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پیشگفتارمترجم

این کتاب هنگامی به نشر می رسد که گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان به نتیجه نرسیده است؛ و از سوی دیگر، ایاالت 
متحده امریکا اعالن کرده است که تا 11 سپتامبر 2021 تمام نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج می سازد. مردان و 
زنان افغانستان آینده نا معلوم برای خود پیشبین اند – گروه سال ها پیش دست به مهاجرت زدند، بعضی در پی یافتن گزینه 
سرپناهی آسودهتر در بیرون از کشوراند، بخشی می کوشند آیندهً شان را در وضعیتی از سردرگمی بسازند، و بهرهً بزرگ 
متوسل اند به خدا تا او راهگشا باشد. این کتاب سرشار ازایده های نابی است که به درد همه گروه های نامبرده می خورد. با 
بکارگیری یک یا چند ایده به شکل همزمان و خالقانه شهروندان افغانستان میتوانند در شکل دهی به ساختار سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، آموزشی و دیگر بخش های توسعه ای کشورشان سهمگیر شوند، آن هم بدون آنکه به خشونت دست زنند. اصطالح 
“عدم خشونت” یک روش زندگی است که پس از هزاران سال جنگ و درگیری میان انسانها، ما تیره  بشررا به سویی رهنمون 

می کند تا برای حل مشکالت کوچک و بزرگ به آن چنگ بزنیم و مانع از میان رفتن نژاد خودمان شویم.
 

نویسنده برای نگارش این کتاب، یا آنچه خودش به نام تک نگاری یاد می کند، تالش فراوانی به خرچ داده ومنابع گوناگون 
وکامال معتبر را جستجو کرده است. در عرصه عدم خشونت کتاب های چندانی به فارسی برگردان نشده است ونیاز شدید آن 
آشکارا در جهان زبان فارسی احساس می شود. اصطالح “عدم خشونت” با وجود آشنا وپذ یرفته شده بودن در جهان آزادتر، 
هنوز جای پای استوار در میان فارسی زبانها وبه ویژه در افغانستان باز نکرده است. این اثر یک منبع مهم است که به مثابه 

یک کتاب مرجع برای پژوهشگران و به ویژه کنشگران یا فعاالن مدنی سودمند خواهد بود. 

بیشتر منابع که در این اثر به کار رفته اند را میتوان به سادگی دراینترنت یافت، زیرا یا نویسنده خود لینکها را در اختیار 
خواننده قرار داده است یا خواننده جویای دانش و تغییر اجتماعی با اندکی تالش می تواند به انها دست یابد. البته باید گفت که 
همه لینکها به زبان انگلیسی هستند و تنها شمار محدودی به فارسی ترجمه شده اند. با این حال، مرکز بین المللی عدم خشونت 
)ICNC( به بیشتر زبان های زنده جهان همچون فارسی منابع صوتی، ویدئو ونوشتاری فراوان دارد که بنده شدیدا پیشنهاد 
میکنم خواننده گرانمایه باری به آن سر بزند. درهمین راستا باید افزود که فهرست کامل منابع استفاده شده برای نوشتن این اثر 

به زبان انگلیسی در پایان کتاب گذاشته شده است تا خواننده خود برای مطالعه  بیشتر بدانها مراجعه کند.

خواننـــده شـــاید در طـــول متـــن زبـــان بـــه انتقـــاد بگشـــاید کـــه چـــرا مترجـــم از ســـاختار جمـــالت، برخـــی واژه هـــا و اصطالحـــات 
ـــق  ـــه از طری ـــن چ ـــن مت ـــدگان ای ـــاره ای از خوانن ـــت، پ ـــاده اس ـــل آن س ـــت. دلی ـــرده اس ـــتفاده ک ـــران اس ـــی در ای ـــروج فارس م
ـــی  ـــای فارس ـــوان ه ـــان و کتابخ ـــش پژوه ـــه  دان ـــتند و تغذی ـــران هس ـــان ای ـــی زبان ـــی، فارس ـــن چاپ ـــه مت ـــایت ICNC و چ وبس

زبان از مسیر فارسی مروج در ایران میگذرد،. هر چند مترجم اصالتا از افغانستان است. 

ــا  ــر نامهــا ی ــر و درســت ت ــرای خوانــش بهت ــد و مترجــم ب ــه ان ــه کار رفت ــن آن ب ــه حــروف التی ــام هــای خــاص ب برخــی از ن
ــدی گســتاخانه  ــا صــالح دی ــن مترجــم ب ــا در پانوشــت گذاشــته اســت. همچنی ــن ی ــظ نامهــا را درون مت ــا طــرز تلف برگــردان ی
اطالعــات اضافــی دربــاره موضوعــات گوناگــون را در متــن قــرار داده اســت تــا خوانــش متــن بــرای خواننــده تــازه وارد ســاده 
تــر شــود. هــر چنــد نویســنده نیــز از پانوشــت بــه وفــور اســتفاده کــرده اســت، امــا مترجــم پانوشــت هــای خــود و پانوشــت هــای 

نویسنده را بدون مشخص کردن اینکه کدام از سوی نویسنده و کدام از سوی مترجم گذاشته شده، افزوده است. 

قطعا این برگردان عاری از اشتباه نیست، ولی مترجم تالش کرده است اعاده مفهوم کند و امید خواننده بزرگوار بر وی خرده 
نگیرد. با این حال امیدوارم این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع دم دست شهروندان مُسول باشد تا در هنگام نیاز به سادگی 

بدان مراجعه کنند و حتی تاکتیک های خود را در کناره های کتاب بنویسند و با نویسنده کتاب به اشتراک بگذارند. 

بصیر بیتا
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چکیده

ـــزون  ـــد. اف ـــی ان ـــه دگرگون ـــوع و همیشـــه روب ـــی شـــمار، متن ـــار، ب ـــد ســـالح هـــای خشـــونت ب ـــی مانن ســـالح هـــای مقاومـــت مدن
ـــی  ـــداع م ـــدی اب ـــای جدی ـــک ه ـــته تاکتی ـــترده، پیوس ـــات گس ـــر اقدام ـــی و دیگ ـــای مردم ـــرات ه ـــا، تظاه ـــات، تحریمه براعتصاب

شود زیرا مقاومت های مدنی با فشارها، موقعیتها، چالش ها و تاکتیک های مخالفانشان سازگار می شوند.
 

ـــاد  ـــام روش ی ـــه ن ـــن شـــارپ از آن ب ـــه گاه پژوهشـــگرانی چـــون جی ـــک هـــای عـــدم خشـــونت )ک ـــه گســـترش تاکتی ـــار رو ب اعتب
مـــی کننـــد(، شـــاهدی بـــر نـــوآوری و خالقیـــت کنشـــگران در سراســـر جهـــان اســـت. کاوش در تاکتیـــک هـــای نویـــن )کـــه هـــدف 
اصلـــی ایـــن تـــک نـــگاری اســـت( تنهـــا یـــک ســـند یـــا تمریـــن دســـته بنـــدی ســـاده نیســـت. مطالعـــه هـــر روش بـــه گونـــه 
ـــد. هـــر روش،  ـــی کن ـــو م ـــا بازگ ـــرای م ـــون ب ـــان هـــای گوناگ ـــا و زم ـــی در مکانه ـــای داســـتان هـــای مقاومـــت مدن ـــه دنی جداگان
ـــارزه  ـــرای مب ـــزه ب ـــا انگی ـــه تنه ـــان دادن ن ـــن نش ـــد. ای ـــان میده ـــرکوب نش ـــر س ـــردم را در براب ـــت م ـــداری و مقاوم ـــش، پای بین

برای حقوق، آزدی و عدالت است، بلکه گویای نیاز به نوآوری و سازگاری در پیشبرد مبارزات مدنی است. 

ایـن تـک نـگاری بـا معرفـی اصطالحـات و مفاهیـم بنیادین مقاومت مدنی آغاز می شـود و بـه دنبال آن روندهـا و عوامل زمینه 
سـاز رشـد تاکتیک های نوین مقاومت مدنی در سراسـر جهان به معرفی گرفته خواهد شـد. سـپس با نواقص موجود در دسـته 
بنـدی کنونـی تاکتیـک هـا آشـنا می شـویم و فهرسـت بزرگـی از تاکتیک های جدید و نیز چارچوبی اصالح شـده برای فهرسـت 
بنـدی آنهـا ارائـه خواهیـم کـرد. سـرانجام، یادداشـت هایـی بـرای کنشـگران و کارورزان، کارشناسـان، و پژوهشـگران ایـن 

عرصه و دیگرانی که عالقمند به پشتیانی موثر از جنبش های عدم خشونت دارند، ارائه خواهد شد. 
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درآمد

هــر روزه مقاومــت مدنــی بــدون خشــونت در بســیاری از جوامــع در اشــکال گوناگــون رخ میدهــد. بــه عنــوان مثــال میتــوان 
ــاد در  ــا فس ب ــارزه  ــدف مب ــا ه ب ــذا  ــاب غ ــازون، اعتص ــع در آم ــتخراج مناب ــف اس ــان مخال ــرهً بومی ــه محاص ب
ــی  ــر قانون ــم ازدواج غی ــا، مراس ــمال افریق ــه وش ن ــای خاورمیا ــه دیکتاتوره ــی علی ــات خیابان ــیه، اعتراض روس

قیانــوس قطــب جنــوب اشــاره کــرد. همجنســگرایان در هنــد ونگهــداری از نهنگهــا بــا مداخلــه کشــتیها در ا

1 و  ــاب هــا ــد. کت ــده گســترش مــی یاب ــه فزاین ــه گون ــی ب ــه پوشــش جنبــش هــای مقاومــت مدن در بســیاری از کشــورها دامن
ــروی  ــک نی ــتند “ی ــد. مس ــی کنن ــو م ــادی را بازگ ــردم ع ــونت و م ــدم خش ــارزات ع ــای مب ــتان ه 2، داس ــا فیلمه
یــاالت  ا دانمــارک،  شــیلی،  جنوبــی،  افریقــای  هنــد،  در  مدنــی  مقاومــت  مبــارزات  شــامل  کــه  قدرتمندتــر”، 

متحــده و لهســتان اســت، بــه زبــان هــای فــراوان بــرای ده هــا میلیــون مخاطب برگردان شــده اســت. 3

ریکا . 1 ا  : نیست( ویژه  نظم  رای  ا د یا  مل  کا فهرست  ین  ا ( ز  ا رتند  عبا مدنی  مقاومت  مون  پیرا عمومی  های  کتاب  ز  ا برخی 
سده  یک  مندتر:  قدرت  نیرویی  وال،  دو  جک  و  اِکرَمن  پیتر  کند؛  می  عمل  چگونه  مدنی  مقاومت  استفان،  ماریا  و  چنوویت 
شیزکا  خواهانه؛  آزادی  های  تالش  در  مدنی  مقاومت  خشونت.  عدم  تاریخ  بهبود  بارتکوفسکی،  ماسیجی  خشونت؛  عدم  مبارزهً 
رویکرد  خشونت:  عدم  دفاع  راهبرد  باروز،  جی.  رابرت  عدالت؛  و  ساختن  پاسخگو  برای  مردم  قدرت  فساد:  کاهش  بِِورلی، 
پیرامون  ِهلِوی،  ال.  رابرت  ساختار؛  و  مرزها  خشونت:  عدم  درک  جولی،  ام.  نورما  و  لوارد  ها کارتر  یا  ما گونه؛  گاندی 
مدنی  مقاومت  و  خشونت  عدم  های  نقالب  ا د،  نِپستا اریکسن  شارون  اساسات؛  دربارهً  ندیشه  ا راهبردی:  خشونت  عدم  جنگ 
گاندی  از  خشونت  عدم  کنش  تجربهً  سیاسی:  قدرت  و  مدنی  مقاومت  اَش،  گارتن  تیموتی  و  رابرتز  ادام  بیستم؛  سدهً  پایان  در 
صلح:  کورترایت،  دیوید  دموکراتیک؛  غیر  های  رژیم  در  مردمی  های  جنبش  مسلح:  غیر  های  خیزش  شاک،  کرت  کنون؛  تا 
جی.  ماریا  خشونت؛  عدم  کنش  قدرت   کینگ:  لوتر  مارتین  و  گاندی  ماهاتما  کینگ،  ماری  ها؛  اندیشه  و  ها  جنبش  تاریخچهً 
تا  دیکتاتوری  از  شارپ،  جین  خاورمیانه؛  در  داری  حکومت  و  سازی  دموکراسی  خشونت،  عدم  تالش  مدنی،  جهاد  استفان، 
تالش  و  قدرت  خشونت:  عدم  کنش  سیاست  شارپ،  جین  چهارم؛  ویراست  آزادی،  برای  مفهومی  چارچوب  یک  دموکراسی: 
شمار  مترجم:  یادداشت  سوم(.  )بخش  خشونت  عدم  کنش  پویایی  و  دوم(،  )بخش  خشونت  عدم  کنش  های  روش  نخست(،  )بخش 

اندکی از این آثار به فارسی ترجمه شده اند و برخی هنوز به زبان اصلی باقی مانده اند 

نقالبی . 2 ا مصر:  رنجی؛  نا نقالب  ا تور؛  یکتا د یک  سرنگونی  ز:  ا رتند  عبا مدنی  مقاومت  مون  پیرا مستند  های  فیلم  ز  ا برخی 
صورت  به  گوناگون  های  زبان  به  ها  فیلم  این  تمام  ارمنستان/  انقالب  آواز؛  انقالب  و  مندتر؛  قدرت  نیرویی  و  خلل؟؛  بدون 
است.    موجود   https://www.nonviolent-conflict.org/icncfilms خشونت،  عدم  المللی  بین  مرکز  وبسایت  در  رایگان 
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کتـــاب خانـــه دیجیتـــال مقاومـــت عـــدم خشـــونت )کـــه مـــکان نگهـــداری رهنمودهـــای آموزشـــی جمـــع آوری شـــده توســـط مرکـــز 
 ICNC ـــن ـــهً آنالی ـــاب خان ـــرز اســـت( و کت ـــح راتگ ـــی صل ـــن الملل ـــتیتوی بی ـــا انس ـــکاری ب ـــونت  در هم ـــدم خش ـــی ع ـــن الملل بی
ـــا دو  ـــد(، تنه ـــرار میده ـــدگان ق ـــار بازدیدکنن ـــی در اختی ـــت مدن ـــون مقاوم ـــف پیرام ـــای مختل ـــان ه ـــه زب ـــی ب ـــع فراوان ـــه مناب )ک
نمونـــه از وبســـایت هـــای بـــی شـــماری هســـتند کـــه یافتـــه هـــای پژوهـــش هـــای مربـــوط بـــه مقاومـــت مدنـــی را در ســـطح جهـــان 

در اختیار همگان میگذارند.

ـــدم  ـــوع ع ـــای متن ـــک ه ـــدی تاکتی ـــته بن ـــرای دس ـــالش ب ـــن ت ـــوع، جامعتری ـــه موض ـــرز ب ـــه بیم ـــود عالق ـــا وج ـــال، ب ـــن ح ـــا ای ب
ـــه دســـت نامـــه جیـــن شـــارپ پیرامـــون 198 روش عـــدم خشـــونت کـــه فهرســـت اســـت جامـــع  خشـــونت هنـــوز بـــر مـــی گـــردد ب
ـــترده ای  ـــالش گس ـــس، ت ـــید. از آن پ ـــر رس ـــه نش ـــال 1973 ب ـــه در س ـــا، ک ـــدی آنه ـــته بن ـــه و دس ـــریح، نمون ـــا تش ـــراه ب هم
ـــونت  ـــدم خش ـــای ع ـــیوه ه ـــا ش ی ـــا  ـــک ه ـــه تاکتی ـــت. ب ـــه اس ـــورت گرفت ـــت ص ـــن فهرس ی ـــانی ا ـــه روز رس ـــرای ب ب
ــهً ابزارهـــای عـــدم خشـــونت نگریســـت و معمـــوال بـــه عنـــوان جایگزیـــن هـــای مقاومـــت  بـ مـــی تـــوان بـــه مثا
ننـــد ســـالح هـــای خشـــونت بـــار،  خشـــونت بـــار )یـــا مســـلحانه( اســـتفاده کـــرد. ســـالح هـــای مقاومـــت مدنـــی ما
عـــدم خشـــونت  مقاومـــت  هـــای چشـــمگیر  نمونـــه  نـــد.  ا دگرگونـــی  و همیشـــه روبـــه  متنـــوع  شـــمار،  بـــی 

مشـــمول بایکـــوت، اعتراضـــات، آمـــوزش، دولـــت هـــای مـــوازی، تحریـــم و راهپیمایی اســـت. 

از ســـال 2016 بدیـــن ســـو، موسســـه بیـــن المللـــی عـــدم خشـــونت دســـت بـــه جمـــع آوری و شناســـایی روش هـــای نویـــن 
ـــن  ی ـــد ا ین ـــگاری از دل فرآ ـــک ن ـــن ت ی ـــت. ا ـــونت زده اس ـــدم خش ـــای ع ـــک ه ـــای تاکتی ـــگاه داده ه ـــی در پای ـــت مدن مقاوم

دســـته بنـــدی و در پاســـخ بـــه ســـه پرســـش زیـــر به میان آمده اســـت:

 https://www.nonviolent-conflict.org/ force-powerful-english :3 مستند نیرویی قدرتمندتر در لینک روبه رو قابل دسترس است
 http://nonviolence.rutgers.edu/s/digital :4 کتابخانه دیجیتال مقاومت عدم خشونت در لینک روبه رو قابل دسترس است

ـــای  ـــالش ه ـــر ت ـــه ب ـــت ک ـــردان اس ـــاد خودگ ـــک نه ـــد و ی ـــته ش ـــان گذاش ـــک دو وال بنی ـــن و ج ـــر اکرم ـــط پیت ـــال 2002 توس ـــونت در س ـــدم خش ـــی ع ـــن الملل ـــز بی 5 مرک
 https://www.nonviolent-conflict.org :غیر خشونت آمیز مردم و رسیدن به حقوق، عدالت و آزادی در جهان تمرکز دارد

17 مفصـــال تعریـــف  6 در ایـــن پژوهـــش، اصطـــالح "تاکتیـــک هـــا" بـــا اصطـــالح "روش هـــا" از نـــگاه معنایـــی دادوســـتد میگـــردد. تاکتیـــک هـــا در صفحـــهً 
خواهـــد شـــد. اصطـــالح "کنـــش های/اقدامـــات عـــدم خشـــونت" معنایـــی گســـترده دارد، در صورتـــی کـــه در متـــن معنـــای دیگـــری نداشـــته باشـــد، 

دهًً "تاکتیـــک هـــا عـــدم خشـــونت" گرفته شـــده اســـت.  نـــوا گاه هـــم خا
7 موسسهً بین¬المللی عدم خشونت در سال 1989 در شهر مبارک عوِض فلسطین بنیان گذاری شد تا به تالش های عدم خشونت برای ترویج عدم خشونت در سراسر 
عدم  کنش  پیرامون  نگاری  تک  به  که  است  مراکزی  از  ای  شبکه  موسسه  این  دهد.  ادامه  اسرائیل  دولت  توسط  فلسطین  از  این شهر  از جدایی  پس  جهان 

است. جهان  در  انفعال  و  بیارادگی  و  خشونت  کاهش  پی  در  و  زند  می  دست  صلح  فرهنگ  و  خشونت 
http://nonviolentaction.net

8 پایـــگاه داده هـــای روش هـــای عـــدم خشـــونت در ســـال 2016 توســـط موسســـه بیـــن المللـــی عـــدم خشـــونت ایجـــاد شـــد تـــا رونـــد مستندســـازی روش هـــای عـــدم 
ـــرای  ـــای آن ب ـــت. داده ه ـــرده اس ـــتند ک ـــای آن مس ـــال ه ـــریح و مث ـــا تش ب 300 روش را  ـــش از  ـــک بی ـــن بان ی ـــردد. ا ـــتند گ ـــان مس ـــر جه ـــونت در سراس خش
نیـــد بـــرای اســـتفاده در  بـــل دســـترس اســـت و میتوا https://www.tactics.nonviolenceinternational.net قا نیـــان در وبســـایت  همـــه جها

.info@nonviolenceinternational.net دیگـــر وبســـایتها بـــا ایمیـــل زیـــر تمـــاس بگیریـــد: 
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چـــه تاکتیـــک هـــای را جیـــن شـــارپ شناســـایی کـــرد و چـــه تاکتیـــک هـــای جدیـــد مقاومـــت مدنـــی . 1
1973 پدیـــدار شـــده اســـت؟ از ســـال 

چـــه تاکتیـــک هـــای را جیـــن شـــارپ شناســـایی کـــرد و چـــه تاکتیـــک هـــای جدیـــد مقاومـــت مدنـــی . 2
1973 پدیـــدار شـــده اســـت؟ از ســـال 

نـــش جدیـــد دربـــارهً تاکتیک ها و دســـته بنـــدی آنها مـــی تواند بـــرای کارورزان و . 3 یـــن دا چگونـــه ا
پژوهشـــگران مقاومـــت مدنـــی و نیـــز عالقمنـــدان کمـــک به جنبش های عدم خشـــونت ســـودمند باشـــد؟

ـــی چـــون گـــروه  ـــن گـــروه هـــا شـــامل گـــروه های ی ـــا اســـت. ا ـــر کار دیگـــر گـــروه ه ـــی ب ـــگاری مبتن ـــک ن ـــن ت ـــن، ای همچنی
یـــگاه داده هـــای روش هـــای عـــدم خشـــونت دانشـــگاه  تاکتیـــک هـــای جدیـــد در حقـــوق بشـــر، مشـــکل زیبـــا، پا
یـــگاه داده هـــای  گاجـــا مـــادا مـــی باشـــد ومرکزآمـــوزش و تـــک نـــگاری عـــدم خشـــونت در اســـتانبول، پا
بـــر کنـــش گـــری  نیـــز تاکتیـــک هـــا و نمونـــه هـــای  جهانـــی تاکتیـــک هـــای عـــدم خشـــونت، و پـــروژهً ا
ــای  ــای تاکتیـــک هـ ــگاه داده هـ یـ ــاال در پا ــوارد حـ ــن مـ یـ ــیاری از ا ــد. بسـ ــدی مـــی کننـ ــته بنـ گوناگـــون را دسـ

یـــن تـــک نگاری بـــه معرفـــی گرفته شـــده اند.   عـــدم خشـــونت وارد شـــده و درا

چرا باید به مطالعه تاکتیک های مقاومت مدنی پرداخت؟

ـــدم  ـــخ ع ـــی تاری ـــه بازآفرین ـــک ب ـــق، کم ـــن درک عمی ـــل، یافت ـــرای عم ـــی ب ـــزه و راه ـــد انگی ـــی توان ـــا م ـــک ه ـــه تاکتی مطالع
خشونت، بهبود مهارت ها به واسطهً آموزش، و پیشرفت در برنامه ریزی راهبردی گردد. 

عمل برای  راهی  و  انگیزه 
فهرســـت 198 روشـــی جیـــن شـــارپ )1973( بـــه بســـیاری از زبـــان هـــا برگـــردان شـــده و بـــه انگیـــزه گرفتـــن شـــمار 
45 ســـال  یـــن فهرســـت بـــه بیـــش از  فراوانـــی از کنـــش گـــران و آمـــوزگاران انجامیـــده اســـت. شـــوربختانه، عمـــر ا
ــا  ــرای مـ ــا بـ یـ ــه گاه  ــدند کـ ــی ای ترتیـــب شـ ــای تاریخـ ــه هـ ــده در زمینـ ــریح شـ ــای تشـ ــد و روش هـ مـــی رسـ

نـــی هـــای معاصـــر بـــرای کنـــش گـــران و تحلیلگـــران بـــه دورنـــد.  ناشـــناخته هســـتند یـــا از نگرا

  .New Tactics in Human Rights 8
  Beautiful Trouble 9

در  اندونزی  خشونت  عدم  های  روش  و  ها  کنش  حاوی  که  دارد  ها  داده  پایگاه  یک  مادا  گادجا  دانشگاه  الملل  بین  روابط  دانشکدهً   10  
ندارد.  قرار  همگان  دسترس  در  هنوز  ها  داده  پایگاه  این  است.  رویداد   6000 از  بیش 

   
یک  شد،  گذاشته  بنیان  الملل  بین  خشونت  عدم  نهاد  توسط   2012 سال  در  که  استانبول،  در  خشونت  عدم  نگاری  تک  و  آموزش  مرکز   11

دارد. فارسی  زبان  به  خشونت  عدم  های  کنش  از  اطالعاتی  های  داده  پایگاه 
کرد:  تماشا  زیر  وبسایت  در  توان  می  را  جهانی  سطح  در  خشونت  عدم  کنش  ها  داده  پایگاه   12

https://nvdatabase.swarthmore.edu
است:  دسترس  قابل  رو  روبه  لینک  در  و  پردازد  می  دیجیتال  گری  کنش  تحلیل  به  گری  کنش  ابر  پروژه   13

 www.meta-activism.org
گذاشته  اشتراک  به  را  اطالعات  آن  در  گران  کنش  و  است،  محلی  و  آزاد  “منبع  یک  که  است   Actipedia وبسایت  دیگر،  منبع  یک   14
همچنین  است.  خشونت  عدم  های  تاکتیک  نی  یگا با وبسایت  ین  ا شود.”  گرفته  دست  روی  نه  خالقا قدامات  ا تا  پذیرند  می  م  لها ا آن  از  و 

باشد.  سودمند  ای  مقایسه  تحلیل  و  تجزیه  برای  که  کند  می  بندی  دسته  مختلفی  های  بخش  به  را  مهم  های  کنش  اینک  نامبرده  وبسایت 
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از  را  کنشگران  انسانی  این عواطف  غالبا بزرگ ترین موانع فرا روی کنش مدنی عبارتند از ناامیدی، ناآگاهی و ترس. 
کند.  می  نابینا  یا  منصرف  دارد،  قرار  اختیارشان  در  که  احتمالی  خشونت  عدم  های  روش  فراخ  پهنهً  دیدن 
مطالعهً  رو،  این  از  شوند.  ناکارآمد  خشونت  درگیر  کند  می  وادار  را  کنشگران  گاه  عواطف  این  که  آن  بدتر 
اقدامات  از  ای  گسترده  طیف  کردن  پیاده  به  آنها،  شدن  عملی  از  هایی  نمونه  و  خشونت  عدم  تاکتیک  صدها 

کرد.  خواهد  کمک  برند،  می  سر  به  آن  در  که  سیاسی  های  نظام  از  نظر  صرف  بشریت،  برای  موجود 

علمی عمیق  درک  فتن  یا
مطالعـه تاکتیـک هـا یـک پایـهً بنیادیـن بـرای درک و تـک نـگاری پیرامـون ماهیـت، پویایـی و تاثیـرات مبـارزه عـدم خشـونت 
کـه  کنـد  مـی  اسـتدالل   )320 ص   ،1997 ( تغییـر  و  قـدرت  “اعتـراض،  کتـاب  در  کارتـی  مـک  رونالـد  اسـت. 
مقاومـت  هـای  دیـدگاه  از  مسـتقل  و  پذیـر،  مشـاهده  هـای  پدیـده  بـر  مبتنـی  کـه   )1 ( خشـونت  عـدم  هـای  تاکتیـک 
رخ  بـرای  شـاخصی  ننـد  توا مـی   )2 ( و  باشـند،  متفـاوت  مـکان  و  زمـان  نـگاه  از  نـد  توا مـی  نـد  ا خشـونت  عـدم 
تـک  ایـن  هـای  یافتـه  دهـد  مـی  اجـازه  خـود،  نوبـهً  بـه  کـه  گردنـد،  هـا  جنـگ  در  خشـونت  بـدون  قـدام  ا دادن 
نویـن مقاومـت مدنـی در زمینـه  تاکتیـک هـای  بنـدی  تاییـد و تکرارپذیـر شـوند.  شناسـایی و دسـته  قابـل  نـگاری 
ایـن موضـوع کـه چگونـه  ایـن رو، درک مـا را دربـارهً  اقدامـی بنیادیـن در ایـن تـک نـگاری اسـت. از  هـای جدیـد 

مـردم عـوام بـه گونـه ای خالقانـه بـه مقاومـت مدنـی و تغییـر سـمت و سـو می دهنـد، افزایـش میدهد. 

خشونت عدم  تاریخ  فرینی  زآ با
روش هـای خشـونت بـار تاثیـر نیرومنـدی بـر تغییـرات در تاریـخ داشـته اسـت، در حالـی کـه زندگی مدرن انسـان ها شـدیدا از 
دیگـر اشـکال کنـش جمعـی بـه شـمول روش هـای مقاومـت و دفـاع بـدون خشـونت متاثـر شـده اسـت. ماسـیج بارتکوفسـکی 
تاریـخ و کشـف  بـرای کاوش در  تاکتیـک هـای عـدم خشـونت  دانـش  از  کـه  اسـت  بسـیار پژوهشـگرانی  از  یکـی 
و  اسـتعمار  تحـت  از جوامـع  فراوانـی  شـمار  در  عـدم خشـونت  هـای  کنـش  سـایر  و  هـا  راهپیمایـی  اعتراضـات، 
تاکتیـک هـای  پیرامـون  لمللـی عـدم خشـونت  ا بیـن  کتـاب موسسـهً  اسـت.  بـرده  بهـره  اشـغال یـک کشـور خارجـی 
تاریـخ مقاومـت  تبتیـان را دربـاره  از  بسـیاری  اسـلحهً ماسـت، درک  تنهـا  نـام حقیقـت  بـه  تبـت  عـدم خشـونت در 
ثـار  آ دیگـر  شـد.  تبدیـل  تبتیـان  بـرای  مـدارس  در  معیـاری  کتابـی  بـه  بیدرنـگ  کتـاب  ایـن  داد.  تغییـر  خودشـان 
هـا،  امریکایـی  هـا،  برتیانیایـی  هـای  انقـالب  دربـارهً  کهـن  هـای  افسـانه  خشـونت  عـدم  کنـش  پیرامـون  علمـی 
هـای  مصوبـه  یـا  مسـلحانه  انقـالب  محـور  بـر  ایـن  از  پیـش  کـه  کـرد  دگرگـون  را  هایـی  کوبایـی  و  هـا  روس 
تـا  بیشـتر مـی دهـد  دانشـی  مـا  بـه  تاکتیـک هـای عـدم خشـونت  بانـک اطالعـات  بـه روز رسـانی  بودنـد.  قانونـی 

بـا اسـتفادهً آنهـا در مقاومـت مدنـی، سراسـر تاریـخ و اماکـن و فرهنـگ هـای گوناگـون را بـه بررسـی بگیریـم. 

آموزش برای 
ــا نحــوهً کاربــرد آنهــا نیــز آشــنا شــود. مطالعــه تاکتیــک هــا  فــرد میتوانــد فراتــر از مطالعــه تاکتیــک هــای عــدم خشــونت ب
ــش  ــه کن ــاز ب ــوال نی ــوزش معم ــا آم ــت، ام ــودمند اس ــز س ــونت نی ــدم خش ــک کارزار ع ــزی ی ــه ری ــرای برنام ب
2016 پیرامــون آمــوزش بــرای کارزارهــای  موفقیــت آمیــز دارد. در یــک تــک نــگاری مربــوط بــه ســال 
ــا  ــا، کالس ه ــای راهنم ــاب ه ــب کت ــوال در قال ــا معم ــک ه ــه تاکتی ــد ک ــادآور ش ــوخ ی ــن بل ــی، نادی ــت مدن مقاوم
ــی  ــای آموزش ــه ه ــه برنام ــرد ک ــان ک ــر نش ــوخ خاط ــوند. بل ــی ش ــته م ــتراک گذاش ــه اش ــی ب ــای آموزش ــم ه وفیل

 )14 ,2016 بــه بهبــود یکپارچگــی، نظــم ودســتیابی موفقیــت آمیــز بــه اهــداف مــی انجامــد. )
بــرای موفقیــت در کنــش هــای عــدم خشــونت همچــون اعتصــاب، نصــب پارچــهً تبلیغاتــی، یــا تحصــن بایــد مهــارت هایــی بــه 
لبــا نیــاز بــه اقدامــات فراونــی چــون برنامــه  دســت آورد. اســتفاده از یــک تاکتیــک در یــک زمینــهً ویــژه غا
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شــدن،  زخمــی  یــا  دســتگیری  احتمــال  صــورت  در  دارد.  آمــوزش  و  ولوجســتیک  دهــی  ســازمان  ریــزی، 
اقدامــات بیشــتری همچــون مراقبــت پزشــکی، کمــک حقوقــی، همبســتگی وحمایــت در زنــدان، کمــک 

مالی، مستند سازی و حمایت روانی اجتماعی بلند مدت باید روی دست گرفت. 

راهبردی ریزی  برنامه  بهبود 
ـــب  ـــد ترتی ـــک کارزار کارآم ـــرای ی ـــتراتژی ب ـــک اس ـــوان ی ـــی ت ـــونت نم ـــدم خش ـــای ع ـــک ه ـــل تاکتی ـــرای تحلی ـــالش ب ـــدون ت ب
بـــع مـــورد نیـــاز، وپیوســـتگی  داد. اســـتراتژی کـــه زمـــان بنـــدی، مـــدت، حـــق انتخـــاب تاکتیـــک هـــا، منا
1968( بـــه  قـــای تومـــاس شـــلینگ ) یـــزهً نوبـــل، آ ســـامان دهـــی آنهـــا از اهمیـــت ویـــژه ای در آنچـــه برنـــدهً جا

نـــه زنی برخوردار اســـت:  نـــد، در مقایســـه بـــا چا نـــام “نبـــرد” مـــی خوا

ننـد بیشـتر خواسـته هـای سـتمگر  فـرد سـتمگر ورعایـای او تـا حـدی در موقعیـت هـای متقـارن قـرار دارنـد. آنهـا مـی توا
همـکاری  از  دسـت  سـازمان  آن  از طریـق  باشـند،  داشـته  منضبطـی  سـازمان  اگـر  ننـد  توا ومـی  کننـد،  انـکار  را 

نـد آنهـا را تقریبـا در هـر مـوردی کـه مـی خواهنـد نادیـده بگیـرد و بـا  بردارنـد. وسـتمگرمی توا
اسـتفاده از نیرویـی کـه تحـت فرماندهـی اوسـت آنهـا را انـکار کنـد. ایـن وضعیـت چانـه زنـی اسـت کـه در آن هریـک از 
دو طـرف، اگـر نظـم و سـازمان  دهـی کافـی داشـته باشـد، بیشـتر خواسـته هـای طـرف دیگـر را نپذیرنـد، و بایـد دیـد چه کسـی 

برنده می شود. 

بسیاری از کنش های عدم خشونت ممکن ناکام شوند زیرا درک تاکتیکی اندکی از چگونگی آمادگی، عملکرد، و به دست 
آوردن سود راهبردی از آنها وجود دارد. در برخی موارد، کنش گران منابع را کمتر یا بیشتر از نیاز برآورد می کنند یا نمی 
توانند به درستی هزینه ها و خطرات مربوط به یک کنش را محاسبه کنند. شناسایی اینکه چه تاکتیک های در یک منازعه 
بیشترین سود را خواهد رساند، فرصت هایی را فرا چنگ سازمان دهندگان کارزارها قرار می دهد تا از آنها بهره ببرند و 

برآیندهای مطلوب شان را شناسایی و ارزیابی کنند. 

15 ۱۴ سال بعد در سال 2014، مرکز بین المللی عدم خشونت  یک تک نگاری انجام شده توسط یک کنش گر دایاسپورا به نام تِنزین   دورژی را به نشر رساند که 
نید به کتاب تالش  تحلیل تاریخی جامعی از خیزش ها و مقاومت مدنی تبتیان انجام داده بود و از دهه 1950 تا آخرین انقالب سال 2008 را در بر می گرفت. می توا
کنید:  نگاه   ICNC، 2014 های  نگاری  تک  سلسله  از  تاریخی  و  راهبردی  تحلیلی  تبت:  خشونت  عدم 
 ./https://www.nonviolent-conflict.org/the-tibetan-nonviolent-struggle-a-strategic-and-historical-analysis-2
16 ایــن آثــار علمــی عبارتنــد از: اکرمــن، پیتــر، و کریســتوفر کروگلــر. درگیــری عــدم خشــونت راهبــردی: دینامیــک قــدرت مــردم در ســدهً بیســتم. 
ــای آزادی  ــالش ه ــی در ت ــت مدن ــونت: مقاوم ــدم خش ــخ ع ــود تاری ــر، بهب ــن رینِ ــیژ: لی ــکی، ماس 1994؛ بارتکوفس ــر،  ــی: پراگ ــی ت ــتپورت، س وس
ــکای  ــونت در امری ــدم خش ــش ع ــان: کن ــی ام ــت ب ــالباخ. مقاوم ــد ش ل ــپ، و جرا ــوس، فیلی ــک مان 2013؛ م ــر،  ــن رین ــی او، لی ــر، س ــه. بودل ن خواها

.2003 ــو،  ــدن: ورش ــی. لن ــتار جمع ــالح کش ــران س ــتم: بح ــان بیس ی ــی پا ــدهً ب ــان. س ت نا ــل، جا WIPF & STOCK، 2004؛ ِش ــا  ــن، ی ــن. یوجی التی
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یافته های برجسته این پژوهش

روش هـای مقاومـت مدنـی عـدم خشـونت بیشـتری فراتـر از 198 روشـی هسـت کـه جین شـارپ و دیگر دانشـمندان این رشـته 
مسـتند کـرده انـد. پایـگاه داده هـای تاکتیـک هـای عـدم خشـونت کنونـی مـا شـامل بیـش از 346 روش اسـت )به پیوسـت جهانی 
تاکتیـک هـای عـدم خشـونت نـگاه کنیـد(. شـارپ نخسـتین کسـی بـود کـه پذیرفـت مجمـوع روش هـای او ناکامل اسـت. تاکتیک 
هـای جدیـد مقاومـت مدنـی بـه شـکل منظـم ایجـاد شـده و دقیقا به رسـمیت شـناخته می شـوند زیـرا مقاومـت مدنی رویـدادی چند 
بعدی در جوامع و زمینه های مختلف اسـت که به گونه ای گسـترده و پیوسـته خود را بازآفرینی می کند تا سـازگار با شـرایط 
دگرگـون شـونده گـردد یـا بتـوان فـن آوری هـای نویـن روز را در آنهـا بـه کار بـرد. بـا در نظـر داشـت ایـن مطلـب، ایـن تـک 

نگاری در پی تداوم کار بی نظیر شارپ در عرصهً مطالعهً مقاومت مدنی در جهان است.

تاکتیک های دیجیتال مقاومت مدنی بی شمار، متنوع و گسترده است. شگفت انگیزترین پیشرفت بشر پس از چاپ کتاب شارپ، 
ایمیل،  همراه،  های  تلفن  جهانی،  شامل شبکهً  اینترنت  است.  اینترنت  از طریق  ویژه  به  دیجیتال  ارتباطات  و رشد  اختراع 
اپلیکیشن، کالود، لیزر، هواپیمای بدون سرنشین، روبات و "اینترنت پدیده ها " همچون لوازم خانه، وسایل نقلیه و ابزارهای 
پزشکی است. اقدامات سایبری همچون نوشتن دادخواست های آنالین، بمب های تویتری، عکس های پروفایل در رسانه های 
اجتماعی، اقدامات اساسی برای بیان چیزی است که در این تک نگاری تعریف و دسته بندی شده است )به جدول 1 نگاه کنید(. 
پیدایش جوامع آنالین و کار سایبری به زایش تاکتیک های نوین فراوانی از عدم همکاری، نافرمانی فعال گرفته تا کنش سازنده 
از قبیل داکسینگ )همگانی سازی اطالعات شخصی یک فرد( و اپلیکیشن های جمعی انجامیده است. رسانه های الکترونیک 

مدرن کنش های عدم خشونت را تقویت می بخشند و از این رو بر تاکتیک ها و پیام  رسانی اثر میگذارند. 

دسته  بندی تاکتیک ها: یک چارچوب راهنما

این تک نگاری استدالل می کند که تاکتیک های جهانی مقاومت مدنی را می توان سودمندانه به سه گروه عمومی دسته بندی 
کرد: 

گفتاری )کنش های بیانی(	 
انجام ندادن )کنش های حذف(	 
انجام یا ایجاد )کنش های ارتکابی(	 

هر یک از اینها را می توان به دو شکل زیر تقسیم کرد: 
مقابله ای )اجباری( یا	 
سازنده )اقناعی(	 

جدول زیر چارچوب راهنمایی را نشان می دهد که این تک نگاری برای دسته بندی تاکتیک های جهانی مقاومت مدنی 
استفاده می کند.

https://tactics.nonviolenceinternational.net.  این پایگاه داده ها در لینک زیر قابل دسترس است
  Internet of things 
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جــدول 1 بــه معرفــی مفاهیــم و دســته  بنــدی هــای تاکتیــک هــای عــدم خشــونت مــی پــردازد، کــه افزارهــا یــا وســایل کنــش عــدم 
خشــونت هســتند و وابســته بــه اســتفاده در منازعــات مختلــف، تفــاوت دارنــد. دســته بنــدی تاکتیــک هــا مبتنــی بــر قلمروهــای 
رفتــار مدنــی گســتردهً گفتــار، انجــام دادن و انجــام نــدادن هســتند. تاکتیــک هــا همچنیــن بــر بنیــاد نوعیــت انگیــزه هــای شــان 
)اجبــاری یــا اقناعــی( دســته بنــدی مــی شــوند. میــان کنــش هــای اعتراضــی و دادخواســت یــک مــرز ناملمــوس وجــود دارد کــه 
نشــان مــی دهــد بســیاری از اعمــال بیانــی مــی تواننــد بــرای اهــداف ســازنده و مقابلــه ای اســتفاده شــوند. برخــی از تاکتیــک 
هــای گفتــاری ماننــد نیایــش در ســویهً دادخواســت قــرار دارنــد. امــا برخــی دیگــر ماننــد ســخنرانی بــرای اعتــراض مــی توانــد 

به جهت بیان دادخواست و اعتراض به کار روند. 

ــه  ــی ک ــت، در حال ــه ای اس ــکات اجباری/مقابل ــامل تحری ــکار ش ــه آش ــالت اخاللگران ــه مداخ ــت ک ــه داش ــد توج ــن بای همچنی
مداخــالت خالقانــه پیچیــده  تــر هســتند. گــر چــه دومــی بــه روشــنی بــا جنبــه ســازنده/اقناعی پیونــد دارد، امــا ممکــن گاه بــا زور 
عمــل کننــد. ایــن تــک نــگاری از یــک بخــش تحلیلــی مطلــوب همــراه مداخــالت خالقانــه کــه تنهــا بــه انگیــزه  هــای ســازنده/

اقناع اختصاص یافته، برخوردار است.

