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 قدرت و ترغیب:

( ۲۰۰۰تی، صربستان)های امنیهای کنش بی خشونت برای تاثیرگذاری بر نیرواستراتژی
(۲۰۰۴) واوکراین  

صربستان برای سرنگونی میلوسوویچ و انقالب نارنجی در وردرپجریان جنبش آتدر
های مشخصی رابرای افزایش هزینه سرکوب و کاهش دهندگان استراتژیوکراین، سازمانا

ا به کارگیری دهندگان بام به خشونت طراحی کردند. سازمانتمایل نیروهای امنیتی برای اقد
 ،ممانعت که برای نهادهای سرکوبگر طراحی شده بودترغیب وهای ترکیبی از استراتژی

های غیر جا که نیروهای امنیتی در رژیماز آن مانع سرکوبی ویرانگر شوند.توانستند 
خشونت های کنش بیاستراتژیست ،ها در قدرت استعامل اصلی نگه داشتن آن ،کراتیکدم

زاهداف ین نیروهای امنیتی باید ااطاعت از رژیم در ببراین باورندکه تضعیف وفاداری و
های غیرمسلحانه باشد.اولیه جنبش  

انقالب نارنجی اوکراین هر دو به جنبش آتپوردرصربستان برای سرنگونی میلوسویچ و   
های این دوجنبش خواهیم پرداخت.این مطلب به استراتژیدر .این هدف رسیدند  

 آموختن ازگذشته 
ای قبلی خود برای هاوکراین از تجربه شکستصربستان و رهبری هر دو جنبش در 

ای هسال های چادری واعتراضاتدراوکراین کمپ های جدید بهره بردند.طراحی استراتژی



ل ، قت۰۰۰۲درپائیز موفقیت اندکی در برابر رژیم اقتدارگرای لئونید کوچما داشت. ۹۰
دستور کوچما بود، موجی ه شود بوحشتناک روزنامه نگار اوکراینی که گفته می

هزار ۲۰۰اپوزیسیون تهدید کرده بود  چهرا درسراسر کشور برانگیخت. اگرازاعتراضات 
هزارنفربودند.  ۵۰تا ۲۰ولی جمعیتی که آمدند حداکثر بین  ،خواهد آوردهانفر را به خیابان

 کنندگانبار بین تظاهرهای خشونتتظاهرات به اوج خود رسید ودرگیری ۲۰۰۱درمارس 
 وپلیس به فروپاشی جنبش مخالفین انجامید.

 ۱۹۹۷ـ۱۹۹۶های شکست تظاهرات ضد میلوسوویچ درسالسازمان دهندگان صربی از
تظاهراتی که با گریه وزاری به پایان رسید، برای این که  آموختند.های مهمی درس

ها شکستدارند. با توجه به این  ها نگهمدت طوالنی درخیابان نتوانستند مردم را برای
ریزی که دو هدف عمده در برنامه صربستان به این نتیجه رسیدندهای آتپوردراستراتژیست

سرعت ه بکه برای مقابله با میلوسوویچ باید منظورشود. هدف اول این باید ها برای آینده آن
وم این که اطمینان یابند هدف دها بکشانند ومیلیون تظاهر کننده را به خیابانحد اقل یک 

کنند.اجرا نمی تیراندازی رانیروهای امنیتی صرب دستور  

خشونت های بییری اهداف خود، رعایت دیسیپلین کنشهم زمان با پیگ آتپور تصمیم گرفت
دهد. برنامه ریزان اوکراین هم به همین نتیجه را درمیان صفوف خود در اولویت قرار

های ما در سال ها نوشت:بعد ولیه تظاهرات نارنجی اوکراینرسیدند. یکی ازمعماران ا
تحلیل دقیقی ازعلل شکست تظاهرات قبلی کردیم. دالیل اصلی شکست  ۲۰۰۳و ۲۰۰۲

این ه براین بوماهیت تهاجمی این رویدادها. بناا بودند: مشارکت کم مردم درتظاهرات هاین
ریم توانیم افراد بیشتری را برای تظاهرات بیاوه رسیدیم که باید تا آن جا که مینتیج

دانستیم که هیچ واحد ویژه نظامی حالت تهاجمی داشته باشند. میونگذاریم تظاهر کنندگان 
 جرئت حمله به چنین جمعیت انبوهی را ندارد.

