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زي اعمال خشونت آمري جنگ و سای بجای عملی راهکارهاینيگزيجا  
 
 

 دهی ظلم وستم، ناد،یکتاتوری دسم،ی ترور  خواه به شکل جنگ،است،ي در جامعه و سخشونت
 مّهم شناخته شده ی و کشتار مردم بعنوان مسئله ایرقانوني غی هایريگرفتن حقوق مردم و دستگ

.است  
 

 شنهاداتي ذات خشونت بدست داده نشده است راهکار ها و پعتي از طبی درک درستکهي آنجائاز
 حيگون آن ناموفق بوده اندو  بدون درک صح گونای حل مسئله خشونت و جلوه هایارائه شده برا

. مسئله ارائه شودنی حل ای برای که راهکاررسدي بنظر مديمسئله و مشگل خشونت بع  
 

 مشگل گسترده خشونت در جامعه ی اشکال متفاوت سرشت و خونستکهی مقاله انی اری از تحرهدف
 حل آن الزم بنظر یکه   برا را یی و کندو کاو قرار داده و راه حلهای را مورد بررساستيو س
. کندشنهادي پرسديم  
  

 اشکال ری  و سای نظامیروي با اتکا به آن  استفاده از نتواني را که  میطی شرایستیباي مما
 ميني تا ببمي قرار دهلي و تحلهی بصورت  موثر کاهش دهد مورد تجززراي خشونت آمیبرخورد ها

 ميتواني چگونه منکهیورد استفاده قرار گرفته و ا اهداف خوب و بد می شکل برانیچرا خشونت بد
.میي جوی دوری عمومیماري بنیزاا  
 
 ی المللني و بیاسي در حل مسئله خشونت در منازعات سدی نوشته ساده است ، اّما شانی ادگاهید
. باشدیاديبن  
  

موارد  از یاري و در بسری اجتناب ناپذاستي منازعه در جامعه و سمي دهصي تشخنستکهی امّهم
 چون مذاکره، گفتگو و و زي مسالمت آمی با روشهاتواني از منازعات را میبعض. مطلوب است

 قابل اعمال و امکان ی روشها زماننیا. دي حل کرده به مصالحه و سازش رسانهی جوی آشتیراهها
 قی حل منازعه از طرط،ی شرانی در ایحت.  نباشدی و اساسیادي که مسائل مطروحه بنت اسریپذ
 حقّ نکهی مشترک از ایابی منازعه قرار دارد تا ارزني قدرت طرفتي ظرفري تحت تاثشتريذاکره بم

. و عدالت در کجاستستيبا ک  
 
 است، ی آنچه که اعتقاد بر آنست که اساسای و،ی از منازعات مسائل اساسیاري در بسنی وجود ابا

 الزم ني از طرفیکی و حد اقل   وجود نداردزي حل آنها راه حل مسالمت آمی که براشوديمطرح م
 در ای مخالفان خود به نبرد بپردازد وهي تمّدن علای عدالت، مذهب و ،ی آزادشبردي پی که برادانديم

 زي خشونت آمیهایري درگگری دیاز سو. مقابل خشونت به مقابله برخاسته و دشمن را شکست دهد
   . بکار گرفته شودیکتاتوری دای  وی عدالتی تحت ستم درآوردن مردم، بی براتوانديو حاد م

 اصول ی برای و شکست را در حکم فاجعه امي تسلني از طرفیکی منازعات حاد حداقل در
 مردم معتقدند که الزم ،ی حالتنيدر چن. داندي می خود زندگی جامعه و در مواقعیاعتقادات تمام

. شکل ممکنه آغاز کردنیدتریاست  نبرد را بشد  
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  منازعهجادي ای برا به ابزاراجياحت

  
 یاسي بکار گرفته شده اند، اّما در منارعات حاد سی مختلفلی بدالزي  خشونت آمراعمالی و ساجنگ
 را که ی شروع منازعه بکار گرفته شده است تا اهدافی برای الهي خشونت بعنوان وسی المللنيو ب

 بوده است که نید بر ااعتقا.  است محافظت کرده، گسترش دهندليمعتقد بوده اند خوب و اص
.باشدي بزرگ مطاني به شمي در مقابل تسلی راهکار الزمخشونت  

    
 ضمانت اجرا نی بعنوان باالترزي اعمال خشونت آمری جنگ و سایاسي سی ساختارهاشتري بدر

 به یابي دستی  برازي مسالمت آمی که راهکارهای هنگامنستکهیاعتقاد بر ا.  شوديبکار گرفته م
 آنچه را که خوب شبردي دفاع و پی محکوم به شکست هستند براای شوندويست مواجه مهدف با شک

 ی راه برانی و پرقدرترلهي وسنی بعنوان آخرزي از راهکار خشونت آمشودي قلمداد مزشو با ار
. استفاده کردتواني مهيفشار آوردن و  تنب  

.  
 اعمال خشونت ریبه جنگ و سا نقش خشونت درک و شناخته نشود، امکان کاهش اتکاکهي زمانتا
. در منازعات حاد وجود نداردزيآم  

 
 مذاکره و شنهادي  پمي است که فکر کنیشی مطرح است ساده اندی که مسائل اصولی مبارزاتدر

 متخاصم بدون ني که طرفدیآي مديبنظر بع.  شودی نسبت به اهداف مبارزه تلقیگفتگو پاسخ مناسب
 که راه حل ساده و رسدي بنظر میرمنطقي امر غنیدست بکشند و ابرخورد و منازعه  از اهدافشان 

 دست به کهي و کسانرحمي بیکتاتورهاید.  دوطرف در کار باشدی برای مندانه اروزي حال پنيدر ع
.ستندي نیروزي پچي سزاوار هزننديقتل انسانها م  

 
 اعتراض نسبت به  با وجوددهدي که نشان ممی در دست داری دهها سال شواهد و قرائنی در طما

 مردم، جنگ و تیدر مبارزات حاد، اکثر.  نرفته استاني روش از منی ازيمبارزات خشونت آم
 به آنها گفته شده است که تنها با ای را مردود ندانسته بلکه معتقدند، و زي اعمال خشونت آمریسا
 ی احترامی در مقابل خشونت قرار گرفته و خشونت طرف مقابل را  تجاوزو بتواني مونتخش

 داشتن نی از اري غیبا توّجه مطلب قوق انتظار. کنندي مینسبت به اصول مذهب و اخالق خود تلق
.رسدي بنظر می واقعريغ  

.        
 اغلب مردم صلح از ی که براادآورشدی بنام جروم فرانک ی روانشناسشي چهل سال پحدودا
.ستي ارزش برخوردار ننیباالتر  