)اقناعی( سازنده  )اجباری( ای  مقابله 
تاکتیکی های  انگیزه  ماهیت 

                          
مقاومت رفتاری        

دادخواست
یا ترغیب  پاداش  برای  ارتباطی  کنش های 

آموزشی( گردهمایی  یک  )مانند: 

اعتراض
کنش های ارتباطی برای انتقاد یا اجبار )مانند: 

راهپیمایی( یک 

گفتاری
بیانی(   های  )کنش 

پرهیز
توقف یا لغو یک کنش برنامه ریزی شده یا 
پیوسته برای پاداش یا ترغیب )مانند: توقف 

اعتصاب( یک 

همکاری عدم 
)مانند:  انتظار  مورد  رفتار  در  مشارکت  رد 

بایکوت( و  اعتصاب 
عدم اقدام )کنش های حذف(

خالقانه مداخله 
دهای  نها و  رفتارها  که  مستقیم  کنش 
جایگزین را برجسته می کند یا می سازد و 
یا در کنار نهادهای موجود فعالیت می کنند 

)ماننِد دولت موازی یا بوسه(

گسیخته هم  در  مداخله 
کنش مستقیم که در آن یک طرف برای توقف، 
اخالل یا تغییر رفتار با طرف دیگر مقابل می 

محاصره( )مانند:  شود 
یا ایجاد )کنش های ارتکاب(  انجام 

جدول 1: جهان تاکتیک های مقاومت مدنی

17 گفتاری شبیه به اعتراض واقناع شارپ است. 
18 باروز )1996( شاید نخستین کسی بود که دسته بندی مداخالت شارپ را به مداخله اخالل گرانه ومداخله  خالقانه تقسیم بندی نمود ویک 
تمایز راهبردی سودمند از تاکتیک های تمرکزگرایی )یکجا شدن برای مشارکت در یک کنش ویژه( وپراکندگی )پراکنده شدن در نقاط مختلف 

برای مشارکت در یک کنش ویژه( معرفی کرد.
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نگاهی گذرا به تک نگاری

ــت  ــه شــمول اهمی ــی ب ــش عــدم خشــونت وبخــش هــای ســازندهً مقاومــت مدن ــه منازعــه، کن ــا درآمــدی ب ــگاری ب ــک ن ــن ت ای
تاکتیــک هــا آغــاز مــی شــود. ســپس بــه ویژگــی هــای عمومــی اثرگــذار بــر نــوآوری در تاکتیــک هــای جدیــد مقاومــت مدنــی 

میپردازد وعوامل موثر بر شکوفایی آنها را به بحث میگیرد.

ایــن پژوهــش بــه بررســی پیشــینهً تاکتیــک هــای مقاومــت مدنــی مــی پــردازد تــا آثــار وافــرادی کــه ســهم ارزنــده ای در ایــن 
راســتا داشــته انــد همــراه بــا کاســتی هــا و شــکاف هــای موجــود در دســته بنــدی کنونــی تاکتیــک هــا برجســته شــوند. همچنیــن 
ایــن تــک نــگاری بــه نیــاز بــه تدویــن وارزیابــی انــواع جدیــد تاکتیــک هــای کــه کنــش گــران در طــول چنــد دهــه گذشــته ابــداع 

کرده اند و به کار بسته اند، اشاره می کند. 

ســپس ایــن تــک نــگاری معیارهــای گزینــش روش هــای جدیــد مقاومــت مدنــی را بــه دســت بررســی میگیــرد ویــک دســته بنــدی 
بازتعریــف شــده را معرفــی مــی کنــد. همــان گونــه کــه در جــدول 2 و4 مشــخص شــده اســت، ایــن تــک نــگاری همچنیــن نمونــه 
ای از روش هــای جدیــد را فــرا روی خواننــده قــرار مــی دهــد. همچنیــن دربــاره انــواع تاکتیــک هــا مقاومــت کــه گنجانــدن آنهــا 

در مبارزات مدنی وبخش دانشگاهی وآموزش جنبش عدم خشونت بحث براگیز است، بحث صورت خواهد گرفت.

در پایــان، ایــن تــک نــگاری بینــش هایــی دربــارهً چگونگــی درک ایــن تاکتیــک هــای نویــن ودســته  بنــدی آنهــا بــرای کنــش 
گــران و فعــاالن، کارشناســان، پژوهشــگران در ایــن زمینــه و ســایر افــرادی کــه عالقمنــد بــه حمایــت موثــر از حــرکات بــدون 

هستند ارائه می کند. 
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فصل نخست: اساسات مقاومت مدنی

منازعات سیاسی بزرگ می توانند در آیین نامه های روزمره و سازمان یافته همچون انتخابات، پارلمان ها و دادگاه ها رونما 
شوند. منازعات همچنین از طریق یک کنش مستقیم جمعی به شکل خشونت بار و اخالل  گرانه )مانند جنگ چریکی( یا به 
روش های عدم خشونت )مانند اعتصاب یا راهپیمایی( رخ می دهند. بیشتر منازعات، جنگِ بر سر قدرت است. منازعات 
خشونت آمیز و بدون خشونت، فشارها و مشوق های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روانی و جسمانی اعمال می کنند تا به 

اهداف شان برسند. تاکتیک های عدم خشونت بر عکس مقاومت مسلحانه یا خشونت بار سنگ بنای مقاومت مدنی است. 

تعریف مقاومت مدنی

نزدیک به 100 سال پیش، گاندی اصطالح "مقاومت مدنی" را از زبان انگلیسی وام گرفت زیرا احساس می کرد این اصطالح 
تالش او برای استقالل هند از استعمار بریتانیا را به گونه ای درست و فراگیر توصیف می کند. در دهه های پس از آن، چندین 
اندیشمند تعاریف مختلفی از مقاومت مدنی پیشکش کرده اند. این تک نگاری تعریفی را که ِورونیک دودو  در گزارش ویژه 
اش ارائه کرده به وام خواهد گرفت: توانمندسازی برای صلح: مقاومت مدنی و استراتژی های ایجاد صلح به شکل یکپارچه. 

 :)5 ،2017(

از  یافته  آن جنبش های مردمی سازمان  فراسازمانی است که در  برانگیز  استراتژی منازعه  مقاومت مدنی یک 
تاکتیک های مختلف عدم خشونت ]...[ مانند اعتصاب، بایکوت، راهپیمایی، عدم همکاری، خودگردانی و مقاومت 

سازنده برای مبارزه با بی عدالتی شایع بدون تهدید یا استفاده از خشونت استفاده می کنند. 

این تعریف به ما کمک می کند تاکتیک های عدم خشونت را به گونهً گسترده ای فرا روی خود قرار دهیم. به عنوان نمونه، 
یک تاکتیک ویژه مانند نافرمانی مدنی اغلب به عنوان معادل مقاومت مدنی شناخته می شود. این تاکتیک ویژه برای زیر پا 
گذاشتن قوانینی که به منظور رسیدن به یک هدف سیاسی ناعادالنه تصور می شوند، تنها بخش کوچکی از پدیدهً مقاومت مدنی 
بزرگ تر است. بسیاری از تاکتیک های دیگر عدم خشونت اخالل گرانه هستند اما لزوما غیرقانونی نیستند؛ مانند تحریم، 
نمایش خیابانی واعتصاب غذا. اعتصاباتی که ممکن است در برخی کشورها معمول باشند، در برخی دیگر کشورها غیرقانونی 
تلقی می شوند. زمینه مهم است وتعریف ما از مقاومت مدنی با تأکید بر ماهیت خارج از نهاد اقدامات، تالش در درک این 
بدون  موضوع دارد. مقاومت مدنی با چندین نام دیگر در زمینه های مختلف یاد شده است، از جمله: قدرت مردم، مبارزهً 

خشونت، اقدام توده ای غیر خشونت آمیز، منازعهً بدون خشونت واعتراض سیاسی.

قدرت مقاومت مدنی از این واقعیت ساده سرچشمه می گیرد که حکمرانان نمی توانند حکومت خود را حفظ کنند و ممکن 
هنگامی که سربازان، کارمندان دولت یا عموم مردم از فرمانبری امتناع می ورزند، حکومت باژگون شود. سرکوب جسمی و 
اجباری برای پیش گیری از مقاومت مدنی، واکنش های معمولی مخالفان است. با این وجود پژوهش ها نشان می دهد که در 
مقایسه با سرکوب به شکل مسلحانه یا خشونت آمیز، سرکوب توسط مقاومت مدنی غالبا برآیند معکوس برای دولت دارد  و با 
ایجاد تغییر در وفاداری و حتی فرار از بخش های اصلی جامعه مانند خدمات ملکی، پولیس، یا ارتش به تقویت جنبش کمک 
می کند و قدرت دولت را بیش از پیش محدود می سازد. انصراف از همکاری و رضایت برای تأثیر بر ارادهً آنها، و همچنین 

 Véronique Dudouet  19  
20 پژوهش برایان مارتین )Brian Martin( به مستندسازی اسناد معکوس، از دست دادن مشروعیت سیاسی به گونه پیوسته، وپشتیبانی عمومی هنگام 

سرکوب خشن برای سرکوب مخالفت های عدم خشونت میپردازد. به لینک روبه¬رو برای اطالعات بیشتر نگاه کنید: 
https://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html
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جلب رضایت طرفداران رژیم عدم خشونت از مشخصه های مقاومت مدنی است.

اقدام جمعی خشونت آمیز، یا اقدامی به عنوان بخشی از سیاست های معمول در نهادهای مستقر مانند فرآیندهای قانون گزاری، 
آیین نامه های دولتی، دادگاه ها و انتخابات، تاکتیک های مقاومت مدنی به شمار نمی روند، حتی اگر گاه با کارزارهای غیر 

خشونت آمیخته یا هم زمان باشند. 

کارشیوه های تغییر

جورج الِکی  )1963( نخستین کسی بود که برآیندهای موفقانه  کارزارهای مقاومت مدنی علیه یک جنبش مخالف را شناسایی 
و  اجبار  سازگاری،  تغییر،  شامل  موفقیت  برآیندهای  تنوع  پرداخت.  اثرش  شرح  به   )1973( شارپ  جین  تر،  پسان  کرد. 

فروپاشی یک جنبش است. انصراف به شکل بالقوه پنجمین پاسخ به یک کارزار است.
 

تبدیل در هنگامی است که یک جنبش مخالف کامال اهداف و دالیل جنبش را می پذیرد. 	 
سازگاری یعنی پذیرش بخشی از خواسته های جنبش بر بنیاد تحلیل هزینه/سود جنبش مخالف.	 
اجبار یعنی تسلیم شدن به خواسته های یک جنبش در هنگامی که بنیان های کافی برای پشتیبانی از جنبش 	 

مخالف به دلیل تغییرات و فرار از وفاداری به نظام از میان برداشته شده است.
فروپاشی هنگامی اتفاق می افتد که عامهً مردم از یک دولت جدید پشتیبانی می کنند و دیگر از دولت 	 

قدیمی حمایت نمی کنند. 
انصراف هنگامی رخ میدهد که یک مخالف کنار برود و دست کم به شکل گذرا میدان را به چالش دهندهً 	 

جنبش واگذارد. 

سازگاری، اجبار و فروپاشی نتایج درجات گوناگون تغییر قدرت در یک جامعه است. مقاومت مدنی بر بینش بنیادینی استوار 
است که شارپ آن را چنین بیان می دارد: "همهً دولت ها به منابع قدرت بستگی دارند، منابعی که از جامعه بر می خیزند و به 
دلیل کمک، همکاری و فرمان  برداری اعضای آن جامعه برای دولت قابل دسترس می شوند." مقاومت مدنی در حالی که در 
صورت امکان به دنبال اقناع مخالفان باشد، اساسا بر استفاده از قدرت مردمی برای برداشتن و تحدید کمک اجتماعی، همکاری 

و فرمان  برداری از بخش های کلیدی جامعه تمرکز دارد.

21 برای اطالعات بیشتر درباره فرار، به کتاب بینِنیدیژک، انیکا الک، "آتش بس: هم پیمان شدن نیروهای امنیتی در جریان خیزش های عدم خشونت"، 
2009؛ بیننیدیژک، انیکا الک وایوان ماروویچ، "قدرت و اقناع: استراتژی های عدم خشونت برای اثرگذاری بر نیروهای امنیتی دولت در صربستان 
)2000( و اوکراین )2004(. "مطالعات کمونیست و پساکمونیست، شماره 3 )2006(: 29-411؛ نپستاد، شارون اریکسن، انقالب های عدم خشونت: 

مقاومت مدنی در پایان سده بیستم  
 22 باند، جنکینز، تیلور و شاک )1997، 559-556( یک چارچوب فراگیر برای تمایز میان مقاومت مدنی عدم خشونت، کنش جمعی خشونت آمیز و 
کنش قانونی/روزمره دست و پا کردند. این چارچوب بر سه بُعد استوار است: مناقشه )غیر روزمره در مقابل کنش روزمره(، اجبار )انگیزه های قوی 
تا ضعیف(، و نتایج و برآیندها )خشونت آمیز تا غیر خشونت آمیز(. کنش های مناقشه برانگیز می تواند از قانون گذاری معمول دولت گرفته تا اشغال 
های غیر قانونی مخل و حمالت تروریستی را شامل گردد. برخی اقدامات غیر خشونت آمیز چنان روزمره و پیشبینی پذیر می شوند )دستگیر شدن برای 
نشستن در مقابل ساختمان دولت( که می توان آنها را اقدامات نهادی/نظارتی دانست. اقدام اجباری به مجازات های منفی و مثبت اعمال شده علیه مخالف 
گفته می شود که اغلب با قدرت یا شدت عمل سنجیده می شود. اقدامات اجباری می تواند شامل مواردی از قبیل جریمه نقدی و قتل به دست حاکمان تا 
سرقت مسلحانه و محاصره باشد. برآیندهای خشونت آمیز/غیرخشونت آمیز سومین تمایزی است که عموما به خسارت به اشخاص یا اموال اشاره دارد. 

 George Lakey  2020  23 
 24   باند، همچنین چهار کارشیوه را در کتاب خود به نام "کنش مستقیم عدم خشونت وپخش قدرت" مجموعهً عدالت عدم خشونت به قلم وهر، بورِگس 

توضیح میدهد. 
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نمونه  های تاریخی
برخی نمونه  های موفق مقاومت مدنی برای سرنگونی از دیکتاتوران عبارتند از جنبش همبستگی در لهستان )دهه  1980(، 
جنبش های ملی گرایی در شوروی )دهه 1990(، جنبش مبارزه با آپارتاید در افریقای جنوبی )دهه 1980(، انقالب اسالمی 
ایران )1979(. برای اطالعات بیشتر به اکرمن و دو وال، 2000؛ پایگاه داده های جهانی کنش عدم خشونت؛ و خالصه های 
منازعات در ICNC نگاه کنید. نمونه های نسبتا موفق، جنبش های عدم خشونت جهانی برای حقوق بشر و جنبش های آزادی 
خواهی در 200 سال گذشته به شمول حقوق زنان، حقوق همجنس گرایان مرد و زن، تراجنسی ها، کوییر، حقوق کارگران، 
حقوق معلوالن، حقوق بومیان، و تالش های محیط زیستی هستند. نمونه های شکست کارزار عدم خشونت شامل خیزش مردمی 
دلتا )1995( و جنبش  نایجر  اقلیت های ِکن سارو ویوا در  تیانانِمن چین )1989(، جنبش محیط زیست و حقوق  در میدان 

دموکراسی زیمباوه )دهه 2010( است. 

این نمونه های مقاومت مدنی یا آن گونه که ِشل می خواندشان، قدرت مشترک عدم خشونت )2001(، نشان دهندهً شکنندگی 
حکمرانان یا فرهنگ اکثریت در هنگامی است که از پشتیبانی یا رضایت کافی جامعه شان برخوردار نیستند. 

بخش های سازندهً مقاومت مدنی

مقاومت مدنی موضوعی پیچیده است. مقاومت مدنی معموال نهادهای فراوانی را با نیازها، عالیق، همبستگی ها و ارزشهای 
مختلف درگیر می کند. این نیازها، عالیق، همبستگی ها و ارزشهای مختلف در جوامع پیچیده با هم تعامل دارند. یک روش 
برای تجزیه  وتحلیل مقاومت مدنی به بخش های قابل درک، تقسیم آن به مراحل منازعه است؛ مانند سه مرحلهً ابرت )برای 
اطالعات بیشتر دربارهً دسته بندی ابرت به جدول 3 نگاه کنید(. راه دیگر برای درک مقاومت مدنی )ونیز مقاومت خشونت 
بار( بررسی بخش های مشترک آن است. این بخش ها در جدول 2 به تشریح گرفته شده اند. این جدول مقاومت مدنی را به سه 
سطح تقسیم می کند: کنش ها، کارزارها، و جنبشها. این جدول رابطه میان تاکتیک ها و دیگر بخش های مشترک در مقاومت 
را نشان می دهد. جدول به نوبهً خود به ما اجازه می دهد تاکتیکی را از سایر مولفه های مقاومت مدنی تمایز بدهیم و آن را با 
به آموزش  به عنوان راهنمای سودمندی برای توجه  اصطالحات دقیق تری تعریف کنیم. سه سطح مقاومت مدنی همچنین 

مخاطبان مختلف عمل می کنند. 

24 خالصه هایی درباره جنگ در وبسایت آی سی ان سی در لینک روبه رو قابل دسترس است
 https://www.nonviolent-conflict.org/nonviolent-conflict-summaries

   LGBTQ 25
26 مدل های فراوانی پیرامون چگونگی ایجاد مقاومت مدنی در بستر زمان وجود دارد. یک گروه از مدل ها از دیدگاه کارورزان مقاومت مدنی ظهور 
می کنند از جمله؛ هشت مرحلهً بیِر مویِر برای جنبش های اجتماعی؛ پنج مولفهً جورج الِکی به ارتباط انقالب عدم خشونت؛ شش مرحلهً عدم خشونت 
کینگ؛ وچهار مرحلهً گاندی: نخست، آنها شما را نادیده می گیرند، سپس به شما می خندند، بعد با شما میجنگند و در پایان شما برنده می شوید. گروه دوم 
از مراحل مقاومت مدنی توسط رهبران جنگ وآورندگان صلح که از "باال" به درگیری نگاه می کنند ومراحل مختلفی از جمله پنهان، آشکار، حل وفصل، 

درک شده، احساس شده، اشکار و پس از آن در درگیری را می  بینند، مشخص شده است – به عنوان مثال کرل )1971( را ببینید.
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تاکتیک ها
کنــش عــدم خشــونت، بــر عکــس انفعــال، فعالیــت روزمــره، و آییــن نامــه هــای نهادیــن، بنیــان مقاومــت مدنــی را مــی ســازد. 
تاکتیــک هــا یــا روش هــا بــه "جنــگ افــزار هــای" عــدم خشــونت ارتبــاط دارنــد و "دارای اشــکال انفــرادی فراوانــی" هســتند. 
ــه هدفــی محــدود دانســت.  ــهً روش هــای گسســته بــرای دســتیابی ب ــه مثاب ــوان ب )شــارپ 2005، 445( تاکتیــک هــا را مــی ت
اعتصــاب غــذا بــرای مطالبــهً غــذای بهتــر و امتیــاز بازدیــد در زنــدان هــا یــک تاکتیــک اســت زیــرا یــک اقــدام ویــژه اســت و 
یــک هــدف دارد. از ســال 1993 تــا 1996، در جاکارتــای اندونــزی، دانشــجویان تیمــور شــرقی کــه خواســتار تعییــن سرنوشــت 
خــود بودنــد  و هیــچ راه قانونــی قابــل پذیــرش بــرای آنهــا وجــود نداشــت  از نــرده هــا بــه محوطــهً ســفارت هــای ایــاالت متحــده، 
ســوئد، فنالنــد، روســیه و دیگــر کشــورها ســرازیر شــدند، همــهً اینهــا مناطقــی بودنــد کــه بــدون تاییــد ســفارت دولــت اندونــزی 
اجــازهً دســتگیری دانشــجویان را نداشــت. هــدف تاکتیکــی آنهــا اســتفاده از مشــاغل ســریع و پایــدار بــرای آشــکار ســاختن و 

پشتیبانی از خواسته های خود در جهت تعیین سرنوشت برای مخاطبان اندونزیایی و جهانی بود. 

ـــاری  ـــک اصطـــالح معی ـــد. تاکتی ـــی کنن ـــتفاده م ـــای روش اس ـــه ج ـــک ب ـــوال از اصطـــالح تاکتی ـــی معم ـــت مدن کارورزان مقاوم
ـــه کار  ـــی ب ـــی وسیاس ـــوم اجتماع ـــمندان عل ـــوی دانش ـــدود از س ـــکل مح ـــه ش ـــش ب ـــک کن ـــکال ی ـــف اش ـــرای توصی ـــه ب ـــت ک اس
مـــی رود. گـــر چـــه تمایـــز میـــان روش و تاکتیـــک مـــی توانـــد بـــرای زمینـــه هـــای پژوهشـــی و آموزشـــی ســـودمند باشـــد، 
ـــه رو مـــی شـــوند  ـــا آن روب ـــی ب ـــه هـــا مشـــکلی اســـت کـــه مـــردم و کارورزان مقاومـــت مدن اســـتفاده از روش در بســـیاری زمین
ـــن  ـــک هـــای عـــدم خشـــونت کامـــال جایگزی ـــه هـــا، اصطـــالح تاکتی ـــگ دارد. در بســـیاری از زمین ـــی عمومـــی و گن ـــرا معنای زی

روش ها و در برخی موارد روش  و تاکتیک )مثال در همین تک نگاری( شده است. 

طول عمر یک تاکتیک
ـــد  ـــک مانن ـــک تاکتی ـــام ی ـــت. انج ـــه اس ـــه زمین ـــته ب ـــن  رو وابس ـــتگی دارد و از ای ـــدف آن بس ـــه ه ـــک ب ـــک تاکتی ـــر ی ـــول عم ط
ـــیاری از  ـــوال بس ـــراه دارد. معم ـــه هم ـــی ب ـــت و گاه خطرات ـــالش اس ـــع، وت ـــان، مناب ـــد زم ـــرگ نیازمن ـــش م ـــا نمای ـــی ی راهپیمای
ـــد ســـاعت  ـــا چن ـــه ت ـــد دقیق ـــاه مـــدت هســـتند و برخـــی دیگـــر از چن ـــره( کوت ـــاب، رژه و غی ـــش م ـــه )فل ـــان ومداخل روش هـــای بی
را در بـــر مـــی گیرنـــد. کنـــش گـــران گوناگـــون روش هـــای کوتـــاه مـــدت، پیوســـته یـــا تدریجـــی را بـــه کار مـــی گیرنـــد. تاکتیـــک 
ـــه برافراشـــتن پرچـــم فلســـطینیان در ســـرزمین هـــای اشـــغالی طـــی دهـــه 1980، ایـــن اعمـــال دوره هـــای مختلفـــی  هـــای از جمل
ـــار بـــه شـــکل پنهانـــی انجـــام شـــوند. یکـــی از اهـــداف محـــدود ایـــن تاکتیـــک، نقـــض قانـــون ناعادالنـــه  ـــد و شـــاید هـــزاران ب دارن
اســـت. هـــدف دیگـــر تحـــت فشـــار قـــراردادن اســـرائیل بـــرای اســـتفاده از کنـــش گـــران و منابـــع جنـــگ افـــزار بـــرای پاســـخگویی 

به اعتراضات نمادین و به اتمام رساندن منابع و ارادهً جمعی آنها برای اجرای ممنوعیت بود.

 

مدت زمان معمول بزار هدف مقاومت سطح 

ساعت ها وروزها )متفاوت 
است(

کتیک تا )تاکتیکی( محدود  اهداف  کنش

ماه ها و سالها استراتژی هدف)ها( کارزار
سال ها و دهه ها بزرگ استراتژی  دورنما)ها( کارزار

جدول 2: بخش های سازنده مقاومت مدنی
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تاکتیک های حذف همچون بایکوت و اعتصاب گاه پایدارتر از دیگر مواردند و می توان مدت آنها را افزایش بخشید. در سده 
هژدهم، باشندگان مستعمرات امریکا از پرداخت مالیات به مدت 5 ماه به بریتانیا سر باز زدند. هنگامی که بریتانیا مالیات را 
لغو کرد، کارزار منع پرداخت مالیات پایان یافت. بسیاری از دیگر تالش های مربوط به عدم پرداخت مالیات چندین سال به 

درازا کشید. 

بیشتر تاکتیک های عدم خشونت در چارچوب کارزارها به کار می روند اما برخی تاکتیک ها را می توان بدون هیچ کارزار 
و بدون یک استراتژی به کار گرفت. هم پیمانان یک جنبش )یعنی کسانی که انگیزه دارند صرف نظر از اینکه سایر جنبش ها 

چقدر برنامه ریزی شده است، اقدامی برای جنبش انجام دهند( نیز از تاکتیک های هماهنگ نشده استفاده می کنند. 

برخی روش ها برای تطبیق موثر به سال ها مطالعه و آموزش نیاز دارند. مثال، کتاب های فراوانی پیرامون بایکوت، نافرمانی 
مدنی، اعتصاب غذا و روزه به عنوان یک کنش مدنی چاپ شده است. دیگر روش ها به مهارت های ویژه ای چون آسمان 

نویسی یا باال رفتن از ریسمان برای آویزهای آگهی مانند بنر نیاز دارد. 

کارزارها

کارزارهای مقاومت مدنی تاکتیک های عدم خشونت را به کار می برند تا به یک هدف ویژه و بلندمدت سیاسی یا اجتماعی 
دست یابند. کارزارها عمومآ شش تا دو سال را در بر می گیرند. راهپیمایی نمک  )31-1930( در هند یک کارزار متشکل 
از راهپیمایی نمک به سوی شهر داندی در کرانهً دریای غرب بود که از 12 مارچ 1930 آغاز شد و چندین راهپیمایی پس از 
آن و تالش برای اشغال و به دست آوردن نمک به راه انداخته شد. به موازات این کارزار، سازمان دهندگان آن خواستار 
نافرمانی مدنی در سراسر کشور و تحریم کاالهای انگلیسی شدند. این کارزار نزدیک به یک سال به درازا کشید و هنگامی که 
گاندی با لُرد اِروین، نایب السلطنه انگلیس در هند گفتگو کرد، بازده آن آتش بسی شد که منجر به امضای پیمان رسمی در 5 
مارچ 1931 گردید. پیکارهای انتخاباتی گاندی به دو پیشرفت انجامید: مالیات نمک در پاسخ به کنش جمعی نافرمانی مدنی در 
نزدیکی کرانهً دریا لغو شد، و بریتانیاییها وادار شدند به گونه ای مذاکره و گفتگو کنند که برابری هندی ها را قانونی جلوه دهند

برخی تاکتیک های مقاومت مدنی چنان تاثیرگذارند که کامال با نام یک کارزار شناخته می شوند. "تعریف روش ها" )شاک، 
2012( به عنوان یک تکنیک مرکزی برای سازمان دهی کارزارها به کار می رود. مثال، بر بنیاد بِیِرلی )2014(، شهروندان 
کشور کره فساد سیاسی را به عنوان بزرگ ترین مانع در راه پیشرفت کشورشان بیان کردند. سازمان های جامعهً مدنی، با 
پشتیبان مردمی، فهرست سیاهی از نامزدان فاسد که برای شرکت در انتخابات پارلمانی ناشایست بودند را شناسایی کردند و 
یک کارزار عدم خشونت برای بیرون کشیدن مقامات فساد از دولت طراحی کردند. در برزیل، کشاورزان بدون زمین از 
اشغال به عنوان روش اصلی استفاده کردند تا نیازهای  بنیادین شان را برآورده کنند و برای دسترسی مساویانه تر به منابع 

طبیعی یک کارزار به راه انداختند. 

 27  برای اطالعات بیشتر به کتاب های زیر نگاه کنید: اواد، مبارک، و الرا باین. روزه گرفته: جزوه شماره 3 در رشته جزوه هایی پیرامون تاکتیک های 
سازمان دهی تاکتیک ها برای کنش عدم خشونت. موسسهً بین المللی عدم خشونت، 2014؛ ِهمگِرن، پِر. مسیر مقاومت: تمرین نافرمانی مدنی. فیالدلفیا، 
1993؛ فِلدَمن، دیوید. گذشته و اکنون بایکوت: از انقالب امریکا تا کارزار بایکوت اسرائیل. َچم، سویس: پالگراو مک میالن، 2019؛ ریچاچرد، ریچارد 

دبلیو. از دادخواست تا اعتصاب: تاریخ اعتصاب در آلمان، 186901914. نیویورک، 1991. 
Salt Satyagraha   28 
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کاربرد یک یا چند تاکتیک عدم خشونت به تنهایی معموال برای سازمان دهی موفقانه  یک کارزار عدم خشونت بسنده نیست. 
یک استراتژی در میان دیگران به موارد زیر نیاز دارد و باید بدانها بیاندیشد:

مشارکت پایدار و چند جانبه )چنوِوت و استفان، 2011(         	 
مقاومت در برابر سرکوب )شارپ، 1973(   	 
هدف قرار دادن موثر شبکه های پشتیبان مخالفان )شاک، 2005(	 
همخوانی با 12 اصل راهبردی )اکرمن و کرولگر، 1994(، که بعدها به شش عامل کلیدی کاهش یافت و 	 

اثربخشی جنبش ها را افزایش داد )اکرمن و میرمن، 2015(. این عوامل شامل اتحاد، برنامه ریزی 
راهبردی، اصل عدم خشونت، افزایش مشارکت، مدیریت سرکوب، و جدا شدن از هم پیمانان مخالفان به 

سود جنبش.

یک منبع ارزش مند اطالعات پیرامون کارزارهای استراتژیک، پایگاه داده های جهانی عدم خشونت است، که مقر آن کالج 
اسوارتمور است و بیش از 1400 کارزار عدم خشونت را در حوزه های مختلف فعالیت انسانی مستند کرده است. این پایگاه 
داده ها به گونه ای نظام مند بازیگران، مسائل، استراتژی ها و روش های اصلی مورد استفاده در هر کارزار و نیز پاسخ های 
مخالفان کارزار را به ثبت رسانده است. این پایگاه داده ها یک منبع ارزشمند برای کنش گران، آموزگاران و پژوهشگران 

است. 

جنبش ها و استراتژی بزرگ

یک جنبش مقاومت مدنی، مجموعه ای از کارزارها است که هدفش اجرای یک چشم انداز مشابه برای جامعه است. بیشتر 
جنبش ها سال ها به وقت نیاز دارند تا به موفقیت چشمگیر دست یابند. شمار اندکی کامال متمرکز اداره می شوند. گروه های 
دیگر می توانند از نگاه جغرافیایی با گروه های محلی خودمختار که به اهداف و آیین نامه های تعیین شده از سوی رهبران 
اندیشه  ی جنبش پایبند هستند، گسترش یابند. برخی از این نمونه ها عبارتند از جنبش دموکراسی برمه )دهه 1990(، جنبش 
استقالل تیمور شرقی، و جنبش همبستگی در لهستان. دیگر موارد از هماهنگی بیشتری برخوردارند، مانند جنبش مبارزه با 
آپارتاید در افریقای جنوبی، جنبش جهانی فعلی برای عدالت زیست محیطی و جنبش های گوناگون بهار عربی )دهه 2010(. 

بیشینه سازی پشتیبانی متقابل و کمینه  سازی  دنبال  به  ایجاد سیاست هایی که  یا دست کم  برای هماهنگی میان کارزارها، 
منازعاتی داخلی هستند، به استراتژی بزرگ نیاز است. به عنوان نمونه، جنبش های حق رای در کشورهای مختلف معموال 
میان رای دهندگانی که تاکتیک های تقابلی )اجباری( را به کار می برند وکسانی که از تاکتیک های سازنده )اقناعی( و روش 
های قانونی استفاده می کردند، تقسیم می شود. تفاوت دیدگاه ها در درون جنبش ها نیز به تعارض می انجامد. در برمه )دهه 
1990(، برمن ها )گروه نژادی اکثریت این کشور( خواستار پایان حکومت نظامی بودند زیرا دموکراسی می خواستند، در 
حالی که اقلیت های نژادی نیز خواستار پایان حکومت نظامی بودند زیرا می خواستند خودمختاری و حاکمیت غیر متمرکز 

قومی به میان بیاید. 

استراتژی بزرگ برای جنبش ها به عنوان یک مرجع ثابت – یک ستارهً راهنما عمل می کند. این امر به ویژه در هنگامه های 
رشد شتابان مشارکت در جنبش یا هنگام بروز جنگ داخلی بسیار سودمند است. جنبش ها می توانند در استراتژی بزرگ به 
مواردی چون اینکه کدام یک از استراتژی ها و تاکتیک ها به کار گرفته شوند، اولویت ها باید بر سر چه موضوعاتی باشند، 
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و چگونه هماهنگی در نظم را کنش های کارزارها به میان آورند، اشاره کنند. گاه اجرای یک استراتژی بزرگ به فعاالن کمک 
می کند اختالف دیدگاه های مربوط به چشم انداز را کاهش دهند، به ویژه هنگامی که پشتیبانی از جنبش اندک است یا در طی 

سرکوب. 

جنبش های مقاومت مدنی غالبا با هم پیمانان خارجی وحتی گاه با عناصر مسلح خودمختار همزیستی دارند. در چنین شرایط، 
جنبش های عدم خشونت باید یک استراتژی بزرگ ومناسب داشته باشند تا بتوانند استراتژی های خود را موفقانه هماهنگ 

کنند، با هم پیمانان مذاکره و سازش کنند و مواضع عدم خشونت خود را پیش بروند یا از آنها دفاع کنند. 

در دهه 1990، در کشور برمه مقاومت عدم خشونت در برابر رژیم نظامی از رهگذر لیگ ملی دموکراسی  به رهبری اونگ 
ملی  جبههً  از طریق  نخست  گام  در  نژادی  های  اقلیت  از کشور،  هایی  گوشه   در  هم زمان،  داشت.  سان سو کی، جریان 
دموکراتیک به مقاومت مسلحانه علیه رژیم پرداختند. در سطح بین المللی، دولت تبعید، دولت ائتالف ملی برمه نامیده شد. 
سرانجام، شورای ملی اتحاد برمه به عنوان یک گروه هماهنگی بیش از حد برای این گروه های مختلف مخالف عمل کرد. 
عدم  مبارزات  به  پیوستن  از  پیشگیری  برای  وسازمانی  جمعیتی  جغرافیایی،  جداسازی  به  برمه  مخالفان  بزرگ  استراتژی 
خشونت و همچنین حفظ هماهنگی میان گروه های مختلف مخالف برای به حداکثر رساندن آمیزش گروه های گوناگون و 

همکاری نیاز داشت. 

جهان شمولیت وزمینه

مقاومت مدنی در همهً جوامع رخ می دهد اما یک پدیدهً دیدنی است که در زمینه ها و بافت های گوناگون رنگ های گوناگون 
به خود می گیرد. برای مثال، کاربرد نافرمانی مدنی برای مقاصد مختلف است و شدیدا بستگی دارد به قوانین و هنجارهای 
رسمی که آنها را به چالش می کشد. جویدن آدامس )ساجق( در سنگاپور، شنا با اعضای نژادهای گوناگون در افریقای جنوبی 
در هنگام آپارتاید، غذا خوردن در برای دید همگان در طول روز در ماه رمضان در مراکش، یا گفتار به زبان کردی در ترکیه 
همه کنش هایی اند که می توان روزمره و بی اهمیت در نظر گرفت اما این ها کنش های نافرمانی مدنی در زمینه های خاص 
اند. با این حال، صرف نظر از زمان، فرهنگ، نظام باورها و مکان، الگوهای مشترکی از روش های نافرمانی مدنی در عمل 
وجود دارد که برای آوردن تغییر در رفتار مخالفان به کار می روند. همان گونه که اتم ها و کوارک ها برای درک جهان 

فیزیکی ضروری هستند، تاکتیک های عدم خشونت برای درک مقاومت مدنی و بسیاری از منازعات مدرن الزامی اند. 

اکنون که شماری از مفاهیم گسترده را در پیوند با مقاومت مدنی بررسی کردیم، می توانیم به تاکتیک های عدم خشونت ژرف 
تر بنگریم. 

National League for Democracy  29    
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فصل دوم: روی آوردن به نوآوری های تاکتیکی و تنوع در تاکتیک های عدم خشون

از هنگام چاپ 198 روش جین شارپ و به ویژه در دو دهه گذشته، پژوهشگران دوباره متوجه افزایش نرخ کارزارهای جدید، 
سراسری و ضد استبدادی شده اند )چنووت و استفان، 2016(. هم زمان، هزاران کارزار مقاومت مدنی برای مبارزه با فساد، 
پیکارگران با تغییر اقلیم، کارزارهای عدالت اجتماعی و مقاومت مدنی آغاز شده که به استفاده از تاکتیک های کامال نوآورانهً 

عدم خشونت انجامیده است. 

چه عواملی می تواند این نوآوری در تاکتیک و به کارگیری انواع مختلف تاکتیک های عدم خشونت را به ارمغان آورد؟ برخی 
از عوامل اثرگذار که در زیر تشریح  شده است، عبارتند از: 

فن آوری دیجیتال: رشد و مستندسازی. 	
مقاومت مدنی با کمک هنر و فعالیت های فرهنگی. 	
کنش گرایی برای دفاع از حقوق بشر. 	
افزایش آگاهی دربارهً مقاومت مدنی. 	
نوآوری تاکتیکی از سوی زنان و اقلیت های جنسیتی. 	
مقاومت در برابر ظهور قدرت جهانی شرکت ها. 	
سرکوب مداوم. 	
رقابت برای جلب توجه مردم. 	
رقابت برای منابع میان گروه های فعال در یک جنبش. 	

فجایع طبیعی یا ناشی از فعالیت های انسانی. 		

فن آوری دیجیتال: رشد و مستند سازی

انقالب دیجیتال به رشد فن آوری اطالعات انجامیده است و بیان و ارتباط را از رهگذر صفحه های دیجیتال، دوربین ها، 
بلندگوهای الکترونیک و میکروفون ها تقویت می کند. دولت ها از برخِی این ابزارها برای تمرکز قدرت استفاده می کنند، 
مانند نظارت گسترده و پایگاه داده های فعالیت رسانه های اجتماعی. ولی شهروندان نیز از این ابزارها برای پراکندن قدرت 

و اطالعات و دولت های نظارت استفاده می کنند. 

شمار چشمگیری از مردم سراسر جهان از گوشی های همراه برای فرستادن پیام کوتاه، تماس و برقراری ارتباط استفاده می 
کنند. شبکه های رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک به گونه ای روزافزون در دستگاه های تلفون همراه قابل دسترسی هستند 
و بیش از یک میلیون کاربر در آن فعال است. فرصت هایی برای ابراز عقاید اخالل گرانه یا درخواست های مثبت همیشه 
وجود دارد، به ویژه هنگامی که اطالعات از مرزهای جغرافیایی فراتر برود و مردم در معرض ایده های سیاسی و فرهنگی 

جدید قرار میگیرند.
 

30 سرویالنس یعنی ضبط یک فعالیت از دید شخص دخیل معموال توسط یک دستگاه ضبط قابل حمل
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افزون بر شبکه های رسانه های اجتماعی، شماری از پایگاه¬های مهم آنالین دیگر نیز وجود دارد که بر پشتیبانی از مقاومت 
مدنی متمرکز شده اند. به عنوان مثال، Avaaz.org، بزرگترین سازمان پشتیبان در اینترنت است که اکنون بیش از 55 میلیون 
عضو در 194 کشور جهان دارد. Avaaz شهروندان جهان را به 17 زبان پیرامون موضوعاتی چون عدالت زیست محیطی، 
حقوق بشر، عدالت اجتماعی و مسائل صلح بسیج می کند. این وبسایت از دادخواست ها و نامه های الکترونیکی و هدفمند به 
عنوان تاکتیک ها تعریف کننده خود استفاده می کند، بودجهً را برای فعالیت ها و مسائل بشردوستانه گردآوری می کنند و 
استراتژی ها و اطالعات جدید را از منابع گرد می آورد. همچنین مردم را برای اعتراض در خیابان ها و البی برای به چالش 
کشیدن دولت ها، شرکت ها و نهادهای مذهبی بسیج می کند. به عنوان نمونهً از اثرگذاری باید گفت سازمان Avaaz ادعا می 

کند تا حدودی در ایجاد قانون مبارزه با فساد در برزیل از طریق دادخواست و تماس های تلفنی سهم داشته است.

نمونه دیگر مقاومت مدنی دیجیتال فعالیت گروهی است به نام Anonymous  یعنی شبکهً از هکرهای آنالین که به مخالفانی 
مانند دولت، شرکت ها، سازمان ها وافراد خصوصی می تازند. اینها کسانی اند به باور آنها مسبب آسیب هستند. برخی از 
اهداف این شبکه شامل شرکت سونی، پلیس هنگ کنگ، بنیانگذار سایت "پورنو انتقام" و دولت عربستان سعودی است. این 
گروه افزون بر طراحی دوباره، کاریکاتور کشیدن، آسیب رساندن به سایت ها و دیوارنویسی، اغلب اطالعات خصوصی مانند 
 doxing شماره تلفن ها، نشانی ها، فعالیت های مالی و پروفایل های شبکه های اجتماعی را همگانی می سازد )عملی که به نام
شناخته می شود(. پیرامون اخالق و اثربخشی doxing و دیگر اشکال حمالت پنهانی یا جمعی در جهان دیجیتال بحث های 

بی شماری وجود دارد. 

Avaaz و Ananymous تنها دو نمونه از هزاران سازمان و کارزاری است که از فن آوری دیجیتال به روش های خالقانه 
استفاده می کنند تا فریاد اعتراض¬شان را برآورند و بی عدالتی های رایج را تغییر دهند. برای نمونه، با انفجار درخواست 
های مختلف در تویتر مبنی بر وارد شدن در کارزار، صدها یا هزاران نفر می¬توانند در یک اقدام هدف¬مند از طریق تماس 

و سایر اشکال ارتباطی، شرکت¬های بزرگ را هدف قرار دهند. 

امروزه، فرصتی برای ارسال سریع یک پیام بی پیشینه است. جای شگفتی نیست که چندین اعتراض بزرگ و هماهنگ در 
سراسر جهان )مکررا و فورا سازمان یافته( در جریان عصر دیجیتال اطالعات رخ می دهد. به نقل از بی بی سی، اعتراض 
سال 2003 علیه جنگ ایاالت متحده در عراق باعث بسیج 11 میلیون نفر در 60 کشور شد. اعتراضات تغییر اقلیم اغلب بیش 
از 100 حرکت را در یک روز بسیج کرده است. تنها چند روز پس از حمله مرگبار به یک دفتر روزنامه فرانسوی، هشتگ 
#JeSuisCharlie بیش از 5 میلیون بار درتویتر استفاده شد. وبسایت Avaaz در سال 2016 کارزاری راه اندازی کرد که 
مسووالن آن ادعا کردند که 6 میلیون امضای اینترنتی جمع آوری کردند. میلیون ها تن در سراسر جهان در شبکه های اجتماعی 
 "Black Lives Matter" بسیج شدند و در تابستان سال 2020 به تظاهرات "من نمی¬توانم نفس بکشم" و tiktok مانند

پیوستند. 

با این رشد بی پیشینه در شیوه های دیجیتال مقاومت مدنی، تالش های گوناگونی برای جمع آوری، سیستم سازی و گروه  بندی 
انواع مختلف تاکتیک های مقاومت دیجیتال صورت گرفته است. یکی از موارد برجسته، پروژهً مقاومت مدنی 2.0  است. ایدهً 
مقاومت َمری جویس  )که یک پژوهش گر و کنشگر است(، مقاوم مدنی 2.0، یک تالش جمعی است به منظور جستجوی 
امکانات فن آوری جدید برای گسترش و به روز رسانی فهرست اصلی شیوه های عدم خشونت جین شارپ. هدف اولیه تمرکز 
بر تاثیر فن آوری اطالعات وارتباطات بود، اما این فهرست به روی هر گونه پیشرفت دیجیتال یا فن آوری دیگر از سال 1973 
بدین سو باز وگشاده است. این پروژه در گوگل شیت برای بیشینه سازی انعطاف پذیری قابل دسترس است. مقاومت مدنی 2.0 
آینهً تمام نمای دسته بندی شارپ است. در کنار روش اصلی، ستون هایی برای 1( پیشرفت های فنی در اصل، 2( برداشت 
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  Mary Joyce 32  

33 برای اطالعات بیشتر، به ارائهً وبینار توسط ماری جویس پیرامون مقاومت مدنی 2.0 در لینک روبه رو نگاه کنید: 
https://www.nonviolent-conflict.org/civil-resistance-	-	-digital-enhancements-to-the-			-nonviolent-methods

کامال جدید از روش )یا "روش 2.0"(، و 3( تغییرات خالقانهً سوداگرانه وجود دارد که هنوز به بوتهً آزمون گرفته نشده است. 