ها توانستند تعداد وجود آورد که جنبشه درهردو مورد انتخابات رسوا وپرتقلب شرایطی را ب
پس ازجعل وتحریف نتایج انتخابات توسط میلوسوویچ،  زیادی ازشهروندان را بسیج کنند.

هزار نفر درسراسر ۸۰۰ت در مقابل مجلس فدرال شد. اپوزیسیون خواستار تظاهرا
ار نفر کراین، درنخستین روز، بیش از صد هزوصربستان درتظاهرات شرکت کردند.درا

یدان" "م اپوزیسیون، درمیدان استقالل که بهمعترض، به دعوت ویکتوریوشچنکو رهبر
بعد تعداد جمعیت تقریبا دوبرابرشد. تا چهارشنبه ساعت  ۲۴معروف است، جمع شدند. طی 

نوامبر صدها هزارنفرازمناطق مختلف کشور وارد شدند وتا پایان هفته بنابربسیاری  ۲۴
ای که ف جمع شده بودند. بسیج سریع تودهها، بیش از یک میلیون اوکراینی در کیازبرآورد



 ها به میزان قابلزینه سرکوب برای رژیمبودند، سبب شد که هزآن برخوردارهردوجنبش ا
های معمول رژیم برای سرکوب مانند حمله به روش درگذشته توجهی باال برود. درحالی که

مخالفین خطرات نسبتا کمی برای تحریک و واکنش ها، بازداشت، ضرب وشتم و ترورخانه
رژیمی بود که از ای سنگین برای زارنفرضربهداشت، سرکوب عمده صدها ه شدید مردم

شده بود.ها قبل مشروعیتش آسیب پذیرمدت  

تاکتیکی نتایجی استراتژیک به بارآورد. آتپور برتوانایی خود برای بستن های بررسی
حرکت سریع این ترتیب مانع از ه ای تنگ بلگراد توسط معترضین حساب کرد وبهخیابان

های عقبی ها هم ثابت کردند که ورودیها شد. اوکراینیآن نیروهای امنیتی وخودروهای
کردن فضای سمبولیک ها بر پرسادگی مسدود کرد. تمرکز اولیه آنه توان بمیدان را می

میدان استقالل ازجمعیت بود که برای پیروزی اهمیتی حیاتی داشت. اپوزیسیون نهایتا از 
شد. درهردو مورد انبوه جمعیت سبب شد زده خود برای رسیدن به این هدف شگفت توانایی

توانست دست یم با اشکال مواجه شود. رژیم نمیکنندگان توسط رژکه پراکنده کردن تظاهر
های امنیتی را به مخاطره خصوص مسئله اطاعت نیروه خطر زده و بهای پربه فعالیت

 اندازد.

گوید:"جمعیت انبوه میخشونت های بییکی ازنظریه پردازان اصلی درگیریجین شارپ 
را تضعیف خواهد کرد" جنبش  ،خشونت را رعایت کندهای بیاگرنتواند دیسیپلین کنش

پذیر های الزم، شکست نانویسد:" ولی با رعایت استانداردها ودیسیپلینوازسوی دیگرمی
  "خواهد بود

ی شده بسیار مهم بود که ازفعالیت های تحریک آمیز غیر ضروری خوددار نتیجه آن که
آوردن به خشونت تکرار نشود. هردوجنبش، رعایت دیسیپلین وخطای گذشته در روی 

هایی را برای آموزش سازمان دادند تا خشونت را الزامی نموده وبرنامههای بیکنش
 داوطلبین را برای لحظات برخورد با پلیس ونیروهای امنیتی آماده سازند.