 
 و ضعف در صالي محکوم کردن خشونت حمل بر استکهي خشونت را زمان گروهها و دولتهامردم،

 ی تصورني چنای که اصول اعتقادات و سرشت جامعه آنها مورد حمله قرار گرفته و یمبارزه ا
. کنندی آمده باشد محکوم نمشي آنها پیبرا  

 
 یارزه برا مبیی بعنوان ابزار نهازي اعمال خشونت آمگری آنکه جنگ و دی منازعات حاد برادر
 نیگزی جادی باردي افراد مورد استفاده قرار نگی بقاای و دالها،جامعهی دفاع از اصول، اای و شبرديپ
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موارد ٫٫ که در یزي اعمال خشونت آمنیگزی قادر باشند جایستیباي می عملی راهکارهاني چنلزوما
موارد .  رندي بگکردي مهي توجزرايدشوار،، در گذشته اعتقاد به لزوم استفاده از اعمال خشونت آم

 ستم، تجاوز به حقوق مردم، ،ی خارجیروهاي حمله و اشغال نکتاتورها،یدشوار شامل برخورد با د
.شودي مدي و تبععيقتل عام و کشتار وس  

.    
 نهفته است که قتي حقنی در اباشديزمي اعمال خشونت آمنیگزی که دال بر وجود جای مّهمنشانه
 موسسات ی وابسته به منابع قدرت در جامعه است که خود وابسته به همکارکتاتوری قدرت دیحت

 ابدی ممکن است ادامه دی دمي خواهشتري باتي که چنانکه بعدا با جزئییهمکار. باشديمتعدد و مردم م
. متوقف شودایو   

 
  مبارزه وجود داردی برایگري دروش

  
اغلب فراموش . شودي محسوب مزي منازعات خشونت آمی برای واقعینیگزی  جا،ی راهکارنيچن
 در منازعات حاد نبوده ی جهان شمولی روشهازي اشکال اعمال خشونت آمگری که جنگ و دشوديم

 از مبارزه بکار یگری  روش دیاري بسیتهاي در موقعیاند و در طول قرنها با وجود موانع فرهنگ
 و مقاومت ی نبوده بلکه براساس پافشارحانهي گذشت مسهی روش بر پانیا. گرفته شده است

.سرسختانه در مقابل دشمن قهار استوار بوده است  
 

 طرف وجود داشته است که نه با خشونت بلکه کی ار،ي در منازعات بس،ی بشرخی سراسر تاردر
 نیکاربرد ا.  از آنها عمل کرده استیبي ترکای و یاسي س،ی اقتصاد،ی اجتماع،یوان ریبا روشها

 زي که منازعات محدود،  و مخالفان نسبتا از برخورد خشونت آمینوع مبارزه منحصر به مواقع
 مطرح و ی در موارد جدی روش مبارزاتنی از مواقع ایاريدر بس.   اند نبوده استکردهيم زيپره

 ،یري بوده و از اعدام، ضرب و شتم، دستگهاي  سرکوبنی رحمانه تریاده اعمال بجبهه مخالف آم
 مواقع ی در پاره ای سرکوب خشونت بارني چنرغميزندان و قتل عام استفاده کرده است،  و عل

 یروزي در مقابل دشمن برخاسته و به پیداری با انتخاب روش عدم خشونت به پایدممقاومت مر
. انددهيرس  

 
 نیباالتر٫٫ روشنیا.  شودي خوانده می مدنی جنبش نافرمانای و زي خشونت آمري جنبش غ روشنیا

 در نیگزی بعنوان جاتواندي روش منی حاد ایدر برخوردها.  است،،یگریضمانت اجرا، بشکل د
. اشکال خشونت بکار گرفته شودگریمقابل جنگ و د  

     
 

ز خشونت و بدور ای مدنی نافرمانی از  جنبش هايی هانمونه  
 

 یاسي سطی و شرایخی مختلف، اعصار تاری در فرهنگهای بشکل گسترده ای مدنینافرمان
 بدور از خشونت، هم در جوامع ینافرمان.  گوناگون در غرب و شرق کره خاک اتفاق افتاده است

 ی هاستمي روش مبارزه در سنی اتفاق افتاده  و از ای صنعتري و هم در جوامع غیصنعت
.  استفاده شده استیکتاتوری دی هاستمي و س،ی اشغالگران خارجاتورها، امپرهيعل  ،یدموکراس
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 ،ی اقتصاد،ی عوامل شامل مسائل اجتماعنیا.  داردی بستگیمسئله مورد بحث به عوامل مختلف 

 را ی و کلی تا مسائل اصلیی از مسائل جزتواندي شده،  و میاسي و سی ، انسانی مّل،ی مذهب،یقوم
 امر نیا.  گرفته انددهی نوع جنبش را نادنی عموما ایخی چه کارشناسان مسائل تاراگر. رديدر بر گ
 رفته اني نوع مبارزه بدون شک از منی اخی تارشتريب.   داردیمی قدیخی تاری هانهي زمیبروشن
. گرفته شده استدهی نادزي مانده است نی آنچه را که باقشتريو ب. است  

 
 دولتها صورت نگرفته و حکومتها را به چالش هي موارد علشتري در بی مدنی جنبش نافرمانکاربرد

 مقابله و فشار وارد آوردن  ی و تالش برای موارد شامل مبارزات کارگرنیا. فرا نخوانده است
 ی  مدنی  نافرمانیجنبشها.  برابر در اجتماعات صورت گرفته استتي بدست آودن موقعیبرا

 تیری با مدانی دانشجوی مانند برخوردهاگری موارد د و دری و مذهبین در مبارزات قوميهمچن
 مردم و دولتها بصورت گسترده رخ ني بزي نیاما مبارزات مهّم. دانشگاههابکار گرفته شده است

 رادر مبارزه خود بکار ی مدنی و نافرمانرمسلحانهي غاتيداده  که مردم بصورت گسترده عمل
.شوديها محسوب م گونه جنبشنی از الی ذی هانمونه. گرفته اند  

 
 به اشکال مختلف در مبارزات ی مدنی نافرمانی جنبشهاستمي اواخر قرن هجدهم تا قرن باز

 ،ی و اقتصادیاسي سی المللني بی استعمارگران،  جنبشهاهي مختلف علیگوناگون مانند، جنبشها
آوردن  روش با هدف  بدست نیا.  بکار گرفته شده استی ضد بردگی و جنبشها،یمبارزات مذهب
 مردان و زنان بکار ی حقوق زنان، حّق انتخاب برا،ی کارگری سازمانهاجادی در انحقوق کارگرا