جویش مشاهده کرد که روش های سنتی مقاومت غیر دیجیتال می توانند با استفاده از فن آوری های جدید تقویت شوند. مثال 
میتوان به رویدادهای تویت زنده در تویتر، نشر دوبارهً سخنرانی های دیجیتال آفالین و نشر رونوشت ها در وبسایت ها اشاره 

کرد. 

مقاومت مدنی با کمک از هنر وفعالیت های فرهنگی

مقاومتی که از هنر وفرهنگ، از جمله الگوهای رفتاری فرهنگی، شیوه ها و/یا سنت ها کار می گیرد، بخش جدایی ناپذیری 
از مبارزات عدم خشونت در بستر تاریخ واکنون بوده است )بارتکوفسکی، 2013(. برخی حتی آن را "مقاومت تحول آفرین، 
نوعی مبارزهً پیچیده که بر ذهن، گفتار وکنش به جهت آزادی ]فردی و جمعی[ متمرکز است..."، می نامند )دورجی 2015، 
16(. این گونه مبارزات فرهنگی شامل انجام اقدامات خودساخته در بحبوحهً سرکوب، مانند "ترویج ]...[ زبان و دیگر فعالیت 

های خود اتکایی و سرمایه آفرینی فرهنگی است" )18(. 

مدت هاست کارورزان فرهنگی همچون هنرمندان، موسیقی نوازان، سرایندگان و نویسندگان نقش اصلی را در مقاومت و 
مبارزات تغییر اجتماعی بازی می کنند. آنها هنجارها و مفروضات  اجتماعی را به چالش کشیده اند و آشکارا از الگوهای 
پاسخگوسازی  اعتراض،  برای  هنر  از  مردم  از  بسیاری  اند.  برده  بهره  اجتماعی  تغییرات  و  هنری  و  فرهنگی  یا  رفتاری 
صاحبان قدرت و دادخواست برای عدالت اجتماعی سود برده اند. فعالیت های انفرادی آنها همراه با کار جمعی ارکسترها، 
گروه های رقص و اعتراض گستردهً هنری باعث افزایش چشمگیر گنجینهً مقاومت عدم خشونت در حوزهً فرهنگی شده است 

و ما را وادار می کند تا رویکردی منظم تر برای دسته بندی چنین اقداماتی روی دست بگیریم. 

افزایش مقاومت مدنی از رهگذر فرهنگ در امریکای شمالی به ویژه از هنگام اعتراضات علیه سازمان تجارت جهانی در در 
سیاتل در سال 1999 مورد توجه قرار گرفته است. عروسک  های خیمه  شب بازی بزرگ نقش مهمی را در راهپیمایی ها و 
محاصره های معترضان داشتند. از آن هنگام، بسیاری از گردهمایی ها و اعتراضات بزرگ با هنرنمایی همراه بوده است. این 
هنرنمایی ها عبارتند از انبارها یا فضاهایی که مقادیر فراوانی از بنرها، لوازم جانبی، عروسک های بزرگ مومیایی، بالون 
های بزرگ زمینی و تکیه گاه های مخصوص. به عنوان نمونه، حضور نهاد org.350، که یک سازمان جهانی حفاظت از 
محیط زیست است و به تغییر وضعیت اقلیم تمرکز دارد، بسیار اثرگذار است. این نهاد یک مدیر تمام وقت استخدام کرده است 
و بسیاری از اعتراضات آن به شکل دیداری و نمایشی برای جلب بیشتری توجه برگزار می شوند. بنیاد اِمپلی فایر، که "یک 
دستگاه هنری برای تغییر اجتماعی" است، کامال خود را به تولید و توزیع هنر به مثابهً ابزاری برای پشتیبانی از مبارزات 

مردمی وقف کرده است. 
دشواری زیبا )بویل و میشل، 2016( نام کتابی است که به آن تاکتیک های موثر مقاومت مدنی خالقانه می پردازد که در 
بسیاری از کارزارها به کار می روند. این کتاب مشترکا توسط بسیاری از فعاالن در فضای اینترنتی به نگارش در آمده است 
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و دارای یک وبسایت، شبکه و گروه آموزشی است که به دنبال ترویج اقدامات کارآمد، خالق و عدم خشونت است. عنوان 
فرعی کتاب، جعبه ابزاری برای انقالب، به دقت به توصیف هدف می پردازد زیرا قصدش دسترسی آسان کنش گران نیازمند 

به پشتیبانی و راهنمایی است. 

برای پاسخگویی به گستردگی در روش های مقاومت مدنی از رهگذر فرهنگ )بلوخ، 2015(، یک مربی، هنرمند و همکار 
دیرینهً موسسهً بین المللی عدم خشونت، 12 دسته روش مقاومت فرهنگی را پیشنهاد کرده است )شارپ آنها را شناسایی یا دسته 

بندی نکرده است(. 

بلوخ تاکتیک های مقاومت فرهنگی را این چنین برشمرد:

کاریکاتور, . 	 استکیر، کومیک،  پوستر،  بنر،  دیوارنگاری،  )گرافیک/تصاویر/کلمات:  بعدی  دو  هنرهای 
لوگو(

هنرهای سه بعدی )خیمه شب بازی، پراپ 35، اشیاء، لباس های محلی، لباس عروسکی36، مجسمه سازی( . 	
هنرهای شنیداری/موسیقی )درام، ایجاد سرو صدا، کلمات گفتاری37( . 	
هنرهای نمایشی )تئاتر های خیابانی چریکی و قابل مشاهده38، تئاتر سنتی، تئاتر اصالح هویت(. 	
هنرهای حرکتی )رقص، هنرهای رزمی، گام زدن، راهپیمایی، هنرهای سرکس(. 	
هنرهای رسانه ای/مستند )ویدیو، صوت، فیلم، آرشیوها(. 	
ادبیات )روزنامه ها، جزوه، کتاب، شعر(. 	
ترسیم فضا )فضاها/ساختارهای فیزیکی که خشونت/نظامی سازی را حذف می کند یا در برابر آن می . 	

ایستد؛ پارک های صلح/مناطق نظامی زدایی شده، دهکده های صلح، کلیساهای صلح(
نهادسازی فرهنگی )خانه های حفظ آثار فرهنگی، آموزشگاه های زبان بومی، آموزشگاه های هنرهای . 	

سنتی(
صنایع دستی سنتی )لباس، غذا(. 		
مناسک )بزرگداشت های ملی/معنوی/دینی، مراسم خاک  سپاری(. 		
گهداری از زبان )کنشگران حقوق زبانها(. 		

بسیاری از این تاکتیک های مقاومت فرهنگی اساسا کاربرد هنری و بیان گری دارند. بسیاری از فعالیت های فرهنگی و هنری 
معموال در محیط های تجاری و بیرون از منازعات اجتماعی انجام می شوند. هنگامی که از آنها عامدانه در یک منازعه استفاده 
کنش های عدم خشونت بر  به مثابهً  آنها را  پا شود،  یا علیه مخالفان اعتراض بر  پیشگاه مردم دادخواهی گردد  تا در  شود 

میشمریم. 

هفت دستهً نخست تاکتیک های مقاومت فرهنگی که در باال یادآوری شد در دسته بندی روزآمدشدهً این تک نگاری گنجانده شده 
است )به جدول های 1 و 4 نگاه کنید(. تاکتیک های مقاومت فرهنگی در شماره های 8 تا 12 در نوعی از اقدام مستقیم سازنده 
سهم دارند که در این تک نگاری در دسته ای به نام "مداخلهً سازنده " قرار داده شده اند. استالن وینتهاگن )2015( از این 
تاکتیک های سازنده به عنوان نمونه هایی از توسعهً "بدیل های فرهنگ عدم خشونت جامعه" یاد می کند، البته تا هنگامی که 

به گونه ای دو سویه "در روابط تسلط و اجرای روش بدیل زندگی مداخله کند.  " 
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 /http://beautifultrouble.org  :34 برای اطالعات بیشتر به لینک روبه رو نگاه کنید  
  Prop 35  

 Mascots  36  
 Spoken words 37  

 guerrilla and invisible theaters  38 
  

کنشگرایی برای دفاع از حقوق بشر

دلیل دیگر برای ترتیب تاکتیک های نوین مقاومت مدنی به جنبش جهانی حقوق بشر باز میگردد. در دهه 1970، کنش گرایی 
برای دفاع از حقوق بشر ونهادهای مربوط آن با از پشتیبانی اصلی سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، سازمان ملل 
و چهره های شاخص مخالف جنبش های مبتنی بر حقوق مانند سولژنیستین، ماندال، هاول و مادران میدان دو مایو از شدت 
بیشتر برخوردار شد. یک چارچوب نیرومندتر جدید برای کنش گرایی در سطح محلی و بر بنیاد قانون بین الملل همچنان روبه 
توسعه است و بسیاری هم پیمانان جامعهً بین المللی حقوق بشر به شمول اتحادیه های کارگری و گروه های حقوق بشر همچون 

نخستین انجمن قلم حقوق بشر، فرانت الین، و شماری سازمان های ملی به پشتیبانی از آن پرداختند. 

فراتر از وکالی مدافع، اکنون مدافعان حقوق بشر شامل کسانی هستند که از قوانین و کنوانسیونهای بین المللی پشتیبانی می 
کنند، مانند روزنامه نگاران و نویسندگان مدافع ماده 19 اعالمیهً حقوق بشر، زنان فعال برای برابری جنسیتی و بومیانی که 
برای بقا می کوشند. از دیگر مدافعان می توان به گروه های اقلیتی اشاره کرد که برای تعیین سرنوشت خود به مبارزهً عدم 
آموزش  مدافع  که  دانشجویانی  شوند،  می  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  خواستار  که  سیاسی  احزاب  آورند،  می  روی  خشونت 

دانشگاهی اند و کارگرانی که از قوانین کار سازمان بین المللی کار دفاع می کنند. 

قوانین بین المللی حقوق بشر حداقل استانداردهای کرامت را که دولت ها داوطلبانه آنها را امضاء کرده اند تعیین می کند، اما 
این استانداردها اغلب از اجرای موثر باز می مانند. هم اکنون گزارشگر سازمان ملل برای مدافعان حقوق بشر و نیز یک 
بر  که  دارد  است( در جهان وجود  ای کشورها  دوره  بررسی های  )که کارش  ملل  بشر سازمان  به حقوق  شورای مربوط 
چگونگی اجرای قوانین حقوق بشری از سوی کشورهای عضو نظارت می کند. آمیزه ای از فشارهای محلی و بین المللی 

حقوق بشری برای ایجاد تغییرات اجتماعی در کشورهایی مانند کلمبیا و السالوادور نیرومند ثابت شده است. 

پایگاه داده  های تاکتیک های نوین در حقوق بشر )NTHR( منبع ارزش مندی برای مدافعان حقوق بشری است. این پایگاه 
داده ها یک وبسایت چند زبانه است که برای کمک به فعاالن حقوق بشر در عملی کردن تاکتیک های مورد استفاده در دیگر 
کارزارها طراحی شده است. پایگاه داده های نامبرده صدها تاکتیک که استانداردهای حقوقی بین المللی را بهبود می دهند در 
خود ثبت کرده است. در بسیاری از جوامع، دفاع از حقوق بشر، مقاومت عدم خشونت را به عنوان اصلی ترین راهبرد برای 
تغییرات اجتماعی جایگزین کرده است. مدافعان حقوق بشر به گونهً سنتی با دادگاه ها و مجالس قانون گزاری همکاری نزدیک 
تر دارند و می کوشند آنها را مسوول بدانند و آرمان های اعالم شده خود را حفظ کنند. هنوز بسیاری از تاکتیک های که مدافعان 
حقوق بشر به کار می گیرند، مانند مواظبت و تظاهرات برای خاک سپاری، روش های مقاومت عدم خشونت هستند. برخی 
نمایشی،  دادگاه های  از:  این تک نگاری، عبارتند  داده ها در  پایگاه  این  از  اقدامات عدم خشونت وام گرفته شده  نمونه  از 

قانون گزاری چریکی  و چاپ پول جعلی برای مبارزه با رشوه )به پیوست جهانی تاکتیک های عدم خشونت مراجعه کنید(.
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پخش دانش پیرامون مقاومت مدنی

اگرچه هنوز کمبود دسترسی به جهان دیجیتال در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد و نظارت و سانسور از روش های معمول 
است، اینترنت به گسترش دانش جهانی دربارهً مقاومت مدنی کمک چشمگیری کرده است. پیش از اینترنت، تالش دانشمندان، 
آموزگاران و مربیان برای آموزش مقاومت عدم خشونت تنها به تعامل حضوری یا  تماس تلفنی )با وجود محدودیت های مالی 
و لوجستیکی ناشی از آنها( محدود بود. دسترسی بهتر به اینترنت، از نظر زیرساخت و به صرفه بودن و نیز پیشرفت اتصال 
به اینترنت در بسیاری از نقاط جهان، به آموزگاران امکان داده است تا بتوانند زمینه های آموزشی کم هزینه و آسان تر را 
فراهم کنند. امروزه، شماری از دانشگاه ها و کنش گران جامعهً مدنی دوره های آنالین، آفالین و ترکیبی از این دو را برای 
آموزش مقاومت مدنی عدم خشونت و اقدامات بدون خشونت ارائه می دهند. سنجش تأثیر دوره های آنالین بر شرکت کنندگان 
همچنان یک چالش بوده و هنوز هم نسبتا محدود است. با این حال، فعال کار بر بازبینی ابزارهای پیمایشی جریان دارد تا بینش 
مهمی پیرامون تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت در نگرش، مهارت ها و دانش شرکت کنندگان به مثابهً برآیند یادگیری آنالین در 

زمینهً مقاومت مدنی به میان آید )بارتکوفسکی، 2019(.

فیلم های مستند همچنین به عنوان یک ابزار آموزشی نیرومند عمل می کنند. مستندهایی که موارد مقاومت مدنی در سراسر 
جهان را بررسی می کنند. شمار بینندگان مستندهایی مانند "نیرویی قدرتمندتر"، "سرنگونی یک دیکتاتور" و "انقالب نارنجی" 
به ده ها میلیون تن رسیده است. در سطحی گسترده تر، می توان از گونه ای "مقاومت مستند" سخن گفت. با تکیه بر کار 
بارتکوفسکی )2013( و مورخ جنبش های مدنی ژاک َسملین، اِمبِر فِرنچ )2017( این گونه مستندها را چنین می توان توصیف 
کرد:" تالش  برای مستندسازی، نگهداری و انتقال اطالعات مربوط به گذشتهً جنبش های عدم خشونت ]به عنوان[ اقدامات 
مقاومت مدنی ]از جمله[ آثار خام جنبش ها )عکس ها، فیلم ها و غیره(...". دو گروه اصلی می توانند در مقاومت مستند شرکت 

کنند:

الف( کنش گران/جنبش ها از طریق تهیهً جزوات، ویدیوها، سخنرانی های رهبران، مصاحبه ها و دیگر موارد،
ب( تاریخ دانان، روزنامه نگاران، کارگردانان مستند و دیگرانی که می نویسند و دربارهً جنبش ها فیلم می سازند 
یا درباره شان مطالعه می کنند، به گردآوری و تحلیل چشم دیدهایی می پردازند که جنبش های امروزین می توانند 

برای آموختن و فراگیری بدانها مراجعه کنند.
 

مفهوم اساسی مقاومت مستند سرپیچی از سرکوب است )چه به شکل جنبش سرکوب یا روایت های سانسور شدهً تاریخی( تا 
جنبش های آینده بتوانند از تجربه و اقدامات جنبش های گذشته درس بگیرند.

برگردان منابع مربوط به مقاومت مدنی یکی دیگر از تحوالت مهم در پخش دانش است. آثار جین شارپ به 36 زبان برگردان 
شده و كتابخانهً منابع آنالین ICNC دارای فهرستی جامع و در حال افزایش به زبان انگلیسی و ترجمه شده به بیش از 70 زبان 

است که برای دانلود و دسترسی رایگان میباشد.
های  رژیم  که  دهد  می  قرار  شهروندان  اختیار  در  ارتباطی  های  محدودیت  زدن  دور  برای  راهی  اطالعاتی  های  فناوری 
اقتدارگرا معموال تالش در محدود کردن و/یا سازمان دهی اطالعات مربوط به مبارزات مقاومت در درون و بیرون از کشور 

39 وینتاگن )2015( 9 بخش فرهنگ عدم خشونت را چنین ترسیم می کند: 1. جامعه پذیری، 2. بازتولید اجتماعی مادی، 3. بازسازی فرهنگی، 4. 
داستان های جنبش در زندگی روزمره، 5. مناسک ومجالس جنبش، 6. مناطق آزاد، 7. مرزهای گروهی، 8. چارچوب های تفسیری جنبش محور، 9. 

همگانی سازی زندگی روزمره. 
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دارند. استفاده از فناوری های اطالعاتی برای پخش تظاهرات 11 نوامبر 2010 علیه زین العابدین بن علی، دیکتاتور تونسی، 
باعث ظهور یک اعتراض )در آغاز از مصر و سپس در سراسر جهان عرب( شد که به آن بهار عربی می گویند.

با گسترش دانش دربار هً اقدامات عدم خشونت در مناطق، کشورها و جوامع، پتانسیل بیشتری برای یادگیری به میان خواهد 
آمد. این امر به پیدایش نوآوری های تاکتیکی می انجامد و به خالقیت و تأثیرگذاری بیشتر مبارزات عدم خشونت کمک می 

کند.

نوآوری تاکتیکی از سوی زنان و اقلیت های جنسیتی

زنان و دختران در طول تاریخ به شدت در بسیاری از کارزارهای عدم خشونت حضور داشته اند و اغلب نوآوری تاکتیکی و 
خالقیت شدیدی از خود نشان داده اند. در حالی که مردان در منازعات بیشتر از خشونت گروهی استفاده کرده اند، گزینهً زنان 

بیشتر روی آوردن به کنش های عدم خشونت بوده است. به گفتهً دو پژوهشگر، مری الیزابت کینگ و آن ماری کودور:
زنان در کاربرد صدها روش عدم خشونت پیشگام بوده اند و ما در بستر تاریخ شاهد آنیم. زنان کنش گر توانسته اند از پنج 

ویژگی جامعه شناختی بهره مند شوند که در مقایسه با مردان از جنبه های خاص و مزیت ویژه ای در جنبش های مقاومت 
مدنی برخوردار بوده اند:

 حضور زنان، سطح خشونت و سرکوب نیروهای امنیتی را کاهش میدهد.. 	
زنان غالبا بهترین نگهبانان نظم عدم خشونت در درون جنبش هستند. . 	
زنان تمایل به سازمان دهی در شبکه های افقی دارند، که ثابت می کند کارآیی و انعطاف پذیریبیشتری . 	

نسبت به دستگاه های سلسله مراتبی مردانه دارند
زنان رقابت های درونی کمتری از خود نشان می دهند و اغلب می توانند وحدت بیشتری نسبت به . 	

مردان فعال داشته باشند.
زنان توانایی بیشتری نسبت به مردان در ایجاد روابط همبستگی در ورای خطوط تقسیم اجتماعی . 	

2015، ص  دارند )کورتِس و کورتِس،  اجتماعی( و سیاسی  اقتصادی  یا  از مذهبی، قومی  )اعم 
)433

به گونهً تاریخی، زنان از اقدامات گسترده و پراکنده مانند تحریم ها و اعتراضات آشکارا پشتیبانی می کردند. 
نوع اعتراض کاِسروالزو، که شامل کوبیدن ظروف و ماهی تابه ها به عنوان بخشی از راهپیمایی یا رویدادی 
بودند و در  این روش زنان  از جهان است. مبدع  مشابه است، یک روش پرکاربرد در بخش های خاصی 

اقدامات پراکنده در مناطق خفقان از آن استفاده می شد.

با این وجود بسیاری از مبارزات عدم خشونت به رهبری زنان، استفاده از تاکتیک های متمرکز نیز آثار خود را در تاریخ 
نام "زنان زیمبابوه بر می خیزند )WOZA(" در روز "ولنتاین" در  به  2000، جنبشی  از آغاز سال  اند.  برجای گذاشته 
"راهپیمایی برای عشق" ساالنه شرکت می کنند، و برای پایان دادن به شکنجه و حکومت استبدادی دست به کنش جمعی میزنند. 
در دهه های 1970 و 80، مادران میدان دو مایو در آرژانتین با برپایی یک بیداری عمومی با پرتره های کودکان ناپدید شدهً 

خود، اعتراضات گسترده ای به راه می اندازند و شهروندان را بسیج می کنند.

ظرفیت زنان برای نوآوری تاکتیکی بارها از نقش های محدود جنسیتی فراتر رفته است. بسیاری از زنان برخاسته اند تا از 
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این انتظارات اجتماعی در جهت پیشرفت استراتژیک خود بهره برداری کنند. کینگ و کودور استدالل می کنند که نقش های 
سنتی جنسیتی می تواند به زنان:

از  که  حالی  در  کنند،  بازی  نقش  معمول  های  کلیشه  انواع  در  دهد  امکان می  آنها  به  زیرا  بدهد،  استراتژیک   یک مزیت 
ابزار علیه برخی از جنبه های ساختار مردساالری جامعه کار  آنها به عنوان  ابزارهایی استفاده می کنند که می توانند از 
بگیرند... همان گونه که مقامات را به نام ارزش های "برتر" خانواده، به عنوان همسران خوب و مادران فداکار، به چالش 

کشیده اند، قادر بودند دست به اقدامات قدرتمند و مقاومت ناپذیر بزنند.

در عین حال، نمونه های بیشماری از زنان وجود دارد که در نافرمانی مدنی در برابر قوانین محدودکننده، قوانین جنسیتی و 
انتظارات فرهنگی در جوامع سراسر جهان حضور داشتند. پوشیدن شلوار به جای دامن و لباس، رأی دادن، رانندگی با وسایل 
نقلیه، ازدواج به گونهً غیر مرسوم، سیگار کشیدن، عقد قراردادهای قانونی و امتناع از ساتی )خودسوزی بیوه زن ها( به عنوان 

مثال شامل این موارد است.

افزون بر این، دگرگونی در نقش های جنسیتی مدرن در بسیاری از مناطق جهان، افق های مقاومت جدیدی را برای زنان در 
صحنه های حرفه ای، اجتماعی و سیاسی گشوده است. زنان در بسیاری از کشورها در زیرزمین و کلینیک های پزشکی سقط 
جنین را انجام داده اند. در لیبریا در سال 2003، زنان در یک تالش موفقیت آمیز برای شرم آوردن مردان و فشار بر آنها برای 
امضای قرارداد آتش بس، بدن برهنهً خود را در معرض دید قرار دادند. در بورکینافاسو در سال 2014، زنان با بیرون آمدن 
از خانه های خود و تکان دادن کفگیر در هوا، نقش برجسته ای در مقاومت در برابر دیکتاتوری داشتند  این یک نشانه  ی نادر 
از عدم تأیید در فرهنگ بورکینابه است که درجهً جدی بودن موضوع را به دیگران در سراسر کشور نشان می دهد. یعنی 

.)Zunes 2017( اینکه مقاومت مدنی مرزها را در می نوردد

افزون بر این، کینگ و کودور، و همچنین ماری پرینسیپ )2016( به اثرات بازسازی و تقویت کننده ای که سازمان دهی و 
بسیج عدم خشونت زنان برای مبارزات گسترده در بسیاری از جوامع داشته است، اشاره می کنند. به عنوان مثال، جنبش 
دادخواست زنان ایران در سال 2006 به عنوان پایه ای برای انقالب سبز 2009 عمل کرد. برعکس، رهبری زنان در جنبش 
حقوق مدنی ایاالت متحده به کاتالیز کردن تاکتیک های فمینیستی دهه 1970 و دهه های پس از آن کمک کرد، از جمله بسیج 
متمرکز بر تمایالت گروهی، جنسیت زدایی از حمام ها، شیردهی در اماکن همگانی، ایجاد گروه های مذهبی با محوریت زنان 

و آیین ها و استفاده از زبان غیر جنسیتی.

در سدهً بیستم، مردان و زنان همجنس گرا و دوجنس گرا هنجارهای جنسیتی را توسط روابط عاشقانه و رمانتیک با هم جنسان 
خود شکستند. این امر به انواع مقاومت ها مانند بوسه، رابطهً جنسی همجنس گرایان، اروتیکا و پورنوگرافی، داروخانه های 
زیرزمینی و اعتراضات لباس پوشیدن انجامید. نوآوری های تاکتیکی شامل بستن دستان خود در اطراف پخش کنندگان مستقیم 
خبرها، راه اندازی داروخانه های زیرزمینی، پرتاب اشیای براق، و ترتیب دادن پرچم رنگین کمانی به عنوان نمادی از هویت 

بود.

درک تاکتیک های مقاومت مدنی از طریق لنزهای جنسیتی همچنان یک منطقهً نسبتا نامکشوف است. تحقیقات بیشتری برای 
شناسایی و مستند سازی سهم جنسیت و اقلیت های جنسی، از جمله تراجنسی ها، کوئیر، افراد بین جنسی و بسیاری دیگر در 

مقاومت مجدد عدم خشونت به طور کلی و به طور خاص نوآوری تاکتیکی در مقاومت مدنی  نیاز است.
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مقاومت در برابر ظهور قدرت جهانی شرکت ها

برای صدها سال، یک نیروی محرک در پس جهانی شدن اقتصاد و شرکت های فراملی وجود داشته است. از این نهادها در 
هنگام استعمار قدرت های اروپایی حمایت صورت می گرفت و در دوران مدرن از سوی قدرت های جهانی مانند ایاالت متحده 
و چین و همچنین قدرت های استعماری پیشین مانند فرانسه و انگلستان و دیگران پشتیبانی می شوند. شرکت های فراملی بر 
حاکمیت محلی تسلط دارند، این امر می تواند پیامدهای زیان باری بر سطوح مختلف جامعه، به ویژه در کشورهای دارای 
حاکمیت ضعیف داشته باشد. به عنوان نمونه شرکت های فراملی كه هم اكنون فعالیت دارند، می توان به شركت های نفتی 
 Freeport-McMoRan در پرو اشاره كرد. شرکت های استخراج طالی Hunt Oil در برمه و Total ،در نیجریه Shell
در غرب پاپوآ و Centerra Gold در قرقیزستان؛ و شرکت های استخراج الوار که در حوضهً کانگو، حوزهً آمازون و در 

کشورهای مختلف جنوب شرقی آسیا فعالیت می کنند.

جوامع محلی نسبتا ضعیف با اثرگذاری ناچیزی بر شرکت های فراملی نیرومند، درآمد مالیاتی اندکی از سود استخراج منابع 
به دست می آورند و با هزینه های بلندمدت بهداشتی و محیط زیستی دست و پنجه نرم می کنند. بیشتر کارزارهای عدم خشونت 
مرتبط که جوامع محلی، اغلب با هم پیمانان بین ملی رهبری می کنند، بر یک چارچوب راهبردی تمرکز دارند که به نوآورهای 
تاکتیکی به نام نقاط مداخله انجامیده است )که در نقل قول زیر مشخص شده است(. مخالفت موثر با این بنگاه های جهانی نیاز 
به یک واکنش جهانی دارد که با ارتباطات مدرن و مسافرت فراهم می شود. همان گونه که پاتریک رینزبورو و دویل کنینگ 

)2008( در وبسایت StoryBasedStrategy.org اشاره کرده اند:

نابودی که استخراج مجدد منابع زیست محیطی دست  مداخالت ]تاکتیکی[ در بسیاری از حوزه ها دیده می شود  از نقطهً 
نخورده، زمین های بومی و ارتباطات محلی را ویران می کند، تا مرحله  تولید که کارگران در شیرینی  فروشی ها و کارخانه 
فرآیندهای  دل  از  که  که محصوالتی  )جایی  نقطه  مصرف  در  همبستگی  اقدامات  پردازند.  کار می  به  های سراسر جهان 
ناعادالنه زاده می شوند و به فروش می رسند( سر از تخم برمی آورند و به ناچار جوامع از هر نوع اقدام مستقیم در نقطهً 

تصمیم گیری برای مقابله با تصمیم گیرانی که قدرت ایجاد تغییرات بدان نیاز دارند، پشتیبانی می کنند.

رخ دادن یک مداخلهً معمول دیگر در نقط ی حمل و نقل به صورت محاصرهً کشتی ها، قطارها و وسایل نقلیه دیگر است. 
برگزارکنندگان کارزارهای صلح سبز  و اندونزی در تالش اند جنگل های بارانی را از کشت زارهای روغن نخل حفظ کنند. 
بنادر،  تغییرات، کنش گران همچنین سعی در محاصرهً  به دستگاه  برای متوقف کردن ورود  بر تالش های مستقیم  افزون 
کارخانه های روغن نخل، ترویج تحریم محصوالت روغن نخل و سازماندهی تظاهرات با هدف فشار آوردن بر مدیران روغن 

نخل دارند )شلگل، 2016(.

فعاالن محیط زیست با به کارگیری محاصرهً سه پایه که در آن یک دستگاه سه پایهً بزرگ در جاده ها یا پیش روی امالک 
نصب می شود و در آن یک نفر باالی دستگاه می رود و مانع ورود و خروج افراد می شود، دست به نوآوری زده اند. بدون 
خطر جدی برای آسیب زدن به شخص نمی توان سه پایه را جابه جا کرد. با استفاده از یک دستگاه واحد و یک نفر میتوان 

فضای بزرگی را بست. این امر کاربرد این تاکتیک را کامال کارآمد می کند.

نوآوری دیگر، اصالح هویت است که توسط مردان بلی گو40  انجام می شود. آنها مجری شرکت های بزرگی هستند که "پوزش 
می خواهند" و "جبران خسارت می کنند" برای تخلفاتی مانند رویداد صنعتی صنعتی بوپال. داو، عامل رویداد، تصمیم گرفت 
که به سرعت پیشنهاد پوزش و جبران خسارت را رد کند  عملی که به آسیب بیشتر به شهرت وی انجامید. گروه های نهنگ 
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ستیز با تاباندن نور لیزر به نهنگ ها، مداخله در میان نهنگ ها و شکارچیان غیرمجاز، پیگیری و نگهداری از نهنگ های 
سایه ای و توقیف و آسیب رساندن به تورهای دریایی در امر برداشت نهنگ با دستگاه های نهنگ گیر دخالت کرده اند. با توجه 
به فراگیر بودن فعالیت های شرکت های فراملیتی و کمبود قوانین و سازوکارهای بین المللی برای مهار قدرت خود، مبارزان 

مقاومت مدنی فهرست روش های خود را برای مداخله بر این اساس گسترش داده اند.

سرکوبی پیوسته

رژیم های اقتدارگرا معموال اقدامات مستقل جوامع مدنی را سرکوب و تالفی می نمایند و پیوسته ابزارهای جدیدی را برای این 
کار اختراع و آزمایش می کنند )باروز و استفان 2015(. این فشار استبدادی تمایل به ایجاد نوآوری تاکتیکی در گروه های 
سرکوب شده اما هنوز بسیج یافته دارد. مقامات آمادهً این کار نیستند. برای به حداقل رساندن هزینه ها و نیز خطرات ناشی از 

سرکوب، به کنش گران انگیزه داده می شود تا انواع روش های مقاومت عدم خشونت را بیازمایند. 

در پاسخ به تالش های دولت چین برای سانسور "گفتار" اینترنتی با ممنوعیت استفاده از واژه های خاص، شهروندان بی 
پروایانه واژه های هم گون و هم نوای تازه می آفرینند تا اطالعات مهم را به یکدیگر منتقل کنند و از آزادی بیان پشتیبانی نمایند 
)شائو و داج، 2017(. در یک واکنش خالقانه دیگر در برابر سرکوب، مردم صحراوی در اعتراض گسترده ای به اشغال 
منطقهً غربی توسط مراکشی ها، شهر الیون را ترک گفتند و یک شهر جایگزین از خیمه  ساختند. دولت مراکش سرانجام شهر 
خیمه ای را ویران کرد. فعاالن صحراوی با سرکوب و ممنوعیت خیمه ها )چادرهای صحرانشینان سنتی و اجتماعات زندگی 
اجتماعی( و برافراشتن آنها بر بام خانه های شان به این واکنش دولت پاسخ دادند. در سال 2019 در هُنگ ُکنگ، شهروندان 
32 کیلومتر زنجیرهً انسانی نمادین تشکیل دادند، نشانه های سپاس گزاری را برای بسیاری از طرفداران خارجی در دست 

گرفتند و در پاسخ به سرکوب پلیس از لیزر به شکل انبوه استفاده کردند.

رقابت بر سر جلب توجه مردم

جنبش ها معموال از رهگذر رسانه های خبری جریان اصلی برای جلب توجه مردم وارد رقابت می شوند. این کارزارها 
همچنین در "پهنای باند" با تبلیغات بخش های تجاری و خیریه رقابت می کنند. تمایل پیوسته برای توجه به اخبار جریان اصلی، 
همراه با این درک که همان خبررسانی تکراری می توانند در اثربخشی و ارزش خبری خود کم رنگ شود، برخی از جنبش 

ها را در یک روند خالقانه و بی پروایانه، و جستجوی اقدامات جدید به سوی "جلب توجه مردم" سوق می دهد.

نام "همه خبرها خبر خوبی است"  دلیل شعاری زیر  به   )PETA( برابر جانوران در  اخالقی  بنیاد مردمی رعایت اصول 
زبان¬زد همه شده است. این شعار نشان می¬دهد که حتی اقدامات بحث¬برانگیزی که ممکن به برانگیختن خشم بسیاری از 
مردم شود، مانند ریختن خون به سوی افرادی که ُکت های خزدار بر تن دارند یا ایجاد مزاحمت برای آنها موفقیت¬آمیز است 
زیرا باعث شهرت و افزایش آگاهی درباره یک شکایت می¬شود. بیشتر جنبش¬ها وارد این استراتژی شدید جلب توجه، اما 

برخی شان نمیشوند، اما برخی شان میشوند.

رقابت بر سر منابع میان گروه های موجود در یک جنبش

کانینگام، دال و فروژ )2017( به تجزیه و تحلیل آماری تنوع تاکتیک های به کار رفته در تالش های تعیین سرنوشت از 1975 
تا 2005 را پرداختند و دریافتند: "با وجود محدودیت های موجود در ظرفیت های استراتژی های عدم خشونت، رقابت میان 
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سازمان ها در یک جنبش مشترک و الزامات منابع برای این استراتژی ها، نشان می دهیم که به جای نسخه برداری از دیگران، 
این سازمان ها انگیزه هایی برای متنوع ساختن تاکتیک ها دارند."

آنها از نگاه آماری نشان دادند هنگامی که برخی از سازمان ها از روش های پرهزینه مانند تحریم یا اعتراضات گسترده به 
گونهً موفقیت آمیز استفاده می كنند، به دیگران انگیزه می دهند كه از روی دست آنها نسخه برداری کنند. با این حال، در 
بسیاری موارد، فعاالن روش های کم هزینه تری مانند محاصره یا دادخواست آنالین را می آزمایند. رقابت داخلی بر سر منابع، 
تأثیر تاکتیک ها و پشتیبانی عمومی برای کارگیری از تاکتیک های ویژه، همه باعث ایجاد خالقیت و تنوع در تاکتیک ها می 

شود.

یک کارزار توانست از طریق یک تاکتیک کم هزینه منابع به نام نقشه کنش گری  به اثر چشمگیری دست یابد. این روش همراه 
با کارزار حقوق زنان در مصر رشد کرد و منجر به ایجاد  Harassmap در سال 2015 شد. Harassmap یک نرم افزار 
تعاملی است که گزارش های آزار و اذیت جنسی مردم را به شکل گسترده بر روی نقشه نشان می دهد. این تاکتیک تنها به چند 
تن برنامه نویس نیاز داشت که اراده کنند و شهروندان را متمایل به گزارش دهی دربارهً رویدادها نمایند. در سال 2011 در 
تونس، یک گروه یک کارزار آنالین از عکس های شخصی افرادی را آغاز کردند که در اعتراض به رئیس جمهور وقت )زین 
العابدین بن علی(، تابلوهایی با عنوان "علی دیگر بس است" را در دست داشتند. این عکس ها به صورت موزاییکی به شکل 

آنالین جمع آوری شد تا نشان دهد شمار فراوانی از تونسی ها خواهان برکناری رئیس جمهور هستند.

بالیای طبیعی یا دست ساخت انسان

بیماری های همه گیر و فاجعه های زیست محیطی برای بشریت چیز جدیدی نیست. با این حال، تغییر در مقیاس، شدت و شتاب 
این بالیا فرصت های جدیدی را برای نوآوری تاکتیکی فراهم کرده است. بیماری همه گیر کرونا نمونه ای از یک فاجعه است 
که به نوآوری های تاکتیکی فراوانی انجامیده است. به عنوان نمونه، طرفداران ِکی پاپ  در تیک تاک یک کارزار با خریدن 
بلیت برای مسابقهً اوکالهامای ترامپ در برابر وی دست به اعتراض زدند تا فرصت حضور هواخواهان وی در این برنامه 
را از آنها بگیرند و سازمان دهندگان رویداد ورزشی را با سردرگمی روبه رو سازند. فعاالن کالیفورنیایی با ساختن یک اثر 
هنری مجازی )غیرمتمرکز( با تلفیق آثار هنری خود، که برای رساندن یک پیام به یکدیگر دوخته شده بود، عکس گرفتند. 
میلیون ها تن ماسک چهره را توسط چرخ خیاطی های خانگی تولید می کردند و مردم گرد هم آمدند تا تجهیزات محافظتی بدون 
حمایت دولت جمع آوری و توزیع کنند. در هندوراس، فعاالن اسکناس  را به عنوان نمادی از خواسته های خود برای شفافیت 

و حساب دهی در دولت به ماسک صورت تبدیل کردند. و تجمعات آنالین به دالیل 47مختلف برگزار شد.

نکات موجود در این بخش جامع نیستند ولی هدف آنها بررسی برخی از روندهای غالب در نوآوری تاکتیکی است. با توجه به 
کاربرد تاکتیک های عدم خشونت در مجموعه ای از جنبش های مقاومت مدنی، در همهً کشورها و در بیشتر بخش های جوامع 

مدرن، مطمئنا عوامل دیگری نیز وجود دارد که استفاده از روش های نوین عدم خشونت و نوآوری تاکتیکی روش 
های پیشین را به دنبال خواهد داشت.

فصل سوم: دسته بندی تاکتیک های عدم خشونت

این فصل، به دلیل اهمیت و محبوبیت آن، با مروری بر کارهای جین شارپ در زمینهً روش های عدم خشونت آغاز می شود. 
سپس بینش هایی از ابرت، گاندی، باند، بلوخ و دیگران افزوده می شود تا یک دستگاه دسته بندی فراگیرتر از تاکتیک های 
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عدم خشونت ترتیب گردد.

در پایان فصل با ارائهً پژوهش ها و ایده های جایگزین برای دسته بندی تاکتیک های مانند پیشنهادهای بِیِرلی، وینتاگان و 
دیگران، با این امید که این بخش از پژوهش پیرامون مقاومت مدنی بتواند به گونهً کامل تری در درک ما از تاکتیک های کهن 

و نو و چگونگی استفادهً فعاالن از این تاکتیک ها، به دست آید. 

دسته بندی روش های عدم خشونت جین شارپ

شارپ شاید نخستین کسی نبود که شناسایی روش های عدم خشونت را آغاز کرد، اما او نخستین کسی بود که به گونهً نظام مند 
دست به مستند سازی آنها زد. در دهه 1950، شارپ انواع گوناگونی از شیوه های مقاومت عدم خشونت را که از طریق 
بررسی ژرف منازعات و جنبش های تاریخی فاحش به دست آورد، شناسایی و سپس فهرست بندی کرد. پس از تهیهً فهرستی 
از تاکتیک های عدم خشونت، که وی آنها را "روش" می خواند، در راستای دسته بندی سازمان مند آنها کوشید. شارپ یک 
سنخ شناسی را ترتیب داد که این زمینهً پیچیده از رفتار انسان را به سه دسته متمایز از مقاومت مجدد سازمان می دهد: الف( 
اعتراض و اقناع، ب( عدم همکاری، و ج( مداخله. این دسته ها بادوام بوده و در عین حال به اندازهً کافی انعطاف پذیر هستند 

که به راحتی شامل روش های نوظهور گردند.

تاکتیک های اعتراض و اقناع اقداماتی گروهی هستنند که اساسا برای "گفتن" یا بیان شکایت ها و خواسته . 	
اند. این دسته معموال شامل گردهمایی ها، حرکت های دسته جمعی،  های معترضان طرح ریزی شده 
نمایش های تئاتر، سخنرانی های عمومی، عروسک ها، دادخواست ها، فیلم ها و راهپیمایی های مجازی 
است. اعتراض و اقناع دو هدف اصلی عمل گری بیان را ابراز می دارند: برقراری ارتباط آنچه که یک 
جنبش "براِی" آن انجام می دهد و آنچه یک جنبش "علیه" آن پیکار می کند. با این حال، "اقناع" می تواند 
بدین معنی باشد که عمل کردهایی که در ترغیب یک مخالف موفق نیستند، تعریف روش عدم خشونت را 
برآورده نمی کنند. ما در این تک نگاری این روش کاربردی را "جذابیت" می نامیم، که معنای یکپارچه 

تری را می رساند.

با . 	 همکاری  کشیدن  کنار  با  معموال  که  اعمال،  برخی  ندادن"  "انجام  یعنی  همکاری  عدم  های  تاکتیک 
مخالفان انجام می شود. شارپ 100 نوع روش مختلف برای عدم همکاری را جمع آوری و دسته بندی 
کرد و آنها را به سه زیر شاخهً اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد. عدم همکاری اجتماعی شامل 
عدم  است.  جمعی  شدن  ناپدید  و  خانه  در  ماندن  ورزشی،  و  اجتماعی  های  فعالیت  تعلیق  مردم،  تهدید 
همکاری اقتصادی شامل 25 شکل تحریم )امتناع از خرید( و 22 شکل اعتصاب )امتناع از فروش( است. 
عدم همکاری سیاسی شامل عدم همکاری شهروندان و کارمندان دولت با دولت، اقدامات عدم همکاری 
دولت ها و تاکتیک های از جمله پیرویاندک از قوانین، نافرمانی مبدل، پنهان شدن، و نافرمانی مدنی از 

قوانین است که غیرقانونی تلقی می شوند.
در کل، تاکتیک های مداخله یعنی اقدامات اخالل گرانه مربوط به "انجام" یک عمل، که به دنبال مداخلهً . 	

جسمی یا روانی در عملکرد مخالفان یا دستکاری در شرایط به میان می آید. این تاکتیک ها شامل تصرفات 
تئاتر  و  درخت،  روی  نشستن  براندازی،  معکوس،  های  محاکمه  آمیز،  خشونت  غیر  شکل  به  اراضی 
چریکی است. این دسته همچنین شامل تاکتیک های است که نهادهای جایگزین و هنجارها و روش های 
اجتماعی مانند بازارهای جایگزین، حمل و نقل، سیستم های ارتباطی، نهادهای اجتماعی و دولت های 

موازی را رشد می دهند.
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دستگاه دسته بندی شارپ همچنین زیرمجموعه های فراوانی از روش ها را تعیین می کند. برخی از زیرمجموعه ها به عرصه 
های عمل )مداخلهً اجتماعی( یا بازیگران خاص )عدم همکاری اقتصادی کارگران و تولیدکنندگان( اشاره دارند. دیگران به 
اهداف )فشار بر افراد، بزرگ داشت از مردگان( یا رسانهً مادی مورد استفاده )درام، موسیقی( اشاره می کنند. با این حال، 
روش های اقدام عدم خشونت بسیار متنوع و متناسب با زمینه هستند، بنابراین دسته بندی آنها به گونهً کارآمد و مداوم دشوار 
است. به عنوان نمونه، زیرمجموعه های اعتراض و اقناع شارپ التقاطی هستند. جدول 4 تالش می کند این روش ها را با 
دسته بندی شان بر بنیاد محیطی که در آنها انجام می شود فهرست بندی کند: فن آوری دیجیتال، هنرهای مادی، بدن انسان یا 

زبان.

