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های مقاومت مدنیخشونت درجنبششکستن دیسیپلین بی ایجاد ویا  

 
توانند دیسیپلین را خشونت میهای بیاین است که چگونه جنبش تحقیق سئوال اصلی این

 خصوص درشرایط رویارویی با سرکوب خشونت بارحفظ کنند. هخود ب یدربین اعضا
ها به آزمون گذاشته ، ولی این پاسخاندشگران به این سئواالت پاسخ داددهبسیاری از پژوه

خشونت در شرایط سرکوب این رساله تئوری یکدستی را برای حفظ دیسیپلین بینشده است. 
وپس از آن دوآزمایش برای بررسی میزان نفوذ عوامل مختلف در دیسیپلین  دهدارائه می

گیرد.یخشونت انجام مبی  
ولی پژوهشگران هرکدام معنی آن را  ،خشونت تقریبا مفهومی جهانی استدیسیپلین کنش بی

اقتصادی برای  خشونت را روشی سیاسی ـشارپ کنش بیکنند. جین متفاوت تعریف می
برخی ازپژوهشگران براین باورند که اعمال خشونت داند. حصول به مقاصد سیاسی می

ح این که یک توضی گذارد.ثرمنفی بر توانایی خشونت گران میا خشونتعلیه کنشگران بی
خشونت بوده است ساده نیست وپاسخی مثبت ویا بند به دیسیپلین بیکمپین تا چه حدی پای

اگرتصورکنیم که کمپین  رعایت وعدم رعایت روشن نیست. منفی ندارد. برای این که مرز
دیده  ءخشونت به معنی آن است که کوچکترین خشونتی از ناحیه هیچ یک از اعضابی

خشونتی وجود نخواهد داشت.نشود، تصورباطلی است ودرآن صورت هیچ کمپین بی  
در صربستان در سال بولدزرانقالب  ،پردازیممی جا به مقایسه سه انقالب رنگیندر این
در  قرقیزستانو سرانجام انقالب الله در  ۳۰۰۲ز در گرجستان در سال انقالب ر ، ۲۰۰۰

  .۲۰۰۵سال 
 هایاین است که میزان پیروی از انضباط کنش نداهشدکشور انتخاب  سه این ی کهعلت اصل

تپور یا بولدزر در انقالب آ به عنوان مثال .بود متفاوت سه کشوردر این  خشونتبی
انقالب رز در گرجستان تقریباً به طور کامل بدون  .بی خشونت بودصربستان تاحدودی 

  ید.خشونت نامتوان انقالبی بیرا به سختی می قرقیزستان الله در بود وانقالب خشونت



  
ها و آید و پس از آن به مشابهتمیدر زیر هاانقالب چگونگی بروزاینای ازخالصه

.پردازیممی هاآناختالفات   
: صربستانانقالب     

همیشه تقریبا ۱۹۹۰ دهه هایمخالفت شدید با رئیس جمهوری یوگوسالوی در طول سال
انتخابات محلی در . شروع شد ۱۹۹۱با تظاهرات دانشجویان در سال مبارزه وجود داشت. 

محلی  اپوزیسیون در اکثر انتخابات .پیروزی بزرگی برای اپوزیسیون بود ۱۹۹۶سال 
این نتایج را نپذیرفت و سبب شد که به مدت سه ماه  میلوسوویچ ولی حزب حاکم ،پیروز شد

.اعتراضات و تظاهرات باال بگیرد   
 ند.ی دست یافتیهااوان هر دو طرف به پیروزی و شکستپس از خشونت و خونریزی فر

حاضرنشد اما ،میلوسویچ پیروزی مخالفین را در تعداد زیادی از انتخابات محلی پذیرفت
کناربرود.ازقدرت   

 ۱۹۹۸د به سال شد میلوسویچ را از کار برکنار کنکمپین مقاومت مدنی که سرانجام موفق 
حضور داشتند گرد  ۱۹۹۶در آن سال گروهی از دانشجویان که در تظاهرات  .گرددبرمی

هدف  .راه انداختنده که یک تشکیالت دانشجویی بود بتپورآهم آمده و سازمانی را به نام 
و این  بود با استفاده از انتخابات وسوویچاین جنبش دانشجویی برکناری میل اصلی و مشخص

آن اطمینان  نتایج ریزی شد که از نتایج واقعی انتخابات و احترام بهای برنامهکمپین به گونه
تئاتر خیابانی و به  مانند دیوارنویسی،اقداماتی کوچک تورپآهای اولین کنش .حاصل شود