 ، ،ی بهبود وضع اقتصاد،ی بدست آوردن استقالل  مّلی برای مدنی جنبش نافرمانزيرفته، و ن
 ، و بدست آوردن حقوق بشرو خاتمه دادن به ی بردن خودکامگاني و از م،یمقابله با آدم کش

. و کودتا بکار گرفته شده استی و مبارزه در برابر اشغال خارجی نژادی هاضيتبع  
 

 از جمله شودي مشاهده مستمي در اوائل قرن بی مدنی از کار برد جنبش نافرمانیاري بسموارد
١٩٠۵ روش درانقالب نی از کار برد اتوانيم  روش در نی از ایاري بسی ،  و در کشورهاهي روس

 ی اقتصادیکوتهای و بای با بکار گرفتن اعتصابات کارگریبه گسترش  کارگر رو ی هاهیاتحاد
، و ١٩١۵، ١٩٠٨ در سال ی درمقابل استفاده از محصوالت ژاپنني چکوتیبا.  شدتهبکار گرف

١٩١٩ هي علی مدنی  رخ داد و آلمانها از جنبش نافرمان   Kapp Putsch    ١٩٢٠در سال  هي  و عل
١٩٢٣در سال  Ruhr اشغال منطقه در دهه  .  استفاده کردندکی در مقابل فرانسه و بلژ ١٩٢٠ 

١٩٣٠و  روش در مبارزات خود در برابر حکومت نی از ای مهاتما گاندی برهبرتان هندوسونّي مل
.انگلستان استفاده جستند  

 
١٩۴۵ تا ١٩۴٠ سال از  مختلف اروپا از جمله مردم نروژ، دانمارک، و هلنددر ی مردم کشورها

 یجنبش نافرمان.  استفاده کردندی مدنی از روش  نافرمانی اشغال آلمان نازهيود علمبارزات خ
 یی مناطق اروپاری بلغارستان، دانمارک و سان،ي در برلهای از آدم سوزانیهودی نجات ی برایمدن
 در کوتاه زمان ی مدنی نافرمانی السالوادور و گواتماال با جنبشهای نظامیکتاتورهاید.  شدتفادهاس

١٩۴۴ سال در  ضي و تبعیی جداهي علکای امری مدنی نافرمانیجنبشها.  از حکومت خلع شدند
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١٩۶٠ و ١٩۵٠  کشور، بخصوص در جنوب نی اني تا قواندی سبب آن گرد
 عدم ١٩۶١ سال لیدر آور.  ابدی ريي که سالها به اجرا گذاشته شده بود تغکای متحده امراالتیا

 در ی تظاهرات مردمیاری به هم ر،ی فرانسه در مستعمره فرانسه، الجزافهيظ سربازان ویهمکار
. شدریفرانسه و مقاومت دولت فرانسه سبب شکست کودتا در الجزا  

 
١٩۶٩ و  ١٩۶٨ سال در  مدت هشت ماه با ی ورشو ، چکها و اسلواکها براماني  بدنبال تهاجم پ

.  سرباز زدندی ماه از کنترل اتحاد شورو  خود هشتی مسلحانه و  مدنري و جنبش غیعدم همکار
١٩٩٠ تا سال ١٩۵٣از سال   بخصوص در آلمان ی شرقی در اروپایستي کمونی مخالفان دولتها

 ی مسلحانه و نافرمانري به دفعات با مبارزات غکي بالتی مجارستان، و کشورهاان، لهست،یشرق
سال در .  به مبارزه برخاستندشتري بی بدست آوردن آزادیخود برا ١٩٨٠  ی جنبش همبستگ

 آغاز شد و در سال ی کارگران با اعتصابات کارگرهی از قانون اتحادتی لهستان در حمایسراسر
١٩٨٩  یکتاتوری به دني همچنی مدنی نافرمانیجنبشها. دی کشور ساقط گردنی در ایستي کمونمی رژ

١٩٨٩ در سال ی چکسلواکی در کشورهاستياحزاب کمون  و ای التوا،يستون ، ای و در آلمان شرق
١٩٩١ در سال ايتوانيل . خاتمه داد   

  
١٩٩١ کودتا در سال ی براتالش  و مقاومت مردم با شکست مواجه ی در مسکو با عمدم همکار

از سال . شد ١٩٩٠ تا سال ١٩۵٠  ی جنوبیقای در افری مردمی و مقاومتهارمسلحانهي  تظاهرات غ
 یکتاتوریحکومت د.  برداني کشور را از منی را در ایی اروپای و تسلط کشورهادی آپارتا

١٩٨۶ کشور  در سال نی مردم ای مدنی با جنبش نافرماننيپيليمارکوس در ف .  ساقط شد  
 

 ییماي که با راه پی نظامیکتاتوری دهي برمه علی و آگوست تظاهرات دموکراتهای جوالی ماههادر
 و عاقبت جنبش مردم در دي کشری کشور را بزنیها و مقاومت مردم صورت گرفت سه دولت ا

در سال .  شدمي و کشتار مردم تسلی نظامیمقابل کودتا ١٩٨٩  کشور نی و مردم ایني چانی دانشجو
 دست به تظاهرات ني فساد و ستم دولت چهي من  پکن،  علاناني تداني شهر از جمله در مصديدر س

.افتیمه  کشور خاتنی ااني تظاهرات با کشتار مردم توسط نظامنیزدند اّما ا
 

١٩٩٩ و ١٩٩٠ ی سالهاني بییاي کوزوو، مردم آلباندر  دولت صرب پرداخته و هي به مبارزه عل
 دولت کهي مسلحانه زدند و زمانري صرب دست به مقاومت و مبارزه غني دولت و قواننی اهيعل
 یی به شناسایابی قادر به دست ی مدنی مشخص نافرمانی کوزووبعلت فقدان استراتژی رسمريغ
 یري زده و تعداد کثی حمالت سبعانه صربها مواجه شد و صربها دست به قوم کشبا نبود، یسمر

 ناتو مجبور به دخالت شده و صربستان را ماني که پدي عمل بدانجا انجامنیرا بقتل رساندند  و ا
.بمباران کرد  

 
١٩٩۶ آغاز ماه نوامبر سال از قلبات   و تچیلوسوي مدنتی دولت خودکامه پرزهي صربها عل

١٩٩٧ سال هی در اواسط ژانویانتخابات  روزانه در بلگراد و ی هاییماي دست به تظاهرات و راهپ
 مبارزه بودند و ی الزم برای صرب فاقد استراتژیاما در آن زمان دموکراتها.  شهرها زدندریسا