تعریف شارپ از تاکتیک ها چند اشکال دارد. برخی از روش های شناسایی شدهً او را شاید به آسانی نتوان در یک گروه قرار 
داد زیرا شامل آمیزه ای از انجام دادن، انجام ندادن و بیان گری است. شارپ همچنین روش های عدم خشونت خود را با سالح 
های نظامی استفاده شده علیه یک مخالف برابر می داند و با این کار پای بسیاری از اقدامات جامعه را وارد میدان می کند، 
ولی مخالف مستقیم یک جنبش را هدف قرار نمی دهد. مثال، اقدامات سازنده ای مانند آموزش، پشتیبانی از مشاغل و تالش 
های سازمانی که برای جلب حمایت و وفاداری از حریف و تقویت انسجام اجتماعی و خود سازمان دهی جامعه سرکوب شده 
از روش های شارپ مستثنی هستند. در واقع، بیشتر موفقیت های مبارزاتی با به دست آوردن حمایت اکثریت )و نه حمایت 
یکسان( از سوی جامعه یا سایر دست اندرکاران تعیین می شود. تغییر مخالفان پیشتاز به ندرت رخ  می دهد. اِشکال دیگر 

تصمیم وی در نادیده گرفتن تمایز دسته بندی میان روش های اجباری و اقناعی است.

اجرای  برای  شده  مشخص  های  تاکتیک  بندی  دسته  سنجش  و  گزینش  برای  آماده  الگویی  که  داد  هشدار  همچنین  شارپ 
کارزارهای عدم خشونت موفق وجود دارد. با این حال، در کل، سادگی دستگاه دسته بندی شارپ در محبوبیت وی در میان 

فعاالن و پذیرش تقریبا جهانی در میان آموزگاران، مربیان، نویسندگان و دانشمندان مقاومت مدنی نقش مهمی داشته است.

با در نظر داشتن نوع دسته بندی پایدار شارپ، آنچه در زیر می آید، نگاهی گذرا است بر روش های دیگر دسته بندی تاکتیک 
ها توسط پزشکان و تحلیل گران مقاومت مدنی، که همهً اینها از چارچوب جهانی تهیه شده در این تک نگاری خبر میدهند 

)جداول 1 و 4(.

مقاومت اخاللگر و سازنده

تاکتیک های عدم خشونت کامل نیست. گاندی بسیاری   بدون شناخت کمک های اصلی موهانداس گاندی هیچ بحثی دربارهً 
مواردی را كه ما امروزه اقدامات خشونت آمیز می دانیم، ابداع كرد. وی مبدع و مروج بسیاری از اصطالحات، اعمال و فلسفه 
های این رشته بود. گاندی فلسفهً فراگیر خود را ساتیاگراها )مقاومت مدنی( نامید. وی به شدت به اهمیت انسجام میان چشم 
انداز هند جدید و ابزار استفاده شده برای دستیابی به این اهداف، از جمله حفظ همدلی با مخالفش، انگلیس، اعتقاد جدی داشت. 

  

maptivism 44
45 یک فن آوری در گوشی همراه یا آنالین است که از نقشه برداری برای کاهش پذیرش اجتماعی آزار جنسی در مصر استفاده می شد. 

Kpop 46: موسیقی پاپ ویژهً موسیقی نوازان کره ای
47   برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به: چنوویت، اریکا، و جرمی پِرسَمن. "کنش جمعی و مخالفت در دورهً شیوع کرونا: کنسرسیوم شمارش افراد." 

سایت های گوگل2020.
https://sites.google.com/view/crowdcountingconsortium/dissent-under-covid 
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اقناع، اجبار بدون خشونت و اقدامات سازنده همه استراتژی هایی بودند که وی در مراحل گوناگون مبارزات استقالل طلبانه 
اش به کار گرفت )آکرمن و دووال 2000، کورتراث 2008 ؛ شارپ 1979(.

گاندی به دلیل کاربرد اعتصاب غذا با استفاده از ماهیت چشمگیر و جنجالی این روزه ها برای جلب توجه به نگرانی های خود 
از آوازه ای بلند برخوردار است. وی اغلب افزون بر فشار بر دولت انگلیس، از این روش برای القای همکاری دیگر اعضای 
جنبش استقالل هند استفاده می جست. پشتیبانی وی از تحریم اقتصادی کاالهای انگلیس تأثیر نیرومندی بر جامعهً انگلیس و 
دولت آن داشت. این موارد، همراه با تاکتیک های مانند پر کردن زندان ها و غلبه بر دستگاه قضایی، نمونه هایی از اقدامات 

اخالل گر و مقابلهً است.

گاندی اصطالح معروف "برنامهً سازنده" را برای توصیف تالش های خود به جهت بهبود زندگی و نظم و تربیت همساالن 
خود و نیز تقویت اعتماد به نفس آنها ابداع کرد. از طریق استفاده از بافندگی پنبه، اشرم های کشاورزی و نمک سازی، و رشد 
های  دستگاه  با  رقابت  به جای  کرد  گاندی تالش  ها،  و جنسیت  میان طبقات  موانع  کاهش  برای  اجتماعی  هنجارهای جدید 

ستمگرانهً انگلیس، بنیان هندی ها را برای ساختن نهادهای اجتماعی و اقتصادی جایگزین اساس گذارد. 

گاندی به عنوان بخشی از اقدامات سازنده همچنین تاكتیك غیرمعمول پاداش های یك جانبه را نیز به كار گرفت. به عنوان مثال، 
گاندی به دلیل اعتصاب راه آهن، راهپیمایی دسته جمعی را در 1 ژانویه 1914 در آفریقای جنوبی لغو كرد. وی اظهار داشت 
که پیکارهای انتخاباتی اش نمی خواهد از ضعف دولتی که از اعتصاب روان آسیب دیده استفاده کند. انگلیسی ها به این حسن 
نیت یک سویه واکنش مثبت نشان دادند و وارد گفتگو شدند. این گفتگو به توافق نامه ای انجامید که بر بنیاد آن به هند اجازهً 

حقوق مدنی محدود را می داد. جوایز یا پیشنهادات یک سویه در منازعهً مشاجره آمیز نامعمول است

.مقاومت سازنده پیش از گاندی  مثال در جنگ استعمارگرانهً سدهً 18 امریکا علیه انگلیس  وجود داشت )کانسر، مک کارتی، 
توسکانو و شارپ 1986(. همچنین برخی از پژوهشگران نقش اقدامات معمول و سازنده را در مقاومت برجسته کرده اند. به 
عنوان نمونه، بارتكوفسكی )2011( نشان داد كه این نوع اقدامات بخشی از برنامهً مقاومت عدم خشونت است كه باعث تقویت 
ساختار اجتماعی ملت نوظهور لهستان در پایان سدهً نوزدهم و ایجاد نهادهای فرهنگی و اقتصادی شد و در بازسازی دولت 
لهستان پس از جنگ جهانی نخست نقش داشت. خانواده های لهستانی فرزندان خود را برای تقویت هویت لهستانی، روایت های 
مشترک، ارتباطات و پیوندهای اجتماعی به مدارش لهستانی  زبان فرستادند، در حالی که این کار اغلب برای شان هزینهً باالیی 
در پی داشت. چنین اقدامات روزمره، برنامهً سازنده ای از سازمان دهی فرهنگی، زبانی و اقتصادی اجتماعی را تشکیل می 
باروز  با  بارتکوسکی همراه   .)2011 )بارتکوسکی  پنداشتند  آن را اخالل گرانه می  اتریش و روسیه  آلمان،  مقامات  داد که 
)1994(، این روش های سازنده را به عنوان مداخالت خالقانه متمایز از مداخالت ویرانگر مانند محاصره و اعتصاب غذا 

دسته بندی می کند.

یک چالش در دسته بندی اقدامات سازنده، افتراق میان اعمال درون گرا و اقدامات بیرونی )مستقیم( است. اقدامات سازنده 
یا کارزار طراحی می شوند، مانند فعالیت های  انسجام و مهارت های درونی یک گروه  تقویت  درون گرا در آغاز برای 
آموزشی. اقدامات سازندهً بیرونی، مانند دعاهای اقناعی یا هندی هایی که در هند استعماری مشغول تولید نمک بودند، قصد 

  Disguised disobedience 48
49 محاکمه های معکوس به دادگاه هایی اطالق می گردد که در آن متهم نقش دادستان را متصور می شود 

50 براندازی یعنی انتخاب یک تبلیغات برای یک هدف خراب کارانه یا در اصل ناخواسته. 
Tree sit 51: نشستن اعتراضی روی یک سکوی کوچک تا مانع قطع شدن یک درخت شوند. 
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دارند مستقیما حریف را وادار به تغییر رفتار یا حتی جهان بینی اش کنند.

این تک نگاری شامل اقدامات سازندهً متمرکز به بیرون است که حریف را از طریق اقناع یا اجبار، یا هر دو به چالش می کشد 
و اقدامات سازنده با هدف ساختن یا تقویت یک جنبش آن را به تجزیه و تحلیل می گیرد زیرا بیشتر در عرصهً آموزش و 

ظرفیت قرار میگیرند. 

دسته بندی تاکتیک های عدم خشونت ابرت

پس از موهانداس گاندی، كالرنس مارش كیس )1923(، كریشناالل شریدهرانی )1939(، جوآن بوندورانت )1958( و آنتونی 
دی كرسپینی )1964( از نخستین کسانی بودند كه دركی از تاكتیك های عدم خشونت را شکل دادند. تئودور ابرت )1970( بر 
بنیاد کارهای آنها مجموعه ای نیرومند از اشکال گوناگون کنش عدم خشونت و نظریه ای دربارهً نحوهً کار این روش ها ترتیب 
داد. وی روش های عدم خشونت را به عنوان روش های مقابله ای یا سازنده دسته بندی کرد. به گفتهً ابرت، اقدامات مقابله ای 
برای پیش گیری یا معکوس کردن اقدامات حریف است. اقدامات سازنده ماهیتی اقناعی یا ابتکاری دارند و هدف آنها ایجاد 

نظمی عادالنه در جامعه است.

کنش های مقابله ای شامل موارد زیرند:

اعتراضات )فالیرها و راهپیماییها(	 
عدم همکاری قانونی )بایکوت و اعتصاب  به صورت کاهش سرعت کار (	 
نافرمانی مدنی )نپرداختن مالیات و اعتصاب عمومی(	 

کنش های سازنده شامل موارد زیرند: 

ارائهً جایگزین ها )سمینارها(	 
فعالیت های خالقانهً قانونی )بنیان گذاری نهادهای آموزشی، روزنامه و بنیادهای کمک متقابل(	 
غصب )تهاجمات، تصرفات و نهادهای خودگردان(. ابرت تصور می کند که غصب مدنی در مراحل یا 	 

فازهای فزاینده ای به کار گرفته می شود.  

Slow-down strike 52 
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ابرت استدالل می کند که تاکتیک ها را معموال به روشی به کار می برند که با یک تشدید راهبردی ایده آل همخوانی داشته 
باشند. وی ادعا می کند فعاالن در مراحل نخستین یک کارزار به طور معمول از روش هایی کار می گیرند که برای همگانی 
سازی یک مسأله طراحی شده و ترغیب مردم برای تغییر آن ضروری است تا یک موضوع را در دستور کار عمومی قرار 
دهند. مرحلهً دوم تشدید آن است که شامل اقدامات قانونی ای می باشد که با هدف افزایش هزینه های یک حریف انجام می شود. 
در مرحلهً سوم تشدید، ابرت اظهار داشت كه اقدامات غیرقانونی )مستقیم( هم بحث برانگیز و هم اجباری است و منجر به تغییر 
مسیر قدرت می شود. این بدان معناست که بازیگران جمعی از روش هایی برای شکل دادن مناسبات و روابط قدرت جدید بهره 

می جویند.

leafleting 52
Vigil 53

    Go-slow 54
     Pirate radio55

کنش نوعیت 

چگونه کار می کند کنش های سازنده

کنش هایی که به ایجاد جامعه 
ای عادالنه تر کمک می کنند

مقابلهً کنش 

نوک  که  یی  ها کنش 
بی  سوی  به  شان  پیکان 
نشانه  جامعه  در  عدالتی 

است رفته 

تشدید مرحله 

اقناع سازی/  همگانی  ارائهً جایگزین ها )سخنرانی  
در دانشگاه ها، لکچر، نمایش 

بدیل(

یی،  هپیما )را اعتراض 
دادخواست، پخش جزوه، 

بیداری( شب 

مسأله  که  هایی  کنش 
های  حوزه  به  را 

میآورد عمومی 

.1

به  و  ها  هزینه  بردن  باال 
به  پاداش  رساندن  حداقل 
لتی  ا عد بی  که  نی  کسا

میورزند

قانونی  خالقانهً  های  فعالیت 
)نمایشگاه تجاری، آموزشگاه 
سرمایه  بدیل،  اقتصاد  آزاد، 
عدم  مداخلهً  اخالقی،  گذاری 

خشونت(

نونی  قا همکاری  عدم 
ت  یکو با  ، ب عتصا ا (

مشتری، کار آهسته (

با  که  قانونی  اقدامات 
پنجه  و  دست  مسأله 

نرم می کنند

.2

قدرت مسیر  تغییر  مدنی غصب 

دیوی  را حرکت،  )تحریم 
معکوس،  اعتصاب  پنهانی، 

عدم خشونت( مداخلهً 

)نشستن،  مدنی  نافرمانی 
در  مقاومت  محاصره، 
 ، ت لیا ما خت  ا د پر
در  مقاومت  اعتصاب، 

جنگ( برابر 

قانونی  غیر  اقدامات 
و  دست  مسأله  با  که 

کنند نرم می  پنجه 

.3

جدول 3: دستگاه دسته بندی ابرت )1970(
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سهم دیگر ابرت در درک روش های عدم خشونت، تمرکز وی بر چگونگی عملکرد عدم خشونت است. او استدالل می کند 
که کنش های بیانی در پی همگانی سازی و اقناع هستند؛ اینکه هدف از اقدامات قانونی برای کنترل منابع افزایش هزینه ها و 

به حداقل رساندن پاداش برای یک مخالف است. و در پایان اینکه اقدامات غیرقانونی فعاالن برای کنترل منابع، با هدف 
تغییر مسیر و غصب قدرت است. دسته بندی روش ها بر بنیاد نحوهً کار آنها به شدت بر درک و دسته بندی روش ها تأثیر 

گذاشته است.

یکی از بزرگ ترین چالش های تمایز ابرت میان اقدامات قانونی و غیرقانونی این است که قوانین از محلی تا محل دیگر 
متفاوت است. اعتصاب نشستن  ممکن در یک کشور قانونی ولی همین کنش در کشور دیگر غیرقانونی باشد و از این رو 
باید به گونه ای متفاوت دسته بندی شود. افزون بر این، تأکید ابرت بر مراحل می تواند به عنوان تجویز اشتباه تفسیر شود. 
در واقع، کارزارها می توانند در مرحلهً دوم یا سوم آغاز شوند و ممکن در مرحلهً نخست اقدامات خاصی بیش از مرحلهً 
دوم یا سوم از شدت بیشتری برخوردار شوند. این مطالعه و پایگاه داده های تاکتیک های عدم خشونت، دسته بندی دوگانهً 

تاکتیک های عدم خشونت ابرت را به گروه های مقابله ای و سازنده مدغم می کند )جدول 3 را ببینید(.

کارشیوه های کنش مستقیم عدم خشونت

کارشیوه های اقدام مستقیم و عدم خشونت دسته بندی دیگری از تاکتیک ها است که به گونهً ویژه بر روی نحوهً کار تاکتیک 
ها متمرکز است. باند )1994( سه کارشیوهً مربوط به اقدام مستقیم عدم خشونت را شناسایی می کند: دستکاری گسسته، 

زورگویی عمومی، و درخواست های نمایشی.

دستکاری مجزا به "توانایی کنترل منابع" از جمله بسیج مردم برای اعتراض یا سازمان دهی اعتصاب . 	
برای مسدود کردن جاده ها با وسایل نقلیه اشاره دارد.

اجبار عمومی اساسا به تهدیدها یا هزینه های تحمیل شده برای منافع دیگری اشاره دارد. به عنوان مثال، . 	
این کارشیوه می تواند به شکل تهدید برای دستگیری یک رهبر سیاسی یا شرکتی توسط شهروندان باشد. 

همچنین میتواند شامل تعطیل کردن کارخانه ها از طریق کارگری یا اقامت در آنجا باشد.
درخواست های نمایشی؛ همان دادخواست های معتبر، اقناعی یا نوع دوستی تا منطق، هویت یا آرمان . 	

های مشترک است که ضد یک مخالف صورت می گیرند تا بر اراده یا ترجیحات وی تأثیر بگذارند.

تمرکز باند بر روی کارشیوه ها پیوند میان نمونه ای از اقدام مستقیم )یا تاکتیک( و هدف عملی آن را روشن می کند. هدف 
از کنش سیاسی تأثیر بر ارادهً مخالفان )و در نهایت منافع آنها( از طریق دادخواست )تشویق( یا زورگویی یا سوء استفاده 

فیزیکی از محیط است. گام زدن با یک سگ یا پختن غذا در بیشتر زمینه ها به دستکاری، دادخواست یا اجبار نمی انجامد و 
از این رو کنش عدم خشونت به شمار نمی رود. با این حال، هنگامی که رهبران نظامی با وارونه کردن کاسه های شان به 

راهبان بودایی در برمه پیشنهاد صدقه )غذا( دادند، راهبان امتناع ورزیدند. اعتقاد عمومی بر این بود که این اقدام ساده باعث 
شد رهبران نظامی شایستهً یک زندگی خوب در جهان بعد را ندارند و از این رو مشروعیت آنها را به مثابهً بوداییان مخلص 

به چالش می کشد. 

  Sit-down strike: 57 اعتصاب کارگری و نوعی نافرمانی مدنی است که در آن گروهی سازمان یافته از کارگران، که معموال در کارخانه ها یا 
دیگر مکان های متمر شاغل هستند، با "نشستن" در ایستگاه های خود، محل کار را به طور غیر مجاز یا غیرقانونی تصرف می کنند.
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دسته بندی مبتنی بر انگیزه های سازنده/مشوق و مقابلهً/اجباری

باند کار خود را با گسترش دسته بندی تاکتیک های سازنده )اقناعی( ابرت )به جدول 3 نگاه کنید( ادامه می دهد و سه نوع 
دادخواست را به معرفی میگیرد:

دادخواست های اقناعی که به یک رشته تصورات، قوانین، منطق یا شواهد مشترک متوسل می شود، الف( 
دادخواست های معتبر که بر اتوریتهً دوسویه متوسل می شود و مشروعیت خود را از آنجا می گیرد،  ب( 

و
ج(  دادخواست های نوع دوستانه که بر هویت مشترک متوسل می شود. 

آنها اثر  انگیزه های مثبت دیگر که مقاومت کنندگان می کوشند در آنها منافع مشترک شان را با مخالفان بیابند تا بر ارادهً 
بگذارند. این انگیزه ها میتواند شامل موارد زیر باشد:

 )د(  پاداش های اجتماعی، مادی یا سیاسی که به سود یک طرف دیگر باشد، یا
)ه(  برنامهً سازنده كه رفتارها، روش ها یا نهادهای جایگزین را بنیان می كند، یا نهادهای موجود را در 

اختیار 
میگیرد تا نیازهای اجتماعی را بهتر یا  عادالنه تر برآورده کند و وفاداری طرف مقابل و هم پیمانانش را وفاداری 

به دست آورد.

  )و( ارتباطات متقاعد کننده )الف(، مقتدرانه )ب( و نوع دوستانه )ج( انگیزه های سازنده یا اقناعی را در دستهً 
تاکتیک های تک نگاری موسوم به فرجام خواهی قرار می دهد. پاداش های اجتماعی، مادی یا سیاسی )د( انگیزه 
های سازنده یا اقناعی در دستهً تاکتیک های تک نگاری موسوم به خودداری قرار می گیرد. برنامهً سازنده )ه( شامل 

انگیزه های سازنده یا اقناعی برای مقولهً مداخالت خالقانه قرار گرفته است. جدول 1 و شکل 1 را ببینید.

کرایزبرگ )1998( در مطالعات خود پیرامون آنچه که او "تعارض سازنده" می نامد، ارتباط اندک متفاوتی میان روش ها و 
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با در کنار هم قرار گرفتن این انگیزه های مثبت، این تک نگاری انگیزه های منفی  مقابلهً یا اجباری را به عنوان استفاده از 
تهدیدها )F( یا تحمیل هزینه ها )G( توصیف می کند )به عنوان مثال هزینه های اجتماعی، سیاسی، روانی یا اقتصادی(. آنها 
در فهرست روش های انحصاری مانند اعتراض، عدم همکاری و مداخالت اخالل گرانه در این تک نگاری قرار می گیرند، 

همان گونه که در شکل 2 و جدول 1 ارائه شده است.

تصویر 2: تاکتیک های مقابله ای یا اجباری

دسته بندی باند، تاکتیک های مقاومت مدنی را به جهانیان معرفی می کند تا آنجا که اقدامات غیرخشونت آمیز )گفتن، انجام 
ندادن، انجام دادن یا ایجاد( شامل اجبار یا اقناع یا هر دو می باشد.

اقناعی یا  تاکتیک ها سازنده   :1 تصویر 
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کرایزبرگ )1998( در مطالعات خود پیرامون آنچه که او "تعارض سازنده" می¬نامد، ارتباط اندک متفاوتی میان روش ها و 
نتایج ارائه می دهد. وی سه دسته روش را مشخص می کند: اقناع، اجبار و پاداش. کرایزبرگ مانند باند، بوروز و دیگران بر 
اهمیت تأثیر بر ارادهً دیگران تمرکز دارد. او استدالل می کند که قدرت عدم خشونت )اجتماعی( از طریق ارادهً دیگران با تأثیر 
بر منافع آنها )که ممکن نمادین، مادی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی باشد( عمل می کند و شامل هزینه های ملموس، تهدیدها، 
پاداش ها یا خطراتی برای حریف است. اقناع کرایزبرگ مانند دادخواست باند است که تالش دارد عقاید یا اراده طرف دیگر 
را از طریق منطق و دلیل متقاعد یا متزلزل کند. دسته بندی کرایزبرگ شامل پاداش به عنوان انگیزه است، خواه از طریق 
رشوه )اگر چه مقاومت های مدنی معموال این را در نظر نمی گیرند زیرا با پیام های مبارزه با فساد آنها مغایرت دارد( یا یک 
پیشنهاد سخاوتمندانه در میز گفتگو باشد.  اگرچه به ندرت، ولی گاه در مقاومت مدنی مطابق با استراتژی ها و چشم اندازهای 
جنبش از پاداش های یک سویه استفاده صورت می گیرد. به عنوان مثال، در ارمنستان در 2 ِمه 2018، مخالفت با حزب حاکم 
اعتصاب عمومی را برانگیخت و ملت را واداشت یک روز دست از کار بکشند. اعتراضات تا 8 ماه ِمی، هنگامی که انتخابات 

پارلمان برای به دست گرفتن قدرت مخالفان موفقانه برگزار شد، یک طرفه ادامه داشت.

باند و کرایزبرگ تجزیه و تحلیل کارشیوه ها و انگیزه های اقدامات عدم خشونت را که ناشی از تحریم های مثبت "سازنده" 
)دادخواست، اقناع، پاداش( و تحریم های "مقابله ای" منفی )تهدیدها و اجبارهای عدم خشونت( است، به اشتراک می گذارند. 
آنها همچنین با عبارات مشابه "اقدام مقابله ای و سازنده" ابرت )1970( و "دو دست عدم خشونت" باربارا دمینگ )1971( 
سازگار هستند. این تک نگاری درک دوگانه ای از انگیزه های مقابله ای/اجباری و سازنده/اقناعی اقدامات عدم خشونت بر 

میتابد.

دسته بندی های جایگزین برای تاکتیک های عدم خشونت

پژوهشگران با توجه به مبارزات خاص عدم خشونت، به شمول مبارزات یا جنبش های الف( علیه اشغال، ب( برای دفاع مدنی، 
ج( مبارزه با فساد، و د( علیه سلطهً نهادی و طبقاتی، دسته بندی های گوناگونی از تاكتیك ها ترتیب داده اند. 

مقاومت مدنی در برابر اشغال 
اندرو ریگبی برای تجزیه و تحلیل مبارزهً فلسطین از نوع منحصر به فردی از تاکتیک های عدم خشونت استفاده می 

کند )ریگبی 2010 ؛ درویش و ریگبی 2015(. این دسته از تاکتیک ها عبارتند از:

مقاومت نمادین: من همان چیزی که بودم می مانم و با حرکات، اعمال یا طرز لباس پوشیدنم ادامهً وفاداری 	 
به آرمان و ارزش های آن را به دیگران نشان می دهم. 

مقاومت مجادله آمیز: من با ابراز اعتراض خود و تالش برای تشجیع دیگران پیرامون نیاز به مبارزه، با 	 
اشغال گر مخالفت می ورزم.

مقاومت تهاجمی: من آماده ام با استفاده از ابزارهای عدم خشونت، از جمله اعتصاب، تظاهرات و دیگر 	 
اشکال اقدام مستقیم همهً تالش خود را برای ناامید کردن و غلبه بر ستمگر به کار بندم.

مقاومت دفاعی: من به کسانی که در معرض خطر قرار دارند و یا در حال گریز هستند کمک می کنم و 	 
به نگهداری شان می پردازم تا زندگی انسان و ارزش های انسانی که توسط قدرت اشغال گر به خطر 

میافتد را حفظکنم
مقاومت سازنده: من با تالش برای ایجاد نهادهای جایگزین که مظهر ارزش هایی هستند که امیدوارم پس 	 

از آزادی شاهد شکوفایی بیشتر آنها باشم، نظم تحمیل شده موجود را به چالش میکشم. 

Schock58

Boserup and Mack59  
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وی  های  روش  چارچوب  در  کوچک  پیشرفت  یک  است.  اشغال  تحت  افراد  مناسب  بیشتر  ریگبی  های  روش  بندی  دسته 
جایگزینی "من" به جای "ما" است زیرا مقاومت جمعی اصل محوری برای سازمان دهی است. این دسته ها به جای شناسایی 

تاکتیک های نوین، تاکتیک های موجود دربارهً مقاومت مجدد عدم خشونت را دوباره سازمان دهی می کنند.

دفاع غیر نظامی
آندرس بوسروپ و اندرو مك )1975( روش های اقدامات عدم خشونت را بر بنیاد كاربرد راهبردی آنها در دفاع مدنی در 
برابر حملهً خارجی، اشغال و كودتاهای داخلی دسته بندی میكنند: الف( نمادین، ب( انكار، و ج( تضعیف. شاک  تحلیل آنها را 

به شرح زیر توضیح می دهد:

اقدامات نمادین نشان دهندهً اتحاد و قدرت است، عناصر چالش برانگیز را به مثابهً یک جامعهً اخالقی 	 
تعریف می کنند و افراد غیر متعهد را مجبور به موضع گیری می نمایند.

اقدامات انکار آنچه را که از طریق اجبار یا تبادل روابط بهره جویانه یا نامشروع جمع می شود، از حریف 	 
میستاند.

تضعیف اقدامات برای تشدید یا سودجویی از اختالفات میان مخالفان و پیشگیری از همکاری اشخاص 	 
ثالث با مخالفان است."

کاربرد تجزیه و تحلیل عملکرد نظام دسته بندی بوزروپ و ِمک  فراتر از چنبرهً دفاع راهبردی است. این دسته بندی همچنین 
برای کارزارهای تغییر اجتماعی اعمال می شود. تعریف گستردهاین دو تن همچنین شامل اقدامات غیرمستقیم علیه مخالفان 

می باشد )مانند روش های اشتراکی که بیرلی در زیر تشریح کرده است(.

مقاومت مدنی در برابر فساد
بیرلی )2014( در زمینهً تجزیه و تحلیل چگونگی کاهش فساد توسط مقاومت مدنی، پیشگام است. وی بسیاری از کارزارها و 
روش های عدم خشونت علیه فساد را، از جمله کارزار علیه مافیای سیسیل، تفتیش های اجتماعی در کنیا و افغانستان، و 
مبارزاتی علیه سیاست مداران فاسد در کره جنوبی، مستند کرده است. تاکتیک های وی را می توان در سه دسته عملکردی 

تقسیم کرد: اختالل، مشارکت و توانمند سازی.

تاکتیک های اخالل گر، که با یک مخالف رویارویی می کند یا وی را با محدودیت مواجه می سازد. نمونه 	 
هایی از روش های اخالل گر شامل جمع آوری اطالعات، بازرسی از شهروندان، برگزاری جشنواره 

ها، بازی ها و افشای فساد از طریق پیام کوتاه، دادخواست های الکترونیکی و بنرهای آنالین است. 

تاکتیک های مشارکت، مردم )و بخش های گوناگون آن( را به سوی کارزار رهنمون می کند و در برخی 	 
یا  فاسد  مخالفان  تضعیف  و  مشارکت شهروندان  تقویت  ها،  کاستی  بروز  در  را  وفاداری خود  موارد، 
عامالن آنها سمت و سو می دهد. مشارکت همچنین می تواند به معنای پیوستن نیروها به فعاالن نهادی، 
مانند سیاست مداران یا کارمندان دولت باشد. نمونه هایی از روش های مشارکت شامل مذاکره، کنفرانس 
های مطبوعاتی، کمک های مالی و منابع شهروندان، نشست های صاحبان قدرت، فعالیت هایی برای 
همبستگی، همراهی و نمایش نمادهای مقاومت بر روی تی شرت ها، کاله ها، روبان ها و غیره است.  
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تاکتیک های توانمند سازی "روابط قدرت را از طریق نیروی اعداد تغییر میدهند")"بیرلی 2014(، به 	 
گونه ای که مشارکت گسترده آن چنان فشار ملموس می آفریند که نمی توان از آن چشم  پوشید. به عنوان 

مثال، می توان به آموزش عمومی، آموزش مدنی و ائتالف و ایجاد اتحاد اشاره کرد.

نوع شناسی تاکتیک های بیرلی از دو نگاه با دسته بندی معیاری تاکتیک های عدم خشونت متفاوت است. از یک سو، روش 
های مبارزه با فساد شامل فعالیت های پشتیبانی تاکتیکی است که معموال اقدامات مستقیم علیه یک حریف در منازعات دیگر 
نیست. بیرلی استدالل می کند که مثال آموزش و کمک های مالی به مثابهً سالح های عدم خشونت عمل می کنند زیرا می توانند 
یک شهروند منفی/منفعل را به شهروند فعال دگرگون کنند، و فقط به عنوان یک فعالیت پشتیبانی لوجستیکی پیش از تجمع 

نباشند. افزون بر این، هر سکهً اهدا شده به مخالفان یک سکه کمتر در دسترس وی قرار میدهد.

بیرلی پدیده ای را توصیف می کند که بر نقش قدرتمند و اصلی اختالل، فشار و تحرک در جهت اقدام به سوی مردم منفعل و 
سازگار تأکید دارد، که در آن هیچ مخالف روشنی وجود ندارد یا در صورت وجود، جمعیت بزرگی خنثی یا خود فاسد هستند. 
و  گری  البی  انتخاباتی،  مبارزات  با  عدم خشونت  مقاومت  از  ترکیبی  اغلب  جایگزین  به شکل  فساد  با  مبارزه  های  روش 
دعواهای حقوقی همراه است که پویایی خاص منازعهً عدم خشونت را به عنوان مثال از رهگذر آشکار کردن کاستی ها و 
افزایش پتانسیل برآیند معکوس پیش می برد. افزون بر فرآیندهای رسمی، کارزارهای مبارزه با فساد می تواند شامل فعالیت 

های معمول مانند مذاکره، آموزش مدنی و فعالیت های تبلیغاتی باشد.

کاربرد اقدامات رسمی و معمول در کارزارهای مبارزه با فساد، تمایز میان ابزارهای سنتی تأثیرگذار بر سیاست و اقدامات 
مقاومت مدنی غیر نهادینه و اخالل گر را از میان می برد. چارچوب دسته بندی در این تک نگاری شامل برخی از روش های 
)فراسازمانی(  و غیررسمی  شده(  )نهادینه  های رسمی  آشکار روش  و  واضح  تفکیک  منظور حفظ  به  بیرلی  فساد  مبارزه 
برافروختن منازعه نیست. فعالیت های پشتیبانی تاکتیکی  اقدامات منفرد یا روزمره که یک تاکتیک را برای موفقیت امکان 
پذیر می سازد   در این تک نگاری تصور نمی شود که سالح یا ابزاری باشد که مستقیما یک مخالف را از طریق سودجویی، 
زورگویی یا دستکاری هدف قرار دهد. به همین روی، این نوع فعالیت های پشتیبانی در تحلیل این تک نگاری گنجانده نشده 

است. برای دیدن فهرست دقیق فعالیت های پشتیبانی و اطالعات مربوط به آن، به صفحه 64 مراجعه کنید.

مقاومت روزمره در برابر سلطه ساختاری و نهادی
وینتاگن و یوهانسون )2013(، با استفاده از آثار نظریه پردازانی مانند میشل فوکو و جیمز سی اِسکات، گونه ای از مقاومت 
مدنی تحت بررسی را مستند کرده اند که نامش را "مقاومت همه روزه" گذاشته اند. آنها مقاومت همه روزه را "آرام، پراکنده، 

پنهانی یا گویا غیرقابل مشاهده " توصیف می کنند.

آنها مقاومت همه روزه را كه می تواند نگرش ها، عادات، رفتارهای گفتاری و كنش ها را در بر بگیرد، یك مجموعهً مهم و 
كمتر ارزشمند پنداشته شدهً مقاومت های مدنی می دانند. وینتاگن و یوهانسون با استفاده از حقیقت گرایی فوكو مبنی بر اینكه 
"هر جا قدرت وجود دارد، مقاومت نیز وجود دارد" به عنوان یک سرآغاز ادعا كرده اند. بسیاری از اعمال و رفتارهای 
روزمرهً مقاومت در برابر ساختارهای قدرت انجام می شود. آنها ظریف، اغلب ناخواسته یا ناموفق هستند و پای آنها در زندگی 
عادی اجتماعی باز است. روش های مقاومت خفیف، دگرگون شده و پنهان شامل تصرف، کشیدن پا، فرار از زندان، نادانی 
ساختگی یا گریز از خط است. به عنوان مثال، مقاومت كنندگان ممكن به جای اشغال زمین به شکل دسته جمعی، به آرامی به 
یك ملك دست درازی كنند. به جای یک حملهً دسته جمعی، یک شانه خالی کردن مستمر و یا ناکارآمدی های اداری تعمدی می 

تواند نتیجهً یکسانی را در شکستن یا کند کردن توانایی نظامی به میان آورد.
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اسکات )1989( چهار دسته مقاومت مبدل یا پنهانی را مستند می کند:

روش های مقاومت همه روزه تا به تسلط مادی، شامل دزدی، فرار، کشیدن پا )برای اطالعات بیشتر دربارهً بحث 
های جاری پیرامون جرم شناسی مقاومت همه روزه به بخش پایین نگاه کنید(.

نشانه های پنهانی خشم، عصبانیت و گفتمان کرامت در پاسخ به توهین یا محرومیت. مثال این امر می 	 
تواند داستان های انتقام باشد که از یک نسل به نسل دیگر انتقال می یابد. 

ایجاد یک خرده فرهنگ عدم رضایت که با استفاده از تاکتیک های چون قصه های دینی، افسانه های 	 
اجتماعی، و قهرمانان دسته ای با تسلط ایدیولوژیک مبارزه کند.

کنش انقالبی مستقیم از طریق مقاومت های پنهانی. 	 
چند روش مقاومت همه روزه در فهرست مقاومت مدنی این تک نگاری )چمباتمه زدن، خاموشی، عدم پیروی عمومی، پخش 
شایعات، تصحیح شناس نامه با نشانگرهای جنسیتی و غیره( گنجانده شده است. با این حال، این تک نگاری نخست بر تاکتیک 

های متمرکز است که هدف های اجتماعی و چندمنظوره را هدف قرار می دهند و به روشنی رویکرد عدم خشونت دارند.

دسته بندی "قدرت شکن"
وینتاگن )2015( طیف وسیعی از تاکتیک های "عدم خشونت راهبردی" را پیشنهاد داده است که وی آن را بخش های اصلی 

مقاومت "شکستن قدرت" مینامد.

این شامل موارد زیر است: 

 ضد گفتمان: ایجاد پیوند با ضد استدالل ها و ضد تصورات خوب )استراتژی های گفتمانی( که به خوبی . 	
شواهد برای شان وجود دارد و پروپاگندای قدرت را مختل می کنند )واقعیت یابی، نمادگرایی، تصاویر 

مخالف دشمن توسط رفتار واکنشی همچون تغییر چهره مانند یک دلقک(.
 رقابت: ایجاد نهادهای عدم خشونت جایگزین و قابل رقابت )در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی(.. 	
 عدم همکاری با نقش ها یا عملکردهای سیستم موجود )از جمله تحریم( همراه با همکاری با افرادی که . 	

بر نیازهای متقابل و مشروع متمرکز می کنند )مانند امداد رسانی در هنگام فاجعه طبیعی(.
 کناره گیری: حذف خود از روابط قدرت مخرب )پرواز و ایجاد مناطق آزاد(.. 	
 ممانعت: متوقف کردن یا پیش گیری از فرایندهای نظام های ستمگرانهً قدرت )محاصره، جنجال های . 	

گسترده و مداخالت(.
 به نمایش در آوردن بی عدالتی ها از طریق طنز )کنایه به خود، بازتعریف و شوک(.. 	

نیرومندی این دسته بندی در آن است که ریشه در شیوه های رایج بسیاری از مبارزات غیرمستقیم دارد و از این رو می تواند 
مورد توجه بسیاری از فعاالن و کنش گران قرار گیرد. در این تک نگاری دسته بندی های وینتاگن با اعتراض و دادخواست 

 
عمل اشغال یا یک ساختمان و زمین ترک شده با کاربری عمدتا مسکونی را تصرف گویند.

 ویتناگن از اصطالح "رقابت" اساسا به مثابهً تالش برای رسیدن به قدرت استفاده می کند تا به عناصری بیاندیشد که گاندی برنامهً سازنده میخواندش. 
مثالی که او ارائه می کند از مبارزه  ی استقالل طلبانهً کوزوو در دهه 1990 است که در آن نهادهای دولت محلی خدماتی چون خدمات جمع آوری 

آشغال ها و آموزش بدیل داشتند که با خدمات دولت رسمی صربستان به رقابت می پرداخت. 
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)به شمول روش های بیان گرانه و نمایشی شناخته شده، از جمله روش های ضد گفتمان(؛ عدم همکاری و خودداری )شامل 
وینتاگن(؛ و خالقانه )شامل روش های  روش های ترک و عدم همکاری(؛ مداخلهً اخالل گر )معادل روش های بازدارندهً 
رقابتی( نشان داده می شود. دسته بندی های وینتاگن به خوبی شناخته شده نیست ولی روش سودمندی برای دسته بندی تاکتیک 

های عدم خشونت است. برای مثال های بیشتر به جدول های 1 و 4 نگاه کنید.

این فصل به شماری از تالش ها برای دسته بندی تاكتیك های عدم خشونت كه حاوی اقدامات مهم دیگری در تحلیل این تک 
نگاری از جهان تاكتیك های عدم خشونت است، اشاره دارد. به همین رو، این تک نگاری بر بنیاد دسته بندی های شارپ ساخته 
شده و عناصری از ابرت )اقدام پیشگامانه و سازنده(، باند )دادخواست(، کرایزبرگ )انگیزه(، بلوخ )بیان گری از طریق 
مواد(، جویس )مقاومت دیجیتال( را ادغام کرده، )مداخلهً خالقانه و اخالل گر( آنها را اصالح می کند تا یک نوع جهانی به 

روز شده از تاکتیک های مقاومت مدنی ارائه گردد.

فصل 4. نقشه برداری از تاکتیک های مقاومت مدنی جدید

در این تک نگاری، ما تاکتیک های مقاومت مدنی را به سه دستهً اصلی تقسیم بندی می کنیم: گفتن، انجام ندادن و انجام دادن.
گفتن: کنش بیان را نیز گویند.

 اعتراض و دادخواست: آنچه می گوییم یا نحوهً گفتن مطالب	 
انجام ندادن: همچنین به نام کنش های حذف یاد می شود	 
عدم همکاری و خودداری: کاری که انجام نمی دهیم یا چگونه از انجام کارها می پرهیزیم	 
انجام دادن: اعمال ارتکاب نیز نامیده می شود	 
مداخلهً اخاللگر: آنچه انجام می دهیم یا چگونگی اخالل در کارها 	 
مداخلهً خالقانه: آنچه می سازیم یا چگونگی ایجاد چیزها 	 

گفتن )کنش های بیان گری( شامل اعتراض از طریق شیوه های ارتباطات مانند فریاد زدن و آواز خواندن، و همچنین اشکال 
ارتباطی اقناع کننده مانند طنز و نیایش است. از بیشتر کنش های بیان  گری می توان برای مجازات یا پاداش دادن استفاده کرد، 
از این رو، در این تک نگاری روش جین شارپ را برای دسته بندی روش های بیان گری با یکدیگر در مقوله ای به نام 

اعتراض و دادخواست دنبال میکنیم.

انجام ندادن )اقدامات حذف( شامل عدم همکاری )انجام ندادن کاری است که مخالفان از شما می خواهند( و دسته بندی جدیدی 
برای تکنیک سازنده ای که ما آن را خودداری می نامیم )متوقف کردن کاری که مخالفان از شما نمی خواهند(. دسته اعمال 
حذف می تواند گمراه کننده باشد و داللت بر انفعال کند و یا هیچ عملی در آن دخیل نباشد. با این حال، اکثر اعتصابات و تحریم 
ها بسیار جدی اند. استفادهً شارپ از مصدر "حذف کردن همکاری" به عنوان توصیف روش های عدم همکاری، بُعد فعال این 
تاکتیک ها را برجسته می کند. تاکتیک های خودداری به عنوان بخشی از اقدامات حذف ممکن شامل تعلیق اعتصاب کارگری 
یا توقف اقدامات اخالل گر باشد که برای مخالف هزینه در بر دارد. این غالبا به عنوان یک انگیزهً مثبت مورد استفاده قرار 
می گیرد که به گونهً یک سویه توسط جنبش آغاز می شود. هرچند شامل اقدامات انجام شده در نتیجهً توافق مذاکره میان یک 

جنبش و مخالف آن نیست.
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انجام یا ایجاد شامل مداخالت اخالل گرانه و مداخالت خالقانه است. نمونه هایی از مداخالت مزاحم شامل محاصره، از کار افتادن 
تلفن و تحصن می باشند. مداخالت خالق، جامعه ای را که فعاالن به دنبال ایجاد آن هستند، می سازد و از آن الگو می گیرد. شارپ 
به درستی اشاره می کند که روش های اخیر "الگوها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی جدیدی را ایجاد می کنند"، ولی او آنها را جدا 
از روش هایی که "الگوی رفتاری تثبیت شده" مخالفان را برهم می زند، دسته بندی نمی کند. بارتکوفسکی و دودو  این تاکتیک ها 
را "مداخالت خشن عدم خشونت" می خوانند. آنها شامل برخی از عناصر به نام برنامه های سازنده و اقدامات پیش از شکل گیری 
مانند انتخابات نمایشی، دولت های موازی و مدارس جایگزین می شوند. مداخلهً خالق همچنین شامل مواردی است که وینتاگن آن 
ایجاد کنند. این کار  یا نهادهایی که طرفداران می خواهند  اتوپیایی " می نامد، مانند رفتارهای اجتماعی جدید  را "مصوبه های 

همچنین می تواند شامل تصرف و فعالیت نهادهای موجود طرف مقابل مانند پاسگاه پلیس، ایست بازرسی یا کارخانه باشد.