راجلب کند. تا نظر عموم لوسوویچ بودتضعیف اقتدار رژیم میکارگیری طنز برای    
المللی و حمایت ربستان از حمایت گسترده مالی بینهای جامعه مدنی صو بقیه سازمانتپورآ

 های عملیمقاومت مدنی آموزش زمینهفعالین اصلی آن در .خوردار بودندبرها عملی آن
مبارزات  ازتجربیات نقش داشتند، میلوسویچ دادن شکسترفعالین اپوزیسیون که د دیدند.
.مند بودندو کرواسی هم بهره یسلوواکدرچک   

 ،ها را بازداشتپلیس به طور منظم آنادامه داشت و مرتبا توسط رژیم تپورآ کمپین سرکوب
اوایل تا حدود زیادی دیسیپلین  اعضای آن در .دادتهدید و مورد ضرب و شتم قرار می

خشونت باقی بی تا حدود زیادی کمپین ءکردند به جز چند مورد استثناخشونت را حفظ بی
 .دادآن را نشان می ، ضعفرژیم را نشان دهد قوت که سرکوب دانشجویان به جای آن .ماند

 نفرت .کم نظرشان برگشتمردم کمم بزند. تروریس برچسبها آن به کردرژیم سعی می
سبب شد که تعداد طرفدارانش تپورآ های خالقانهمردم از سرکوبگری رژیم و تاکتیک

خواهد انتخابات رئیس اعالم کرد که می میلوسوویچ ۲۰۰۰در سال  .افزایش پیدا کند
همراه با  تپورآفعالین  د.در سپتامبر همان سال برگزار کن جمهوری را زودهنگام و

 دادند. ستان تشکیلصربکراتیک به نام اپوزیسیون دما اپوزیسیون رسمی کشور ائتالفی ر
ات و دزدیدن آرای مردم به دارد با دستکاری در انتخاب بنا لوسوویچدانستند که میها میآن

تصمیم گرفتند که دستکاری و تقلب در انتخابات را از طریق نظارت بر  برسد.پیروزی 



 میلوسوویچ بخواهند که تا بر کناریاز مردم و کنند ءانتخابات در سراسر کشور افشا
دهند. تظاهرات را ادامه   

ولی ادعا کرد که  ،انتخابات نبوده استالی که میلوسویچ پذیرفت که پیروزاول در ح در دور
و  نیاوردهپیروزی در دور اول را به دست رای کافی برای  اپوزیسیون نیز کاندیدای

داد اپوزیسیون نشان میها و آمارنجینظرسکه حال آن است. کشیده شدهانتخابات به دور دوم 
ائتالف استراتژی خود را برای  بوده است. اول دور که کاندیدای اپوزیسیون برنده مطلق

وتصمیم گرفتند  ریزی کردهاعتصاب عمومی را برنامه .یچ طراحی کردوسرنگونی میلوسو
گ بیاورند تا دولت را فلج ارپبه  نتخاباتدر روز ادیگر نقاط کشورتمام طرفداران خود را از

ها از همان میزان که آن به در مقابل پلیس تفاق آرا تصمیم گرفتندرهبران ائتالف به ا .کنند
ها بر نافرمانی که تاکید عمده و گفتمان آنبا آن  .ها هم استفاده کننداین ،کنندزور استفاده می

 .ددنتشکیل دا را خود یگروه میلیشیا ند وبه جمع آوری اسلحه پرداخت، بودمتمرکزمدنی 
.اگرچه هیچ وقت الزم نشد که دست به اسلحه ببرند  

 ها پیوست معدنکاران معدن زغال سنگقبل از روز پنجم اکتبر گروه مهمی که به آن 
برق  ذغال سنگ برای عمده جا که این معدن بخشاز آن. در اطراف بلگراد بودکلوبارا 

.کشور را فرا گرفت بخش اعظمخاموشی  ،صربستان را تولید می کرد   
بسیاری از  .های امنیتی دیدار کردندرهبران ائتالف با فرماندهان نیرو اکتبرچهارم در

 ولی نگران بودند که نیروهای ند،یچ نبودونیروهای امنیتی مایل به دفاع از رژیم میلوسو
از  ند.دست یافت چند توافقو نیروهای امنیتی به  ئتالفا .دست به خشونت بزننداپوزیسیون 

نیتی نیز افراد خود مقابل آن نیروهای امکه قول دادند معترضین را کنترل کنند ودرجمله این
چند حادثه پراکنده  شدند.وارد شهر ائتالف حامیانروزپنجم اکتبردر  ند.را کنترل کن