٢٠٠٠  در اوائل اکتبر سال کني با شکست مواجه شدند لچیالسوي میکتاتوری دطدر سقو نبش   ج
 یني بشي با طرح و پچیلوسوي مهي دموکراتها دوباره مبارزات خود را علریو سا Otpor مقاومت

 چیلوسوي آغاز کردند که منجر به سقوط می مدنی به اجرا در آوردن جنبش نافرمانی الزمه برایها
.شد  
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٢٠٠١ اوائل سال در  از نيپيليردم ف شده بود با مبارزات می استرادا که متهم به فساد مالدنتی پرز

 مهم است که اري حاصل از آن بسجی مبارزات و نتانی درک بهتر ایبرا.   خلع شدی جمهوراستیر
. مسلحانه مورد امعان نظر و توجه قرار داده شودري مبارزات غنیروش ا  

  
ی مدنی مسلحانه و نافرمانري غی جنبشهای و روشهامشخصات  

   
 ی رفتاری خصمانه،  مردم عموما از سه نوع روشهایا کاربرد روشهی نوع مبارزات بجانی ادر

 ای ه،ي ها، پخش اعالمییماي مانند راهپزنند،ي میشیاول، آنها دست به تظاهرات نما. کنندياستفاده م
 هدف هي مخالفت آنها علای و ی آنها از هدف خاصتی که نشان دهنده حمای اژهی رنگ ودنيپوش

. باشدیبخصوص  
  

 با مخالفان خود  ی تازه ای های به همکارای و کنندي می خود داری و همکارتی از ادامه حمادّوم،
 به تواندي عمل منی ازنندي می مخالفان  دست به عدم همکارکهيزمان. ازندييبه اشکال مختلف دست م

  فان مثال مخالیبرا.  باشدیاسي اشکال سای و ی اقتصاد،ی در مسائل اجتماعیشکل عدم همکار
 اجتماعات خود ای و از شرکت در مراسم و زنندي گروه مخالف خود میجتماع اکوتیدست به با

 سر باز کنندي متی که معتقدند از مخالفان آنها حمای مدارسای در اجتماعات و ای و کنندي میدار
.زننديم  
   

 فراهم کردن ای و از حمل و نقل  و دهندي خود خاتمه می اقتصادی زمان به همکارنی در امخالفان
 محصوالت  چشم ای و فروش کاال و دی و از خرکنندي می و فراهم کردن خدمات خوددارکاال
 ري بحالت غی اقدامات دولتلهي مخالف بوسی با کشورهای اوقات ارتباطات اقتصادیبعض. پوشنديم

. محسوب شودی اقتصادکوتی از بای اشکالتواندي که ذکر شد میموارد. دی آی مدرفعال   
  

مانند توقف موقت کار، اعتصاب در . ردي صورت گتوانديه اشکال مختلف م بی کارگراعتصابات
 در ی متوقف شدن امور اقتصادای و ی و کلعي در سطح وسی اعتصاب عمومای کارخانه، و کی
. کشورکی ای شهر و کی  
  

 که بدون ی شخصی ، نافرمانمی رژتي انتخابات، و رد مشروعکوتی شامل بایاسي سی همکارعدم
 کارمندان دولت، و عدم اطاعت از ی  عدم همکارای و رديگي صورت ممير مستقحضور  ناظ

. باشدنيقوان  
  

 و ،ی اقتصاد،ی اجتماع،ی به اشکال روانتواندي دخالت فعال و بهم زدن نظم معمول که مسوم،
 در بهم زدن نظم معمول شامل اشغال ی مدنی مختلف نافرمانیروشها. ردي صورت گیاسيس

 ، حمالت  ی تازه اقتصادی سازمانهاجادی اعتصاب غذا، و اابانها،ينشستن در خ ،یادارات دولت
 دولت جادی شدن و ای و اقدام در جهت زندانی  دولتساتي حجم کار تاسشی افزاو رمسلحانه،يغ

.شودي میمواز  
 

 و التی نه با تماشودي مني معاتي با توجه به نوع عملی مدنی جنبش نافرمانی کاربردیروشها
 مردم که لهي روش بوسنی امي مهم است که بداناريبس.  به اجرا بگذارندلندی مردم  که مایاباوره
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 صد و نود و هشت روش در کی. شودي الزم و هم مخّرب محسوب مري عمل هم  غنی ارای ز
 آن ذکر شده یخی آن و نمونه تارخچهی دوم کتاب  آمده و تارباچهی در دی مدنیرمان نافیجنبش ها

.است  
  

: باطلتتصورا  
: 

شودي عنوان می مدنی در درک جنبش نافرمانی و تصورات باطلني گسترده دروغشناخت  
 
 ی مدنی نافرمانی و جنبشهارسدي مجهي به نتعتری خصمانه سری جنبشهانستکهی بر ایاعتقاد عموم: آ

.است باور ها غلط نی ایهر دو. ابدی دلخواه دست جهي تا به نتکشدي به زمان دارد و طول ماجياحت  
 

 تواندي مقتي است، اّما در حقفي ضعی جنبشی مدنی باور وجود دارد که جنبش نافرماننیا: ب
  بردارداني کرده و از مري گني منتخب را زممی رژکی تواندي جنبش منیا.  قدرتمند باشداريبس

  
.ستي همگان باشد نرشی که مورد پذی رهبرازمندي جنبش ننیا: پ  

 
. آوردی بوجود موندي مختلف پی  فرهنگی گروههانيکه ب ستی ادهی جنبش پدنیا: ت  

  
 در آن ی مذهبی هازهي اوقات انگی اگر چه بعضستي نی خاصی باور مذهبازمندي جنبش ننیا: ث

.دخالت دارد  
    
 مسلحانه ري غی در مورد جنبشهای اصول اخالقای  ماننداصول مذاهب ی مدنیجنبش نافرمان: ج
 چشم تواني نمی روشن شده و از آن بسادگدی بازی تمانیا. شودي می تلقیت متفاواري بسدهی و پدستين

.ديپوش  
   
 در برخورد با مسائل تواندي است که می روشی مدنی برآنست که نافرمانیاگر چه اعتقاد عموم: چ

 هي علی مدنی نافرمانی اّما جنبشهاابدی دست یروزي به پکي دموکراتی و حکومتهایانسان
  تاکنون به ستهاي و کمونی  نازی از جمله حکومتهاهایکتاتوری و درحميب خشن و یحکومتها

. استافتهی دست ییهایروزيپ  
  
 تنها با برحم آوردن قلب ستمکاران است ی مدنی جنبش نافرمانندیگوي افراد و گروهها میبعض: ح

 برداشته اني م را ازکتاتورهای دنی خود بزرگتریروي جنبش با ننی اما اابد،يي دست میروزيکه به پ
.کنديساقط م  