همه ی تاکتیک های مقاومت مدنی نوعی ارتباط در یک محیط اجتماعی است. کنش های گفتاری، به ویژه، اغلب به گونه ی یکسان 
با "پروپاگندای کردار " مورد استفاده قرار می گیرد تا با نشان دادن اینکه کنترل حریف در واقع کامل صورت نگرفته و مردم عادی 
هم اراده و هم فضا برای طغیان را دارند، مسبب انگیزه ای برای طغیان گردد. کنش های گفتاری شامل برقراری ارتباط از طریق 
اقدام مستقیم است، همان گونه که کارگران صنعتی جهان )IWW یا Wobblies( مشهور شده اند- فعاالن کارگری که در آغاز سده 
ی 20 برای اعتراض با طبقه ی مالکان دست به اعتصابات شدید کارگری زدند. اقدامات دسته ی انجام ندادن، سالح های قدرتمند 
اجبار یا فشار عدم خشونت بر حریف است، در حالی که انجام یا ایجاد عمدتا برای کنترل منابع و/یا غصب قدرت، اغلب از طریق 

تعامل )مداخله( در شیوه های جایگزین، نهادهای موازی و خود-سازماندهی استفاده می شود.

جدول 4 شامل چارچوبی است که در جدول 1 برای ترسیم تاکتیک های جدید مربوط به مقاومت مدنی ارائه شده است. تنها یک 
تاکتیک جدید برای هر گروه عمده اختصاص داده شده است )در کل 23 تاکتیک(. اگرچه تاکتیک های جدید بیشتری در پیوست و 

تاکتیک های عدم خشونت و در پایگاه داده تاکتیک های عدم خشونت بیان شده است.

Dodouet62

Utopian enactments63

Propaganda of the deed64 
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4: نقشه برداری تاکتیک های جدید مقاومت مدنی جدول 

تاکتیک های  انگیزه  نوعیت 
)اجباری( مقابلهً   رفتار

مقاومتی
اعتراض

یا واداشتن انتقاد  ارتباطی برای  کنش 
)کنش  گفتن 
ن  بیا ی  ها

انسانیگری( زبان 
میکروفون بررسی 

دیجیتال فناوری 
دیجیتال بازی 

مادی هنرهای 

کاسروالزو

انسان بدن 

فلش ماب

همکاری عدم 

 رد مشارکت در یک رفتار مورد انتظار از طریق بایکوت  و اعتصاب  برای جریمه یا افزایش هزینه های طرف
مخالف

ندادن  انجام 
های  )کنش 

حذف(

اقتصادی

واپس ستانی

اجتماعی

دینی از مناسک  پرهیز 

سیاسی

نهادها میان  عدم همکاری 

اخاللگر مداخلهً 

ندادن  کنش مستقیمی که طرف مقابل را با توقف، اخالل یا تغییر در رفتار روبه رو می کند انجام 
های  )کنش 

حذف(
 روانی

خودزنی

فیزکی

مرگ نمایش 

اجتماعی

رفتار و  کنش  ناهمخوانی 

اقتصادی

تجارت افشاگری 

سیاسی/قضایی

اخالل در پارلمان
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پرهیز

ندادن  توقف یا لغو یک کنش برنامه ریزی شده یا مداوم برای پاداش یا تشویق مخالف انجام 
های  )کنش 

حذف(
خودداری فعال از کنش برنامه ریزی شدهً عدم خشونت تعلیق

خالقانه مداخلهً 

ندادن  کنش مستقیمی که طرف مقابل را با توقف، اخالل یا تغییر در رفتار روبه رو می کند انجام 
های  )کنش 

حذف(
 روانی

د خو فیت   شفا
تحمیلی

فیزکی

انتقادی تودهً 

اجتماعی

ازدواج شمولیت 

اقتصادی

بهبود های  نه  رخا  کا
فته یا

 سیاسی

توسط زرسی   با
شهروندان

تاکتیک های  انگیزه  نوعیت 
)اقناعی( سازنده   رفتار

مقاومتی
دادخواست

یا تشویق کنش ارتباطی برای آگاهی دهی 

)کنش  گفتن 
ن  بیا ی  ها

گری(
انسانی زبان 
عمومی آگهی 

دیجیتال فناوری 
سرویالنس و نظارت

مادی هنرهای 

دیواری نقاشی 

انسان بدن 

رشد مو



44

فصل پنجم. تاکتیک های جدید مقاومت مدنی: معیارهای گزینش، توصیف و مثال معیارهای 
گزینش تاکتیک های جدید مقاومت مدنی

این تک نگاری از معیارهای خاصی برای شناسایی تاکتیک های جدید مقاومت مدنی در ادامهً تالش های پیشین جین شارپ 
استفاده می کند. در نتیجه، برای تاکتیک های جدید مقاومت مدنی در دسته بندی این تک نگاری گنجانده شوند، باید:

الف( گروه یا جامعه ای را برای تغییر وضعیت موجودی که از آن پشتیبانی می کنند )سیستم حاکم، سیاست 	 
یا رویه و غیره( در یک منازعهً جنجال برانگیز مجبور یا ترغیب کنند.

ب( تهدید یا صدمه فیزیکی به دیگران یا اموال نباشند.	 
ج( روزمره نباشند یا در فرآیندهای سازمانی که با نتایج شناخته شده ای دارند )مانند قوانین، دادگاه ها، 	 

انتخابات، البی و تجارت( قرار نگیرند.
د( قابل پذیرش و تکرار در انواع منازعات یا زمینه ها باشند.	 
ه( مربوط به یک اقدام شخص ثالث غیر سیاسی )بیرونی( مانند فعالیت های عدم خشونت محافظت از 	 

غیرنظامی نباشند.
و( یک طرفه باشند و نیازی به همکاری یک مخالف نداشته باشند.	 
ز( فعالیت های اساسا لوجستیکی برای کارزار مانند آموزش و جمع آوری کمک های مالی نباشند.	 

از معیارهای باال برای شناسایی صدها تاکتیک جدید یاد شده در پیوست جهانی تاکتیک های عدم خشونت استفاده شد. در زیر 
نمونه ای از تاکتیک های تازه شناسایی شده در دسته بندی پیشنهادی جدید آورده شده است. همان گونه که شارپ نگاشت، 

بسیاری از تاکتیک ها بر بنیاد عملکرد یا در برخی موارد تأثیرگذاری، می توانند در بیش از یک دسته قرار گیرند.

این تاکتیک ها به دسته های گسترده ای از رفتارهای مقاومتی مانند گفتار )کنش های بیان گری(، انجام ندادن چیزی )کنش 
های حذف( و انجام یا ایجاد چیزی )کنش های ارتکاب( تقسیم می شوند. همچنین روش ها را تقسیم بندی می کنیم بر بنیاد اینکه 
در کدام روش های مقابله ای و اجباری، یا سازنده و اقناع کننده قرار می گیرند. بسیاری از تاکتیک های نوین فراتر از روش 
های شرح داده شده در زیر است و فهرست کامل آنها در پیوست جهانی تاکتیک های عدم خشونت ارائه شده و در پایگاه داده 

های تاکتیک های عدم خشونت توصیف شده اند.

در این فصل، چند نمونه از تاکتیک های جدید را که در هر گروه یا زیرشاخه قرار می گیرد ارائه می دهیم تا تاکتیک های را 
که در فهرست 198 روش عدم خشونت شارپ آمده، بازشماریم.
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تاکتیک ها "گفتن" چیزی )اعتراض ودادخواست(

تاکتیک های  انگیزه  نوعیت   رفتار
مقاومتی

سازنده

(اقناعی(
بلهً مقا

(اجباری(
دادخواست

کنش های ارتباطی برای آگاهی دهی یا اقناع

اعتراض

یا واداشتن انتقاد  ارتباطی برای  کنش 

)کنش  گفتار 
بیان گری(

انسانی زبان 

گهی  آ  .8
عمومی

 فناوری
دیجیتال

 .6
سرویالنس 
و نظارت

 هنرهای
مادی

شی  نقا  .4
دیواری

انسان بدن 

2. رشد مو

انسانی زبان 

بررسی   .7
میکروفون

 فناوری
دیجیتال

ی  ز با  .5
دیجیتال

 هنرهای
مادی

 .3
کاسروالزو

انسان بدن 

1. فلش ماب

این دستهً گسترده شامل بیانات گفتاری، زبانی، رفتاری و تصویری و درخواست های مثبت و انتقادهای منفی است. همه  ی 
اقدامات در جامعه   از جمله مشاغل و بازارهای تجارت عادالنه   نوعی ارتباطات است. با این حال، این دسته از تاکتیک ها 

برای اقداماتی تعیین می شود که هدف آنها در درجهً نخست و معموال ارتباطی است. از تاکتیک های بیانی می توان برای 
مقابله و تهدید )اعتراض( و نیز اظهارات یا پیشنهادات سازنده )دادخواست( استفاده کرد. دسته بندی آنها در جعبه های منفی 

یا مثبت کامال خودسرانه و زمینه ای است. 

ما روش های بیان را بر بنیاد رسانهً اولیه ای که در آنها انجام می شود، به چهار زیر مجموعه سازمان می دهیم:

الف( بدن انسان،
ب( هنرهای مادی،

ج( فناوری دیجیتال/اینترنت، و 
د( زبان انسانی. 

بخش های زیر دو نمونه از تاکتیک های را برای هر بخش فرعی یاد شده در باال ارائه میدارد. 
 

بدن انسان به مثابهً ابزار اساسی بیان 
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فلش ماب )اعتراض(

فلُش ماب ها  اجتماعاتی از مردم است که معموال در رسانه های دیجیتال ضبط می شوند، و اقداماتی مانند تئاتر خیابانی، تحصن 
یا محاصره را در یک زمان ویژه انجام می دهند و مردم پیش از هنگام اجراء از آن آگاهی ندارند. فلش ماب به طور معمول 
در یک منطقه  ی پررفت وآمد که افراد فراوانی شاهد آن خواهند بود، مانند ایستگاه قطار، پارک یا صحن دانشگاه، انجام می 

شود. این اجراء می تواند اقدامی باشد از پیش تمرین نشده که تماشاگران نیز می توانند به آن بپیوندند.

فلش ماب به عنوان شکلی از هنر مشارکتی آغاز شد و به کارشیوهً اعتراض سیاسی تبدیل شد. یکی از نمونه های سیاسی این 
تاکتیک، یک فلش ماب در سال 2009 است که در آن صدها تن از معترضان با لباس های رسمی به تن به وال استریت حمله 
کرده و در یک جنگ بزرگ "درخواست برای نجات خود" مالی کردند. در تایلند، بالروس و زیمبابوه، معترضان از فلش 
ماب برای نشان دادن خشم شان در پیوند به قوانین منع اعتراضات یا اجتماعات عمومی استفاده کردند. به ویژه در تایلند، در 
سال 2014 از فلش ماب به عنوان ابزاری برای پراکنده شدن و سازمان دهی سریع در صورت سرکوب پلیس استفاده شد. بر 
خالف تایلند، نیروهای امنیتی در بالروس معترضان را در جریان فلش مابی که شرکت کنندگان در آن کف می زدند دستگیر 
کردند. تصاویر ابزورد دستگیری های ددمنشانه در پاسخ به کف زدن به تقویت احساسات ضد لوکاشنکویی در بالروس کمک 

کرد )میچل و بوید 2012(.

بلند گذاشتن موها )دادخواست(
رشد مو در بسیاری از کشورهای غربی در دهه 60 و 70 یک تاکتیک فرهنگی بود. این بخشی از تالش نسل ها برای به چالش 
کشیدن فرضیات و هنجارهای جامعه بود. رشد موهای بلند اظهاری بود پیرامون "بازگشت به زمین" و "حالت طبیعی" و در 
سراسر جهان با جنبش های ضد جنگ همراه بود. فمینیست ها در تالش برای به چالش کشیدن استانداردهای گوناگون اصالح 
جنسیت در جامعه، اصالح موهای زیر بغل و پا را متوقف کردند. از ریش  نیز به عنوان نوعی اعتراض استفاده شده است. 

در سال 1981، نیروهای پلیس نیویورک نیز برای هم نوایی با مردم، گذاشتند ریش های شان بلند شود.

ب( هنر مادی به عنوان رسانهً اصلی بیان
در این تاکتیک ها از اشیای مادی، صدا و نور از جمله عروسک های خیمه شب بازی، بنرها، لباس های رنگی، پرچم، غذا، 
آن  بوده و هدف  پیشگام  از کارزارهای عدم خشونت  بسیاری  استفاده می شود. هنر در  موسیقی و چراغ های جلو ماشین 

اعتراض و دادخواهی است )بلوک، 2015(. دو نمونه ای که در فهرست کالسیک شارپ گنجانده نشده اند عبارتند از:

کاِسروالزو )اعتراض(
کاِسروالزو که در دهه 1970 اختراع شد، شکل بسیار بلندتر اعتراض با صدا است. شرکت کنندگان وسایل آشپزی فلزی را 
به خیابان ها می آورند تا با آنها سر و صدا تولید کنند. در یک نمونهً تلخ در سال 2016، معترضان ونزوئالیی کاسروالزو را 
دوباره به عنوان راهی برای ابراز ناامیدی از رئیس جمهور نیکوالس مادورو روی دست گرفتند. آنها به وضعیت اقتصادی 
اعتراض کردند  که از نگاه بسیاری به معنای کمبود غذا بود  و از گلدان به مثابهً ابزار اعتراض و معنی دارتر کردن حرکت 
شان استفاده صورت گرفت. برخی اقدامات کاسروالزو به گونهً هم زمان در بسیاری از خانه ها انجام شد تا اقدامات تالفی 
جویانهً پلیس را محدود کند. زنان در بستر تاریخ در شمار فراوانی از کاسروالزوها شرکت داشته اند. برای حفظ سطح سر و 

صدا و پیش گیری از سردرد، شرکت کنندگان معموال از گوش گیر استفاده می کنند )اولمر، 2016؛ کریستوف(.

  Flash mobs65
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نقا شی های دیواری )دادخواست(
نقاشی های دیواری از هنرهای مادی به گونه ای استفاده می کند که سازنده و اقناع کننده باشد و تالش دارد به مخاطب خود 
یا دیوارها هستند. در دوران  الهام  بخش باشد. نقاشی های دیواری نقاشی هایی در مقیاس بزرگ در کناره های ساختمان 
دیکتاتوری ژنرال پینوشه در شیلی، آندرس رومرو اسپتمن، عکاس چندین تیپ نقاشی دیواری را دنبال کرد که تصاویر روشنی 
از مسائل اجتماعی و سیاسی کشور را ترسیم می کردند. این نقاشی های دیواری که غالبا همهً سطح دیوارها را می پوشاندند، 
نمایشی طنزآمیز از شخصیتهای سیاسی و امیدهای فراوانی برای مردم شیلی می آفریدند. دولت اندکی پس از تکمیل نقاشی ها 

پاک شان می کرد. )مجموعه  دیجیتال هاروارد(.

نقاشی های دیواری در منازعات سراسر جهان، از تیمور شرقی گرفته تا فلسطین و ایرلند شمالی، به چشم می آید. در پروژهً 
Face 2 Faceً  سال 2007، از فلسطینیان و اسرائیلیان که مشغول کار مشترک بودند یک عکس گرفته شد و پرتره های آنها 
به دیوار جداسازی در شهرهای دو سوی دیوار چسبانده شد. در این پروژه نقاشی ای به نام "نقاشی های خواهر" به اشکال 
گوناگون نقاشی شد. به عنوان نمونه، ترسیم یک نقاشی دیواری دوقلو )یک قلو( در المپیای واشنگتن، و یک قلوی دیگر در 
َرفاِه نوار غزه برای افزایش آگاهی و همبستگی رسم شد. شوربختانه، پروژه های نقاشی دیواری مستعد "اصالح مجدد" و 
اصالح توسط دیگران هستند. به عنوان نمونه، پس از سقوط رئیس جمهور مصر، حسنی مبارک، گروه های سیاسی رقیب 

نقاشی های دیواری دیگری را بر روی نقاشی های از پیش رسم شده در میدان تحریر اضافه کردند.

ج(  فناوری دیجیتال/اینترنت به مثابهً رسانه  اصلی بیانگری
انقالب دیجیتال، هم به مثابهً یک ابزار ارتباطات و هم محیطی برای مشارکت در قدرت و منازعه، منجر به شکل گیری و 
پیدایش روش های جدید مقاومت مدنی شده است. بیشتر این روش ها در گروه دادخواست و اعتراض قرار می گیرند و پیشرفت 
آنها با همکاری دکتر ماری جویس و همکارانش در پروژهً مقاومت مدنی 2.0، که پیشتر در این تک نگاری یاد شد، پیگیری 
شده است. بیشتر روش های دیجیتالی می توانند برای اعتراض و/یا دادخواست استفاده شوند. در اینجا دو نمونه آورده شده 

است:

بازی های دیجیتال )اعتراض(

بازی های دیجیتالی برای تقویت مخالفت عمومی برای یک هدف سیاسی مورد استفاده قرار گرفته  شده اند. در مکزیک، برنامه 
نویسان یک بازی آنالین برای انتقاد از ارزش های دونالد ترامپ، که در آن هنگام نامزد ریاست جمهوری ایاالت متحده بود، 
ایجاد کردند. این بازی متشکل از کاربرانی است که در نقش دونالد ترامپ بازی می کنند و می کوشند تا آنجا که ممکن است 
پول جمع کنند، اقلیت ها را به حاشیه ببرند و موهای او را در هم بریزند )متیوز، 2015(. در سال 2019، معترضان در هنگ 
کنگ یک بازی ویدیویی مبتنی بر واقعیت مجازی را درست کردند تا به بازیکنان نشان دهند اعتراض در خیابان ها چگونه 
است. این بازی به بازیکنان امکان می دهد تا دربارهً رویدادهای مهمی که در حین حرکت رخ داده اند، اطالعاتی به دست 
آورند و مانورهای مختلفی را از قبیل انداختن گاز اشک آور یا درگیری با پلیس بیابند. سازندگان بازی خاطرنشان کردند که 

.نویسنده خود در سفرش به قاهره در سال 2012 به چشم سر شاهد آن بود 66
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ایجاد بازی نوعی اعتراض در پی واکنش گوگل و Bliz-zard Entertainment بود که به تازگی بازیکنان و بازی های 
طرفدار هنگ کنگ را از سیستم عامل خود منع کرده بودند )رویترز، 2019(.

خودنظارتی 67 )دادخواست(

خودنظارتی، بر خالف نظارت )سرویالنس( هنگامی رخ میدهد که یک شرکت کننده در یک فعالیت، خود دست به  ثبت فعالیت 
می زند. مثال، در سال 2007، از تلفن های همراه در سیرالیون و غنا برای بررسی سوء رفتار و ارعاب در هنگام انتخابات 
استفاده شد )گرین، 2008(. زیرمجموعه ای از خودنظارتی، نظارت معکوس است که معموال شامل نظارت از پایین به باال 
بر سیستم های نظارتی، نهادهای آموزشی و ساختارهای قدرت است. نمونه هایی از این روش از گروه های محافظت از حریم 
ثبت  به  که  است   The Intercept’s Secret Surveillance Catalog مانند نگاری  های روزنامه  فعالیت  تا  خصوصی 
فناوری های می پردازد که ایاالت متحده  از آنها استفاده می کند. کنش گران معموال برای پیش گیری از سرکوب پلیس حتی 
در مواردی که صدا یا فیلم شان فورا پخش نمی شود، از نظارت اجتماعی استفاده می کنند. زیرمجموعهً دیگر نظارت اجتماعی 
است، که در آن افراد یا گروه ها فعالیت خود را به عنوان راهی برای دفاع نکردن از دستکاری های روایت از رخداد ثبت 
می کنند. معترضان عدم خشونت ممکن در هنگام دستگیری شرکت کنندگان یا متهم ساختن دروغ به انجام عمل نادرست، پخش 

زندهً برنامه های شان را به عنوان روشی برای ثبت اقدامات خود برگزینند.

د( زبان انسان به عنوان نخستین رسانه بیان
برخی از تاکتیک ها به چگونگی بیان انسان از طریق زبان های مختلف متمرکز هستند. چندین مورد از این روش ها از نگاه 
رسانه های نوشتاری )روزنامه ها، ژورنال ها، کتاب ها و...( توصیف می شوند، که در صورت استفاده از آنها برای اعتراض 
یا ترغیب در منازعات، به عنوان روش هایی برای پیکار استفاده می شوند. تاکتیک ها با استفاده از زبان انسانی می توانند در 

صحنه های مختلف سازنده و مقابله ای هم باعث جذابیت و هم تهدید شوند.

میکروفون انسانی یا بررسی میکروفون )اعتراض(

میکروفون انسانی که با جنبش اشغال وال استریت رواج یافته است، نوعی ارتباط گفتاری است که برای شنیدن گپ های یک 
سخنران به مخاطبان کمک می کند. سخنگویان پیام خود را با عبارات و جمالت کوتاه ابراز می کنند که بی درنگ توسط کسانی 
که سخن را می شوند فریاد زده می شود و سپس دو یا سه بار کسانی که دورتر ایستاده اند تکرار می کنند. پیام با تأثیر موج 
دار در سراسر جمعیت به گردش در می آید و در پایان به کسانی می رسد که آواز را در بلندگو نمی شنوند. در غیاب میکروفون 
و دستگاه صوت، این روش قدرت دارد به هزاران تن کمک کند صدای یک سخنگو را بشنوند. این روش همچنین می تواند به 
اتحاد حاضران کمک کند، ارتباطات و درک را بهبود بخشد، و تأثیر عاطفی نیرومندی در هنگام شنیدن سخنان تکرار شده 
داشته باشد. این روش همچنین تمایل دارد گفتگوهای جانبی را که می توانند به حفظ توجه و تمرکز جمعیت زیادی کمک کند، 

محدود سازد.

با این حال، روند فریاد زدن های پیوسته می تواند خسته کننده باشد. تکرارهای دوم و سوم ممکن فرسوده کننده و گوش خراش 
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گونهً عمدی در محیطی که انتظار می رود کاری انجام دهید، یک عمل حذف است. تاکتیک های حذف را می توان به زیر 
مجموعه هایی تقسیم کرد که زیر عنوان عدم همکاری و خودداری قرار می گیرند.

عدم همکاری یعنی امتناع از انجام رفتارهای مورد انتظار یا مورد نیاز. این تاکتیک ها، که هدف شان برداشتن همکاری با 
یک مخالف است، بیشترین اقدامات حذف را تشکیل می دهند. شارپ بیش از 100 روش عدم همکاری را به طور عمده در 

تاکتیک های "انجام ندادن" )عدم همکاری و خودداری(   

تاکتیک های  انگیزه  نوعیت   رفتار
مقاومتی

سازنده

(اقناعی(
بلهً مقا

(اجباری(
خودداری

یا لغو یک عمل برنامه ریزی شده  توقف 
یا تشجیع طرف مخالف پاداش  برای 

همکاری عدم 

  رد مشارکت در یک رفتار مورد انتظار از طریق بایکوت  و اعتصاب
افزایش هزینه های طرف مخالف یا  برای جریمه 

ندادن انجام 

) های  کنش 
(حذف

فعال پرهیز  تعلیق اقتصادی
واپس ستانی

اجتماعی
مناسک از   پرهیز 

دینی

سیاسی
ن میا ی  ر همکا م   عد

نهادها

باشند و ضرورت استفاده از عبارات کوتاه می تواند مانع از برقراری ارتباط افکار پیچیده شود. این روش به گونهً فزاینده ای 
به عنوان نوعی اعتراض برای گفتگو یا قطع سخنرانانی که علیه آنها مبارزات سازمان دهی می شود مانند نامزدان سیاسی در 
حین گردهمایی های انتخابات )کاربر YouTube "noplatform برای صندوق بین المللی پول"، 2013( استفاده شود )کاربر 

یوتیوب "جایی برای صندوق جهانی پول نیست"، 2013(.

پروپاگندای سیاسی )دادخواست(

رسانه های جریان اصلی همچنان بستری مرکزی برای گفتگوهای اجتماع و جامعه هستند. یک تاکتیک معمول برای اطالع 
رسانی یا ترغیب به عنوان بخشی از زیرشاخهً زبان انسانِی دادخواست، پروپاگندای سیاسی است. پروپاگندای سیاسی توسط 
شرکت ها، احزاب سیاسی و افراد ثروتمند در بسیاری از کشورها چنان رواج دارد که معموال این یک تاکتیک اقدام بدون 
خشونت به شمار نمی رود. با این حال، هنگامی که افراد یا گروه هایی که معموال از گفتمان عمومی بیرون هستند، هزینهً 
هنگفتی می پردازند، پروپاگندای سیاسی به ابزاری برای تبلیغ دیدگاه ها و پشتیبانی از دستگاه های گوناگون از طریق یک 
کارزار یا جنبش مبدل می شود. اهداف این پیام ها می تواند مخالفان جنبش ها یا خوانندگان و بینندگان عمومی رسانه ها باشد. 
تبلیغات تلویزیونی از طریق سرمایه گذاری جمعی، شبکه های اجتماعی، بیلبوردها، روزنامه ها، مجالت و رادیو انجام می 
شود. در سال 2015، سازمان عفو بین الملل از نزدیک به 1000 شهروند انگلیسی برای پرداخت هزینه های تبلیغات عمومی 

در جهت پیشگیری از لغو حقوق بشر توسط دولت، کمک مالی دریافت کرد )سازمان عفو بین الملل انگلیس، 2015(.
انجام ندادن هیچ کاری معموال به عنوان یک عمل تلقی نمی شود. اما در چارچوب مقاومت مدنی، انجام ندادن هیچ کاری به 
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حوزه های اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی دسته بندی کرد. این تک نگاری ضمن شناسایی روش های جدید در هر یک از این 
زیرمجموعه های عدم همکاری، زیرمجموعه های شارپ را در زمینهً عدم همکاری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حفظ می 

کند.

افزون بر عدم همکاری به مثابهً یک کنش پیوسته  در حذف، خودداری شامل توقف یا تعلیق عدم همکاری و کنش های اخالل 
گرانه به منظور پاداش دادن یا ترغیب است. این روش ها، که گاندی پیشگام آنها است، تاکنون از سوی تحلیل گران دسته بندی 
نشده اند. این اقدامات حذفی اقدامات مثبتی اند که به گونهً یک سویه برای انتقال حسن نیت به یک مخالف و/یا عموم مردم انجام 
می شود. از نگاه نظری می توان برای پاداش دادن به حریف استفاده کرد تا رفتار، سیاست ها یا اظهاراتش را تغییر دهد. پاداش 

دادن یک عمل نسبتا نادر است.

تاکتیک های عدم همکاری: اقدامات مقابلهً برای حذف

بخش های زیر دو نمونه تاکتیک را برای هر یک از سه زیر مجموعه فراهم می کند: عدم همکاری سیاسی، عدم همکاری 
اقتصادی، و عدم همکاری اجتماعی.

عدم همکاری سیاسی
عدم همکاری سیاسی اقدامی است که موجب لغو همکاری میان نهادهای سیاسی یا الزامات آنها می شود. در اینجا مثالی آورده 

شده است که در فهرست روش های اقدامات بدون خشونت جین شارپ وجود ندارد:

عدم همکاری میان ادارات

عدم همکاری میان همکاران هنگامی رخ می دهد که یک سازمان دولتی یا سازمان دیگر از نشر اطالعات یا منابع برای پیش 
گیری از اقداماتی مانند سرکوب فعاالن از سوی دولت جلوگیری کند. در طی اعتراضات گسترده در کره جنوبی در سال 
2015، سازمان آتش نشانی منبع تغذیهً آتش را خاموش کرد تا نیروهای امنیتی نتوانند معترضان را با شلنگ آب )لی، 2016( 
فراری دهند. به دنبال اعالمیه ای از سوی ادارهً مهاجرت و گمرک آمریكا دربارهً عملیات گستردهً برنامه ریزی شده برای 
جستجوی باشندگان بدون سند در شهرهای بزرگ سراسر كشور، چندین ایالت اعالم کردند با این اداره همکاری نمی کنند. 
شهردار شیکاگو، لوری الیت فوت، به پلیس این شهر دستور داد که با ادارهً مهاجرت همکاری نکنند و دسترسی این اداره به 

پایگاه داده های خود، به ویژه اطالعات مربوط به مهاجرت را قطع کنند.

عدم همکاری اجتماعی
الزامی در محیط های  یا  انتظار  انجام رفتارهای مورد  از  امتناع  عدم همکاری اجتماعی نوعی کنش حذف است که شامل 
اجتماعی و جامعه مدنی می گردد. این روش ها اغلب بر بنیاد پیوستگی محرومیت از افراد، عدم همکاری با رویدادهای ویژه، 

عرف، یا نهادها، و کناره گیری از کل نظام اجتماعی دسته بندی می شوند.

پرهیز از مناسک دینی

مراجع دینی ممکن به گونهً گزینشی از آیین های مذهبی پرستشگرانی که آموزه های نهاد دین را نقض می کنند یا با نهاد دین 
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در تضاد هستند، خودداری کنند. اوامر و نواهی دینی، روش های دیگری برای عدم همکاری مذهبی است که روحانیون از 
آنها استفاده می کنند.

یک نمونه این است که راهبان بودایی در برابر ژنرال های برمه ای در سال 1990 و 2007 دست به مقاومت زدند. راهبان 
کاسهً صدقه شان را تحویل دادند، و از پذیرایی پیشنهادات غذایی رهبران نظامی که به راهبان و غیرنظامیان حمله کرده بودند، 
خودداری کردند. بودایی ها بر این باورند که عدم تأمین غذا به راهبان به سزاواری دینی فرد آسیب خواهد رساند. روحانیون 
مسلمان با امتناع از تشریفات خاک سپاری برای یک مسلمان قاتِل یک کشیش کاتولیک، از همکاری با حکومت اسالمی در 

فرانسه خودداری کردند )الپورته، 2016(.

عدم همکاری اقتصادی
عدم همکاری اقتصادی گونه ای کنش حذف است که شامل خودداری از فروش نیروی کار )اعتصاب( یا خرید خدمات یا کاال 

)تحریم( میباشد.

واپس ستانی68 

در دهه 1980، فرقه های بزرگ کلیسا در ایاالت متحده هفت بانک این کشور را واداشتند سرمایه های بازنشستگی کلیسایی 
خود را از تجارت هایی که از آپارتاید در آفریقای جنوبی سود می بردند، واپس بستانند. صندوق های بازنشستگی کارگری و 
صندوق های ملی نیز با واپس ستانی سرمایه گذاری های شان از شرکت هایی که مخالف اقدامات آنها هستند، توانستند تأثیرگذار 
باشند. صندوق بازنشستگی جهانی نروژ 900 میلیارد دالر در سال 2015 از شرکت های زغال سنگ برای برداشتن حمایت 

از شرکت های کمک کننده به اختالل در آب و هوا واپس ستاند )کرافورد براون، 2017(.

خودداری: اقدامات سازنده حذف

بیشتر نمونه های خودداری به عنوان بخشی از یک رویکرد سازنده استفاده می شوند که در آن کسانی که به خودداری روی  
می آورند، می خواهند یک مخالف یا عامهً مردم را متقاعد یا درخواست به تعویق انداختن یا متوقف کردن یک اقدام مقاومت 
مدنی کنند. در حالی که عدم همکاری کاری را انجام نمی دهد که مخالفان از شما می خواهند، خودداری از شما می خواهد کار 
حریف تان را یا انجام ندهید یا کندتر انجام دهید. این انتخاب راهبردی و آگاهانه است، که فعاالن برای پیشبرد، تعلیق، پیکار 
و نزدیک شدن به تحقق اهداف شان انجام می دهند. این روش ها برآیند عقب نشینی یا انصراف نیستند. خودداری را می توان 
به عنوان نوعی همکاری داوطلبانه برای پاداش دادن به یک مخالف یا عموم مردم در کوتاه مدت به منظور تغییر پویایی پیکار 

برای کمک به دستیابی به اهداف مبارزات در بلند مدت درک کرد.

روش های خودداری عمدا یک اقدام پیوسته را به حالت تعلیق در می آورند یا متوقف می کنند، یا از یک اقدام برنامه  ریزی 
شده پیشگیری می نمایند. آنها را نباید با تعلیق یا کاهش اعتصاب ها، محاصره ها یا مشاغل ناشی از ناکامی در کارزار اشتباه 
گرفت. استراتژیست های باهوش بدون شک به دنبال گروه بندی مجدد روش ها به شکل مثبت هستند تا بتوانند یک روز دیگر 

صف آرایی کرده به پیکار بپردازند. هدف از این تاکتیک ها همچنین می تواند ایجاد اتحاد یا تقویت ارادهً پیکارجویان باشد.

Divestment 68
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تاکتیک های خودداری، مانند بیشتر روش های سازنده، با خود خطر، به ویژه خطر راهبردی، به همراه دارد. مخالفان یا 
دشمنان ممکن در برابر پاداش ها یا مشوق ها واکنش مثبتی نشان ندهند. آنها ممکن صداقت یا انگیزه های بازیگران عدم 
خشونت را زیر پرسش ببرند. همچنین یک مخالف ممکن این روش ها را به مثابهً نشانه ای از ضعف جنبش  تعبیر کند و به 
جای موافقت بر سر گفتگو، از این فرصت استفاده کرده و خشونت بیشتری تحمیل کند. از این رو، کاهش فشار بر یک مخالف 

می تواند انگیزه بخش حمالت شدیدتر باشد. هنوز هم میتوان از چنین شیوه هایی به گونهً کارآمد بهره برد.

خودداری هیچ زیرمجموعه ای ندارد. به جای آن، ما دو گونه تاکتیک را شناسایی کرده ایم: اقداماتی که هدف شان توقف یا 
مسدود کردن یک تاکتیک به صورت مداوم است )تعلیق(، و اقداماتی که مانع از انجام یک اقدام برنامه ریزی شده )پرهیز 

فعال( می شوند. در اینجا دو نمونه از تاکتیک های خودداری وجود دارد:

تعلیق 	 

یک عمل حذف است که در آن شخص به گونهً گذرا انجام عملی را که خالف مخالف است، پیوسته متوقف می کند.

تعلیق یک اقدام پیوسته ولی اخاللگرانه عدم خشونت 

کارگران فرودگاه در نیوآرک نیوجرسی )ایاالت متحده آمریکا( در سال 2017 به عنوان یک حسن نیت به مردم و مقامات بود 
که در آن کارگران اعتصاب خود را علیه اقدامات ناعادالنه کارگری به حالت تعلیق درآوردند )News12، 2017(. اعتصاب 
از آنجا آغاز شد که شرکت های هواپیمایی تالش های کارگران برای تشکیل یک اتحادیه  و مذاکره دربارهً ساعات بهتر و 
حقوق بیشتر را رد کردند. سرانجام این شرکت هواپیمایی با دیدار با نمایندهً اتحادیهً خود موافقت كرد و اعتصاب متوقف شد. 

اتحادیه به رسمیت شناخته شد و از آن هنگام همکاری متقابل ادامه دارد.
 

پرهیز فعال	 
عملی که مانع رخ دادن اقدامی برنامه ریزی شده علیه حریف می شود.

پرهیز فعال از یک کنش عدم خشونت به شکل برنامه ریزی شده

در 30 مارچ 1981، اتحادیهً صنفی همبستگی در لهستان برای اعتراض به خشونت پلیس علیه کارگران یک اعتصاب عمومی 
به راه انداخت. رهبر جنبش لِخ ولیسا پس از توافق دولت کمونیست برای گفتگو و دادن امتیازات، یک سویه اعتصاب عمومی 

را لغو کرد.
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تاکتیک های "انجام دادن یا ایجاد" چیزی )مداخالت اخاللگرانه و خالقانه(

این تک نگاری دسته  گسترده از روش های مداخله  شارپ را به مداخالت خالقانه و اخاللگرانه تقسیم می کند. مداخالت اخالل 
گرانه اقدامات مستقیمی هستند با هدف فشار آوردن بر طرف مقابل به جهت یتوقف، اخالل یا تغییر رفتار خود. این دسته از 
روش ها می کوشند "مستقیما بیشتر میان مخالف و رسیدن به هدفش قرار گیرد" )مک کارتی 1997، 323(. نمونه های سنتی 
شامل محاصره، تهاجم، اعتصاب غذا و محرومیت از خدمت است. چند تاکتیک مقاومت همه روزه مانند تقلب و فرار از سیستم 
وجود دارد. مداخالت خالقانه اقدامات مستقیمی هستند که رفتارها، هنجارها و بدیل های جایگزین را بدل به الگو )یا مدل سازی( 
می کنند. نمونه های معمول شامل دولت موازی، ارز جایگزین، روزنامه های جایگزین یا زبان جایگزین است. همچنین مداخالت 
نادر همچون پاداش یا پیشنهادات یک سویه و نیز عناصری از برنامه های سازنده که نه تنها باعث تقویت کارزارهای داخلی 
می شوند بلکه دارای عناصری هستند، منافع یک مخالف را مختل کرده یا به چالش می کشند. چند تاکتیک مقاومت همه روزه 
)سیاسی،  مداخلهً  برای روش های  نگاری زیرمجموعه های جین شارپ را  این تک  دارد.  نیز وجود  بازارهای سیاه  مانند 

اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی( نگه می دارد و برای هر یک از این 
زیرمجموعه ها روش های نوینی را شناسایی و اضافه می کند. 

مداخالت اخاللگرانه: اقدامات مقابله ای تحقق  پذیر

بخش های زیر یک مثال از تاکتیک ها برای هر یک از پنج زیرمجموعهً مداخالت اخالل گرانه ارائه می دهد: سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، جسمی و روانی.

تاکتیک های  انگیزه  نوعیت   رفتار
مقاومتی

سازنده

(اقناعی(

ای مقابله 

(اجباری(
خالق مداخله 

نهادهای و  رفتارها  یک  دهندهً  نشان  که  مستقیمی   کنش 
را کنونی  نهادهای  مسوولیت  یا  است  )رقیب(   جایگزین 

به دوش میگیرد

مداخله اخالل گر

یا اخالل  توقف،  برای  را  طرف  یک  که  مستقیمی   کنش 
تغییر رفتارش با آن روبه رو می کند

یا م  نجا  ا
 ایجاد

چیزی

روانی

فیت  شفا
 خود
تحمیلی

یکی فیز

 تودهً
انتقادی

اجتماعی

لیت  شمو
ازدواج

اقتصادی

 کارخانه
 های
 بازسازی

شده

سیاسی

 بازرسی
 های
شهروندی

اقتصادی

 افشاگری
تجارت

سیاسی/
حقوقی

 تعلیق
پارلمان

اجتماعی

 ناهمخوانی
و  کنش 

رفتار

اقتصادی

 افشاگری
تجارت

سیاسی/
یی قضا

 اخالل در
پارلمان
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مداخله اخاللگرانهً سیاسی/قضایی
یک مداخلهً تحقق پذیر؛ این مداخله در عرصه های سیاسی و قضایی برای پیشگیری یا براندازی دولت یا دستگاه حقوقی مخالف 

به کار می رود.

اخالل در پارلمان/قوهً مقننه/شورا

این روش را قانون گذارانی انجام می دهند كه با روش های فراقانونی یا بیرون از مقررات، اقدامات قانونی را متوقف یا كند 
می كنند. اخالل اغلب از طریق فریاد زدن، آواز خواندن یا شعار دادن رخ می دهد. تحصن و دیگر اقدامات اخالل گرانهً جسمی 
نیز معموال برای توقف آرا انجام می شود. ابزارهای مورد استفاده در طی مراحل پارلمانی را نیز می توان برداشت، مانند 
گرز نمادین در نیجریه که برای پیشگیری از تصویب قوانین پارلمان تا هنگام برگرداندن آن برداشته شد )تیلور، 2018(. نمونهً 
دیگری از اخالل در قانون گزاری در جوالی 2018 رخ داد، هنگامی که اعضای پارلمان اروپا میکروفون های خود را در 

.)France24، 2018( پشتیبانی از مترجمان اعتصاب کننده خاموش کردند

مداخله اخاللگرانه اقتصادی
این مداخلهً تاکتیکی در حوزهً اقتصادی رخ می دهد و نخست متمرکز بر تحمیل هزینه های مالی بر مخالف است.

افشای تجاری

افشاگری هنگامی است که روزنامه نگاران یا افراد داخلی اطالعات را منتشر می کنند. افشاگر هر کسی است که از آگاهی 
یا مشتریان خبر می دهد.  کنندگان  تأمین  پیمانکاران،  از جمله کارمندان،  فعالیت های غیرقانونی در یک تجارت،  از  خود 
افشاگران می توانند با مشاهدهً مستقیم رفتار، خواندن اطالعات داخلی یا سخن گفتن دربارهً آن، از این کار غیرقانونی آگاه شوند. 
پنهانی یا محرمانه به روزنامه نگار یا افشاگر دیگری درز می دهد، به عنوان یک  از فرد خودی که اطالعات را به گونهً 
"افشاگر" یاد می شود. مشاغل گوناگون در سراسر جهان توسط افرادی که اطالعاتی دربارهً اقدامات خطرناک ارائه می دهند، 

در معرض دید و پاسخگویی قرار گرفته اند.

ناهمخوانی کنش و رفتار69  

این یک روش برای فاش کردن راز زندگی خصوصی کسی است که با کنش های سیاسی یا عمومی او در تضاد است. در دهه 
1980، اعضای جامعهً همجنس گرایان رفتار همجنس گرایانهً سیاستمداران را آشکار کردند تا با محکومیت عمومی همجنس 
گرایی یا پشتیبانی از قوانین و هنجارهایی که جامعه همجنس گرایان را سرکوب می کنند، این تناقض در رفتار و سیاست را 
آشکار کنند. نمونهً دیگر این ناهمخوانی در سیاست مداران مردی دیده شد که شریک زندگی شان را که باردار شده بود وادار 
به سقط جنین کردند، در حالی که علنا از منع سقط پشتیبانی می کنند. چنین مواجهه ای معموال از طریق هنرها یا سازمان های 

خبری معتبر انجام می شود، ولی می تواند از طریق رسانه های اجتماعی یا نهادی اجرای قانون نیز انجام شود. 

Outing69
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مداخله اخاللگرانه فیزیکی
این نوع مداخالت تاکتیکی شامل استقرار نهادها یا امور در مکان هایی است که قانونی هستند یا ناخواسته نیستند تا مانع یک 

مخالف یا هم پیمانان شده اخالل یا مداخلهً در کار آنها ایجاد کنند.

نمایش مرگ

این روش که به "خواب" نیز معروف است، شامل معترضانی است که مرگ را به عنوان یک استراتژی برای اشغال یک فضا 
شبیه سازی می کنند. مرگ اغلب یک اثر نمایشی نیست. هدف این است که ترافیک به میان آید و مسیر رفت و آمد 

مسدود گردد تا جلب توجه صورت گیرد، بنابراین شرکت کنندگان این روش اغلب خود را با نشانه ها، خون ساختگی یا دیگر 
وسایل می پوشانند. اگرچه مرگ و میرهای مربوط به 50 سال پیش قابل ردیابی است، ولی در دهه گذشته محبوبیت آنها افزایش 
یافته است. در سال 2016، فعاالن در هنگ کنگ علیه کشتار گروهی کوسه ها برای استفاده به عنوان سوپ با راه اندازی یک 
نمایش مرگ و پوشیدن لباس های خونین اعتراض کردند )Efe، 2016(. استفاده از خون واقعی یا جعلی و نیز کشیدن خطوط 

گچی از اجسامی که مدت ها پس از پایان اعتراض باقی مانده اند، امری رایج است.