با  رای مبارزهدولت دستور داد که پلیس از مسلسل سنگین ب .داد آمیز رویخشونت
گروه مسلح بودند و حالی که هردو نرفت. درولی پلیس زیر بار ،ندمعترضین استفاده ک

با  هاآن اگر پلیس به کردند.خشونت پرهیزین دستورات ائتالف را گوش کرده وازمعترض
در مجموع خشونت  دادند.می ها با پرتاب سنگ پاسخآن ،کردآور حمله میباتوم و گاز اشک

رهبران ائتالف همه تالش خود را به کار بردند تا از بروز  .بودطرف محدود از هردو
در پایان  ند.مداخله کرد احتی در برخی موارد شخصعت کنند وممان آمیزدرگیری خشونت

های پلیس را در دست ایستگاه تلویزیون و ایستگاه ،معترضین کنترل پارلمان صربستانروز
ارتش  پیوستند. امنیتی ویژه به معترضین بسیاری از نیروهای پلیس و نیروهای .ندگرفت

ششم اکتبر در .کردنها مشارکت درگیریطلقاً تمایلی به درگیری نداشت درصربستان که م
شکست را  میلوسوویچسوویچ مالقات کرد وکوشتونیتسا با میلو ،یسیونزکاندیدای اپو

.پذیرفت   
 بی خشونت نام نهاد. کمپینی باتوان انقالب بولدوزر را تا حدود زیادی انقالبی بنابراین می

عین حال نا کامل.ولی در ،خشونتدرجه باالیی از رعایت انضباط بی  
  



 گرجستان: رزها درپارلمان
 ادوارد ،کرددولت گرجستان خود را برای انتخابات پارلمانی آماده میکه  ۳۰۰۲در سال 

رئیس جمهور گرجستان به تدریج محبوبیت خود را به خاطر فساد گسترده و  ،نادزهدشوار
 حزب اپوزیسیون گرجستان که قبالً به چند .مشکالت اقتصادی از دست داده بود

اپوزیسیون  .دست گرفتن پارلمان مناسب دیده فرصت را برای ب ،شده بود تقسیمکوچکتر
دست به اعتراضات بسیار بزرگ و  ۹۰های و اوایل سال ۸۰های گرجستان در اواخر سال

سرکوب به شدت اعتراضات گرچه این  زد. شوروی برای استقالل از اتحاد یآمیزمسالمت
استقالل خود را از اتحاد شوروی به دست سال  ۹۱ولی در نهایت موفق شدند در سال ،شد
ند.آور   

های درگیریل دچارگرجستان پس از کسب استقال ،آمیز استقاللبرخالف جنبش مسالمت
 را برای خودمختاری از گرجستان خودجنوبی مبارزه  یاوستیامنطقه  .شدید داخلی شد

از  .کرد آغاز استقالل کسب مبارزه خود را برای ابه دنبال آن منطقه آبخازی .شروع کرد
تظاهرات توام با خشونت مخالفین دولت سبب شد که  ۹۱که در اواخر سال تر اینهمه مهم

 تفلیس هایودرنتیجه جنگ مسلحانه در خیابانوجود بیاید ه بشکافی در بین نیروهای امنیتی 
اندکی بعد نخستین رئیس جمهور گرجستان در یک کودتا از کار برکنار شد و  .دوشروع ش

در  او زمان شکست تا و منجرشدشروع کرد که به جنگی داخلی  را او نیز جنگ علیه دولت
های دولت ترین چهرهاشویلی که از مهماکسمایکل  ،تقریباً ده سال بعد یافت.ادامه  ۹۳سال 
 شویلی ااک. سبنیان گذاشت راملی متحد از دولت جدا شد و جنبشی به نام جنبش  بود

داد.میرا  بود که وعده اصالحات اقتصادی مهمی کاریزماتیک و جوان یشخصیت   
به شدت تحت  ،کماراجوانان به نام  گرتشکیالت اصالح اشویلی وحزب متحد ملی واکس

چندین بار به صربستان سفر کرد و  شویلیااکبودند. س صربستان ۲۰۰۰تاثیر انقالب سال 
های آموزشی تابستانی شرکت نیز درکمپ کماراجوانان تشکیالت  .جا آموزش دیددر آن
در آستانه  ند.کپی کرده بود ورآتپسازمان  روی را دقیقاً ازها سازمان خود آن .کردند