 
:یروزي پطيشرا  
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 زي قهر آمی از جمله مبارزه از راههاگری دی روشهاری روش مبارزه ، همچنانکه سانی اانتخاب
 بدست آوردن ی براکند،ي را ضمانت نمیروزي و پتي کند،   لزوما موفقی نمني را تضمتيموفق
تنها با .  وجود داردیی و روشهایطیرزه شرا مبای راههاری مبارزه بمانند ساقی طرنی از ایروزيپ
 خشونت ی از استفاده از راههای و خود داری مدنی نافرمانقیان و عنوان کردن مبارزه از طريب
 تي در گذشته با عدم موفقی از مبارزات مدنیبعنوان مثال بعض.   حاصل نخواهد شدتي  موفقزيآم

 یبعض.  بدست آورده اندی محدودیتهاي موفقزي نی است و بعضدهيروبرو شده و به هدف نرس
 مردم از آنچه که بدست آوردند رای شده زسري می زمان کوتاهی بدست آمده براتيفقاوقات مو

در .  مورد استفاده قرار ندادندی و همبستگی سازماندهقی خود را از طریتهاياستفاده نکرده و موفق
 ی برای تازه ای اّما جنبشهادی گردیزاتاي نبرد باعث بدست آمدن امتکی در یروزي پگری دیموارد
. بوده استازي مورد نیی به هدف غایابی و دست یی نهایروزي پآوردنبدست   

 
 بدست آمده که با استفاده از روش ی مدنی با روش نافرمانی بزرگیهایروزي موارد پی بعضدر

 جی نتانیتر ا حي درک صحیبرا.  ممکن بوده استري غیهایروزي پنی ازي و قهر آمزيخشونت آم
. را آموختکهاي روشها و تکننیالزم است که ا  

  
 با ی با توجه به هر موردرنديگي بخدمت می مدنی نافرمانی را که جنبش هایی چه روشهااگر
.   شناختی مدنی را در جنبش نافرمانیاتي مّهم و حاري دو مسئله بسیستیباي متفاوت است مگریکدی
 و بازگرداندن  ی خاص عکس العمل مقتضی زمانطیمت و در شرا مقاوییتوانا:  عبارتند ازندویا

. شکاف در منابع قدرت طرف مقابلجادی در ایی ، و دّوم توانای فشار بر جنبش نافرماناتاثر  
 

ی اسي سیتسوي بازدارنده و جوجقدرت  
Repression and Political jiu - jitsu  

 
 جهيدرنت.  دارندتي حساسکندي مدیقدرتشان را تهد که یدی نسبت به اعمال و عقاکتاتورهای دعتا،يطب

  شوندي با آنان روبرو می کنند و با اعتصاب و عدم همکاری را که از فرمانشان اطاعت نمیکسان
 باعث اطاعت و شهي همیرحمي بی بهر صورت زور و حتکنيل. کنندي کرده و مجازات مدیتهد
.هد تا بتواند به کارش ادامه دشودي نممی با رژیکارهم  

  
 و نه لزوما در همه موارد، فشار و ستم مضاعف ممکن است باعث بروز ط،ی شرای بعضتحت
.خوانندي میاسي سیتسوي شود که آنرا جوجی خاصانیجر  

  
 باعث بوجود هي اولطی در شرای مدنی قاهره و دولت  در برخورد با جنبش نافرمانیروي نمشگالت
 قدرت مخالفان و در جهت هي روشها علنیا. شودي مییکهاي و روشها و تکنژهی ویرويآمدن ن

 هي علی مدنی نافرمانقی از طریاسيبهر صورت جنبش س. رديگي صورت مهیکاربرد قوه قهر
شرکت کنندگان در .   آوردی برخورد و مقابله را  بوجود متي خاص و وضعطیرا  شه،یقدرت قهر

 ی استفاده کنند، روشهی قدرت قهرهيل عشودي مجادی که ایطی از شراتوانندي می مدنیجنبش نافرمان
 یاسيشکل مقابله و جنبش، تعادل س. شودي خواند متسوي جوجی ژاپنی با ورزش رزماسيکه  به ق

  شودو با ادامه جنبش في قاهره ضعیروي که قدرت نشودي و سبب آن مبردي مني را از بفیحر
.خوانندي میاسي سیتسوي روش را جوجنیا. رديگي میشتري جنبش قدرت بینافرمان  
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  مخالفیروي نفيتضع
    

 اتي عملتشريب. دی آی بکار نمی مدنی نافرمانی و درهمه جنبشهاطی در تمام شرایاسي سیتسويجوج
 ها از کتاتوری دی مخالف  و حتیروي که نی منابع قدرتفي در جهت تضعی مدنی نافرمانیجنبشها

 که دی آی به اجرا در میطیه اول در شرا در مرحلاتي عملنیا.  رديگي صورت مکنديآن استفاده م
 صورت ی زمانایو . ستی عدم انجام امرای فشار و وادار کردن دولت به انجام و جادی اهدف

. استمی رژی که هدف از هم پاشرديگيم  
  

 بدون مساعدت مردم ازمندند،ي حکومتشان نی به کمک مردم براکتاتورهاید.  کار  ساده استاساس
.درتشان را حفظ کنند و به حکومتشان ادامه دهند قتواننديآنها نم  

 
 تي  مشروعای ،قدرت -
کنند؛ي و مساعدت می اشخاص و گروهها که با حاکمان همکار،ی انسانمنابع -
شود؛ي مني اشخاص و گروهها تامی است و با همکارمی رژازي، که مورد ن و مهارتهادانش -
 مردم به اطاعت و مساعدت با بي  باعث ترغیکیدئولوژی و ای عوامل روان؛يی نامرعوامل -

شود؛يحاکمان م
 و ی وسائل ارتباط،ی اقتصادستمي س،یعي به اموال، منابع طبی دسترسای کنترل و ؛ی مادمنابع -

  حمل و نقل؛  و
 به دني بخشناني مردم  در جهت اطمهي علدی و به اجرا در آوردن تهددی،  مجازاتها، تهد تحريم ها-

    . استازمندي به آن نشی و بقااستي به اجرا در آوردن سی برامی مردم که رژیراطاعت و همکا
 ی و همکاری عمومتي ، و اطاعت و تبعمی به قبول رژی منابع، بهر صورت بستگنی ایتمام
. داردی اجتماعی از مردم با نهادهایاريبس  

  
 ی مردمی گروههایهمکار به قدرت و کاربرد منابع با ی معموال بستگنی ، بنابر ایاسي سقدرت