مداخله اخالل گرانه روانی
این نوع تاکتیک یک نوع از مداخلهً بسیار مناقشه برانگیز است زیرا می تواند از طریق رنج بردن به خود یا نمایشی کردن به 

منظور جلب توجه به پیام یا نیازهای فرد اجرا شود. 

خودزنی )یا هنر بدنی( 

این یک روش از خودگذشتگی و غالبا تخلف فرهنگی است که به دنبال برهم زدن روایت یک مخالف یا روایت جامعه است. 
یک شکل رایج از خودزنی دوختن لب های شخص برای دراماتیک کردن علت با بیان تصویری خاموش یا سانسور شدن و/
یا به عنوان روشی برای تقویت روزه است. پناهجویانی که در زندان ها یا اردوگاه ها در بند هستند، در بسیاری از کشورها 
به این عمل روی آورده اند. خال کوبی یا تتو یکی دیگر از روش های معمول برای ارتقای دیدگاه های شخص است. فعاالن 
حقوق حیوانات برای نشان دادن بی رحمی مارک یا نشانه بر پوست حیوانات، خود را با آهن داغ نشانه گذاری کرده اند. 

تراشیدن سر می تواند یک نوع گذرای از میان بردن بدن باشد زیرا مو به طور معمول رشد می کند. 

خودزنی را نوعی خودآسیب زنی بدون قصد خودکشی میدانند. برخی استدالل می کنند که خودزنی در گروه اقدامات بدون قرار 
میگیرد زیرا غیر از انجام دهندهً عمل هیچ کس آسیب نمی بیند. برخی دیگر استدالل می کنند که این یک روش تنها 

در صورتی می تواند در گروه اقدامات بدون قرار گیرد که به کسی از جمله کنش گر آسیب نرساند.

مداخله خالقانه: کنش های سازنده

همان  گونه که در باال اشاره رفت، این تک نگاری یک دسته  مستقل از تاکتیک های عدم خشونت را معرفی می کند: مداخالت 
خالقانه )همچنین به عنوان روش های از "پیش ساخته" یا "برنامهً سازنده" شناخته می شود(. این تاکتیک ها شامل تالش برای 
ایجاد الگوهای رفتاری و هنجارها یا نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که به نوعی نظم دولتی یا یک 
مخالف را به چالش می کشد. در این اقدامات گاه از پاداش و رویکردهای سازنده برای اقناع و/یا کاهش قدرت دفاعی مخالف 
یا کنترل وی بر جامعه استفاده می شود  بدون اینکه لزوما آنها را به طور جدی به چالش بکشند. این مداخله غالبا هدفش تحول 
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درازمدت جامعه است و نه هدف قرار دادن فوری یک مخالف مشهود )مثال شخص مسوول نظام(. تاکتیک های معمول شامل 
اقتصادی و حاکمیت دوگانه و دولت  نهادهای  ارتباطات،  اجتماعی،  نهادهای  نقل،  بازارهای جایگزین، سیستم های حمل و 

موازی است.

ارتباطات   20 19 و شهروندان غنا و زامبیا در سدهً  الجزایری ها در سدهً  لهستانی ها و   ،18 آمریکایی در سدهً  مهاجران 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دینی بومی را به عنوان نوعی بدیل مقاومتی در برابر استعمار  اغلب موازی با نهادهای رسمی 
از سیستم انقیاد   ایجاد کردند. گاندی به رواج اقدامات بی پروایانه به عنوان نوعی مقاومت فرهنگی و اقتصادی کمک کرد. 
وی آشکارا هندیان را برای تشویق به اعتماد به نفس و از میان بردن وابستگی به کارخانه های بافندگی انگلیس به نخ ریسی 
سوق داد. چرخ نخ ریسی همچنان نقش اصلی پرچم ملی هند است. گاندی همچنین به زیبایی به دریا می رفت و دیگران را 
تشویق می كرد كه نمك خودشان را تهیه كنند )یك فعالیت غیرقانونی(، كه به اعتقاد او حق هر هندی بود. میلیون ها هندی به 
او پیوستند و رژیم استعماری انگلیس به دلیل از دست دادن درآمد مالیات و عمل به نافرمانی گسترده لرزان و تضعیف شد. 
مداخلهً سازنده ای که در یک محیط تعارضی مورد استفاده قرار می گیرد دارای نام های مختلفی از جمله اقدام مقدماتی، برنامهً 
سازنده، مداخالت خالقانه، ایجاد نهادها، نهادهای موازی، مقاومت فرهنگی، اقدام امروز برای آینده و اقدامات بدون خشونت 

برای "ساخت یا ایجاد" است."

اعتصاب معکوس مثالی غیر معمول از پاداش یک سویه به یک مخالف است، مانند مردان بیکار در ایتالیا )که دولت به آنها 
کمکی نمی کرد( که یک جادهً نیازمند به تعمیر را تعمیر کردند )در حالی که دولت پروای تعمیر آن را نداشت(.

در اینجا چند تاکتیک تازه شناسایی شده که برای هر یک از پنج زیرمجموعهً مداخالت خالقانه وجود دارد: مداخالت سیاسی، 
مداخالت اقتصادی، مداخالت اجتماعی، مداخالت جسمی و مداخالت روانی.

مداخلهً خالقانهً سیاسی/قضایی 
این مداخله مجموعه ای مثبت از اقدامات مادی و فیزیکی است که به دنبال پاداش دادن یا ترغیب مخالف یا هم پیمان بالقوهً خود 
برای ترغیب یا پشتیبانی از اهداف یک جنبش می باشد. به عنوان نمونه، می توان به دادگاه های معکوس، انتخابات ساختگی 

و بازرسی شهروندان اشاره کرد.

بازرسی های شهروندان

شهروندان کارمندان دولتی را بررسی می کنند تا اطالعاتی به دست آورند و منتشر کنند که سازمان را به خطر می اندازد و 
از اهداف یک جنبش پشتیبانی می کند. در دهه 1970 در ایاالت پنسیلوانیا، یک تیم بازرسی شهروندان به گونهً پنهانی یک 
شعبهً FBI را "بازرسی" کردند و اسنادی را که نظارت غیرقانونی و خراب کاری گسترده علیه جنبش های اجتماعی FBI را 
ثابت می کرد، حذف کردند. با وجود اینکه این تالش ها مستقیما از بازرسی های پیوستهً شهروندان پشتیبانی نمی کردند، باعث 
شدند نمایندگان تحت فشار قرار بگیرند و نظارت قوی تری بر آنها صورت گیرد تا سوءاستفاده های نهادهای مجری قانون 
بدون پاسخگویی و حسابدهی کاهش یابد. نمونهً دیگر آن در میان شهروندان آلمان شرقی است که در 15 ژانویه 1990 وارد 
مقر اصلی "پلیس مخفی" در برلین شرقی شدند و نگذاشتند پرونده های مهم و افشاگرانه به شکل برنامه ریزی شده ویران شوند. 
دیگر شهروندان پژوهش گر نیز تجهیزات نظارت پلیس مخفی را در نهادها و به ویژه ادارهً پست در پایتخت آلمان شرقی کشف 

کردند.

با این حال، بازرسی های شهروندان گاه نمایش هایی هستند که از ذره بین ها و دوربین های بزرگ برخوردارند زیرا مقامات 
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اغلب اجازهً ورود فیزیکی به یک مکان را نمیدهند.

مداخله خالقانه اقتصادی
این تاکتیک ها به دنبال ایجاد نهادها یا روابط اقتصادی جدید از طریق سیستم پاداش برای ترغیب مخالف یا مدل سازی روش 
های بهتر جهت سازمان دهی امور اقتصادی هستند. نمونه هایی از این موارد عبارتند از خرید نقدی )به عنوان مثال خرید 
خدمات یا محصوالت از دیگران به جای مخالفان تحریم شده(، حق چاپ )جایگزینی برای حق چاپ، در دسترس قرار دادن 

مواد به شرط ارائه تسهیالت( و سلب مالکیت از اموال )موارد دیگر در زیر توضیح داده شده است(.

سلب مالکیت

این تاکتیک پای کارگران دائمی که در کارخانه ها کار می کنند را وارد کارزار کرده و آنها را به بنگاه های اقتصادی تعاونی 
تبدیل می کند. در سال 2001، بیش از 300 کارخانه در پی سقوط اقتصادی در آرژانتین ورشکسته شدند. مالکان ورشکسته 
به دلیل اتهامات کاله برداری فرار کردند یا کارگران که مدیریت و مالکیت بنگاه ها را بر عهده گرفتند، به سادگی جایگزین 

شدند )بالچ، 2013(.

سلب مالکیت از مصادیق نوعی اقدام عدم خشونت نیرومند است که اصطالح "تصرف" بر آن بهتر بیان می شود. موارد 
بسیاری وجود دارد که دولت متجاوز )یا در این مورد شرکت ها( اقدامات گسترده ای روی دست می گیرند که در آن نهادهای 
دولتی با نهادهای جدید جایگزین نمی شوند، و به سادگی تصرف شده و کارمندان قدیمی را بیرون می رانند. این روش ها 

همیشه در دستهً اقدامات اقناعی یا پاداش ما به راحتی نمیگنجند.

مداخله خالقانه اجتماعی
این دسته از کنش ها به واسطهً کنش های فیزیکی یا مادی برای تغییر رفتارهای اجتماعی و نهادهای فرهنگی به روش های 
سازنده تعریف می شود. در خود تصمیم گیری و تعارضات هویتی، فعاالن گاه از این روش ها همراه با اهداف سیاسی و 
اقتصادی استفاده می كنند. نمونه هایی از این موارد عبارتند از: رهبران دینی شدن زنان بدون تأیید رسمی، برگزاری نماز و 

ازدواج )دومی در زیر توضیح داده شده است(.

شمولیت ازدواج
 ازدواج یک عمل فرهنگی جهانی است که به شدت با دین گره خورده است. در بستر تاریخ، نمونه های بیرون از جعبه در 
میان بسیاری از افراد دیده شده که با وجود تابوهای اجتماعی، دینی یا قانونی به دنبال ازدواج نبوده اند. هنگامی که بسیاری از 
افراد به دنبال تالش برای جشن ازدواج هماهنگ شده هستند، چنین عملی یک مقاومت مدنی به شمار می رود. یک نمونهً تازهً 
آن، جنبش برابری ازدواج همجنس گرایان است. از دهه 1970، زوج های همجنس گرا شروع به شرکت در مراسم ازدواج 
بدیل در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکای شمالی کردند. این ازدواج ها از نگاه قانونی در هیچ حوزه قضایی به رسمیت 

شناخته نشده است.

در بسیاری از کشورها، نهادهای دینی ازدواج هایی را انجام می دهند که سپس توسط دولت پذیرفته می شود. فعاالن حقوق 
اقلیت  های جنسیتی برای ترغیب جوامع دینی خود دست به ازدواج  می زنند، حتی اگر دولت از به رسمیت شناختن آنها 
جامع  کلیسای  نام  به  را  خود  کلیسای  است،  مستثنی  دینی  جوامع  بیشتر  از  که  جنسیتی،  های  اقلیت  جوامع  کند.  خودداری 
متروپولیتن سازمان داده اند. تا سال 2017 این جوامع به بیش از 220 جماعت رسیده است. برخی از آنها هنوز در کشورهایی 
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مانند اوگاندا، نیجریه، ایران و عربستان سعودی که اعضای آنها با خطر باالیی روبه رویند به گونه غیرقانونی فعالیت می کنند. 
نخستین ازدواج همجنس در سال 1969 انجام پذیرفت. سپس، در دهه 1970، فرقه های مختلفی آغاز به تشکیل اتحادیه های 
همجنس گرایان کردند و در دهه 1990 دست به ازدواج های همجنس گرایان زدند. این فرقه ها اگرچه آن گاه توسط قانون به 
رسمیت شناخته نشده بودند، به اعمال فشارهای سیاسی، اخالقی و اجتماعی بر مردم، دستگاه حقوقی و قانون گذاران برای 

پشتیبانی از ازدواج همجنس گرایان کمک کردند. 

مداخله خالقانه فیزیکی
این روش ها نخست از بدن یا مواد انسانی استفاده می کنند تا با کاربرد شیوه های نوین اجتماعی یا تغییرات مادی، مانند حفر 
آسفالت برای ساخت یک باغ، مانع حریف شوند. نمونه هایی از این موارد عبارتند از: بوسه زدن، سرپیچی از محاصره و تودهً 

انتقادی )دومی در زیر توضیح داده شده است(.

تودهً انتقادی )دوچرخه سواری(   
دوچرخه سواران در تالش برای بازپس گیری خیابان ها از طریق وسایل نقلیهً موتوری، اقدامات دسته جمعی انتقادی را مرتبا 
سازمان می دهند. در این اعتراضات، شمار فراوانی از دوچرخه سواران گرد می آیند  به طور معمول در بعدازظهر جمعهً 
آخر ماه  و در بداهه  یک دوچرخه سواری دسته جمعی را در خیابان های شهر راه می اندازند و اغلب از قوانین راهنمایی و 
رانندگی سرپیچی نمی کنند. این رویداد به شکل مدرن خود در سال 1992 در سانفرانسیسکوی کالیفورنیا آغاز شد )گاروفولی، 
2002(. اهداف این رویداد شامل به چالش کشیدن سلطهً وسایل نقلیهً موتوری، تشویق احترام به دوچرخه سواران و الگوسازی 

آینده ای بود که در آن دوچرخه سواری به وسیلهً حاکم بر حمل و نقل )سازگار با محیط زیست( بدل گردد.

مداخله خالقانه  روانی
این روش ها بر روان شناسی متمرکز هستند و از پاداش ها یا الگوهای جدید برای تأثیرگذاری بر نحوهً تفکر افراد استفاده می 
کنند. به عنوان نمونه می توان به جوایز، گل در اسلحه و شفافیت و حسابدهی خود تحمیلی اشاره کرد )دومی در زیر توضیح 

داده شده است(.

شفافیت و حسابدهی خود تحمیل شده

چالش اصلی برگزارکنندگان تظاهرات سال 2012 علیه تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی روسیه، متقاعد کردن معترضان 
بالقوه برای اعتماد به سازمان دهندگان انتخابات بود. در تالش برای انجام این کار، شبکهً تلویزیون دولتیSOTV، یک شبکهً 
آنالین جدید، مباحث مربوط به پشت صحنهً سازماندهی اعتراضات، از جمله موارد مالی، را پخش و افشا کرد. بنابراین، 
شفافیت مالی داوطلبانه  یک تکنیک قدرتمند است نه تنها برای افزایش اعتبار سازمان دهندگان، بلکه برای شرمساری یک 

دولت غیر شفاف و فاسد. 

23 تاکتیک توصیف شده در باال نمونه ای از یک مجموعه داده های بزرگ و در حال رشد در زمینهً مقاومت مدنی است. این 
تاکتیک ها از نگاه مکان، زمینه های فرهنگی یا سیاسی، اندازه و دفعات بسیار متفاوت است. برخی از تاکتیک ها از نگاه 
شخصیت اقناعی یا اجباری نیز با هم همپوشانی دارند. بسیاری از تاکتیک ها نیز در حاشیهً جنبش های مقاومت مدنی قرار 

میگیرند، که در فصل بعدی به بحث درباره شان پرداخته خواهد شد.
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فصل ششم: در لبه های تاکتیک های مقاومت مدنی

در حاشیهً کنش سیاسی توده ای، تاکتیک های وجود دارد که هدف مندانه از فهرست روش های عدم خشونت جمع شده در 
پیوست جهانی تاکتیک های بدون خشونت حذف شده اند. برخی از آنها عادی هستند )یک رفتار روزمره(، اما هنوز هم ممکن 
است الگویی از براندازی و مقاومت بدون خشونت ایجاد کنند. برخی دیگر خشونت آمیز هستند، هرچند ممکن در کارزارهای 
بدون خشونت مورد استفاده قرار بگیرند و از نگاه برخی بدون خشونت و/یا موجه باشند زیرا به دیگران آسیب نمی رسانند. با 
توجه به بحث های مداوم پیرامون این اقدامات و درهم تنیدگی پیوستهً آنها با مقاومت مدنی، این روش ها با یک توضیح مختصر 

به بررسی گرفته می شوند.

مقاومت روزمره
به گفتهً اسکات، مقاومت روزمره به دلیل در نظر گرفتن آن به عنوان یک پدیدهً مقاومت مدنی مورد انتقاد قرار می گیرد زیرا: 
"1( نامنظم، غیر سیستماتیک و فردی }هستند{. 2( فرصت طلبانه و خودخواهانه اند. 3( هیچ برآیند انقالبی ندارد. و/یا 4( 
در قصد یا منطق خود سازگاری با ساختار سلطه را در نظر می گیرند. "در نتیجه این ویژگی ها، مقاومت روزمره  خارج از 

حوزهً برخی از پژوهشگران مقاومت مدنی باقی مانده است.

مسلما به چالش کشیدن وضع موجود با زیر پا کردن هنجارهای تعیین شده و ایجاد اختالل در قلب اکثر مقاومت های مدنی عدم 
خشونت ممکن است. اما سازمان دهندگان مقاومت مدنی بسیاری از موارد عادی یا قانون شکنی از مقاومت روزمره، مانند 
دزدی و دراز کشیدن را به عنوان جرم متداول یا نمونه هایی از ابزارهایی که با اهداف مطابقت ندارند، در نظر می گیرند و 

از این رو، آنها را از فهرست مقاومت مدنی بیرون می شوند. 

اصطالح "مقاومت همه روزه" می تواند با مقاومت روزانهً برنامه سازنده اشتباه گرفته شود. هر دو اقداماتی هستند که به گونهً 
پیوسته مانند نخ ریسی، حضور در یک آموزشگاه زبان برای تدریس یک زبان اقلیت ناشناخته، چمباتمه زدن، فرار مالیاتی یا 
ایجاد فضای اجتماعی مستقل برای ادعای کرامت رخ می دهند. یک تمایز میان بسیاری از این اقدامات آن است که بسیاری از 

برنامه های سازنده قابل مشاهده و بسیاری از فعالیت های مقاومت همه روزه ناآشکار هستند. 

ویرانی و دگرگونی امالک 
بسیاری از جنبش ها غالبا از ویرانی و دگرگونی امالک استفاده می کنند )هر دو اصطالح به شکل سوبژکتیو شناخته شده 
هستند(. شارپ و بسیاری از کارورزان عدم خشونت این نوع اقدامات را از فهرست روش های عدم خشونت بیرون کشیده اند. 
برخی از کارزارها به جای یک تحریم غیر خشونت آمیز بر تغییر در دارایی به عنوان برنامهً سازنده تمرکز دارند. یک گروه 
مبارزه با سالح های هسته ای مسیحی به نام Plowshares  از نگاه فیزیکی سیستم های ارائهً سالح های هسته ای و زیرساخت 
های آنها را به چالش می کشد. کنش گران این گروه، با استناد به آیهً کتاب مقدس دربارهً استفاده گاوآهن، می خواهند سالح های 

هسته ای و سیستم های ارائهً آنها را به گاوآهن های نمادین تبدیل کنند.

فعاالن محیط زیست، امالکی مانند قفس حیوانات، بندهای آب )سدها(، ُکت های خزدار و لژهای اسکی را سوزانده، تخریب 
کرده و از میان برده اند. بسیاری از کشورها کارزارهایی را تجربه کرده اند که در آن شهروندان با پیام های اعتراضی پول 
را رونویسی یا مهر می کردند. آنارشیست ها، زنان برابری خواه و دیگران به عنوان نوعی اعتراض دست به حمله به امالک 

خصوصی و شرکت ها زده اند. 
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اگر یک هنرمند به یک کارزار پیوست و نقاشی خود را به عنوان یک تاکتیک فدا کرد، ما تخریب اموال خود را به عنوان یک 
روش عدم خشونت در نظر می گیریم. از دیگر سو، هنگامی که خوزه بووه، یک کشاورز فرانسوی، یک رستوران مک دونالد 
را با تراکتور ُخرد کرد، شاید توجیه شده باشد، ولی این اقدام غیر خشونت آمیز به شمار نمی رود. تخریب امالک عمومی و 

مشترک کامال به زمینه بستگی دارد اما در کل، از تعریف ما برای اقدام عدم خشونت بیرون است. 
اقدام  یک  توان  می  را  اموال  تخریب  نبیند،  آسیب  و  نگیرد  قرار  هدف  فیزیکی  نگاه  از  شخصی  هیچ  اگر  معتقدند  برخی 
غیرخشونت آمیز دانست. با این حال، هیچ کس سوزاندن  پارلمان در سال 1933 را اقدامی بدون خشونت نمی داند. بسیاری 
معتقدند که بیشتر اشکال تخریب امالک شبیه تهدید یا خشونت فیزیکی است. مارکسیست ها و آنارشیست ها، از جمله، مالکیت 
خصوصی ابزار تولید را به عنوان نوعی ستم ژرف بر ٪99 افراد مورد انتقاد قرار می دهند. در نتیجه، برخی اموال شرکت 
های انتفاعی، به ویژه بانک ها، مانند پنجره های  شان هدف شکسته شدن قرار  گیرند )یعنی پنجره های شان در پی یک کنش 

عدم خشونت ممکن بشکند(.

از آنجا که برچسب زدن به تاکتیک های تخریب امالک به عنوان یک کنش خشونت آمیز یا غیرخشونت آمیز بسیار به زمینه 
بستگی دارد، بسیاری توجه خود را بر اثربخشی تخریب اموال از لنز عدم خشونت متمرکز کرده اند. تام هستینگز  یک فهرست 
پنج عنصری را پیشنهاد کرده است که تعیین می کند آیا تخریب چیزی برای یک کارزار غیر خشونت آمیز سودمند است یا نه، 

از جمله پیش فرض که "هیچ اموال خصوصی نباید ویران شود" )هاستینگز، 2020(. 

این اقدامات از نگاه اخالقی و اثربخشی بحث برانگیز بوده است. برخی از فعاالن بر این باورند که تخریب امالک عمومی بی 
اثر و دارای برآیند معکوس است زیرا می تواند مخالفان را با سخت گیری در موضع شان و هم پیمانان بالقوه شان نزدیک و 
از همدردی و پشتیبانی از گروه مخرب دور کند. از تاکتیک های تخریب و انتقال اموال )که اغلب بحث برانگیز است( در 
مقاومت مدنی بدون خشونت استفاده می شود. مشاوره دربارهً استراتژی های کاربرد کارآمد تخریب اموال بیرون از دامنهً این 

مطالعه است.

خودکشی 
خودکشی  کنش گران روش دیگری است که گاه در کارزارهای عدم خشونت رخ می دهد. این کنش گران بدون تهدید و آسیب 
رساندن به مخالفان شان جان خود را فدا می کنند. بابی سندز، ملی گرای ایرلندی، در حالی که خواستار اخراج انگلیس از ایرلند 
شمالی بود، در زندان های انگلیس روزه گرفت و بر اثر فشار روزه جان باخت. در جریان اعتراضات به سیاست های سازمان 
تجارت جهانی، یک کشاورز کره ای خود را در حالی که در باالی موانع پلیس در مکزیک ایستاده بود، ُکشت. خودسوزی در 
جنبش های گوناگون در سطح جهان نیز بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان نمونه، می توان تبتی ها را که به اشغال 
چین معترض هستند، ویتنامی ها و آمریکایی های معترض به ایاالت متحده و اشغال ویتنام، و یک لهستانی در سال 2017 در 

اعتراض به دولت محافظه کار که به نظر وی تهدیدی برای دموکراسی است، اشاره کرد.
 افزون بر این، هزاران شهروند در معرض موقعیت های پرخطر قرار می گیرند؛ مانند راشل کوری  که در 16 مارس 2003، 
در برابر بولدوزر اسرائیلی در فلسطین ایستاد و جان خود را از دست داد. در سال 1913، امیلی دیویسون، زن برابری خواه، 
در حالی که بر اسبی تازان نشسته بود و می کوشید یک بنر را در برابر پادشاه انگلیس نصب کند، درگذشت. در هند، بانوی 
آهنین مانی پور در یک اعتصاب غذای 16 ساله )2000 تا 2016( علیه خشونت و مصونیت از مجازات پلیس تالش کرد خود 

را بکشد. او مرتبا توسط ارتش هند دستگیر شد و به زور به وی غذا میخوراندند.

Tom Hastings
 ،)برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به: هستینگز، تام. "خشونت تخریب امالک، کنش بدون خشونت و استراتژی". ذهن های جنبش )وبالگ   
ICNC، 2 2020 جون. https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/property-damage-violence-nonviolent-ac-

tion-and-strategy/.   
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خودکشی به صورت گسترده  به مثابهً عملی خشن و از نگاه روان شناختی ددمنشانه تلقی می شود، به ویژه اگر بدون پشتیبانی 
دیگر مبارزان و یا خانوادهً شخص انجام شود. گروه ها یا کارزارها اقدامات خودکشی بسیار اندکی سازمان داده اند، و از این 

رو، این اقدامات تجاوزکارانه انگاشته می شود.

با این حال، جنبش حق مرگ ممکن است یک استثنا باشد. در این جنبش، افرادی که زمان محدودی برای زندگی دارند و کیفیت 
زندگی شان پایین است، با پشتیبانی برنامه ریزی شده از سوی دوستانشان و در برخی موارد، از سوی پزشکان خودکشی می 
کنند. نافرمانی مدنی در برابر قوانینی که منع خودکشی را برای بیماران درمان  ناپذیر ممنوع کرده است، یک پدیدهً جهانی 
است. باند و همکارانش خودكشی را به عنوان یك عمل خشونت آمیز می خوانند در حالی که بحث فراوانی بر سر آن روان 
است و تقریبا هیچ مولفهً اجباری توصیف نکرده اند، در عوض به درخواست های نوع دوستی و همدلی برای تغییر تكیه می 
کنند. مطالعهً بیشتر دربارهً تأثیر خودکشی به عنوان یک روش مقاومت مدنی در زمینه های مختلف مورد نیاز است. اقدامات 

خودکشی از فهرست روش های عدم خشونت ذکر شده در پیوست جهانی تاکتیک های عدم خشونت بیرون است.

اقدامات بدون خشونت شخص ثالث

موهانداس گاندی، شانتی ِسنا  )ارتش صلح( را به عنوان شخص ثالث برای مداخلهً بدون خشونت در منازعات فرقه ای پیشنهاد 
داد. از اوایل دهه 1980، همچون Peace Brigades International و Witness for Peace از این مسأله گروه هایی 
الهام گرفتند تا افرادی را برای محافظت از شهروندان در برابر آسیب های دولت و دیگر بازیگران مسلح به آمریکای مرکزی 
بفرستند. این افراد با استفاده از امتیازشان برای نظارت بدون اینکه به کنش گران همبستگی تبدیل شوند، مجموعه ای از فنون 
عدم خشونت را برای محافظت از غیرنظامیان ایجاد کردند که اکنون بسیاری از گروه های دیگر در سراسر جهان آنها را به 

کار میبرند.

همراهی و همدلی با تهدید مدافعان حقوق بشر، حضور برای حفاظت از افراد یا گروه های بومی، گزارش دهی دربارهً تهدیدها 
و انسانی تر کردن رفتار افراد و دادن شهادت، نمونه هایی از روش های غیرحزبی است. ماهونی و اگورن )1997(، شویتزر 
)2001، 2010( و کالرک )2009( ظهور اقدامات شخص ثالث غیرحزبی را مستند و تجزیه و تحلیل کرده اند. مقاومت های 
مدنی برخی از این تکنیک ها را به خود اختصاص داده و در کارزارهای مردمی شان برای تغییرات اجتماعی به کار گرفته 
اند. به عنوان مثال، در کلمبیا، افراد محلی )که دارای برخی از موقعیت های سیاسی یا اجتماعی هستند( برای تأمین امنیت، 

با مدافعان حقوق بشر همراهی و همدلی کرده اند  چیزی که پیشتر تنها خارجی های غیر طرفدار انجام می دادند.

مرزهای وابستگی به حزب و احزاب در یک منازعه متفاوت است. جنبش همبستگی بین المللی و تیم های صلح آفرین مسیحی 
از برخی از این فنون در فلسطین و دیگر نقاط جهان به عنوان خارجیان فرا خوانده شده که دارای دیدگاه همبستگی هستند، 
استفاده می کنند. در برخی موارد، این گروه ها مستقیما در منازعه درگیر می شوند و این فنون غیرحزبی )مانند گزارش گری( 
را میتوان روش های مقاومت مدنی دانست. خارجیانی که به عنوان نمایندهً یکی از طرفین درگیر فعاالنه وارد مداخله می شوند 
اغلب یا دیپورت می شوند یا به آنها ویزا داده نمی شود، و از این رو فعاالن همبستگی گاه نمی توانند این فنون را به شکل 
پایدار پیاده کنند. بیشتر مداخالت عدم خشونت شخص ثالث در حال حاضر در پیوست جهانی تاکتیک های عدم خشونت وارد 

Bobby Sands  
 Rachel Corrie  
Emily Davison  
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نشده است، مگر اینکه بازیگران محلی مداخله را از آن کرده باشند، درست همان گونه که گاه با همراهی داخلی به رهبری 
اعضای جنبش یا طرفداران آنها اتفاق میافتد.

مذاکره و گفتگو

مذاکره در چارچوب مبارزات مقاومت مدنی اغلب به عنوان گفتگو بر سر میز مذاکره در نقطه ای از منازعه تصور می شود 
که طرفین دستیابی به توافق را سودمند یا ضروری می دانند. وانیس سنت جان و روزن  )2017( پیوند نزدیک میان مذاکرهً 
موفقیت آمیز و مقاومت مدنی را پیشنهاد می کنند، که در آن مبارزان مقاومت  مدنی اهرمی در اختیار مذاکره کنندگان قرار 
می دهند و در ازای آن منافع شان را از قبال یک مخالف برآورده می کنند. مذاکرات معموال به عنوان تاکتیک بدون خشونت 

لحاظ نمی شود زیرا مذاکره به گونهً یک سویه آغاز نشده است. آنها به یک مذاکره کننده نیاز دارند. افزون 
بر این، مذاکرات کالسیک از نگاه مراحل خود برآیندهای شناخته شده ای دارند: الف( توافق نامه  حاصل می شود، یا ب توافق 
نامه حاصل نمی شود. به همین گونه، گفتگو در اینجا یک تاکتیک مقاومت مدنی در نظر گرفته نمی شود زیرا به مشارکت یک 
مخالف نیاز دارد. با این وجود، نمونه های بی شماری از گفتگوها وجود دارد که به دلیل ممنوع بودن، نافرمانی مدنی به شمار 

می روند.

وانیس سنت جان می نویسد که "همزیستی میان مقاومت مدنی و مذاکره  یک همزیستی برای بلندمدت است. منطق مارتین لوتر 
کینگ این بود که افراد جدایی طلب را وادار به مذاکره در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی بیشتر کند... جنبش همبستگی 
لهستان پس از بسیج گسترده و اعتصابات، برای رسیدن به قدرت، وارد مذاکره شد و انتقال قدرت در لهستان را به دور از 
اقتدارگرایی به سر رساند. ساول انیسکی، یکی از فعاالن پیشگام ایاالت متحده، مذاکره را به عنوان گام مهمی در طرح خود 

.) USIP،2017(" .برای اقدام قرار داد

وبر فراتر از این استدالل می کند. از نگاه او عدم خشونت در گاندی مفاهیم مدرن مذاکره و حل تعارض را در بر می گیرد 
زیرا هر دو در چارچوب تعارض برد برد پایه ریزی می شوند. وینتاگن )2016(، به نوبهً خود، استدالل می کند که کنش بدون 
خشونت ذاتا گفتگویی است. او پیشنهاد می کند که همهً رفتارهای ناپسند انسان گونه ای از ارتباط است و همهً اقدامات بدون 
خشونت نوعی تعارض اجتماعی است. حتی اگر بازیگران بدون کاربرد تاکتیکی "گوش دادن" دست به اعتراض بزنند، هدف 
شان فریاد زدن بر روی درختان و سنگ ها نیست بلکه رساندن آوازشان به گوش طرف دیگر است. از این رو، همهً روش 

های عدم خشونت نوعی گفتگو را آغاز می کنند.

Shanti Sena   
 مایکل بییر )1995( 11 نوع مداخلًه عدم خشونت شخص ثالث را معرفی کرده است: همراهی و همدلی، نمایندگی، تحریمات اقتصادی مانند 
بایکوت، نظارت از انتخابات، دیده بانی و تحقیق حقوق بشر، گردآوری اطالعات و نظرسنجی، رسانه، میانجی گری، گام زدن/کشتی رانی برای 
صلح، جابه جایی فیزیکی، و تیم های نجات/کمک های بشردوستانه. هانتر و لیکی )2003(، چهار نوع مداخلًه عدم خشونت شخص ثالث را 
شناسایی کردند: جابه جایی فیزیکی، نظارت/مشاهده، همراهی برای محافظت، و حضور. باروز )موزر پوانگسوان و وبر، 2000( کنش فرامرزی 
به نمایندگی از جنبش های عدم خشونت بومی را به 9 نوع دسته بندی می کند: کارزارهای عدم خشونت محلی، کمک های بشردوستانًه بدون 
خشونت، شهادت و همدلی بدون خشونت، میانجی گری بدون خشونت، همبستگی بدون خشونت، و آشتی و توسعًه بدون خشونت. دودو )2015(، 
مداخلًه بدون خشونت را با تمرکز بر کارشیوه های مروط به سازمان دهندگان محلی یا قدرتمندان محلی چنین تعریف یا دسته بندی می کند: ترویج، 

ظرفیت سازی، شبکه سازی، حفاظت، نظارت و فشار آوردن. 
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اسمیتی و کورتز  )2012( نمونه ای گیرا از گفتگوی بی کالم میان وفاداران ایرلند شمالی و ناسیونالیست ها را از طریق یک 
کنش بدون خشونت ارائه می دهند. در دهه 1990، وفاداران بالیریا  به ظاهر از تحریم رژهً ملی گرایان خودداری كردند. ملی 
گرایان در پاسخ به این عمل در مراسم رژه برای پیشگیری از درگیری با پلیس، حامیان خود را برای حفاظت از خود همچون 
پلیس گماشتند. طی چند ماه خویشتن داری متقابل، این رژه ها به عنوان وسایل ارتباطی برای ایجاد اعتماد غیرکالمی مورد 

استفاده قرار گرفتند که منجر به گفتگو و مذاکره گردید.

با این حال، به دلیل عدم توافق جهانی، ما گفتگو و مذاکره را در مجموعهً روش های عدم خشونت خود قرار نمیدهیم.

البی کردن
البی یک فعالیت معمول در حکومت داری مبتنی بر نمایندگی است با برآیندهای شناخته شده. معموال، البی گری باعث می 
شود شهروندان یک مقام منتخب را در یک رویداد عمومی یا در محل کارش یا از طریق نامه یا تماس تلفنی درگیر موضوع 
خودشان کنند. صرف نظر از محتوای درخواست یا تقاضا، نتیجه کامال در اختیار نماینده ای است که قدرت رأی دادن دارد و 
نه البی های شهروندان. در عمل، می توان هنجارهای رفتاری و ارتباطات شخصی می تواند را مختل کرد و البی گری 
مشاجره برانگیز، اجباری و نیز بدون خشونت باشد. به عنوان مثال، در سال 2017، نویسندهً این تک نگاری در البی های 
اخالل گر به شمول آموزش در دفتر کنگره شرکت کرد. این آموزش ساعت های درازی ادامه داشت تا اینکه خواسته های البی 
ها برای نوشته شدن بر کاغذ برآورده شد. این آموزش نوعی البی خالقانه و قاطعانه بود که ِمدیا بنجامین آن را البی شدید می 
نامد. به طور کلی، البی خود یک روش در نظر گرفته نمی شود، اما بسیاری از روش های عدم خشونت مانند آموزش، تحصن 

و فراخوان برای البی کردن با مقامات منتخب استفاده می شوند.

فعالیت های پشتیبانی لوجستیکی برای تاکتیک های عدم خشونت
فعالیت های پشتیبانی تاکتیکی به منظور افزایش احتمال موفقیت یک تاکتیک عدم خشونت به کار گرفته می شود. از آنجا که 
آنها سالحی نیستند که از طریق فرایندهای اقناع، اجبار یا دستکاری، یک مخالف را هدف قرار دهند، در این تک نگاری به 
عنوان یک روش عدم خشونت تعریف نشده اند. با این حال، برخی از پژوهشگران )مانند بیرلی، 2014( آنها را برای انجام 

کارزارهای عدم خشونت به اندازهً کافی مهم می دانند و آنها را در فهرست تاکتیک های عدم خشونت قرار می دهند. ما سه 
نوع فعالیت پشتیبانی را با مثال های مشخص شناسایی کرده ایم:

برنامه ریزی
برنامه های پشتیبان	 
ارزیابی	 
پیام  رسانی	 
اهداف	 
بررسی و سنجش	 
برنامه ریزی مداوم و پیگیری برای یک کنش از آغاز تا پایان	 

Wanis St. Johan and Rose 
   واینس سنت جان و روزن، اهرم را چنین تعریف می کنند "تجلی قدرت در یک مذاکره". اهرم یعنی توانایی تاثیرگذاری بر برآیند یک مذاکره 

مبنی بر توانایی طرف به توافق یا اعطای مزایای مطلوب به طرف مقابل یا تحمیل/عدم تحمیل هزینه ها بر دوش طرف مقابل.
Smithey and Kurtz

Ballyreagh
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تحلیل و گزینش هدف	 
زمان بندی، مدت و مکان	 

سازمان دهی و لوجستیک
هزینه ها	 
خوراک و پوشاک	 
رسانه های داخلی و بیرونی	 
ارتباطات بیرونی	 
استخدام کارشناسان کارزارها، هم پیمانان و افراد برای انجام نقش های پشتیبان	 
طراحی و آماده سازی منابع	 
دستگاه های صدا	 
حمل و نقل	 

زمان بندی
هماهنگی نقش ها و رهبری	 
رهنمودهای انضباطی و عملی، آگاهی دهی برای امنیت و سالمت، و آمادگی 	 
هماهنگی برگزاری دورهً آموزشی؛ مکان، زمان، استخدام آموزگار و شرکت کنندگان	 
رهنمودها، دست نامه ها و ویدیوهای آموزشی	 
آموزش آموزگاران	 

حمله روانی

 تاکتیک های مقابله ای که به دنبال تضعیف یک حریف هستند، در مقاومت مدنی امری عادی خواهد بود. فهرست کالسیک 
روش های شارپ شامل حرکات خشن دست و صورت، مستندهای نمایشی، گفتار و نوشتار پرتحرک، برهنگی، تمسخر و 
ایجاد آسیب روانی ژرف یا پریشانی گذرا را دارند. پیروان عدم خشونت گاندی  شایعات است. این تاکتیک ها قدرت بالقوهً 
معموال معتقدند این روش ها، همراه با پنهان کاری و تخریب اموال، برای دیگران زیان بار و برای موفقیت در مبارزات بی 
حاصل و سترون است. ویلسون )2017( با وجود یا عدم وجود "اخالق حقوق بشر" در مبارزات عدم خشونت شرورانه و 
نابکارانه تفاوت قائل شد. این اخالق بر بنیاد چهار اصل عدم تبعیض )"رفتار برابر با دیگران"(؛ عدم سرکوب )"اهدافی که 
حقوق سیاسی و خودمختاری سیاسی را برای همه پیش می برد"(؛ عدم بهره برداری )"همبستگی با افراد تحت آزار و اذیت، 
ارائهً کمک متقابل و ارتباط با گروه های گوناگون جامعه برای ایجاد تفاهم و اعتماد مشترک"(؛ و ابزارهای غیر خشونت آمیز 

است )"اعمالی که دیگران را تهدید نمی کنند یا آسیب جسمی نمی زنند."( 

از این معیارهای حقوق بشری می توان برای تعیین اینکه چه روشی ممکن در گروه اقدامات عدم خشونت قرار بگیرد و آیا 
اهداف یا عواملی که چنین روش هایی را در نظر گرفته اند، اخالقیات منفی یا شرورانه ای دارند یا خیر، استفاده کرد )اخالق 
ضد حقوق بشر(. این امر می تواند به شما کمک کند تا مشخص کنید آیا آنها بخشی از یک جنبش مقاومت مدنی واقعی بوده اند 

یا نه.
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اقدامات به ظاهر بدون هدف استراتژیک
در  گفتاری  ارتباطات  و  بمثل(  مقابله  یا  لباس رسمی  پوشیدن  )مانند  اجتماعی  تنظیم هنجارهای  اعمال  از   )2015( ویتناگن 
کارزارهای عدم خشونت )مثال، گوش دادن فعال به یک مخالف( می نویسد – اعمالی که برای عادی سازی اقدامات بدون 
خشونت در جوامع خشن و سرکوب گر مهم است. این کار ترجیحی و فرهنگی در جستجوی وضع هنجارهای حاشیه ای به 
عنوان رفتارهای معمول بدون اهداف راهبردی خاص است، که می تواند به زمینه بستگی داشته باشد. ما این پرسش ها را باز 

می گذاریم، هرچند این تک نگاری چنین اقداماتی را در دسته بندی روش های عدم خشونت لحاظ نمی کند.

در نتیجه، اینک بسیاری از اقدامات در مبارزات مقاومت مدنی به عنوان تاکتیک های عدم خشونت دسته بندی نمی شوند زیرا 
بحث چشمگیری دربارهً عملکرد آنها، پیوند میان اهداف و ابزار آنها، ماهیت منازعه و خشونت و نقش ارتباطات و گفتگو وجود 
دارد. تعیین اینکه آیا چنین اقداماتی می توانند یا باید بخشی از کارنامهً مقاومت مدنی باشند، از حوصلهً این تک نگاری بیرون 
است. با این حال، به جای اینکه این دیدگاه های گوناگون تاکتیک ها را نشانهً ضعف یا گنگ بودن در مطالعهً مقاومت مدنی 
بدون خشونت ببینیم، باید گوناگونی در اقدامات خالقانه و بحث های پیرامونی را به عنوان نشانهً از سرزندگی و گستردگی این 

حوزه تفسیر کنیم.
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فصل هفتم: یادداشت های کلیدی

این تک نگاری تالش کرد به سه پرسش بنیادین پاسخ دهد:

جین شارپ چه تاکتیک های مقاومت مدنی را از قید قلم گذاشت و از سال 1973 تاکنون چه روش های جدیدی . 	
برای مقاومت مدنی پدید  آمده یا شناسایی شده است؟ در پاسخ، این تک نگاری خوانندگان را با یک پایگاه 
داده های جدید و مرتبا به روز شده با بیش از 300 روش مقاومت عدم خشونت آشنا می کند )به پیوست جهانی 

تاکتیک های بدون خشونت مراجعه کنید(؛ 
 چه دسته بندی جدیدی از تاکتیک ها می تواند برای ثبت این حوزه  سترگ فعالیت انسانی سودمند باشد؟ در . 	

پاسخ، این تک نگاری بربنیاد دسته  بندی جین شارپ، دسته  بندی های موجود دیگر را بررسی می کند و 
چارچوب پالوده  خود را ارائه می کند )در جدول های 1 و 4 موجود است(؛ 

 این دانش جدید – تاکتیک ها و دسته بندی ها   چگونه می تواند برای تمرین کنندگان و دانشمندان مقاومت . 	
مدنی و نیز برای کسانی که مایل به کمک به جنبش های عدم خشونت دارند، سودمند باشد؟ پاسخ این پرسش 

با جزئیات بیشتر در نمودارهای زیر آورده شده است.

یادداشت هایی برای کنشگران

نخست، این مطالعه به وضوح نشان میدهد که روش های عدم خشونت بیش از چیزی است که قبال مستند شده است. در واقع، 
نویسندهً این مطالعه، اطالعاتی را دربارهً بیش از 100 تاکتیک جدید ورای 198 روش شناسایی شدهً جین شارپ گردآوری 

کرد.

