گرجستان به قرقیزها کمک کردند وآنها را آموزش دادند.
دانشجویان قرقیزی تشکیالتی ضد آقایوف شبیه تشکیالت صربستان و گرجستان و اوکراین
راه انداختند.
اعتراضاتی محلی در جنوب کشور به خاطر دستکاری در آراء توسط رژیم ،صورت
گرفت .این اعتراضات پراکنده وبیشتر متوجه مقامات محلی وعمدتا مسالمت آمیز بود و
سرکوب مشخصی هم صورت نگرفت

تغییر جهت ناگهانی که درشیوه تظاهرات اتفاق افتاد در جالل آباد و اوش بود.مردم
ساختمانهای محلی دولتی را قهرا اشغال کردند و پلیس دخالت نکرد.
در طول کمپین اپوزیسیون سازماندهی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت .حتی در تظاهرات
اولیه ،رهبران اپوزیسیون طرفداران خود را بسیج وبه دقت سازماندهی کرده و نظم را
برقرار کردند .سلول های محلی به وجود آوردند که به سلسله مراتب ورهبران اپوزیسیون
پاسخگوبودند.
در حالی که آقایف در آغاز از کمپین انتقاد کرده وگفته بود باعث جنگ داخلی خواهد شد،
اما اپوزیسیون به سرعت اقلیت را وارد مبارزه کرده ودر مجموع کمپین کلیه اقشاروطبقات
درقرقیزستان را شامل شد.
رهبری اپوزیسیون از معترضین خواست از خشونت پرهیز کنند .معترضین به پلیس به
نشانه حسن نیت گل الله میدادند و در عین حال رهبران اپوزیسیون تهدید کردند که در
صورتی که پلیس دست به خشونت بزند ،مقابله خواهند کرد.
در آغاز حوادث خشونت بار بسیار کم بود واگرهم بود به معترضین مست نسبت داده
میشد .وقایع خشونت آمیز زمانی شتاب گرفت که پلیس سعی کرداشغال کنندگان
ساختمانهای دولتی را به زور بیرون کند .در جالل آباد و اوش اشغال کنندگان با پلیس
درگیرشدند .تعدادی از دو طرف کشته و زخمی شدند .روز بعد اشغال کنندگان مجددا به
پلیس حمله کرده و تعدادی دیگر کشته و زخمی شدند و ایستگاه پلیس جالل آباد ویران شد.
اپوزیسیون که بسیاری ازنقاط کشوررا در اختیار گرفته بود ،خواستار استعفای آقایف شد.
تظاهراتی در خارج از ساختمان کاخ سفید که مرکز دولت قرقیزستان در بیشکک بود ،برپا
شد
در بیست و چهارم مارس دوستون از حامیان اپوزیسیون وارد کاخ سفید شده با پلیس و
طرفداران آقایف درگیر شده و کاخ سفید را غارت کردند و در و پنجره را شکستند .آقایف
به ناچار از کشور گریخت و ده روز بعد استعفا داد .شواهد نشان میدهد که اکثریت
اعتراضات در قرقیزستان بیخشونت بود .بنابراین اگر انقالب الله را کمپین مقاومت مدنی
بنامیم بیراه نگفته ایم ،ولی درعین حال باید گفت که انضباط بیخشونت در بهترین حالت
بسیار پایین بود.

مقایسه وبررسی عوامل موثردرجنبش مدنی بیخشونت در سه انقالب
درمقایسه و بررسی عوامل موثر برحفظ دیسیپلین بیخشونت درمبارزات مدنی درسه
انقالبی که مورد مطالعه قرارگرفت ،میتوان این نکات را برجسته کرد:

آموزش واطالعات مربوط به جنبشهای مقاومت مدنی گذشته:

تجربه واطالعات راجع به جنبشهای گذشته اهمیت زیادی دارد .شواهد نشان میدهد به
خصوص اپوزیسیون قرقیزستان ازتجربیات صربستان وگرجستان بهره وآموزش کافی
نگرفت وتصور کرد که تنها با آوردن انبوهی از جمعیت به خیابان مسئله حل میشود.

تاکتیکهای گسترده از مقاومتهای مدنی گذشته:
جنبش آتپور مجموعه ای از تاکتیک های متنوع ونو را به خدمت گرفت .با همه این ها به
کارگیری تاکتیکهای متنوع به معنی رعایت انضباط بیخشونت نیست .گرجستان از
تاکتیکهای کمتری استفاده کرد ،ولی دیسیپلین بیخشونت را به نحوی عالی رعایت کرد.