 و ری پذبي بالقوه آسنی بنابر ایاسيقدرت س.  نکندای کند و داي که ممکن است ادامه پیدارد، همکار
شودي دارد که قدرت در برابر آن اعمال می به اجتماعی بستگشهي است و همیشکستن .   
 ها و ی کاست نشده است، و هر منبع قدرت در مقابلني لزوما تضممی با رژی و همکاراطاعت
 هدفش ضربه زدن به منابع ماي مستقتواندي می مدنی نافرمانیجنبشها.  استری پذبي  آستهایمحدود

 هستند هدف ی و از هم پاشفي منابع را که مستعد تضعنیو با توجه به چند عامل، ا. موجود باشد
. دهدرقرا  

   
 قرار باشدي منابع قدرت مازي که مورد نی و مخالفت و در مقابل اطاعت و همکاری همکارعدم
 هي کاهش اطاعت از ناحی برای مهملي حاکمان دلرشی و پذتي مثال، رد صالحیبرا. رديگيم

 را یی مشگالت طاقت فرسامی و مقابله با رژیگسترش عدم اطاعت عموم.  شوديدوطرف و مردم م
 باعث ی اداریها کاردیعدم همکار.  اقتصاد را فلج کندتواندياعتصاب گسترده م.  آوردیبوجود م

 تي رفتن ظرفلي باعث تحلتواندي و ارتش مسي پلیروي و تمرد نشودي دولت میی و عدم کارایسست
بدون در . شودي می مدنی سرکوب  فعاالن جنبش نافرمانی آن برای شده و باعث ناتوانمیقدرت رژ

  . رفت خواهداني و سر انجام از مافتهی کاهش می قدرت،  قدرت رژمنابع نیدست داشتن ا
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١٩۵٣ در سال یاسي دانشمند علوم سچی دووي دبلکارل  ی حتی عمومدهي نوشت ، برخالف عق
.راندي است که بر آن حکم می مردم و اجتماعتی به حمای متککتاتورهای دنیمستبدتر  

.  
:یروزي کسب پی براقي طرچهار  

 
 چهار روش مختلف نیا.   استافتهی دست تي به موفقی از  چهار روش اصلی مدنی نافرمانجنبش

 یروي نعتي ، طبی مقاومت مردمی است، شکل اجتماعدهي رستي به موفقژهی وطیبا توجه به شرا
( بزرگ یمخالف، انتخاب استراتژ  ،ی و دگرگونريي تغمي، مکانس)شدچنانچه وجود داشته با

فشار .  مقاومتیروي نی که بکار گرفته شده است، مهارت ، نظم ، پا فشاری بخصوطیروشها
. باشدیاسي و س،ی اقتصاد،ی اجتماع،یوارده ممکن است در درجات مختلف روان  

  
 و نحوه عملش را گذاردي اثر میاسي سستمي سای ی  بر ثبات اجتماعی مدنی جنبش نافرمانباضافه،

 از یدر بعض. گذاردي اثر مکندي اعمال ممی که رژییاستهاي بر روند سنيجنبش همچن. دهدي مرييتغ
 ی شده و حتفي حکومت تضعم،ی و مخالفت با رژی در اثر عدم همکاری مدنیمانمبارزات نافر

. است از هم بپاشدنممک  
  

 مثال یبرا.  متفاوت وجود داردطی در شرای مدنی نحوه مبارزه  نافرمانی دراجرای عمده اتفاوت
  بدستی براتي که در گروه اقلی دستمزد با مبارزه اشی افزای برای اعتصاب محلکیقدرت 

 رديگي صورت میکتاتوری برداشتن داني از می که برای تالشای و دهدي انجام مشتريآوردن حقوق ب
. استتمتفاو  

 
. ردي صورت گسمي از چهار مکانیکی اثر جهي ممکن است در نتراتيي ، تغیروزي صورت پدر

داده است ،  ريي نحوه عمل حاکمان را بصورت داوطلبانه تغی مدنی مبارزات نافرمانجهيندرتا در نت
 مخالفان را وادار کرده است تا به توافق ی و اقتصادیاسي در مسائل سیبالعکس اغلب عدم همکار

 حي صحیري بصورت گسترده ،  باقدرت و با هدف گی مخالفت و عدم همکارکهيزمان. ابندیدست 
مگر آنکه  ماند ی نمی باقی آنان راهی شود برافي تضعی و منابع مخالفان باندازه کافرديصورت گ

 ی موارد مخالفت و عدم همکاریدر بعض.  دهندمي تن به تسلی مدنیبا فشار و قدرت نافرمان
 شده  است في  و تضعدهي از هم پاشی مخالف باندازه ایروي است و منابع قدرت نرده گستیبصورت
.پاشدي از هم می بسادگمیکه رژ  

  
 

ی مدنی در جنبش نافرمانحيکار برد روش صح  
  
 مسلحانه و خشن در مبارزات ی مبارزات و برخوردهانیگزی  را جای جنبش  نافرمانانتوي مایآ

 پاسخ گری سئوال روشن است، بله، اّما در  موارد دنی موارد پاسخ به ای کرد؟ در بعضیاجتماع
 به درجه درک اشخاص و ی پاسخها بستگنی نه  باشد، اای و دیممکن است،  احتمال دارد، شا

. داردقی طرنی مبارزه از اتي آنها با ظرفیی آشنا ومبارزه یراهها  
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 از آنچه تاکنون بصورت خود بخود شي راه مبارزه و اثر آنرا بنی تراحي است  کاربرد صحممکن
 ی نوع مبارزه و روشهانی درک الزامات اشی امر با افزانیا.  البداهه انجام شده است آموخت یو ف

. استری امکان پذندهی نوع مبارزه در آنیرد ا کار بی و استراتژژهی ویآن و طرح ها  
 
 در ی مدنی نافرمانی جنبشهاشی توام با خشونت و آزمای راههای بجای کردن راه قانع کننده ادايپ
 آگاه ندهی در حال و در آی مدنی نافرمانقی مبارزه از طریکهاي آنستکه ما به نقش تکنازمندي نندهیآ

 ازمندي نی از مردم و دولتها معتقدند هر دگرگونیاريه  بس کیطی در شراژهی امر بونیا.  میشو
 تا چه کي تکننیدرک ما از ا : نستیپرسش ا.  مّهم است اري بسباشدي مزيبرخورد خشونت آم

 و تا چه اندازه م،ي مبارزه هم آهنگ کنطی را با شراکي تکننی اميتوانياندازه است و و تا چه اندازه م
 ینبشهاج.  مي کنزي خشونت آمی برخورد هاني را جانشنکي تکنی بصورت موثر اميتوانيم