:رژیم شکستن چماق    
رهبران رده باالی رژیم به این  این نکته پی بردند که ممکن استه نهایتا برهبران جنبش 

آمیزاست. در پردازند بیشترازسرکوب خشونتی که برای سازش میتصمیم برسند که بهای
ت سیاسی وشخصی با باخ ،دادصربستان میلوسوویچ اگربه مخالفین اجازه پیروزی می

کوچما در آستانه ترک پست ریاست جمهوری شد. دراوکراین، گرچه ویرانگری مواجه می
ولی الیگارشی وابسته به اودرصورت پیروزی یوشچنکو چیزهای زیادی را ازدست  ،بود



براین بسیار بنا هایی برای توسل به خشونت کردند.ها کوششدادند. درهردوکشور، دولتمی
ها متکی بود، آنها تالش کنند تا کارآیی ابزارسرکوب را که رژیم به بود که جنبشمهم 

کنید کند" چه میارنجی را به اختصارچنین تعریف میغربی انقالب نکاهش دهند. یک ناظر
های شما بشکند؟ "ولی چماق دردست ،بخواهید ازچماق استفاده کنیداگر  

:نیروهای مسلح  
ش جای ارته ای برای تقویت نیروی پلیس بنحو فزایندهه ها بکه رژیماوکراین وصربستان در

نند سربازان را تشویق کنند که تواها اطمینان داشتند که میسرمایه گذاری کرده بودند، جنبش
نند. اکثریت سربازان وظیفه را درهردوکشورمعموالجوانانی تشکیل طرف بماحداقل بی

ها معموال شبیه وابستگی سیاسی آن دهند که با دوستان وخانواده خود درتماس هستند ومی
های اخیر کشور وضعیت نیروهای مسلح در سال هردودر باشد.اشان مییدوستان غیرنظام

کرد که رژیم ارزش کمتری برای ده بود. ارتش ملی یوگوسالوی تیتواحساس میترشبسیاربد
داشت. اپوزیسیون برروی نیزوجود  ها از پلیس قائل است واین احساس درارتش اوکراینآن

ریاست جمهوری سرمایه گذاری کرد وبرمحرومیت این مسئله درجریان مبارزات انتخاباتی 
کرد.ها تاکید مییز پیشنهاداتی برای بهبود وضع آننسبی نظامیان ون  

درجمع خود پذیرفتند که  درحقیقت رهبری اپوزیسیون صربستان دو ژنرال بازنشسته را
یش ها سبب شد که اعتبارآتپورافزاواین انتخاب یس ستاد سابق ارتش بودها رئیکی ازآن

 ،ای یابد. درنهایت، گرچه ارتش نیروهای خودرا درحومه بلگراد بسیج کرده بودسابقهبی
دراوکراین زمانی که یک  شود.طورجدی سعی نکرد که وارد مرکز شهره بولی هرگز

های محرمانه با . تماسبه اپوزیسیون پیوست نام آنتونسه ب فرمانده بازنشسته نیروی هوایی
های میانی ارتش تماس گرفت ای ازداوطلبین با ردهزطریق شبکهآنتونس ا شد.ارتش برقرار

وحتی مانع پایین ارتش درسرکوب دخالت نکنند  هایانجام به توافقی دست یافت که ردهوسر
باش یف به حالت آمادهنوامبر که نیروهای پلیس درحومه ک ۲۸در شب  دخالت پلیس شوند.

یس ستاد ارتش وزارت کشور را را نشان دادند. رئ خود ها اثراتدرآمدند، این موافقت نامه
تهدید کرد که سربازان غیرمسلح خود را بین مردم ونیروهای پلیس قرار خواهد داد وبه این 

سی شدت سیاه اوکراین، نیروی بدرهردوکشورصربستان و ترتیب مانع حمله پلیس شد.
ای بود که پلیس نیرویی حرفهد تا ارتش ملی. تهدید بیشتری برای فعالیت جنبش بوپلیس، 

اساسی مسئولیت نظم عمومی را به عهده داشت وبه همین دلیل هویت آن با براساس قانون
ه حمایت نیروهای رده پایین امنیتی از رهبران رژیم ببخشی از رژیم حاکم گره خورده بود.