این تک نگاری تنها شمار اندکی از تاکتیک های نوین را برگزیده و توصیف کرده )23 تاکتیک( و هر یک از آنها را بر روی 
یک چارچوب جدید در جدول 4 استوار نموده است. تاکتیک های برگزیده دارای طیف گوناگونی از ویژگی ها است. این 

شاهدی بر نبوغ و خالقیت فعاالن در سراسر جهان در راستای توسعه و به کارگیری تاکتیک های نوین عدم خشونت است.

فعاالن می توانند از چارچوب این تک نگاری برای درک بهتر عملکردهای مختلف تاکتیک های عدم خشونت استفاده کنند. 
آنها همچنین می توانند از این چارچوب برای ترسیم تاکتیک های که به عنوان بخشی از فعالیت های گذشته و کنونی خود به 
کار برده اند، بهره ببرند. این چارچوب می تواند به آنها کمک کند تا جایی که اقدامات شان از نگاه تاکتیکی متنوع باشد به 
تصویرپردازی درباره شان بپردازند. همچنین کمک می کند دریابند آیا ممکن است بر یک مجموعه از تاکتیک ها تاکید بیشتری 
کنند، در حالی که به عمد یا ناخواسته دیگران را نادیده بگیرند. این موضع گیری، به نوبهً خود می تواند به فعاالن کمک کند 

تا بیاندیشند چگونه می توان تالش های خود را برای افزایش گستردگی روش های به کار رفته متعادل کرد 
و بنابراین قدرت راهبردی آنها را افزایش داد.

کارورزان نباید نتیجه بگیرند که برخی از تاکتیک ها به دلیل دسته بندی شان ارزش کم یا بیشتری دارند. فهرست نویسی روش 
های مقاومت مدنی به معنای تجویز یا مهر تأیید برای اقدامات مشخص شده در این مقاله نیست. کاربرد هر تاکتیک عدم خشونت 
باید توسط دو متغیر اصلی تعیین شود: تناسب و کارآیی. به سخن دیگر، آیا عمل "درست" یا کار مناسبی است که باید در شرایط 
معین انجام شود، و آیا آن عمل یک کنش "موثر" برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت است؟ همچنین شایان یادآوری 
است که بسیاری از تاکتیک های شناسایی شده را می توان به بیش از یک روش دسته بندی کرد. وابسته به استراتژی های 
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جنبش و زمینهً کلی کارزار، آنها همچنین می توانند تأثیرات مختلفی را برای یک جنبش داشته باشند. افزون بر آماده سازی 
تاکتیکی و انجام ماهرانه، این استراتژی ارزش تاکتیک های عدم خشونت را تعیین می کند. نقشه برداری تحلیلی تاکتیک های 
این تک نگاری به موشکافی نوعیت دسته های مختلف می پردازد و هدفش کمک به فعاالن برای ارزیابی و برنامه ریزی 

راهبردی تر است.

یادداشت هایی برای دانش پژوهان مقاومت مدنی

دسته بندی تاکتیک ها را می توان به شیوه های فراوانی انجام داد. کارشناسان راهبردی و دانشمندان علوم اجتماعی با دسته 
تاکتیک ها بر بنیاد معیارهای مختلف، از جمله پراکندگی/تمرکز، انگیزه های بازیگران، مخاطبان کنش، ابژهً  بندی دوبارهً 
هدف )اراده، بدن یا محیط(، مراحل منازعه، مسأله و دیگر موارد، دائما در حال کشف الگوها، روابط و بینش های جدید هستند. 

این تک نگاری شماری نمونه از شیوه های جدید را برای درک دو نوع اقدامات مقاومت مدنی ارائه می دهد: اجباری یا مقابله 
ای )تهدیدها و تحریم ها( از یک سو، و اقناعی یا سازنده )دادخواست ها و پاداش ها( از سوی دیگر. هر دو مهم اند. 

این تک نگاری به گونهً ویژه ای با جزئیات انگیزه های مثبت مانند دادخواست، خودداری و مداخلهً خالقانه را به بررسی می 
گیرد. این بررسی می تواند به پژوهشگران کمک کند تا ابعاد گوناگون و انواع مختلف روش های عدم خشونت را بیشتر کشف 
کنند. این تک نگاری همچنین بر عناصر اخالل گرانهً اقدامات مقاومت مدنی تأکید دارد. اقدامات بدون خشونت اجباری اغلب 
قابل دید و چشمگیر هستند )مثال، تظاهرات، اعتراض ها و اشغال ها(. از این رو، آنها ظاهرا می توانند قدرت و فشار بیشتری 
از سوی یک جنبش نسبت به اقدامات مثبت یا سازنده داشته باشند، حتی اگر ظریف تر، پنهان یا کمتر چشمگیر باشند )مثال، 
دادخواست ها، اقناع یا ایجاد نهاد جایگزین(. با این وجود این امر می تواند تأثیر ژرفی بر جهت مبارزه به بار آورد. چارچوب 
ارائه شده در این تک نگاری، برای ایجاد تعادل در میان دیگر موارد، دستهً جدیدی از اقدامات مثبت حذف همراه با خودداری 
را پیشکش می کند، که قدرتی کمتر از نمونه های ویران گر ندارد و دهه هاست مورد استفاده قرار می گیرد، ولی تاکنون مورد 

تحلیل یا مطالعه قرار نگرفته است.

پژوهشگران می توانند چارچوب ارائه شده در این تک نگاری را برای بررسی کارزارها و جنبش های عدم خشونت گسترش 
دهند. این چارچوب می تواند شامل بررسی نمونه ها، تعیین توالی، اثربخشی و مقایسهً هر دو تاکتیک های اجباری و اقناعی 
باشد و بدین ترتیب بینشی دربارهً رفتار کلی یک کارزار عدم خشونت فراهم کند. افزون بر این، در فصل ششم، این تک نگاری 
مجموعه ای از اقدامات و پویایی ها را در مبارزات مقاومت مدنی مشخص می کند که نیاز به مطالعهً بیشتر دارند )از جمله 
استفاده از خودکشی، مداخلهً روانی، تخریب دارایی، تنظیم هنجارهای اجتماعی، ایجاد آرمان شهر، ارتباطات گفتاری، مداخلهً 

طرف ثالث، و مقاومت همه روزه( تا جایگاه تحلیلی مناسب آنها در دسته بندی روش های مقاومت مدنی تعیین شود. 

برای شفاف سازی معیارهای تعریف روش ها و تاکتیک های عدم خشونت و درک ژرف تر ما از کارشیوه های بنیادین آنها، 
به پژوهش، جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل بیشتر نیاز است. چگونه باید زیرشاخه های تاکتیک های نافرمانی مدنی را 
در برابر قوانین ناعادالنه، که مجموعهً بزرگی از اقدامات غیرقانونی را تشکیل می دهند )که اشتراکات کمی با یکدیگر دارند(، 
مگر اینکه یک دولت آنها را غیرقانونی توصیف کرده باشد، توجه کنیم؟ دربارهً تاکتیک های که بسیار به زمینه بستگی دارند 
)مانند ورود فیزیکی به یک مکان ممنوع( برای یکپارچه سازی استخرها و سواحل در آفریقای جنوبی، که تکرار آنها در 
بسیاری از محیط های دیگر بعید به نظر می رسد و بنابراین توجه عینی یا التفاط چندانی از طریق یک چارچوب برای در آنها 
به سختی قابل پذیرش است، چطور؟ آیا روش نمایش بنر به دلیل تنوع تکنیک ها، مکان ها و مواد مورد استفاده و مهارت های 
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مختلف استقرار و منابع مورد نیاز هر یک، باید به چندین دسته از تاکتیک ها تقسیم شود؟ چشم انداز جنسیتی از درک تاکتیک 
های عدم خشونت چه چیزی را برای کسانی که مقاومت مدنی را مطالعه می کنند نشان می دهد؟ چندین پرسش برای مطالعه 

و روشن شدن هنوز باقی مانده است.

هدف این تک نگاری الهام بخشیدن به پژوهشگران و کارشناسان مقاومت مدنی برای ثبت اسناد تاکتیک های عدم خشونت و 
ترسیم آنها در یک چارچوب جهانی است تا بتوان به کمک آن نظم تحلیلی مشخص و سیستم سازی روشنی از نوع، ماهیت و 

تأثیر تاکتیک های عدم خشونت ارائه داد. 

یادداشت های کلیدی برای گروه های عالقه مند به پشتیبانی از جنبش های عدم خشونت

بازیگران بیرونی می توانند از این چارچوب جدید برای ارزیابی تنوع تاکتیکی یک جنبش و نحوهً توزیع اقدامات یک جنبش 
در طیف دسته های تاکتیکی استفاده کنند. این چارچوب می تواند به آنها اطالعاتی دربارهً نقاط قوت و ضعف ظرفیت سازمانی 
یک جنبش، برنامه ریزی راهبردی و نحوهً مشاهدهً یک جنبش از شرایطی که با آن روبه رو است، ارائه کند. این چارچوب، 
به نوبهً خود، می تواند به بازیگران بیرونی نکاتی دربارهً آنچه را باید در بحث با شرکت کنندگان در جنبش مورد استفاده قرار 
دهیم، و همچنین اینکه کدام ابزارها و تکنیک های بازیگران خارجی را می توان برای کمک به جنبش از نگاه طراحی و/یا 
استقرار تاکتیک های عدم خشونت استفاده کرد، ارائه دهد. سخن کوتاه، این تک نگاری یک جدول و چارچوب به روز شده 
برای درک و تجزیه و تحلیل تاکتیک های عدم خشونت ارائه می دهد. هر دسته  از تالش های بشر تا حدی ساده سازی واقعیت 
است، ولی با توجه به گستردگی مقاومت مدنی، الگوی روش های ارائه شده در این تک نگاری می تواند به یک ابزار آموزشی 
بی بدیل تبدیل شود. می توان از این اثر به عنوان جزوه ای مرجع در زمینهً تجزیه و تحلیل و درک استراتژی ها و تاکتیک 

های عدم خشونت استفاده کرد و همیشه آن را دم دست داشت و بارها و بارها به آن مراجعه کرد. 

در نتیجه، بررسی تاکتیک های مقاومت مدنی تنها یک سند یا تمرین طبقه بندی ساده نیست. مطالعهً تک تک تاکتیک های عدم 
خشونت جهانی از داستان های مقاومت مدنی را در مکان ها و زمان های مختلف فرا روی ما می گذارد. این مطالعه فهمی از 
نبوغ، پشتکار و مقاومت افراد اغلب در برابر سرکوب ارائه می دارد که نشان دهندهً تمایل به برخورد خالقانه و راهبردی در 

هنگام رهبری کا رزارهای مقاومت مدنی است.

به جای انتظار برای دهه ها امیدواریم که این تک نگاری و پایگاه داده ها و تاکتیک های عدم خشونت به همه مان امکان 
شناسایی، گردآوری و فهرست نویسی تاکتیک های نوین مقاومت مدنی را بدهد که فعاالن و سازمان دهندگان مدنی در سراسر 

جهان در تالش های مداوم شان برای حقوق، آزادی، عدالت و پایداری به کار برده اند و به کار خواهند برد. 
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پیوست
تاکتیک های جهانی عدم خشونت

این پیوست 346 تاکتیک مقاومت بدون خشونت را به معرفی میگیرد. این فهرست شامل 198 روش جین شارپ و نیز تاکتیک 
های جدید عدم خشونت است که در پایگاه داده های تاکتیک های عدم خشونت شامل اند. این پیوست همچنین دسته بندی پالوده 
شدهً همهً  روش های جدید و قدیمی عدم خشونت را به نمایش می گذارد. نظام های دسته بندی فراوانی برای  سازمان دهی 
روش های مقاومت عدم خشونت )همان گونه که در فصل سوم و چهارم آمده است( وجود دارد. تاکتیک های این پیوست به 

شکل سلسله مراتب دسته بندی ارائه شده در این تک نگاری سازمان یافته است، که در نمودار زیر نشان داده شده است. 

تاکتیک های عدم  پایگاه داده های  تاکتیک در  شناسایی واحد برای آن  تاکتیک در سمت راست هر روش به شمارهً  شمارهً 
خشونت برمیگردد. 

شماره های سرخ رنگ در داخل پرانتز، شماره های اصلی تاکتیک هستند که جین شارپ در 198 روش خود مشخص کرده 
بود.

  https://www.tactics.nonviolenceinternational.net/ : برای اطالعات بیشتر به لینک روبه رو 
مراجعه کنید

81
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حرکات و اشارات
رقص: اجرا یا شرکت در گونه ای از رقص برای نشان دادن 

ناخوشنودی/مقاومت/موافقت

307

شارهً دست: اشارات دست )توسط یک شخص یا یک گروه( که 
برای انتقال معنای مخالف به کار می رود

1
به  بازو  یا  اشارات دست  از  استفاده   :)30) اشارات گستاخانه 
پنداشته می  ناپسند  یا  شکلی که در یک جامعه خاص گستاخانه 

شود 

308

گیرند  یکدیگر را می  افراد دستان  از  بسیاری  انسانی:  زنجیرهً 
دادن  نشان  برای  ابزاری  عنوان  به  را  طوالنی  خط  یک  تا 

دهند. شکل  سیاسی  همبستگی 

2

زانو زدن: زانو زدن در اماکن نامناسب یا هنگامی که از نگاه 
نامناسب است آن  انجام  اجتماعی 

309

برای  ابزاری  مثابهً  به  رزمی  هنرهای  تمرین  رزمی:  هنرهای 
دادخواست یا  اعتراض 

3
آواز انسانی: تولید صداهای انسانی با هدف نشان دادن تایید یا 

اتحاد )مثال تشویق( یا  تایید  عدم 

310

بَنر انسانی: استفاده از بدن های انسانی برای ساختن یک تصویر 
یا نوشتن یک واژه، و معموال از باال قابل دید است

65
جمعی دسته  حرکت 

بیان  برای  بیرونی  فضای  در  شدن  جمع   :)16) شدن  جمع 
اعتراض یا ممانعت از ورود

10 

راهپیمایی (38(: گروهی از افراد که یکجا برای رسیدن به یک 
قدم میزنند   یا دادخواست  بیان اعتراض  نقطهً مشخص برای 

 4

آگاهی  افزایش  هدف  با  طوالنی  روی  پیاده  یک  روی:  پیاده 
دلیل/گروه/ یک  علیه  یا  از  حمایت  دادن  نشان  و/یا  عمومی 
قانون/... خاص؛ مسیر بسیار مهم است زیرا برای همگان قابل 

مشاهده است و احتماال آگاهی مردم را باال خواهد برد.

11

رژه (39(: مانند راهپیمایی است اما هدف اهمیت سیاسی ندارد؛ 
فقط نقطه ای برای ختم حرکت است

5
یک  حضور  با  رژه  یا  راهپیمایی  یک   :)40) دینی  مراسم 

دینی شخصیت 

6
زیارت (41(: یک پیاده روی )با حضور یک فرد یا یک گروه( 

که از اهمیت اخالقی و/یا دینی برخوردار است

عمومی های  گردهمایی 
که  اعتراضی  جلسات   :)49) اعتراض  برای  پنهانی  جلسات 
محفل  ورزشی،  رویداد  یک  )مثال،  هستند  دیگری  چیز  ظاهرا 

باشند قانونی می  پیامدهای  از  پیشگیری  دینی( و اغلب برای 
16

نمایندگی: یک نشست در یک هیأت نمایندگان با حضور طرف 
پیشنهاد یک سیاست جدید یا  بیان شکایات  به منظور  مخالف 

بیان گری/اعتراض و دادخواست
("چگونه فرد چیزی را "می گوید(

تاکتیک های بیان گری با استفاده از ابزار انسانی
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گروه البی (15(: گروهی از موکلین که استدالل شان را برای 
پارلمانی شان نمایندهً مشخص  نزد  یک موضوع خاص 

بر  مبتنی  های  داده  طریق  از  )کوریوگرافی(  زنده  “تجمع 
مردمی جنبش  هماهنگی  برای  اپلیکیشن  از  استفاده  تجمع”: 

کنند  بیان می  شان 
17

12

نگهبانی  یا  عبادت  برای  زمان  مدت  یک   :)34) بیداری  شب 
دادن به منظور قدردانی از یک شخص یا رویداد

اعالم حضور: استفاده از شبکه های رسانه های اجتماعی برای 
“اعالم حضور” در یک اعتراض و نشان دادن حمایت خویش

13

فراوان  های  راهپیمایی  راهپیمایی های جهانی هماهنگ شده: 
خاص  مسألهً  یک  به  توجه  جلب  برای  همزمان  که  المللی  بین 

راه اندازی می شوند

گردهمایی  یک   :)47 ) حمایتی  یا  اعتراضی  تجمعات 
دلیل  برای  مهم  اماکن  در  که  اعتراضی/ناخوشنودی 

اعتراض رخ می دهد )مثال در مقابل پله های دادگاه(
14

مانند تجمع اعتراضی یا حمایت است  جلسات اعتراضی (48(: 
اما در جای مناسب اتفاق می فاتد.

مناسک و سنت ها
یا  به سنت  آوردن  تاریخی: روی  یا  لباس های سنتی  پوشیدن 

تاریخ                                                               
21

عمومی  بیان  اعتراض:  نشان  به  مو  گذاشتن/تراشیدن  بلند 
سوگواری یا انتقاد از یک عمل، سیاست و غیره

یا  اخالقی  تایید  عدم  دادن  نشان   :)20) عبادت  و  پرستش 
های دینی اعتراض سیاسی از طریق کنش 

اعتراضات سرود ملی: بیان نوعی اعتراض در جریان اجرای 
ملی سرود 

کارکردهای  کردن  محکوم  برای  جادو  تمرین  جادو:  به  توسل 
یک فرد یا گروه

از مردگان بزرگداشت 
خاکسپاری  مراسم  یک  تبدیل   :)45) نمایشی  های  خاکسپاری 
به یک اعتراض، به ویژه در هنگام بزرگداشت از قربانی که 

به دست مخالفان جانش را از دست داده است.
25

سوگواری سیاسی (43(: استفاده از نمادهای سوگواری همچون 
گریه و مویه برای نشان دادن ناخوشنودی نسبت به یک سیاست، 

یا عملکرد رویداد 
27

ادای احترام در محل های خاکسپاری (46(: اعتراض در محل 
دفن شخصی که نماد یک موضوع بوده یا بر انگیزهً اعتراض 

اثرگذار بوده است
28

خاکسپاری های ساختگی (44(: برگزاری یک مراسم خاکسپاری 
ساختگی که بر فضایل و باورهای مخالفان غم و غصه میخورند

26

اجرا و نمایش
ها و طنز  نامه  ها، نمایش  استفاده از طرح   :)36) تئاتر سنتی 
و  اعتراض  و/یا  اطالعات  پخش  آگاهی،  بردن  باال  برای 

دادخواست
34

های ساختگی  ترتیب و تهیهً پاداش   :)14) پاداش های ظاهری 
بیانیه پیرامون یک موضوع ابراز یک  برای 

29

اموال  خودخواستهً  تخریب   :)23) خویشتن  امالک  تخریب 
اعتراض/دادخواست به عنوان  شخص 

35

برای  رسمی  غیر  عمومی  های  دادگاه  ظاهری:  های  دادگاه 
به  نسبت  را  افکارشان  و  احساسات  تا  معترضان  یا  قربانیان 

کنند بیان  ها  ها/کنش  سیاست 
31
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تاکتیک های بیان گری با استفاده از اشیاء

آواز و موسیقی
زدن سوت  تکنیک  یا  سوت  از  استفاده  )اشپالق(:  زدن   سوت 

برای سرو صدا کردن
52

برای زبان  بدون  آوازهایی  کاربرد   :)28) نمادین   آوازهای 
 داشتن یک تون خاص در صدا یا فرستادن یک پیام

49

تقویت باعث  که  آهنگین  سروصدا/ریتم  ایجاد  زدن:   درام 
شود خوانی/فریاد می  آوازخوانی/آهنگ 

53

 کاسروالزو: ضربه زدن به کاسه و ماهی تابه به عنوان بخشی
یا رویداد مشابه از یک راهپیمایی 

50
 ابزارهای موسیقی (36(: بیان اعتراض یا دادخواست در اماکن

ابزارهایی که تولید صدا می کنند  عمومی از طریق 
93

برای منظم  شکل  به  بوغ  از  متواتر  استفادهً  زدن:   بوغ/هارن 
ناخوشنودی دهی/ابالغ  آگاهی 

51

به  دست  فعال  یک  تجمع(:  بدون  یا  )با  نفره  یک  اعتراض 
اعتراض/دادخواستی می زند که می تواند اغلب برای تماشاچیان 

فرصت پیوستن به خود را بدهد.
36

فلش ماب/ماب های کوچک: گروهی که در یک مکان عمومی 
جمع شده و اجرایی ظاهرا ناگهانی )مثال رقص( به مدتی کوتاه 

دارد و سپس اعضای گروه پراکنده مشوند
32

پوشیدن/نشان دادن یک رنگ خاص: پوشیدن یک رنگ خاص 
و/یا  جنبش  یک  از  حمایت  بیان  برای  مشخص  روز  یک  در 

ناخوشنودی نسبت به یک فرد یا دولت

با  اعتراض  تمسخرآمیز:  و  طنز  های  پرده  میان  از  استفاده 
استفاده از کمدی یا طنز

33

311

انصراف
افتخار/پاداش  مدال  یک  اعطای   :)53) افتخارات  از  انصراف 

به عنوان اعتراض یا دادخواست
42

خروج )51(: یک اقدام اعتراضی/دادخواست که در آن شرکت 
از یک جلسه، گردهمایی و غیره خارج میشوند کنندگان 

40

پشت گرداندن (54(: پشت کردن به یک مخالف در حین 
یا  انفرادی  شکل  به  توان  می  که  وی،  اجرای  یا  صحبت 

انجامش داد گروهی 
43

سکوت: حفظ سکوت در پاسخ به یک سخنران یا رویداد؛ اغلب 
استفاده می شود پیام محکومیت اخالقی  انتقال  برای 

41

فشار بر افراد
کاهش  هدف  با  سربازان  یا  پلیس  با  آمد  و  رفت   :)33) اخوت 

به کنش مدنی پیوستن  آنها برای  آنها و/یا تشجیع  رفتارهای 
46

بازخواست از مامورین و مقامات (31(: فعاالن مقامات را دنبال 
می کنند و به آنها حضور و تعهدشان را نسبت به موضوع یادآور 

میشوند.
44

مکان  یک  در  مقام  یک  مستقیم  تمسخر   :)32) مقامات  تمسخر 
عمومی

45
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هنرها و مواد دوبعدی
 مایش پرچم و رنگ های نمادین (18(: بیان ناخوشنودی سیاسی
های یا رنگ  آوردن/پوشیدن پرچم یک کشور  نمایش در  به   با 

نمادین، پرچم ها یا رنگ های نمادین یک گروه و غیره
56

قابل ارتباطی  مواد   :)8) ارتباطی  وسایل  دیگر  و  پوستر   بنر، 
اماکن در  معموال  که  شده  چاپ  یا  نقاشی  متن،  شکل  به   حمل 
 عمومی به نمایش در می آید و برای فرستادن یا تقویت یک پیام

 استفاده می شود
54

لبا پوشیدن  با  سیاسی  ناخوشنودی  بیان   :)19) نمادها   پوشیدن 
س ها و رنگ های نمادین و غیره

57

 نقاشی به عنوان اعتراض (26(: گرافیتی، نقاشی بر تابلوها و
غیره

55

حمایت/مخالفت دهندهً  نشان  که  استیکرهایی  نمایش   استیکر: 
هستند

62

گری  بیان  برای  چراغ  از  استفاده   :)24) نمادین  های  چراغ 
و  ها  شمع  دستی،  های  چراغ  ها،  المپ  کردن  خاموش  )مانند 

غیره به صورت گروهی(
58

 لوگوها: تهیه یا استفادهً مجدد لوگوها برای انتقال یک پیام/ثبوت
نکته  یک 

 نمایش پورتره ها (25(: نمایش پورتره ها در یک مکان عمومی
اغلب با شب بیداری یا یک رویداد مشابه

63 59
نشان حمایت/مخالفت به  ها  دکمه  نمایش  ها:  دکمه 

224
 کومیک: کومیک هایی که انتقاد/تمسخر/توجه را به افراد، گروه

ها، یا شرکت ها یا موضوعات خاص جلب می کنند
دادن نشان  برای  بر چهره  نقاشی  از  استفاده  بر چهره:   نقاشی 

 یا رساندن یک پیام یا یک نکته
312

هنرها و مواد سه بعدی
وسایل گریم: استفاده از وسایل گریم برای افزودن خالقیت و/

یا تاکید بر دلیل یا علت یک اعتراض

68

 تظاهرات توسط خودرو: مانند یک راهپیمایی یا رژه اما در آن
پایین میرانند با سرعت  نقلیه شان را  کنندگان وسایل  شرکت 

8

به موضوع لباس های سنتی مرتبط  پوشیدن   لباس های سنتی: 
توجه  جهت جلب 

69

عنوان به  کشاورزی(  مواد  دیگر  )یا  غذا  های  مانده   ته 
اعتراض/ عنوان  به  غذا  های  مانده  ته  از  استفاده  اعتراض: 

دادخواست
38

یک به  توجه  جلب  برای  طلسم  نشان  به  پوشیدن  لباس   طلسم: 
له مسأ

70

خاصی نماد  که  شیء  یک  ارسال   :)21) نمادین  اقالم   ارسال 
است برای بیان اعتراض

بزرگ جهت  مسأله  یک  بر  تاکید  برای  مجسمه  تولید   مجسمه: 
برای یا  اعتراض  علت  به  مربوط  تکریم یک شخص  یا   داشت 
 نشان دادن اعتراض نسبت به یک نکته و/یا فریاد برآوردن بر

مخالف یک 
71

 انتقال اشیای نمادین )21(: قرار دادن اشیای مهم در برابر یک
 مخالف

66



80

نقلیه  تغییر شکل وسایل  بعدی:  دو و سه  هنر  با  نقلیه،  وسایل 
)به شمول بالون، هواپیما و غیره( به مکانیزم های سیال ارسال 

یا آگاهی دهی پیام 
72

برای عروسک(  )نمایش  ها  عروسک  از  استفاده   عروسک: 
گروه/افراد/ یک  از  انتقاد  یا  مخالفان  تمسخر  پیام،  یک  ارسال 

خاص مسأله 
67

الکترونیک ارتباطات  ابزارهای  از  با استفاده  بیان گری  تاکتیک های 

ثبت و توزیع خبرهای مربوط به عدم خشونت
تصویر  یک  نشر  اجتماعی:  های  رسانه  در  تصویری  کارزار 
عکس  تغییر  )مانند  اجتماعی  های  رسانه  طریق  از  خاص 

پروفایل(
75

 پخش زنده: پخش زندهً یک رویداد، حادثه یا اعتراض
73

حاوی  دیجیتال  های  بایگانی  کامل  نشر  ها:  داده  پایگاه  نشر 
افزایش  و/یا  مردم  به  دهی  آگاهی  برای  شده  بندی  دسته  مواد 

آگاهی 
313

دهندهً  نشان  که  کوتاه  ویدیوی  یک  کوتاه:  دیجیتال  ویدیوی 
موضوعی است که مردم برای/علیه آن اعتراض می کنند

گذاری جمعی اطالعات اشتراک 
 اپلیکیشن های به اشتراک گذاری فایل های دیجیتال: به اشتراک

گذاری فایل ها به صورت همتا به همتا
78

پنهان و مکرر مقامات توسط شهروندان نظارت  خودنظارتی: 
76

نقشه معموال  نقشه،  از  استفاده  گری:  کنشی  نقشه  و  ها   نقشه 
های دیجیتال، برای به اشتراک گذاری جمعی داده ها یا اطالعات

77

دیجیتال آنالین  محتویات  تولید 
 هنر ویدیو و صوت دیجیتال: استفاده از اشکال رسانه ای مانند
 ویدیو، عکس، عکس هنری، هنر دیجیتال، انیمیشن، و ویدیوهای

اعتراض/دادخواست برای  خاموش 
81

 وبالگ نویسی/نویسندگی/نظردهی/تویت نویسی: تولید محتوای
 آنالین نوشتاری که به یک موضوع خاص توجه می کند، و در
 شرایطی که صحبت از محتوا یا بیان آن شخصا بسیار خطرناک

بود باشد، سودمند خواهد 
80

از انتقاد  برای  که  دیجیتال  های  بازی  دیجیتال:  های   بازی 
 مخالفین و افکارشان استفاده می شود تا یک رفتار یا نهاد جدید

به دست معرفی گرفته شود
314

یا خیالی اطالعات غلط 
های  فورم  یا  اسناد  تولید  دولتی(:  های  )فورم  ساختگی  اسناد 

استفادهً مردمی برای  دولتی 
نوعی تولید  جعلی:  ویدیوهای  و  ها  وبسایت  ها،  هویت   تولید 
 از اطالعات جعلی یا غلط که هدفش تمسخر مخالفان و/یا شگفت

زده کردن مردم است
82

با  مبارزه  برای  بتوان  که  جعلی  پول  تولید  تعمدی:  جعلی  پول 
فساد و آگاهی دهی دربارهً مسأله و غیره استفاده کرد

85

 مستندهای ساختگی: یک مستند که از طنز و تقلید برای تمسخر
استفاده می کند یا یک مسأله  مخالف 

83



81

جمعی کنش 
ربودن، پست  بدون خشونت:  اجتماعی  ربودن در رسانه های 
کردن، در معرض قرار دادن و/یا غیرفعال ساختن حساب های 

اجتماعی یک مخالف کاربری رسانه های 

پیام از  استفاده  اجتماعی:   پیامک/ایمیل/بم گذاری  رسانه های 
به شکل پیام  ارسال  برای  اجتماعی  یا رسانه های  ایمیل   متنی، 

جمعی برای یک هدف مشخص

های  رسانه  از  استفاده  اجتماعی:  های  رسانه  های”  “چالش 
به  کنش  یک  انجام  جهت  دیگران  خواندن  فرا  برای  اجتماعی 

جمعی شکل 

گذاری  ک  اشترا  دوباره،  پست  ریتویت،  اطالعات،  ارسال 
اطالعات: به اشتراک گذاری اطالعات و آگاهی دهی از طریق 

پیام یا دیگر سیسستم های ارسال  رسانه های اجتماعی 

یافتن برای  تولید  یک  جمعی  دسته  مرور  تولید:  مرور   ربودن 
اثر یا مثبت  نقاط منفی 

316

های  رسانه  در  هشتگ  ویژگی  از  استفاده  از هشتگ:  استفاده 
اجتماعی برای جلب توجه به یک مسأله یا رویداد )#(

نتایج  تغییر  اینترنتی:  ماشین های جستجوی  باالی  تاثیرگذاری 
برای یک موضوع/شخص خاص یک ماشین جستجو 

Bombing82
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تاکتیک های بیان گری با استفاده از زبان انسان

 پخش جزوه های عدم رضایت )9(: پخش مواد نوشتاری برای
مخالفت یا  ناخوشنودی  بیان 

برای روشی  عنوان  به  آهنگ  از  استفاده   :)37( خواندن   آواز 
 بیان یک دیدگاه خاص یا دور کردن توجه به سخنرانی مخالف

48

 روزنامه ها و ژورنال ها (10(: بیان ناخوشنودی یا مخالفت از
طریق مقاله های روزنامه ها، ژورنال ها یا دیگر نشرات

103

یک  تغییر  غیره:  و  موسیقی  متن  ها/ویراست  روایت  تغییر 
اینکه  از  مثالی  دادن  نشان  برای  موجود  متن  آهنگ،  روایت، 
چگونه اصل یک روایت/آهنگ/متن نادرست، گمراه کننده و یا 

آمیز بوده است.  توهین 
 سخنرانی های عمومی (1(: سخنرانی های آماده یا فی البداهه
   که به عنوان مخالفت، اعتراض، حمایت یا غیره ارائه می شود

104

یک  پیرامون  کنندگان  شرکت  آموزش   :)50) تدریس  جلسهً 
دیدگاه های  گوناگونی  تا  به سخنرانان  دادن  اجازه  با  موضوع 
به  موضوع  گسترهً  یا  زمانی  محدودیت   بدون  و  کنند  بیان  را 
بحث بپردازند و مخاطبان را تشویق به مشارکت کنند؛ این روش 

در طول جنگ ویتنام رایج بود
92

با تکرار واژه ها و صداها آهنگین  فریاد گروهی   آوازخوانی: 
با یا بدون یک ملودی

106

تماس و پاسخ: آوازخوانی ها یا شعارهایی که با پاسخ شنوندگان 
میگردد مشخص 

105
 تماس تلفنی/راهپیمای تلفنی: برقراری تماس های تلفنی فراوان

یا شخصیت با یک مقام 
108

 نوشتن بر آسمان یا زمین )12(: نوشتن پیام  در آسمان یا زمین
تا از فاصلهً دور قابل دید باشد

94
با به مثابهً روشی برای مبارزه  یا خواندن شعر  سرودن   شعر: 

بلند کردن آواز جمعیت خاموش خشونت و 
 شعار، کاریکاتور و نماد )7(: پیام ها یا نمادهای ساده به شکل
ترسیم پا،  و  دست  حرکت  با  نمایشی،  چاپی،  نقاشی،   نوشتار، 

 شده، گفتاری و غیره
95

 میکروفون مردمی: استفاده از یک گروه بزرگ مردمی برای
پیام )شبیه تماس و پیام به واسطهً فریاد زدن همان   تقویت یک 

)پاسخ
110

 نامه های مخالفت یا حمایت )2(: نامه های امضاء شده توسط
 افراد و/یا سازمان ها که موقف شان را در برابر یک موضوع

میدارند بیان 
96

ایجاد زبان رمزآلود برای پیشگیری از  زبان رمزگذاری شده: 
سانسور

111

اعالمیه های سازمان ها و نهادها )3(: بیانیه هایی که نه تنها 
یک دیدگاه را بیان می کنند بلکه مرتکب عمل اشتباه را سرزش 

می کنند و/یا گویای قصد انجام یک عمل است
97

 زبان خشن/متخلفانه: سوگند خوردن یا استفاده از زبان توهین
 آمیز برای نشان دادن یک نکته یا اجازه ندادن برای صحبت به

لفان  مخا
112

عموم برای  ای  بیانیه   :)4( شده  امضاء  عمومی  های   بیانیه 
مردم که افراد و/یا سازمان  ها به امضاء می رسانند

98

بلند با صدای  آزار خیابانی  به  پاسخ   : آزار خیابانی  با   مبارزه 
جهت جلب توجه مردم به آزار جنسی

اعالمیه های کیفرخواست و قصد )5(: بیانیه هایی که به جای 
اظهار محض، یک قصد را بیان می کنند

99



83

افشای طریق  از  بزرگ  جرایم  دربارهً  صحبت   خودافشاگری: 
شخصی شکایات 

319

دادخواست های گروهی )6(: درخواست های نوشتاری با یک 
هدف خاص که افراد زیادی آن را به امضاء میرسانند

100

به که  نوشتاری  آموزشی  مواد   :)9( ناخوشنودی  ادبیات   چاپ 
دارند ارتباط  استراتژی های مقاومت مدنی 

346

آگهی های نوشتاری عمومی: آگهی هایی که گویای یک خدمات 
را  مشخص  مسألهً  یک  یا  کنند  می  ارسال  را  پیام  یک  هستند، 

سازند می  برجسته 
101

Counter cat-calling83

Lysistratic nonaction84

کنش های حذف
عدم همکاری: کنش های اجباری

(چگونه کسی کاری را انجام ندهد(
اجتماعی همکاری  عدم 

افراد/سازمان ها از  پرهیز 
 طرد )58(: طرد فرد از شرکت در برنامه ها، مراسم و مناسک

دینی
116

 بایکوت اجتماعی )55(: رد مشارکت و همکاری با یک شخص
خاص یا گروهی از اشخاص

113

تا مشخص  دین  یک  در  دینی  خدمات  تعلیق   :)59(  ممنوعیت 
آید یا اجتماعی در آن به میان   هنگامی که تغییر سیاسی 

117

 بایکوت اجتماعی گزینشی )56(: رد مشارکت در نوع خاصی
از رفتار اجتماعی در پیوند با یک شخص یا گروه اشخاص

که هنگامی  تا  جنسی  رابطهً  رد   :  82)57( جنسی  رابطهً   رد 
خواسته ها برآورده شوند

115
با رویدادهای اجتماعی، لباس های سنتی و نهادها عدم همکاری 

 دوری از نهادهای اجتماعی )64(: پرهیز یا دوری از مشارکت
نهادهای مشخص در 

121

 تعلیق فعالیت های اجتماعی و ورزشی )60(: برگزار نکردن
 یا عدم شرکت در فعالیت های اجتماعی

118

انکار وعده ها و سوگندها: زیر قول ها و وعده  ها زدن خاص انواع  در  حضور  عدم   :)61( اجتماعی  امور   بایکوت 
اجتماعی  رویدادهای 

119

اعتصاب دانشجویی )62(: نرفتن به کالس درس
خودداری و دوری از نظام اجتماعی

 پناهگاه )68(: فرار به جایی که نتوان فرد را به دلیل محدودیت
یا اجتماعی حذف نمود قانونی، اخالقی  های دینی، 

نه اما  منظم،  شکل  به  خانه  در  ماندن   :)65( خانه  در   ماندن 
 همیشه، در جریان ساعات کاری

124



84

بایکوت اقتصادی:  همکاری  عدم 
کنندگان مصرف  اقدامات 

 رد اجاره )75(: رد اجارهً یک ساختمان یا زمین برای اعتراض
نسبت به مالک یا صاحب آن

134

اقالم برخی  کننده  مصرف   :)71( کنندگان  مصرف   بایکوت 
خاص یا گروهی از اقالم را نمی خرد

130
 بایکوت ملی مصرف کنندگان )76(: بایکوتی که تمام یک ملت
 را در بر می گیرد و نیز محصوالتی که در آن کشور تولید می

شوند
135

 عدم مصرف اجناس بایکوت شده )72(: رد استفاده از مصرف
اجناس بایکوت شده که فرد قبال می خریده است

131

اجناس/ بایکوت   :)77( کنندگان  مصرف  المللی  بین  بایکوت 
خدمات یک کشور از طرف چندین کشور

136

های لذت  از  کشیدن  دست   :)73( اقتصادی  ریاضت   سیاست 
دنیوی یا به دالیل نمادین یا به عنوان یک بایکوت

132
 احتکار سکه: تالش برای مصرف نکردن شکل خاصی از واحد

پولی به امید اینکه حجم بزرگی از پول نقد از گردش بیافتد
321

رد پرداخت اجاره )74(: نپرداختن اجارهً مالک یک زمین/خانه
133

کنندگان تولید  و  کارگران  اقدامات 
یا  تامینات  از  استفاده  کارگران   :)78 ( کارگران  بایکوت 
ابزارهایی را که تحت شرایط خاص تولید شده اند، نفی می کنند

یا فروش  از  دست  تولیدکنندگان،   :)79( تولیدکنندگان   بایکوت 
برمیدارند تولیدات شان  ارائهً 

137

)واسطه ها( کاران  اقدامات کمیسیون 
انتقال ها  واسطه   :)80( کنندگان و واسطه ها   بایکوت عرضه 

و پردازش یک محصول خاص را نفی می کنند
138

اقدامات مالکان و مسووالن
خدمات  ارائهً  و  تولید  سازمان   :)84 ( صنعتی  همکاری  رد 

کند  نفی می  برای مخالف  را  اقتصادی/تخنیکی 

142

بایکوت بازرگانان )81(: خرده فروشان فروش، خرید یا ارائهً 
یک جنس خاص را نفی می کنند

139

 ناپدید شدن جمعی )69(: ترک موقت یک مکان از طرف یک
 جمعیت

128

 عدم همکاری شخصی کامل )66(: رد کامل زندانی برای انجام
تکان حتی  یا  نوشیدن  خوردن،  غذا  شمول  به  اقدام  گونه   هر 

خوردن

125 
مهاجرت خودخواسته از یک مکان حجرت اعتراضی )70(: 

129

 جنگ” کارگران )67(: کارگران دست از کار می کشند و به”
خانه میروند اما خواسته های شان را هنوز بیان نکرده اند

126

شهر خیالی: بخش های بزرگی از جمعیت به جای رفتن به کار 
یا درس، در خانه میمانند.