. گرددلی در مبارزات ذزي خشونت آمی برخوردهانیگزی جایستیباي می مدنینافرمان  
   

،یکتاتوری دی هاستمي بردن ساني ماز -
یکتاتوری از استقرار دیري تازه و جلو گی با کودتاهامقابله -   
و اشغال کشور ی خارجیروهاي تجاوز نهي علمقابله -
 و معمول مردم،ی عادی  زندگحفظ -
 -،ی و اقتصادی اجتماعی های در برابر نابرابرمبارزه -
   و حقوق بشر ، وی اجتماعیتهاي و توسعه فعالی و حفظ و نگهدارگسترش -
ی مدنی اضافه بر مبارزه از طرق  نافرمانکي با جوامع دموکراتیهمکار -    
 
زيمات خشونت آم بر جنگ و اقداهي تککاهش   
 

 دی بای عملیهای   استراتژژه،ی وطی مبارزات در شرای به آنچه که ذکر شد،  و برادني رسیبرا
پس از . دی بصورت موثر به اجرا در آی مدنی نافرمانی تا بتواند جنبش هاابدیطرح و گسترش 

 شودي مریمکان پذ امر انی بعمل آمده و بصورت  روز افزون بکار گرفته شد، ای اقداماتنيآنکه چن
 تازه ی راههایی به هدف غایابي دستی برای مدنی جنبش نافرمانی پس از انجام هر مرحله اکه
.ردي گشي را در پیتر  

  
 و امکانات  بالقوه مبازره را توسعه دی تازه را برگزیدراههای ، بادي آنکه بتوان به  هدف رسیبرا
 ، و ی مبارزه و مطالعه استراتژطی شرالي و تحلهی و تجزشتري بقي به تحقازي راه  ننی در اديبخش

 ز ایستیباي راه منیدر ا.   تازه و اراده و جسارت استی و طرحهادني رسیتوسعه راهها
 ،یاسي و سی اجتماعیهای تئور،ی جامعه شناس،ی اجتماعی ، روانشناسیخی مسائل تارییراهگشا

 مهم اري امر بسنیا.  جستیاری است ازين و هر آنچه که مورد ستها،ی استراتژ،یاسيعالمان علوم س
 مورد زي نگری بلکه مسائل  دردي مورد مطالعه قرار گی مدنی نافرمانیاست که نه تنها جنبشها

 خود یستمهاي سری و ساکتاتورهای دیری پذبي و آسی از جمله ضعف و سستردي قرار گیابیارز
. مهم استاري بسنيهمچن. کامه  

 
 ی و نقشه ها و طرحهای مدنی جنبش نافرمانکی و امکانات استراتژتي چگونه ظرفمیاموزي باکه

.مي دهمي گسترش و تعمندهیآنرا درآ  
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 قدرتمند ی جوامع مدرن و ملتهاساتي بازبه تاسی آنستکه با نظرازمندي تالشها اغلب  ننی اکاربرد
 جوامع نی ایجتماع اساتي  تاسهي روشها غالبا علنی توجه کرد،  چه کاربرد ای المللني بیروهايو ن

 یرا بی سنتی کشورها، راهبرد روشهاني بی نظامیاستهايتمرکز قدرت، س. شوديبکار گرفته م
 در یستیباي قرار دارد که می مدنی نافرمانی عوامل در برابر جنبشهاری امور  و سانیحل مسائل، ا

. نمودیشیباره آنها فکر و چاره اند  
  

 را ی مدنی و چه راه نافرماندی را انتخاب نمازيونت آم صورت ، چه جامعه راه برخورد خشبهر
 دهیبوضوح د.   جامعه داردیاسي و سی در ساختار اجتماعیارمهّمي بسجی نتاتی در نهاندیبرگز

 متمرکزو  بالقوه یاسي سستمي سکی جادی منجر به اتی در نهازي خشونت آمی برخورد هاشوديم
.شودي و مستبد مکيوکرات دمريغ  

  
 ی جنبش ناشنی که از ایی و فشارهای مدنی  به ارتباط بالقوه  جنبش نافرمانیتوّجه کاف کنون تا
 راتيي آورد که تغی امکان را بوجود منی امر انی در اقيتمرکز و تحق.   مبذول نشده استشوديم

 رد و کاهش  کاربهي در جهت عدم تکی المللني مدرن و ارتباطات بیاستهاي در سیادي و بنیاساس
.دی بوجود آخشونت  

  
 و زي خشونت آمی برخورد هاني را جانشی مدنی نافرمانی  جنبش هامیشوي چه اندازه ما موفق متا

  میي نمازي خشونت آمی و برخورد های بر کاربرد قدرت  نظامهي در تکی  کاهش عمده اجهيدر نت
 ردهموثر استفاده ک بصورت ی مدنی نافرمانی جنبشهای به آن دارد تا چه اندازه ما از راههایبستگ

مي استفاده کنزي خشونت آمی برخوردهایو تا چه اندازه  کاربرد آن را گسترش داده  بجا . 
 اري تازه و مناسب را اختیکهاي تا تکنميکني ما تالش مای آنستکهی قابل اجتناب اري پرسش غنکیا

 کرده، زيشونت آم خی برخوردهانیگزی بکار گرفته و آنرا جای مدنی نافرمانیکرده و در جنبشها
.مياز قدرت آن بصورت موثر استفاده کن  
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فصل دوم
 مسلحانهري غی مدنی در جنبش های طرح استراتژتّياهم

 
 قرنها یبرا.رديگي مورد استفاده قرار می شکل خود در برخوردهانظامنی در بهتریاستراتژ

و . عهده دار بودندی نظاماتي عملی را برایم نظای طرح ها و استراتژتيافسران ارتش مسئول
 لي و تحلهی طرح ها را تجزنیا Liddell Hart ، وSun Tzu ،Clausewitz  چونیشمندانیاند

 دهيچي  کاربرد پ،یکی چراتي معمول و عملیدر جنگها.  قرار دادندیرسکرده و مورد بر
. استاتي عملنی اتي الزمه موفقیاستراتژ  

 
 و آگاهانه  دارد ، طرح حي صحی به طرح استراتژی بستگی نظاماتيعمل تي که موفقهمانگونه

 اثر گذار است  ی زمانی مدنی مسلحانه و نافرمانري غی مبارزاتاتي و به اجرا درآوردن عملیزیر
 آگاهانه به  جنبش ی استراتژکی رشیشکل و پذ.   استوار باشدحي صحی استراتژکیکه بر اساس 

.بخشدي میشتريب مسلحانه قدرت ري غتو حرک  
 

 
.ی استراتژتياهم      

 
 که شودي مشتري بی زماندنيشانس به هدف رس.  را به انجام برساندی بخواهد کاری کسکهيزمان