وهایی ظاهرشد برد. دراوکراین ویدئکار میه ها ببود که رژیم برای جذب آندلیل تلقیناتی 



که  کردندمی ءهای پلیس به نیروهای امنیتی القاداد چگونه در ایستگاهکه نشان می
اعتبار کردن دو کشور، نمایندگان دولت برای بیهردرو کنداپوزیسیون  پلیس را تحقیر می

بنابراین،  .کردندعنوان تروریست ومعتادین مواد مخدرمعرفی می ها را تحتآن ،دانشجویان
توانند تا آن جا که می جنبش برای رسیدن به اهداف خود الزم بود که اعتبار رژیم راوهرد

چون آتپور  کاهش داده ومجریان قانون را نسبت به مشروعیت اپوزیسیون متقاعد سازند.
ها شناخت. آنت را تنها ابزارقانونی برای تغییرمیخشونت بود وانتخاباسازمانی مطلقا بی
خارج ازانتظاردست یافته و به این اطالعات  فسران درجریان بازجوییامیدواربودند که ا

. بازداشت اعضای آتپور شدت موفق بوده استراتژی ب .های دولت را زیرسوال ببرندانگیزه
اعتبارتر یافته واتهامات رژیم نیزبی آن سازمان گسترش یافت، ولی هم زمان باافزایش می

کردند پلیس را کردند وسعی میء میهای رژیم را افشاها درگفتگو با پلیس دروغآن شد.می
در صربستان  متقاعد کنند که رژیم رفتنی است ودلیلی برای حمایت ازآن وجود ندارد.

سپتامبر،  ۲۵ی طول ده روز، بین روزهاسروصدا ودرعین حال فشرده درهایی بیتماس
یسیون تبر، بین فرماندهان پلیس ورهبران سیاسی اپوزاک ۵روزاعالم نتایج انتخابات و

علیه اپوزیسیون وارد عمل  صورت گرفت. برخی ازفرماندهان پلیس علنا اعالم کردند
زوران جینجیگ بعدها گفت: درجلسه شب  ولی بالفاصله اخراج شدند. ،نخواهند شد

نکنند وما ازاین  لیس تصمیم گرفتند که دخالتاکتبر( بسیاری ازفرماندهان پ ۵شنبه)پنج
مداخله خواهند داد، ولی نگران نباشید ما ها به ما گفتند، به ما دستورتصمیم اطالع داشتیم. آن

    یکی ازفعالین گفتهه ب . دراوکرایندستورات را اجرا نخواهیم کرد ودقیقا همین اتفاق افتاد
رفتنی است وسرپا ها را متقاعد کنیم که قدرت قدیمی کردیم تا آن زمانی طوالنی تالش"

ها در شد". شرط موفقیت آنیامی مهم بود که باید فرستاده میهرصورت پنخواهد ماند. در
دمی کسب کند. والدیمیر فیلنکو هایشان این بود که اپوزیسیون بتواند حمایت عمده مرکوشش

هیچ ها بیایند به که مردم به خیابان آنهای بین پلیس واپوزیسیون قبل ازگوید" تماسمی
ها سرانجام نتیجه داد. بدون ها آمدند، آن تماسولی وقتی که مردم به خیابان ،ای نرسیدنتیجه

ود ونه توافقی. چنین جلساتی تنها به بای درکارها نه مذاکرهحضورجمعیت انبوه درخیابان
.شودتوانست برگزارشرط حضورمردم می  

 نیروی های ویژه:  
های اپوزیسیون نقش داشتند. عامل اول نسبت مهم دراستراتژی بازدارندگی جنبش دوعامل