دادند هشدار  ،اذیت نیروهای امنیتی روبرو بودندبا آزار و که رهبران اپوزیسیون ،انتخابات
که نتایج نشان داد که به محض این .خواهد در انتخابات تقلب کندکه به احتمال زیاد دولت می
و اپوزیسیون آن  شویلیااکس دست آوردند،ه ب رلمان رااکثریت پااحزاب حامی رئیس جمهور

 ایشیوه دولت را بهاز مردم خواستند که ابات را تقلبی خواندند ورا محکوم کرده و انتخ
ها و اپوزیسیون هر دو نسبت به بروزخشونت رژیم .مسالمت آمیز از کار برکنار کنند

 را۹۰های ای خاطرات جنگ داخلی در اوائل سالدر بیانیه یس جمهوررئهشدار دادند و
معترضین را کاهش دهد و  ها تعدادا این بیانیهب خواستالبته رئیس جمهور می .یادآور شد
 از طرف دیگر .گرجستان استیون به دنبال ایجاد جنگ داخلی درپوزیساداد که هشدار می

درجه باالیی  کمپین و های خود تاکید کردآمیز فعالیتاپوزیسیون مرتب بر طبیعت مسالمت
 تحصنیدر برنامه اولیه اپوزیسیون  .نشان داد رااز انعطاف تاکتیکی و تمایل برای تغییر

که با تهدید درگیری ولی پس از آن ،پارلمان در نظر گرفته شده بود لویدرازمدت در ج



در اواخر  .آورد رویمدنی و به سایر اشکال نافرمانی تصمیمش را عوض کرد  ،روبرو شد
اعالم  انتخاباتزمانی که نتایج انتخابات اعالم شد و رئیس جمهور را پیروز، ۳۰۲۰نوامبر 

ی از نیروهای امنیت .سراسر کشور را فراگرفتشد و تظاهرات از سر گرفته  ند،کرد
  سرکوب معترضین امتناع کردند.

گروهی از  راسدر شویلیااکس ند.رده باالی رئیس جمهور شروع به استعفا کرد نزدیکان
گل  هایمعترضین دسته هم زد. را بهجمهور سخنرانی رئیس .پارلمان شد معترضین وارد

ز را با خود که نام انقالب ر یقدرتمند نشانه .ز به نشانه پرهیز از خشونت در دست داشتندر
.آورد  

ولی نیروهای امنیتی از اعمال حکومت نظامی  ،حکومت نظامی اعالم کردشواردنادزه  
آمیز حلی مسالمتخواستار راهاوکه آمریکا و روسیه حامیان سابق پس از آن د.سرباز زدن

جمهوری و پارلمانی  پس از مدت کوتاهی انتخابات ریاست .داد استعفارئیس جمهور  ،شدند
شد.اشویلی رئیس جمهوراکساپوزیسیون کنترل پارلمان را در اختیار گرفت و  .برگزار شد  

خشونت صورت گرفت وازاین نظر نمونه کامل انضباطی بیدرانقالب رز کمترین بی 
خشونت بود.مبارزه مدنی بی  

 
 قرقیزستان: الله خونین

. در جریان انتخابات پارلمانی شروع شد ۲۰۰۵اعتراضات در قرقیزستان در اوائل سال 
 فآقای .را به لرزه انداخت فمدت آقایرژیم طوالنیهای اخیر در گرجستان و اوکراین جنبش

درسال  ها سبب بروز جنگ داخلی خواهد شد.که آمدن مردم به خیاباند داهشدار می تبامر
جنگ  ،های ناشی از آن درجنوب کشوردرجریان فروپاشی اتحاد شوروی ونا آرامی ۱۹۹۰

  خونینی بین اکثریت قرقیز واقلیت ازبک درگرفت.
ای از نخبگان آزادسازی اقتصادی طبقه .تقریباً مخالفی نداشت فزمان رژیم آقایاز آن 

 بهبه نوعی  پارلمانها از طریق بسیاری از آن .وجود آورده بوده مستقل از رژیم را ب
 ای بر انتخاباتمقدمه ۲۰۰۵پارلمانی در مارس  انتخابات .های سیاسی دسترسی داشتنداهرم

 .دادبه خاطر محدودیت دوره خدمت باید استعفا می فآقای بود.سال بعد دررئیس جمهوری 
حامیان خود را به پارلمان بفرستند و  خواهد از طریق انتخاباتمی اما اپوزیسیون اعالم کرد