امتیازدهیهای سیاسی گذشته:
بررسیها نشان میدهد که امتیازدهی سیاسی درازمدت ،دیسیپلین بیخشونت جنبشها را
افزایش میدهد .برای این که معترضین را به آینده امیدوار میکند .حال آن که امتیازهای
کوتاه مدت ،میزان دیسیپلین را کاهش میدهد .برای این که اعتماد به نفس زیادی برای
اپوزیسیون ایجاد میکند.

درخواست رهبران اپوزیسیون برای رعایت دیسیپلین:
بررسیها نشان می دهد درخواست رهبران سیاسی برای رعایت دیسیپلین بیخشونت تاثیر
فوقالعادهای دارد.

رهبری قوی ومنسجم کمپین:
هرسه کمپین رهبری قوی ومنسجم داشتند .مدیریت سلسله مراتبی وسنتی درکاهش خشونت
بسیارموثراست.

میانه روی دراهداف استراتژیک:
هرسه انقالب اهدافی انقالبی داشتند .اپوزیسیون در قرقیزستان درابتدا تنها خواستار
انتخابات محلی بود وخشونتی صورت نگرفت .خشونت زمانی آغاز شد که خواستار
سرنگونی آقایف شدند .البته ارتباط افزایش خشونت با اهداف انقالبی هنوز کامال روشن
نیست.

انتخابهای تاکتیکی برای جلوگیری از رویارویی:

درصربستان وقرقیزستان ،خشونت زمانی باال گرفت که معترضین ساختمانهای دولتی را
اشغال کردند .واضح است که درطی آن عملیات دیسیپلین جنبش شکسته شد .اشغال پارلمان
در گرجستان زمانی صورت گرفت که رژیم تقریبا قدرت خود را ازدست داده بود.

ضوابط عضویت وکنارگذاشتن بازیگران خشن:
ضوابط انتخاب اعضای کمپین درواکنش به سرکوب اهمیت زیادی دارد .مادام که کمپین
متشکل از تعداد معدودی افراد تعلیم دیده ومتعهد است ،امکان شکسته شدن دیسیپلین
بی خشونت کم است .ولی اگر این تعداد به ده ها ویا صدها هزارنفر برسد ،رعایت آن بسیار
مشکل است .مهم ترین چالش برای کمپین مقاومت مدنی تعمیم دادن رعایت دیسیپلین
بی خشونت از گروه کوچک ومتعهد به بدنه کمپین است.
وجود شاخه نظ امی در کمپین خود به خود باعث افزایش خشونت میشود ،حتی اگر این
شاخه نظامی برای پرکردن خال قدرت برای دوران پس از پیروزی باشد.

تنبیه افرادی که دست به خشونت میزنند:
بررسیها نشان می دهد که تنبیه اعضایی که دست به خشونت میزنند ،روش موثری برای
جلوگیری ازخشونت است .آ تپور درصربستان تجربه موفقی دراین زمینه داشت وحال آن که
درقرقیزستان کاری به کار مرتکبین اعمال خشونتآمیزنداشتند.

سرکوب کمپین بیخشونت:
سرکوب جنبش مدنی بیخشونت رابطه مستقیمی با شکستن دیسیپلین بیخشونت دارد.
درگرجستان سرکوب عمدتا بررهبری اپوزیسیون تمرکز داشت وحال آن که درصربستان
چندین سال همه اپوزیسیون درمعرض آزار حکومت قرارداشتند .سرانجام درقرقیزستان
عوامل دولت به جنگ آشکار با اپوزیسیون پرداختند .بیشترین اقدام به خشونت معترضین
درصربستان در روز آخر اتفاق افتاد ودر قرقیزستان نیز خشونتها در اوائل اندک بود .تنها
دراواخر کمپین بود که خشونت باال گرفت.
کمپینی که کمترین خشونت را به کارگرفت ،در کوتاهترین زمان ،فقط طی سه هفته به
پیروزی رسید( گرجستان) .البته رابطه طول کمپین ورعایت دیسیپلین بیخشونت هنوز
روشن نیست ونیاز به تحقیق بیشتری دارد ،ولی بررسیها نشان میدهد شکستن دیسیپلین
بیخشونت رابطه مستقیمی با میزان پیشرفت مبارزه دارد.