320



85

فروشان  خرده  یا  تاجران   :)85( تاجران  عمومی”  “اعتراض 
اقتصادی  گردش  انسداد  یا  رکود  برای  را  شان  های  تجارت 

ند میبند

143

رد اجاره یا فروش ملک )82(: رد مالک یک ملک از به کرایه 
دادن یا فروش ملک به اشخاص یا گروه های خاص

140

می را  کار  محیط  موقتا  کارفرما   :)83( کارخانه  کردن   تعطیل 
بیاورد تا باالی کارمندان فشار  بندد 

131

مالی منابع  دارندگان  اقدامات 
قطع اعتبارات و وجوه )89(: قطع منابع مالی مخالفان 

147

پایان دادن به همکاری مالی برداشت سپرده های بانکی: 
144

رد درآمد )90(: معموال رد پرداخت هزینه ها به دولت )مانند 
هزینهً مجوز( یا  مالیه 

148

رد پرداخت هزینه ها، بدهی ها و ارزیابی ها )87(: نپرداختن 
یا  اعتراض  عنوان  به  دیگران  و  دولت  نهاد،  یک  به  پول 

دادخواست

145
آنها عملکرد  که  هایی  شرکت  سازمانی  تفکیک   واپس ستانی: 

اعتراض است  قابل 

323

رد پرداخت بدهی ها یا سود )88(: عدم پرداخت بدهی
146

اقدامات دولت ها
یک  خرید  اجازهً  دولت   :)95( المللی  بین  خریداران  تحریم 

محصول را از یک کشور نمیدهد
152

درون در  را  مخالف  یا  نهاد  یک  دولت   :)92( داخلی   تحریم 
کند می  تحریم   مرزهایش 

150
فروشندگان تحریم  از  ترکیبی   :)96( المللی  بین  تجارت   تحریم 

بین المللی تحریم خریداران  المللی و  بین 
153

با شرکت از تجارت  ممانعت  تاجران )93(:   بلک لیست کردن 
 ها یا افراد خاص

150
فروش یک اجازهً  دولت   :)94) المللی  بین  فروشندگان   تحریم 

 محصول به یک کشور خاص را نمیدهد
151

نمادین اعتصابات 
طرد )58(: طرد فرد از شرکت در برنامه ها، مراسم و مناسک 

دینی
116

اعتصاب اعتراضی )97(: اعتصاب به مدت مشخص )به جای 
نیل به یک هدف خاص( با هدف ارائهً یک بیانیه

154

کشاورزی اعتصابات 
پیاده روی سریع )اعتصاب برق آسا( )98(: اعتصابات کوتاه 
بیشتر  رسمی  اعتصابات  که  هنگامی  نشده  ریزی  برنامه  و 

میباشند عملی  غیر  یا  غیرقانونی 
155

اعتصاب کشاورز )99(: کشاورزان همکاری با صاحبان زمین 
را رد می کنند

156

اعتصابات اقتصادی:  همکاری  عدم 



86

یک  اعضای  طرف  از  اعتصاب   :)104( ای  حرفه  اعتصاب 
حرفهً خاص 

161

برده ها و  رد  انجام کارهای طاقت رسا )101(:  از  خودداری 
کارگران اجباری به کار

که  ایالت  سطح  در  اعتصاب  یک  ایالت:  سطح  در  اعتصابات 
شامل رد رفتن به مدرسه، رفتن به سر کار، مغازه های باز و 

است. غیره 

324 

اعتصاب زندانیان )102(: رد زندانیان برای مشارکت در کار

159

 اعتصاب پیشه وران )103(: اعتصاب کارگران عین یک پیشه
که معموال پای اتحادیهً آن نیز به میان کشیده می شود

160
عمومی صنعتی  اعتصابات 

اعتصاب برای همدردی )107(: اتحادیه هایی که یک مسأله به 
آنها ارتباط ندارد نیز برای همبستگی دست به اعتصاب میزنند

164

در  شرکت  یک  کارمندان  تمام   :)105 ( تشکیالتی  اعتصاب 
کنند می  اشتراک  اعتصاب 

162

صنعت یا  محل  یک  کارگران  تمام   :)106( صنعتی   اعتصاب 
 خاص در اعتصاب شرکت می کنند

163

محدود اعتصابات 
“خود را به مریضی زدن” )112(: شمار بزرگی از کارگران 

اند  وانمود می کنند مریض شده 
169

اعتصاب مفصل )108(: اعتصاب سازمان یافته که در آن تعداد 
کشند،  می  کار  از  دست  مشخص  زمان  یک  در  که  کارگرانی 

یابد افزایش می 
165

کارمندان استعفای گستردهً   :)113( استعفاء  با  اعتراض 

170

 اعتراض اتحادیه ها )109(: اتحادیه ها در یک زمان علیه یک
کنند اعتراض می  شرکت 

166
اعتراض محدود )114(: کارگران حجم خاصی از کار )اضافه 

کار یا در روزهای خاص( را رد می کنند

171

نادیده برای  ناکارآمد  و  آهسته  کار   :)110( ُکندکاری   اعتراض 
کارفرما گرفتن 

را خاص  وظایف  انجام  کارگران   :)115( گزینشی   اعتصاب 
یا سیاسی رد می کنند معموال به دلیل تردیدهای اخالقی 

172

دقیق پیگیری   :)111( کار  قانون  در  تغییر  خواهان   اعتصاب 
 همهً قوانین و مقررات یک کار بدون تالش اضافی جهت پایین

آوردن موثریت کار
168

صنعت چندین  اعتصاب 
و  ها  حرفه  کارگران  که  اعتصابی   :)117( عمومی  اعتصاب 
رکود  یک  تا  دهند  می  انجام  منطقه  یک  در  مختلف  صنایع 

آید به میان  اقتصادی 
174

 اعتصاب تعمیم یافته )116(: اعتصابی که ناگهان چندین صنعت
انجام می دهند اما اکثر کارگران در آن وارد نمیشوند

168



87

مشروعیت نفی 
مقاومت  تشویق  برای  های  سخنرانی  و  چاپی  متون  انتشار 
و  پردازند  می  مقام  یک  نکوهش  به  که  هایی  متن   :)122)

سرکشی را ترویج می کنند

خودداری یا بازپس گیری اتحاد سیاسی )120(: نفی به رسمیت 
یا دنبال کردن دستورهای وی شناختن اعتبار یک مقام 

177

عموم مردم حمایت از یک رهبر  نفی حمایت عمومی )121(: 
یا چهرهً دولتی نفی می کنند

با دولت عدم همکاری شهروندان 
 بایکوت سازمان های تحت حمایت دولت: نفی تعامل یا همکاری

با نهادهایی که با دولت همکاری دارند
185

 بایکوت نهادهای قضایی )123(: رد اجرای خدمت در نهادهای
دولت  قضایی 

180

اطالعات ارائهً  نفی  قانون:  حاکمیت  نهادهای  با   نفی همکاری 
قانون یا مکانیزم های مشابه حاکمیت  پلیس، ارتش  به  یا کمک 

186

انتخابات،  یک  در  مشارکت  رد   :)124 ( انتخابات  بایکوت 
اپوزیسیون از سوی  معموال 

181

 جابه جایی عالیم و مکان نماهای شخصی )130(: جابه جایی
هدف به  اما  کنند  می  کمک  مسیریابی  به  که  عالیمی  تغییر   یا 

مقامات برای  تاخیر  ایجاد  یا  تغییر مسیر 
187

 بایکوت اشتغال در دولت )125(: نفی انجام الزامات یک پست
 دولتی
182

شناختن  به رسمیت  نفی   :)131( انتصابی  مقامات  پذیرش  نفی 
قدرت یک مقام و پاسخ دادن به عدم همکاری در وقتی که تالش 

به انجام وظایف شان دارد. 
188

:)125( نهادها  سایر  و  دولتی  نهادهای  ها،  ریاست   بایکوت 
یا سازمان مشابه با یک نهاد دولتی  یا همکاری  نفی تعامل 

183

خودداری از قبول  خودداری انحالل نهادهای موجود )132(: 
اوامر دولتی برای انحالل یک نهاد یا سازمان 

189

گستردهً خروج   :)127( دولتی  آموزشی  نهادهای  از    خروج 
 فرزندان یک فرد از رفتن به مدارس دولتی

184
امتناع از یک جلسه یا جلسه برای پراکنده شدن )137(: تداوم 

تجمع پس از اینکه یک مقام دستور به ترک تجمع را داد
194

 ابراز عدم تمایل و کار با تاخیر )133(: فرمان برداری با بی
میلی یا آهسته برای تاخیر در روند کار

190

تحصن )138(: تحصن و نفی ترک یک مکان

195

نافرمانی  :)134( مستقیم  نظارت  نبود  زمان  در   نافرمانی 
یا آمر حضور ندارد هنگامی که هیچ مقام 

191

اقتصادی همکاری  عدم 

اقتصادی تعطیلی  و  اعتصابات  از  ترکیبی 
تعطیلی موقت اقتصادی: اعتصاب عمومی و اعتصاب عمومی 

تاجران 

176

اعتصاب عمومی سرتاسری )118(: پرهیز داوطلبانه از فعالیت 
اقتصادی به مدت طوالنی به مثابهً یک ژست نمادین

175



88

عدم همکاری به هنگام خدمت اجباری و تبعید )139(: نوعی 
اعتراض آگاهانه – نفی نام نویسی یا حاضر شدن برای خدمت 

اجباری یا رد آن.

 نافرمانی همگانی )135(: نفی همگانی از پیروی از قوانین و
 مقررات به شکلی که آشکار و واضح نباشد

192
غیر جعلی  های  هویت  از  استفاده  و  کردن  فرار  شدن،   مخفی 
 قانونی )140(: فرار کردن یا پنهان کردن هویت شخص برای

فرار از پیگرد قانونی یا اعتراض به یک سیاست دولت
197

قانون با  همخوان  ظاهرا  که  اقدامی   :)136( پنهان   نافرمانی 
است اما در واقع این چنین نیست

193

دولت کارمندان  اقدامات 
کارگزاران  یا  عناصر  با  همکاری  عدم  و  آگاهانه  کارایی  عدم 
اجرایی )147(: فرمان برداری اندک از پلیس یا نهادهای مشابه 

قانون حاکمیت 

روند  در  مشارکت  دولت  مقننه  قوه  اعضای  قانونی:  انسداد 
در رسیدن  تاخیر  با  )مثال  اعتراض  عنوان  به  را  قانون گزاری 

به حد نصاب( نفی می کنند
122

تمرد و شورش )148(: فرمان برداری آشکار و ناآشکار توسط 
قانون حاکمیت  ماموران 

204

دولتی  های  هدف  تحقق  به  کمک  مورد  در  گزینشی  خودداری 
(142(: نفی کارمندان دولت از انجام اوامر مشخص

198
با سایر  توقف حمایت و همکاری  ادارات:  میان  عدم همکاری 

دولتی های  ها/نهادها/ریاست  وزارت 
205

 :)143( اطالعات  انتقال  و  دهی  فرمان  خطوط  کردن  مسدود 
مداخله آگاهانه در خطوط فرمان دهی و ارتباطات 

199
از  امتناع   :)145( عمومی  اجرایی  و  اداری  همکاری  عدم 
همکاری با یک رژیم، که در آن معموال کسی که به تازگی از 
قدرت  به  دولت  کارمندان  اکثریت  توسط  و  نامشروع  های  راه 

است رسیده 
201

غیر کار   :)144( کارها  در  مانع  ایجاد  و  انداختن  تعویق   به 
موثر برای تاخیر در کارهای دولتی

سایر  و  ها  دادستان  قضات،   :)146( قضایی  همکاری  عدم 
میورزند امتناع  اوامرشان  انجام  از  نهادهای قضایی  کارمندان 

اقدام دولت داخلی
نهادهای با واحدهای متشکل دولتی )150(:   عدم هکاری 

دولتی محلی از مقامات مرکزی فرمان نمی برند

207

قانونی )149(: تصویب تاخیرهای شبه   طفره رفتن و 
اما باالتر دولتی می شوند،    قوانینی که مانع دستورات مقامات 

ندارند قوانین تضاد  آن  با  مستقیما 

206 



89

المللی بین  اقدامات دولتی در سطح 

یک با  روابط  به  دادن  پایان   :)154( دیپلماتیک  روابط   قطع 
دیگر  کشور 

211

های نمایندگانی  سایر  و  دیپلماتیک  کادر  در  تغییرات   آوردن 
 سیاسی و اقتصادی )151(: تغییر کارمندان/تشکیالت دیپلماتیک
 برای نشان دادن مخالفت با سیاست های یا اقدامات دولت خارجی

208

مثبت اقدامات  پرهیز: 
(چگونه فرد کاری را انجام ندهد(

 پرهیز فعال از اقدام برنامه ریزی شده: با اقدامی تهدیدآمیز به
طور معمول برای پاداش دادن به مخالفان انجام می شود

217

اقدامی کنند،  می  متوقف  را  اقدام  یک  موقتا  معترضان   تعلیق: 
که معموال برای پاداش دادن به مخالف انجام می شود

215
 توقف: معترضان یک اقدام را ختم می کنند، اقدامی که معموال

 برای پاداش به مخالف انجام می شود
216

یک ترک   :)155( المللی  بین  های  سازمان  در  عضویت   لغو 
المللی بین   گروه 

212

 تاخیر انداختن و لغو اقدامات و رخدادهای دیپلماتیک )152(:
با دادن مخالفت  نشان  برای  برنامه ریزی شده   لغو رویدادهای 

 یک دولت خارجی
209

 خودداری از عضویت در نهادهای بین المللی )156(: رد دعوت
المللی بین  به یک گروه  پیوستن  به 

213

 خودداری از شناسایی دیپلماتیک )153(: امتناع از به رسمیت
دولت یک کشور شناختن مشروعیت 

210
اخراج  :)157( المللی  بین  از سازمان های   اخراج یک عضو 

یک دولت از یک سازمان بین المللی
214
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روانی مداخله 
با معنوی  آمادگی  با  همراه  روزه  )159ج(:  ساتیاگراها   روزهً 

مخالف تغییر  هدف 

221

مکان یک  در  لباس  درآوردن   :)22( برهنگی  با   اعتراض 
و/یا سیاسی دینی  ناخوشنودی  بیان  برای   عمومی 

30

 تحمل آزار بدون خشونت )161(: افزایش فشار و تحریک علیه
مقصران

222

به عمومی  جنسی  فعالیت  یک  در  مشارکت  جنسی:   اعتراض 
اعتراض عنوان 

37

عنوان به  خود  بدن  به  رساندن  آسیب  بدن(:  )هنر   خودزنی 
 اعتراض/دادخواست؛ یک روش عدم خشونت که بسیار مناقشه

است برانگیز 

223

ابراز نظر شخصی و بی پرده در برابر دیگران  سخن گفتن و 
 (158(: ابراز نظر شخصی در شرایط محیطی دشوار )سرما،
 گرما و غیره( برای فشار آوردن بر مخالفان تا تن به درخواست

بدهند شهروندان   های 
218

 انکار سرویس توزیع شده : ایجاد ترافیک بیش از حد در یک
به برای دسترسی  فراوان  فرستادن درخواست های  با   وبسایت 

آن

225

 روزه  برای فشار اخالقی )159الف(: روزه گرفتن برای آوردن
بر مخالف اخالقی  فشار 

219

به کنندگان  آن شرکت  نوبتی: اعتصابی که در   اعتصاب غذای 
نوبت روزه می گیرند تا مدت روزه را طوالنی تر کنند

300

اعتصاب غذا )159ب(: روزه گرفتن با قصد فشار آوردن
220

فیزیکی مداخله 
 نمایش مرگ: وانمودن کردن گروهی از مردم به مرگ در یک
 فضای عمومی؛ که اغلب برای نشان دادن پیامدهای سیاست ها،

باورها یا کنش های ویرانگر مخالفان به کار می رود
229

به ورود  برای  عمومی  نقل  و  حمل  از  پیشگیری   چسباندن: 
اشیاء به  از طریق محکم چسبیدن  ساختمان ها 

79

اقالم از  انسانی  در حصار  کنندگان  شرکت  گونه:  کتاب   موانع 
 و اجناس ساخته شده به شکل کتاب به عنوان سپر و/یا رساندن

کنند استفاده می  پیام  یک 
230

 تحصن نشسته )162(: نشستن در یک مکان جهت ایجاد ممانعت
فعالیت انجام  در  معموال  که  فضا،  به  بیشتر  دسترسی   برای 

 روزمره اخالل خواهد کرد
226

های راه  بستن  برای  کشتی  از  استفاده  کشتی:  توسط   ممانعت 
ورودی یا راه دیگر کشتی ها

231

برای ممانعت  ایجاد  خشونت:  بدون  ارتباطات  کردن   مسدود 
مخالفان تا بتوانند از فناوری دستگاه های ارتباطی استفاده کنند

227

جمع کارزار  دهندگان  سازمان   :)166( متحرک   گردهمایی 
میباشند اما در حال حرکت  میشوند 

232

 سه پایه: یک دستگاه بزرگ سه پایه مانند سه پایهً دوربین برای
ایجاد حصار و ممانعت از ورود

228

ارتکاب اقدامات 
(چگونه فرد کاری را انجام میدهد(

ارتکاب اخالل گرانه

Distributed Denial of Services )DDoS(85
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پرتاب کردن غذا: استفاده از غذا به مثابهً ابزار بدون خشونت
234

 نشستن روی درخت: بستن خود به تنهً درخت یا نشستن بر روی
اعتراض/دادخواست نشان  به  درخت 

 تخریب امالک عمومی: تخریب امالک عمومی؛ که یک روش
است عدم خشونت  برانگیز  مناقشه  بسیار 

235

 تخریب اسناد دولتی: تخریب هدفمندانه اسناد صادر شدهً دولتی
به مثابهً شکلی از اعتراض

327
گذاشتن پوشش  یا  حذف  عمومی:  امالک/هنر  گذاشتن   پوشش 
پیام مردم  عموم  دیگر  اینکه  برای  مخالفان  نمادهای  یا  ها   پیام 

نبینند را  نمادهای مخالفان  یا  ها 
329

 حمالت هوایی غیر خشونت آمیز)169(: استفاده از وسایل حمل
 و نقل هوایی برای برای انداختن اجناس یا جزوه های آموزشی

مهم
236

بزرگ، نقلیه  وسایل  از  استفاده  نقلیه:  وسایل  توسط  معبر   سد 
تراکتور، خودروهای شخصی و سایر موارد برای سد معبر

330 

غیر برای  اجسام  دیگر  یا  بدن  از  استفاده  انسدادی:   تظاهرات 
دید ساختن یک تظاهرات دیگر قابل 

237

 دلقک شورشی: شامل تمرین دلقک شدن برای تنظیم و اعتراض
سیاسی نافرمانی  یا 

331

 قرار دادن بدن میان شخص یا شی)171(: قرار دادن بدن خویش
بین یک سرباز/پلیس و یا  یا فعالیت وی،   میان شخص و هدف 
 .یک تظاهرات کننده، یا قرار دادن خود در مسیر وسیله نقلیه

238

 معلق بودن از پل ها: آویزان شدن از کنارهً پل، معموال با استفاده
از ریسمان

332

 کارشکنی غیر خشونت آمیز )172(: مسدود کردن فیزیکی یک
 فضا، ایجاد یک مانع به اندازهً کافی بزرگ برای پیشگیری از

 رفت و آمد افراد
239

یا انسداد  تاخیر،  برای  که  فیزیکی  های  کمپ  اعتراضی:   کمپ 
 پیشگیری از تمرکز بر اعتراض طرف مخالف بر پا می شوند
 )کمپ در مقابل اعتراض طرف مخالف بر پا می شود مانع دید

.)اعتراض طرف مخالف می گردد

برای شدن  باد  قابلیت  دارای  مواد  از  استفاده  باد:  قابل   مواد 
یک برای  تعاملی  عنصر  یک  افزودن  و/یا  ممانعت   انسداد، 

اعتراض

240
333

 همراهی به نشان همبستگی: حضور فیزیکی یک شخص ثالث
احتمال خشونت به اجتماع/فرد آسیب پذیر را کاهش می دهد

334

دیگر کسی  همراه  متشخص،  بالقوه  فرد،  یک  داخلی:   همراهی 
 به مکانی می رود که ممکن در معرض آسیب باشد

259

 ممانعت از پرواز یا حرکت وسایل حمل و نقل عمومی: جلوگیری
از به حرکت در آمدن هواپیما یا دیگر وسایل حمل و نقل عمومی

335

زنجیر، بند،  دست  از  استفاده  خود/دیگری:  کشیدن  زنجیر   به 
 قفل دوچرخه و غیره برای بستن یک فرد به یک شی/فرد دیگر

که در هنگام اعتراض مهم است
325

اجتماعی مداخله 
اجتماعی و  سیاسی  مسائل  دربارهً  فعال  نظر  اظهار  و   صحبت 
 (177(: سازمان دهندگان کارزار در یک گردهمایی یا رویداد
به مدت طوالنی دارند و  بیان  تا یک مسأله را  کنند   اخالل می 

بپردازند  به صحبت 
243

استفادهً  :)175( امکانات  و  تجهیزات  از  حد  از  بیش   استفاده 
 آگاهانه و بیش از حد ظرفیت یک ساختمان یا تجهیزات که منجر

به از کار افتادگی یا توقف در کار آن گردد
241

یا تعلل  ایجاد  مانند  پارلمان/سنا:  کار  در  تاخیر  یا  تعلل   ایجاد 
 تاخیر برای یک سناتور است )سخنرانی طوالنی مدت با هدف
گزاری – اما در حوزهً عمومی ایجاد تاخیر و تعلل در روند قانون

244

 تعلل )176(: مصرف کنندگان/مشتریان برای انجام کاری وقت
 بیش از معمول را سپری می کنند تا از موثریت عمل بکاهند

242
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 تئاتر غیر قابل دید: تئاتری که به دنبال به رسمیت شناخته شدن
اجرا می دیدهً همگان  برابر  در  واقعیت  به عنوان  بلکه   نیست، 

شود
254

پنهانی به گردهمایی/رویداد طرف مخالف نفوذ  نفوذ: ورود و 
245

قانون می تئاتر  مخاطب  از  که  سیاسی  تئاتر  نحوی  به   گزاری: 
اجرای در  که  احتمالی  قوانین  یا  سیاست  یک  دربارهً   خواهد 
کند ارائه  یا راهکارهایی  پیشنهادها  است،  بیان گردیده  نمایش 

255

 تئاتر چریکی )178(: شکل اخاللگرانهً تئاتر که در آن فعاالن
بینندگان را به شگفتی در می آورند مخاطبان و 

246

رسانه رویداد/شبکهً  کردن  خراب  یا  برانداختن  ربایی:   رسانه 
ای طرف مقابل به سود برنامهً خود

256

آن در  که  چریکی  نمایش  از  شکلی  انتخابات:  چریکی   نمایش 
 فرد به عنوان یک طنز اجتماعی خود را نامزد یک پست دولتی

کند می 
247

شکلی به  صحبت  یا  رویداد  یک  در  اخالل  خالقانه:   اخالل 
بفرد  منحصر 

257

 نمایش گفتگویی: نمایشی که به یک مسأله توجه می کند اما از
و کند  شرکت  نمایش  اجرای  در  خود  خواهد  می   مخاطب 

اصالحاتی در آن بیاورد
248

عمل برای  ها  رسانه  از  استفاده   :)180( بدیل  ارتباطات   نظام 
)مانند ارتباطات تک صدایی  یا  از جریان اصلی  بیرون   کردن 

زیر زمینی  )رادیوهای 
258

اما شرکت کنندگان پایگاه است  تئاتر در  مانند   تئاتر تصویری: 
شده ثبت  واقعیت  از  تصویری  که  گویی  اند،  ایستاده   همچنان 

هستند
249

 حضور محافظتی: یک گروه خود را در موقعیتی قرار می دهد
تا خطر آسیب به یک شخص دیگر را کاهش دهد

260

معنای جدید دادن  و  اثر مشهور هنری  اصالح یک   براندازی: 
 به آن که با پیام کنش گر همخوانی داشته باشد

250
 شاهد شخص ثالث: عمل کردن به عنوان شخص ثالث غیر دخیل

از طریق مشاهده و احتماال گزارش دادن رویدادهای خاص
261

پاسخ تصریح  برای  نشده  تایید  اطالعات  پخش  شایعات:   پخش 
به یک مسأله  عمومی 

251

با شخص  یک  برای  صحبت  زمینهً  ساختن  دشوار  بلند:   فریاد 
بلندتر به شکل متواتر استفاده از یک صدای به مراتب 

336

که دروغین  خبری  داستن  یک  پراکنده  و  نوشتن  دروغ:   پخش 
هدفش باوراندن آن به مردم است

252
معموال آن  در  که  واقعِی  نیت/باورهای  افشای  هویت:   اصالح 
 طرف مخالف ددمنش است؛ این افشا در برابر عموم و به شکل

است نمایشی 

253
اقتصادی مداخله 

 جعل و تقلب با انگیزه های سیاسی )185(: توزیع پول جعلی
اقتصادی آشفتگی  برای 

265 

از  شدیدتر  کارگران  و  معترضان   :)181( معکوس  اعتصاب 
کار  نیست  قرار  که  هنگامی  در  یا  کنند  می  کار  عادی  حالت 

کنند، به کار کردن شان ادامه میدهند 
263

خرید  :)186( اقتصادی  معامالت  کردن  محدود  و   پیشگیری 
 آگاهانهً اجناس خاص برای پیشگیری از دسترسی طرف مخالف

به آن اجناس
266

 اعتصاب نشسته )در محل کار( )182(: کارگران دست از کار
شان های  درخواست  که  هنگامی  تا  را  کار  محل  و  کشند   می 

برآورده نشود، ترک نمی کنند
264

 افشاگری تجاری: افراد تمرین های غیر قانونی و/یا غیر اخالقی
 بانک ها، تجارت ها، شرکت ها و غیره را علنا نشر می کنند

337

مخالف دسترسی  ممانعت/مصادرهً   :)187( ها  دارایی   تصرف 
 به حساب های بانکی، پرداخت سود، حق چاپ/حق ثبت اختراع

 یا دارایی های مشابه
267
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 اخالل در حراج زمین: پیشگیری از فروش زمین

337

برای بازار  از  بهای کمتر  به  )188(: فروش کاالیی   دامپینگ 
فشار بر رقیب یا حریف

268
سیاسی مداخله 

 نافرمانی مدنی در برابر قوانین )196(: زیر پا کردن عمدی،
نگاه از  که  مقرراتی  و  احکام  قوانین،  آمیز  مسالمت  و   آشکار 

پذیرش مجازات اخالقی خنثی هستند؛ و 
273

کنش و )ناهمخوانی  اقتصادی، سیاسی  اجتماعی،   –  افشاگری 
 رفتار(: افشا یا تغییر علنی اطالعات که باعث آسیب به شهرت

فرد می شود
269

رفتارهای تداوم  معترضان   :)197( همکاری  بدون  کار   انجام 
گزینند برمی  را  قبلی  مراتب   اداره/سلسله 

274

موجود  اداری  های  سازمان  ظرفیت  و  توان  از  بیش  استفاده 
(193(: ارائهً اطالعات بیش از حد )که ممکن مرتبط یا نامرتبط 
و  پیشرفت  کاهش  منظور  به  اداری  های  سیستم  برای  باشد( 
دیجیتال  شکل  به  را  کار  این  توان  می  امروزه  فعلی؛  کارایی 

)DDoS انجام داد )مثال، حمالت
270

 کار قانونی چریکی: ترتیب یک قضیهً قانونی به شکل قانونی،
پنهانی  معموال به یک روش 

275
قانون مقننه/شورای  پارلمان/قوهً  در  یا اخالل  متوقف   گزاری: 
 گزاری با استفاده از ابزارهای غیر قانونی کند کردن روند قانون
 یا فوق قانونی؛ اخالل اغلب از طریق فریاد زدن، آواز خواند

و شعار دادن اتفاق می افتد
339

 افشای هویت  عوامل مخفی )194(: افشای عمومی هویت یک
 مامور مخفی که ادامهً کار را برایش دشوار کند

271

 نامزدان/احزاب سیاسی طنزآمیز: ایجاد مخالفان سیاسی عجیب
 یا طنزآمیز برای منحرف کردن نامزدهای اصلی یا کشاندن آنها

دیدگاه متمرکز به سمت یک 
272

برای خودخواسته  تالش   :)195( شدن  زندانی  برای   تالش 
دستگیری و زندان شدن

340

ترجیحی سیاسی/اقدامات  مداخله 
(چگونه کسی چیزی را می سازد یا ایجاد می کند(

اجتماعی که از هنجارهای  سرپیچی   :)63( اجتماعی   نافرمانی 
 پس از نافرمانی مدنی اما بدون نقض قانونی به یک الگو تبدیل

می شود
277

 انتخابات ظاهری )17(: یک انتخابات کامال نمادین یا به شکل
خصوصی یا عمومی با هدف آموزش یا اعتراض

276

 دادگاه معکوس )160(: دادگاه هایی که در آن متهم از طریق
قانون بر عهده می گیرد،  دادستان را  نقش  بدن   کلمات و زبان 

یا سیاست مورد نظر را به محاکمه می کشد
280

جدید دولت  تاسیس   :)198( موازی  دولت  و  دوگانه   حاکمیت 
نهادهای سیاسی و تشکیالت سازمانی با   همراه 

278

 تفتیش توسط شهروندان: بازرسی ها و مصادرات غیرقانونی
انجام می دهند  که شهروندان 

241

 نافرمانی مدنی در برابر قوانین “نامشروع”: نقض آزاد و باز
ناعادالنه  قوانین 

279

اقتصادی اقدامات 
هایی تجارت  فعاالن   :)189( “بایکوت”  ای  سلیقه   پشتیبانی 
پیشرفت و دارد،  با اصول اصلی کارزارشان همخوانی   را که 

جایزه می دهند
286

آنها در  اغلب  تجارتی،  اخالل گرانهً  مناطق  سیاه:   بازارهای 
فروش اجناس غیر قانونی صورت می گیرد

107
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یک تحت  ها  تجارت  برای  فعاالن  مشروط:  مطلوب  های   وام 
 توافق نامه وام  می دهند، توافق نامه ای که بر اساس آن تجارت،
 روش ها و ایده هایی را ترویج خواهد شد که با کارزار فعاالن

دارند همخوانی 
302

 انکار پول دولتی )91(: انکار یک واحد پولی خاص
281

 پرداخت معکوس به ازای هر نمایش: دادن پول در بدل نمایش
()نمایش یک مستند، ویدیوی کوتاه و غیره

305

قانونی غیر  و  بدیل  های  شبکه  ایجاد   :)190( بدیل   بازارهای 
 برای خرید یا فروش اجناس و خدمات

282
یا ورشکسته  سلب مالکیت: معترضان امالک شخصی متروکه 

را برای استفادهً خودشان مصادره می کنند

342

 نهادهای بدیل اقتصادی )192(: ایجاد نهادهای اقتصادی جدید
برای که  تولیدکنندگان(  یا  کنندگان  های مصرف  تعاونی   )مانند 

استفاده از قدرت/نفوذ به کار می روند
283

 بدیل های ثبت اختراع: نقض قوانین ثبت اختراع به دالیل مثبت
))مثال، داروهای نجات دهندهً زندگی

343

نادیده چاپ:  حق  دارای  مواد  چاپ/توزیع  حق  گرفتن   نادیده 
 گرفتن قوانین حق چاپ و ارسال یا توزیع متون/مطالب دارای

حق چاپ
284

و اصول  از  ای  مجموعه  مسووالنه:  اجتماعی   معیارهای 
 معیارها برای شرکت هایی که جامعهً مدنی تاسیس کرده است؛

قانون بایکوت،  گزاری و تصامیم سهامداران از طریق 

344

خشونت بدون  تصرف   :)183( زمین  خشونت  بدون   تصرف 
 زمین که در آن سازمان دهندگان کارزار انتظار دارند مالکیت
مدنی مبارزه  در  شدن  برنده  هنگام  در  تسهیالت  یک  یا   زمین 

یابد انتقال  آنها  به  شان 
285

فیزیکی اقدامات 
به ممنوعه  منطقهً  یک  به  ورود   :)170( خشونت  بدون   حملهً 

 منظور اعتراض علیه کنترل دولت بر زمین مورد نظر
288

 کشت درخت: کشت درخت در مناطق ممنوعه یا در جاهایی که
کشت نمی شود

60
منطقه یک  در  اقدامات  ادامهً   :)173( خشونت  بدون    تصرف 

پس از یک حملهً بدون خشونت
289

 مناطق آزاد: ادعا و مسدود کردن یک خیابان یا حوزهً عمومی
برای اجرای نمایش یا دیگر حرکات

262
 حمالت بدون خشونت )168(: معترضان تا منطقه ای پیاده می

روند و اعالم می کنند حقیقتا مالکیت آن مکان از کیست
انجام برای  ممانعت  ایجاد  و  ایستادن   :)163( ایستاده   تحصن 
 فعالیت در مکانی که برای فرد خدمات ارائه نمی گردد یا مانع

 ورود وی می شود
290

 سرپیچی از تحریم )184(: انکار فرمان برداری از موانع بین
 .المللی و دادن غذا یا سایر تامینات برای یک مکان تحریم شده

297

 اعتراض به شکل سواره )164(: نافرمانی از تفکیک اجباری
در آن  از  استفاده  نوع  مشهورترین  عمومی؛  نقل  و  حمل   در 
امریکا مدنی  آزادی” در جریان جنبش حقوق   جنبش “سواران 

دیده شده است
291

عمومی آب  به  دسترسی  از  که  کسانی   :)165( رفتن  آب   در 
این روش از  کنند.  پیدا می  آن دسترسی  به   مستنثی هستند ولی 

با جداسازی استفاده می شود بیشتر برای مبارزه 
292

 بوسه: استفاده از نمایش های محبت آمیز و رمانتیک در اماکن
اعتراض به عنوان  عمومی 

299
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 دوچرخه سواری: اعتراضات گستردهً دوچرخه سواران و خالی
نقلیه موتوری کردن خیابان ها از وسایل 

345

اجتماعی اقدامات 
 زنان بدون اجازهً رسمی تبدیل به رهبران دینی می شوند: زنان
این مسوولیت بر  رهبری کلیساها را بدون اجازهً صریح برای 

گیرند عهده می 
301

 احیای نمادین )29(: استفادهً خالقانه یا کاربرد اشیا یا نمادهای
)مناسب حال )کشت یک باغ در زمین های عمومی و غیره

39

توزیع بدیل:  های  اپلیکیشن  و  ها  فیلترشکن  گستردهً   انتشار 
 ابزارهای اینترنتی که به مردم اجازه می دهد از سانسور دولت

 .ها یا تحت نظارت گرفتن مردمی خودداری صورت گیرد
302

جدید نهادهای  ایجاد   :)174( اجتماعی  جدید  الگوهای   ایجاد 
اجتماعی به شکل برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده

287

یابود یا  شود  می  بزرگ  همچنان  که  یادبودی  زنده:   ادبودهای 
 از کسانی که هنوز زنده اند

318

به یا خصوصی  در یک فضای عمومی  نیایش   :)167(  نیایش 
بازدارنده از جمله در کلیساها روشی 

293
 شمولیت ازدواج: ازدواج هایی که بدون تایید دولت انجام شده
 باشند )مانند ازدواج همجنس گرایان، ازدواج کسانی که از دو

اند یا تیرهً مختلف  )دین، نژاد 
326

 تابلوها و نام های جدید )27(: بازبینی/حذف تابلوهای خیابانی
تابلوهای جدید یا نصب 

294 

 سیستم های بدیل حمل و نقل )191(: ایجاد یک سیستم حمل و
نقل بدیل افزون بر بایکوت از قبل اعمال شده

روانی اقدامات 
گونهً به  که  کسانی  به  پاداش  اعطای  تشویق:  مثابهً  به   پاداش 
 آزمایشی با اهداف جنبش همسو می شوند تا از اقدامات  سازمان

گیرد بیشتری صورت  حمایت 
306

ارتباط به  آگاهانه  سازمانی  شفافیت  تحمیلی:  خود   شفافیت 
موضوعات و مسائل جاری

298

 گل در تفنگ: قرار دادن یک شاخه گل در دهانهً یک تفنگ به
نماد نیاز به صلح به جای خشونت

برای دیدن تازه ترین اطالعات پیرامون تاکتیک های جدید مقاومت مدنی به پایگاه داده های تاکتیک های 
tactics.nonviolenceinternational.net مراجعه کنید.  به نشانی  بدون خشونت 

برای جستجو و پیشنهاد تاکتیک ها/روش های جدید یا اشکال ناشناختهً اقدامات بدون خشونت و مقاومت 
info@nonviolenceinternational.net بفرستید:  پیام  ایمیل زیر  به  لطفا  مدنی 
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نویسنده درباره 
مایـــکل اِی. بیـــر بـــه عنـــوان مدیر عمومی موسســـًه بیـــن المللی عدم خشـــونت، که 
یک ســـازمان غیرانتفاعی مبتکر و کامال شـــناخته شـــده در واشـــنگتن دی ســـی است، 
وظیفـــه ایفا مـــی کند. این موسســـه یک ســـازمان غیرانتفاعی اســـت کـــه رویکردهای 
عدم خشـــونت را در منازعات جهانی ترویج می کند. ایشـــان از ســـال 1991 بدین ســـو 
با انســـتیتوت عدم خشـــونت بـــرای خدمت به افراد به حاشـــیه رانده شـــده، که اغلب 
از تاکتیـــک هـــای عدم خشـــونت در محیط های دشـــوار و خطرناک اســـتفاده می کنند، 
مشـــغول کار اســـت. این گروه افراد شـــامل فعاالن دیاســـپورا، ائتالف های چند ملیتی، 
جنبـــش های اجتماعی در ســـطح جهان اســـت. وی در این راســـتا در کشـــورهایی چون 
میانمـــار، تبـــت، اندونزی، روســـیه، تایلنـــد، فلســـطین، کامبوج، تیمور شـــرقی، ایران، 

هند، کوزوو، زیمبابوه، ســـودان و ایاالت متحده سفر کرده فعالیت کرده است. 

گزاری سپاس 

بندی  دسته  ونیز  وی  آثار  ومجموعه  خشونت  عدم  عرصه  در  زندگی  طول  در  تالشهایش  دلیل  به  شارپ  جین  به  ما 
با تالش مجموعه  توانستم  که  اوست  لطف  به  بردیم، سپاسگزاریم.  بهره  اثر  این  در  آن  از  که  روشهای عدم خشونتی 

تاکتیک های عدم خشونت او را گسترده تر کنم واین تک نگاری را بنویسم.

لیِک،  لین شیِورز، جورج  ویلوبای،  ِهلِوی، سوالک سیواراکسا، جورج  باب  واکر،  کسانی چون چارلی  از  میخواهم   
وبیل مایر، که در آغاز همراهم بودند، کمال سپاسگزاری را به جا آورم.

بین  کارآموزان وداوطلبان مرکز  از  بسیاری  از سراسر جهان تالش گروهی  ها  تاکتیک  بندی   کار گردآوری ودسته 
المللی عدم خشونت است. فهرست این نامها عبارت است از: نیکوالس اندرس، ِستف باری هینتون، ایندیا زیِستسمن، 
الرا القاسم، َمت بار، نِتی بریدکرهاف، نیک ِشد، کیمی باِگالر، کیمبری مارو، سارا باسمیت، مایکل کونِن، نیکوالس 
ماولاِل،  جیلیان  هیل،  امیلی  راجرز،  ِشلبی  فالین،  رایان  گلِن،  لیام  جاراد،  دنیل  لوییس،  ریچل  نور،  سارا  شکریِمنتی، 

وتیفانی شوارتز. اسکات،  الیسا  پاول،  کونور  بِل،  انالسیا  تاباخنیکوف،  ماتیولی، ژوتر  امیلی 

 ساختاربندی نوشتن این تک نگاری سه سال را در بر گرفت. دوستانی چون نادین بلوخ، کرت شاک، ِورونیک دودوه، 
استیفن زونس وداگ باند، وقت ومشاوره شان را به من اختصا ص دادند.

در  ودوستان  وتمام همکاران  کونستانتین  فرنج وجولیا  اِمبر  استیف چاز،  بارتکوفسکی،  ماسیِژ  ویراستاران:  از  مایلم   
عرصه  در  مرکز  این  سهم  کنم.  سپاسگذاری  اِکرمن  وپیتر  ِمریمن  هاردی  مدیریت  به  خشونت  عدم  المللی  بین  مرکز 

یابد. ادامه  مقاومت مدنی همچنان بینظیر است وامدیوارم دهه ها تالش های شان 

یا  به عنوان کارمند  نیز که  پاول ماگنو، ودیوید هارت  بِتی سیتکا،  از مبارک عاِود، جاناتا کوتاب،  دارد   همچنین جا 
باشم. کنند، سپاسگزار  پشتیبانی می  از من  فعال هستند سالهاست  المللی عدم خشونت  بین  هیأت مدیره در مرکز 

در پایان میخواهم از خانواده ام، به ویژه پدرو مادر دوستداشتنی ام، جان وفران بیر که عالیق وارزش ها را در من 
شکل دادند؛ ِجنی ومتیو )خواهر وبرادرم( که مشاوره دادند، سپاسگزاری کنم. همسرم التانیا وفرزندانم هر یک کیان 
واسکای نعمات بزرگی در زندگیام هستند ودوستانی مهربان وبادرک بوده اند. این تک نگاری ودیتابیس تاکتیک های 

نمیشد. پذیر  امکان  آنها  بدون همکاری  عدم خشونت 



یاداشت نویسنده

جهان  به  دهی  شکل  حال  در  روزه  وهمه  است  بینهایت  خشونت  بدون  شکل  به  اجتماعی  تغییر  قدرت 
پیرامون ماست. هیچ لحظه یی وجود ندارد که مردم به خیابانها نریزند، دست به اعتصاب غذا نزدند ویا 
به راهبندان، بایکوت یا دست کشیدن از کار در نقطه یی از جهان دست نزنند. بیش از 30 سال است که 
میپردازم  آنها  به  مرتبط  وعکسهای  آنها  های  نمونه  خشونت،  عدم  های  تاکتیک  آوری  وجمع  مطالعه  به 

اند. آنها مردمان جهان دست به تغییر جهان زده  وبه تفکر درباره فعالیتهایی پرداختهام که به واسطة 

آنها در وبسایت  تاکتیک ها ودسته بندی  شما را به سهمگیری در غنا بخشیدن به این مجموعه 

)https://tactics.nonviolenceinternational.net( فرا میخوانم. میتوانید در این وبسایک یک فورم 
را ببینید واز طریق آن دیدگاههایتان را به اشتراک بگذارید. همچنین از ویراستاران دعوت میکنیم به ما 

در مدیریت وبسایت ومحتوای آن یاری رسانند. 

اگر تمایل دارید با همکارانم در مرکز بین المللی عدم خشونت همچون آقای مبارک عاود پیرامون کتاب 
بفرستید:  ایمیل  ما  به  دیگر مرتبط،  پیرامون موضوعات  یا  کنید  صحبت 

 info@nonviolenceinternational.net

امیدوارم از خواندن کتاب لذت ببرید وچشم به راه گفتگو با شما هستم. 

احترام، با 

بیر اِی.  مایکل 

رئیس

انترنشنل( )ننوایلنس  المللی  بین  خشونت  عدم  موسسه 



از مجموعه پژوهشهای

هدف از مجموعه پژوهشهای ICNC پل زدن میان تحقیق وعمل است. این پژوهشها بر بنیاد ادبیات پژوهشی وتحلیل های 
با کیفیت عملی وتحقیقی است تا گفتمان عمومی را از طریق گسترش دانش علمی در زمینه مقاومت مدنی وفرا گذاردن 
پیشنهادهایی برای کارگزاران این عرصه همچون کنشگران مدنی، خبرنگاران و اعضای سازمانهای جامعه مدنی بین المللی 

و سیاستگزاران شکل گیرد.

برای دانلود رایگان پژوهش¬های بیشتر از وبسایت ما دیدن فرمایید:
https://www.nonviolenct-conflict.org

میتوانید نسخه های چاپی آنها را نیز خریداری کنید.

سایر پژوهشهای این مجموعه

نقش حمایتی بیرونی در کارزارهای عدم خشونت: ناگفته ها ونا شنیده ها؟
نویسندگان: اریکا چنوویت وماریا جی. استفان، 2021

وقتی مقاومت مدنی برنده شود: دموکراسی سازی پس از خیزشهای مردمی بدون خشونت
نویسنده: جاناتان پینکنِی، 2018

مقاومت مدنی علیه کودتا: نگاهی تطبیقی وتاریخی
نویسنده: استفان زونس، 2017

جنبشهای مردمی وحقوق بشر بین الملل: ایجاد یک چارچوب حقوقی
نویسنده: الیزابت اِی. ویلسن، 2017

ساخت یا شکست اصل عدم خشونت در جنبش های مقاومت مدنی
نویسنده جاناتان پینکی، 2016
)ترجمه چینی نیز موجود است(

مبارزه بدون خشونت در تبت: تحلیل راهبردی وتاریخی
نویسنده: نتزین دورژی، 2015
)ترجمه تبتی نیز موجود است(

قدرت ایستادگی: مقاومت بدون خشونت علیه گروههای مسلح در کولمبیا
نویسنده: خوان ماسولو، 2015

)ترجمه اسپانیایی نیز موجود است(





تاکتیک های مقاومت مدنی در سده 21 به کتاخانه مجازی تعلق دارد که هر کس میتواند در آن دست به مطالعه 
وتمرین بزند

 
دانشپژوهان: میتوانند به دستهبندی ها وتاکتیک های روزآمد شده که در ادامه کار شگفت انگیز جین شارپ است، دسترسی یابند.

 
معلمان وآموزگاران: میتوانند به شرکت کنندگان کالس هایشان خالصه یی از تاکتیک های مورد استفاده در جهان را معرفی کنند 
وبگویند چه هنگام وچه تاکتیک هایی موثر است وچگونه این تاکتیک ها از یکدیگر متمایز، وچگونه میتوان آنها را در هم آمیخت 

وانواع آنها چیست. 

فعاالن: می توانند از این رهنمود فشرده برای بهبود جعبة ابزارشان یا تقویت ابزارهای تحلیلی شان استفاده کنند تا استراتژیهایشان 
نیرومندتر شو. 

این کتاب در دو منبع بزرگ )دیتابیس تاکتیک های عدم خشونت مرکز بین المللی عدم خشونت(:
 )https://tactics.nonviolenceinternational.net(

و بایگانی سازماندهی وآموزش )http://nonviolence.rutgers edu( قابل دسترس است. وبا استفاده از این دو می توانید به 
سادگی میان استراتژی وعمل رفت وآمد کنید.

 
"مایکل بیر با کمک این تک نگاری که شامل فهرستی از روشهای مقاومت مدنی به شکل بازبینی شده، گسترش 
یافته ودسته بندی مجدد است، اطالعات روزآمد شده در اختیار ما قرار میدهد. خواندن این کتاب برای دانشپژوهان 

وکنشگران ضروی است." - استیفان زونس

"رویکردهای گوناگون وروشهای فرهنگی معرفی شده در این پژوهش شگفتآ ور است. این اثر میان مرز کنش 
بدون خشونت و تمرین عدم خشونت در گذر است. این پژوهش از ارزش باالی برای کنشگران وپژوهشگران 

برخوردار خواهد بود." - ورونیک دودوه