.ندبعداً فرزندان خود را در مقامات باالی مملکت منصوب ک   
ند.آموزش دادها را آنو ندز در گرجستان به قرقیزها کمک کردانقالب ران رهبر   

شبیه تشکیالت صربستان و گرجستان و اوکراین  فتشکیالتی ضد آقایو قرقیزی دانشجویان
.راه انداختند  

صورت  ،توسط رژیم ءبه خاطر دستکاری در آرا کشور محلی در جنوبی اعتراضات
و پراکنده وبیشتر متوجه مقامات محلی وعمدتا مسالمت آمیز بود  این اعتراضات .گرفت

صورت نگرفتهم  سرکوب مشخصی   



مردم بود.وش ادر جالل آباد و  اتفاق افتاد تظاهرات ناگهانی که درشیوهتغییر جهت  
.کردنپلیس دخالت  و اشغال کردند را قهراهای محلی دولتی ساختمان   

حتی در تظاهرات  .پوزیسیون سازماندهی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتادر طول کمپین 
نظم را  دهی کرده وسازمان دقته بو طرفداران خود را بسیج رهبران اپوزیسیون، اولیه

رهبران اپوزیسیون های محلی به وجود آوردند که به سلسله مراتب وسلول .برقرار کردند
بودند. پاسخگو  

، باعث جنگ داخلی خواهد شد آغاز از کمپین انتقاد کرده وگفته بوددر  فدر حالی که آقای 
وطبقات در مجموع کمپین کلیه اقشارو همبارزه کرد وارد را اپوزیسیون به سرعت اقلیت اما

  درقرقیزستان را شامل شد.
به  معترضین به پلیس .دنرهبری اپوزیسیون از معترضین خواست از خشونت پرهیز کن

ر عین حال رهبران اپوزیسیون تهدید کردند که دو در دادندمی گل اللهنشانه حسن نیت 
.مقابله خواهند کرد ،ندصورتی که پلیس دست به خشونت بز   

داده  نسبت مست به معترضین اگرهم بودبسیار کم بود و بار در آغاز حوادث خشونت
کنندگان اشغال وقایع خشونت آمیز زمانی شتاب گرفت که پلیس سعی کرد .شدمی

ال کنندگان با پلیس ش اشغوجالل آباد و ا در .های دولتی را به زور بیرون کندساختمان
به  اروز بعد اشغال کنندگان مجدد .تعدادی از دو طرف کشته و زخمی شدند .شدنددرگیر

.ویران شد ه پلیس جالل آبادکشته و زخمی شدند و ایستگا دیگر پلیس حمله کرده و تعدادی   
 شد.ف خواستار استعفای آقای ،در اختیار گرفته بود راکشور نقاطاپوزیسیون که بسیاری از

برپا  ،دولت قرقیزستان در بیشکک بود ارج از ساختمان کاخ سفید که مرکزخ در تظاهراتی
 شد

در بیست و چهارم مارس دوستون از حامیان اپوزیسیون وارد کاخ سفید شده با پلیس و 
 یفآقا .درگیر شده و کاخ سفید را غارت کردند و در و پنجره را شکستند فطرفداران آقای

ت دهد که اکثریشواهد نشان می .استعفا دادبعد به ناچار از کشور گریخت و ده روز 
 بنابراین اگر انقالب الله را کمپین مقاومت مدنی خشونت بود.یاعتراضات در قرقیزستان ب

خشونت در بهترین حالت انضباط بیعین حال باید گفت که ولی در ،بیراه نگفته ایم بنامیم
.بسیار پایین بود  

 
خشونت در سه انقالبجنبش مدنی بیمقایسه وبررسی عوامل موثردر  

خشونت درمبارزات مدنی درسه یسیپلین بیدرمقایسه و بررسی عوامل موثر برحفظ د
توان این نکات را برجسته کرد:انقالبی که مورد مطالعه قرارگرفت، می  

های مقاومت مدنی گذشته:آموزش واطالعات مربوط به جنبش  



ه دهد بشواهد نشان می های گذشته اهمیت زیادی دارد.واطالعات راجع به جنبشتجربه 
موزش کافی ربستان وگرجستان بهره وآازتجربیات ص خصوص اپوزیسیون قرقیزستان

شود.آوردن انبوهی از جمعیت به خیابان مسئله حل می با تنهانگرفت وتصور کرد که   

گذشته:های مدنی های گسترده از مقاومتتاکتیک  
ه های متنوع ونو را به خدمت گرفت. با همه این ها بجنبش آتپور مجموعه ای از تاکتیک