درصربستان اگرچه آتپور  کنندگان به تعداد نیروهای امنیتی درخدمت رژیم بود.تعداد تظاهر
ولی از یک ، تظاهرات انبوه چه خواهد بوددانست که واکنش نیروهای ویژه دربرابرنمی



های بلگراد بیایند، امکان ندارد که اگر یک میلیون نفربه خیابانهم این آن ،چیز مطمئن بود
ها وآن ها متفرق نمایندمعیت را بدون گشودن آتش برروی آنکه نیروهای امنیتی بتوانند ج
گفته یکی ه ندارد. دراوکراین نیز بنفر مسلح دراختیار ۳۰۰می دانستند که رژیم بیش از 

بقیه  ،ومسئولین ای فرماندهان نیروهای ویژهازمنابعی که درآن زمان حاضربود، بر
ودی برای متفرق ا روشن بود که وزارت کشور منابع انسانی وتجهیزات محدهسرویس

مین مسئله مهم عدم توازن بین تظاهرکنندگان درمیدان دراختیار دارد. دوکردن مسالمت آمیز
نیروهای ویژه " د کهکنیکی ازناظرین اشاره میکرد نیروهای مختلف بود. دراوکراین عمل

خوبی به مفهوم بازی "سنگ، کاغذ، قیچی" آشنا بودند به این معنی که ه وزارت کشور ب
و ارتش نیروهای وزارت کشور را زنند ی وزارت کشور تظاهرکنندگان را مینیروها

زند".می  

:نتیجه  

به این سه عملکرد مهم مبارزه  توجه استراتژیک به نیروهای امنیتی حکومت، ممکن است
این کردن دفاعی، درت کند: دفاع، بازدارندگی و وادارصحنه نبرد خدمخشونت دربی

آمیزرژیم علیه جنبش ومتحدینش خنثی شود. های خشونتصورت ممکن است که تاثیر سالح
ممکن یابد ویم برای سرکوب اپوزیسیون کاهش میبا افزایش هزینه سرکوب، ظرفیت رژ

کلی منصرف شود. سرانجام، جنبش با ه کار بردن قوه قهریه به که رهبری رژیم از باست 
تضعیف مراکز قدرت رژیم ممکن است آن را وادار به انجام اعمالی کند که در شرایط 

 المللی، استانداردهای جدید برای انتخاباتگری بینجام نمی داد، مانند پذیرش میانجیعادی ان
قدرت. ویا حتی واگذار کردن   

های تاکتیکی های ساختاری هرمبارزه، تعمیم دادن فرمولعلت تفاوت درویژگیه چه باگر
اوکراین دید.توان در مبارزات صربستان وشود، ولی برخی موارد مشترک را میمنع می  

اول آن که هردو جنبش توانستند بهای سرکوب را برای زنجیره فرماندهی نیروهای امنیتی 
ها بکشانند، ازتوجه انستند انبوه جمعیت را به خیابانها توردو مورد، جنبش. درهباال ببرند

ها را داشته باشند. دوم آن که هرکدام از هره ببرند و پوشش غیر رسمی رسانهالمللی ببین
ود را به نمایش گذاشتند که ای از اهداف سیاسی خها حمایت عمومی گستردهاین جنبش

های پایین پلیس وارتش که ها بود وسبب شد که افراد ردهلقوه آنوزی باای ازامکان پیرنشانه
از  ،نفع اندکی دربقای رژیم داشتند وبیشتر به خانواده و جوامع محلی خود وابسته بودند

زروش نظارت بر خود و رعایت دیسیپلین رژیم فاصله بگیرند. سوم آن که با استفاده ا



ا به حداقل برسانند ضروری با پلیس رهای غیرخشونت توانستند برخوردهای بیکنش
اثرکنند. علی رغم این که انتطار ها را بیرژیم برای تروریست نشان دادن آن هایوتالش

ها سبب درت را رها کند، مجموعه این تالشرفت که رژیم بدون خون ریزی قنمی
 گذارسیاسی بدون ویرانی وخشونت شد.

 

 

 

 