گرجستان از خشونت نیست. های متنوع به معنی رعایت انضباط بیکارگیری تاکتیک
نحوی عالی رعایت کرد.ه خشونت را بولی دیسیپلین بی ،های کمتری استفاده کردتاکتیک  

گذشته: های سیاسیامتیازدهی  
ها را خشونت جنبش، دیسیپلین بیمدتکه امتیازدهی سیاسی درازدهد ها نشان میبررسی

حال آن که امتیازهای کند. وار میدمعترضین را به آینده امی این که برای .دهدافزایش می
برای این که اعتماد به نفس زیادی برای  .دهدمیزان دیسیپلین را کاهش می ،کوتاه مدت

کند.اپوزیسیون ایجاد می  

 درخواست رهبران اپوزیسیون برای رعایت دیسیپلین:
خشونت تاثیر یپلین بیدهد درخواست رهبران سیاسی برای رعایت دیسها نشان میبررسی

ای دارد.العادهفوق  

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

است.بسیارموثر  

 میانه روی دراهداف استراتژیک:
ابتدا تنها خواستار اپوزیسیون در قرقیزستان در هرسه انقالب اهدافی انقالبی داشتند.

ه خواستار خشونت زمانی آغاز شد ک بات محلی بود وخشونتی صورت نگرفت.انتخا
سرنگونی آقایف شدند. البته ارتباط افزایش خشونت با اهداف انقالبی هنوز کامال روشن 

 نیست.

های تاکتیکی برای جلوگیری از رویارویی:انتخاب  



های دولتی را درصربستان وقرقیزستان، خشونت زمانی باال گرفت که معترضین ساختمان
دیسیپلین جنبش شکسته شد. اشغال پارلمان اشغال کردند. واضح است که درطی آن عملیات 

 در گرجستان زمانی صورت گرفت که رژیم تقریبا قدرت خود را ازدست داده بود.

 ضوابط عضویت وکنارگذاشتن بازیگران خشن:
کمپین درواکنش به سرکوب اهمیت زیادی دارد. مادام که کمپین  یضوابط انتخاب اعضا

یده ومتعهد است، امکان شکسته شدن دیسیپلین متشکل از تعداد معدودی افراد تعلیم د
خشونت کم است. ولی اگر این تعداد به ده ها ویا صدها هزارنفر برسد، رعایت آن بسیار بی

مهم ترین چالش برای کمپین مقاومت مدنی تعمیم دادن رعایت دیسیپلین  مشکل است.
خشونت از گروه کوچک ومتعهد به بدنه کمپین است.بی  

شود، حتی اگر این امی در کمپین خود به خود باعث افزایش خشونت میوجود شاخه نظ
 شاخه نظامی برای پرکردن خال قدرت برای دوران پس از پیروزی باشد.

زنند:تنبیه افرادی که دست به خشونت می  
وثری برای روش م ،زننددهد که تنبیه اعضایی که دست به خشونت میها نشان میبررسی

تپور درصربستان تجربه موفقی دراین زمینه داشت وحال آن که است. آجلوگیری ازخشونت 
نداشتند.آمیزدرقرقیزستان کاری به کار مرتکبین اعمال خشونت  

خشونت:سرکوب کمپین بی  
 خشونت دارد.خشونت رابطه مستقیمی با شکستن دیسیپلین بیسرکوب جنبش مدنی بی

ز داشت وحال آن که درصربستان درگرجستان سرکوب عمدتا بررهبری اپوزیسیون تمرک
حکومت قرارداشتند. سرانجام درقرقیزستان  ن سال همه اپوزیسیون درمعرض آزارچندی

عوامل دولت به جنگ آشکار با اپوزیسیون پرداختند. بیشترین اقدام به خشونت معترضین 
تنها  د.ها در اوائل اندک بوق افتاد ودر قرقیزستان نیز خشونتدرصربستان در روز آخر اتفا

 دراواخر کمپین بود که خشونت باال گرفت.

هفته به طی سه  ترین زمان، فقط در کوتاهکارگرفت، ه کمپینی که کمترین خشونت را ب
خشونت هنوز پیروزی رسید) گرجستان(. البته رابطه طول کمپین ورعایت دیسیپلین بی

دهد شکستن دیسیپلین ها نشان میولی بررسی ،روشن نیست ونیاز به تحقیق بیشتری دارد
دارد. مستقیمی با میزان پیشرفت مبارزهخشونت رابطه بی  



 

 