 است که ی آن طرح استراتژی که معنرد،ي امکانات و منابع موجود را   بکار گیشخص تمام
 هدف کهي زمانیعنیف خود   به هدافتهي حال که هنوز به هدف خود دست نطیشخص را از شرا
. است برسانددهخود را بدست آور  

  
 به آنچه که هدف ی کنونطی که شخص را از شراشودي میاتي مربوط به طرح نقشه عملیاستراتژ

 نی سفر کند، اگری دی  به جایی از جاخواهدي می مثال چنانچه شخصیبرا.   برساندندهیاوست در آ
 تا خواهدي مایآ.  برسدهی به محل ثانوخواهديکه چگونه م کند یزی طرح رشي از پیستیبايشخص م

 هنوز از یني بشي پنی با ای پرواز کند؟ حتای کند؟ یمحل تازه راه برود؟   با قطار برود؟ رانندگ
  نهی پرداخت هزی برای شخص پول کافنی اایآ.   دور استاري سفر بسنی ایطرح کامل خود  برا

 ه کجا در راستي سفر را دارد؟  چنانچه مسافرتش طوالننی با ا در ارتباطگری دی ها نهیسفر و هز
 ی براای مدارک الزم مانند پاسپورت را فراهم کرده است ؟ آایآ. کندي غذا فراهم مای و خوابديم

 ابي در غایآ.  کندهي آنرا تهتواندي دارد چگونه مازي نزای الزم دارد و چنانچه به وزایمسافرتش و
  آنرا انجام دهد؟دیا بی هست که کسی کاریو
 

 معموله و روزانه آنرا ی اشخاص خود در زندگی که بعضختنی نحو فکر کردن و طرح رنیبد
 یاسي نسبت به مسائل سی و اجتماعیاسي از طرف رهبران سیستیبايگذارندمي و به اجرا میطراح

وجه  مسلحانه بندرت تري وغی مدنی جنبش هاکی بهرصورت در طرح استراتژکنيل.  عمل شود
.شودي ممسائل نی نسبت به ایکاف  

  
 کنند اني و با قدرت و استحکام بی چنانچه اهدافشان را بسادگکنندي مردم ساده لوحانه گمان میبعض
 فکر گرانید.  دی آی کار را بصورت مداوم انجام دهند، خواستشان بهر صورت به اجرا درمنیو ا
 شمنانشان کنند و درمقابل دی پافشارشانی هادالی  و اشانی هاشهی اگر صادقانه به اصول اندکننديم

 14



  
 ای و ی بردن اشغال خارجاني  ازم،ی اجتماعراتيي از تغیري جلوگ،ی اجتماعطی شراريي  تغمطمئنا

. سفر است کی ی برایزی تر از برنامه ردهيچي پاري بسی کارگانهيدفاع از جامعه در مقابل حمله ب
 ل جامع  و مانع را قبی استراتژکی هي تهتي اهمی هدفني به چندني رسی بندرت مردم براکنيل

.دهندي مصي تشخی آن  بروشنیازاجرا  
  

 طرح ازي که دست اندر کارند نیی افراد و گروهها یاسي و سی اجتماعی اوقات در جنبش هااغلب
 محدود و یلي را بصورت خنکاریاما ا.  ددهني مصي به مقصود تشخدني رسی را برایو استراتژ

 ني تا مرزها را معکننديآنها تالش نم. دهندي انجام میکي   کوتاه مدت و تاکتیبر اساس طرح ها
آنها .  به اهدافشان را به اجرا بگذارندافتنی  دست ی کلی بلند مدت و استراتژی طرح هاای و دکنن

. ندی نمالي تحلهی که  مسائل را تجزستندي قادر نای و ستي کار ننی به ایازيممکن است فکر کنند که ن
 با ای و کنندي مجادی که دشمنانشان مکررا ای  و پاسخ به مسائلیی مسائل جزی  با تمرکز بر روا،ی

آنها . شوندي خود  مکررا  منحرف می که متزلزل و کوتاه مدت است از هدف بزرگ و اصلیاعمال
 تواندي را که منیگزی جای طرحهاای  و ی کلی طرح استراتژهي تهی برایممکن است زمان و انرژ

ندیننما ني و مساعدت کند معیی  راهنماشانی  آنها را در کوششها،ی به هدف اصلدني رسیبرا . 
 شانی به هدفهای تا بر اساس استراتژکنندي قبول کرد، که مردم تالش نمدی باني اوقات ، همچنیبعض

آنها خودشان . ستي به اهدافشان  ممکن نیابیعا معتقدند که دست  در باطنشان واقرایز. ابندیدست 
 تواننديم که ی کارنی بهترنیبنابر ا. انگارندی و درمقابل قدرت فائق خود را ناتوان مفيرا ضع

 کنند تا فکر کنند و ی تالش نمجهيدرنت.  حق با آنهاستنستکهی و اعتقاد به اقی حقاانيانجام دهند ب
.ندی به اهدافشان طرح نمادني رسی براکینقشه استراتژ  

   
 به هدف دني به هدف،  آن خواهد شد که   شانس رسدني رسیکی طرح استراتژی  برای کوتاهجهينت

. شودي اثر می باتي و  عملرودي و زمان و قدرت از دست مدهدي کاهش میرا بصورت جد
عدم طرح .  شودی انجام نم به هدفیابی دست ی برای  کارتی  و در نهاماندي ثمر می بهایفداکار
. سازمان استای به اهداف  گروه و افتني اش شکست و دست نجهي نتیاستراتژ  

  
  :  همه جانبهاتي عملیکی طرح  استراتژکی مي عدم تنظجهينت
 و ی مسائل فرعی و صرف آن برای و انحراف آن از پرداختن به مسائل اصلیهرز رفتن انرژ: ا

 . استی ضرورريغ
رودي از دست می در جهت اهدا ف سازمانشرفتي پی برا تيموقع: ب  . 
شودي حوادث و مسائل مري کننده مسنيي دشمن تعیابتکارها: پ .  
و . گذاردي به هدف مدني رسی تالش برای بر روی و اثرات منفافتهی شی طرف افزاکیضعف : ت

.کندي مداي پتي موفقی برای کماري به هدف شانس بسدني رسیباالخره تالش برا  
  

گام برداشتن . دهدي مشی را افزاتي حساب شده شانس موفقی استراتژکی رشی طرح و پذبالعکس
 اتي که تمرکز قدرت و عملسازدي سازمان را قادرمکی شده نيي تعیدر جهت و بر اساس استراتژ
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: آگاهانهی استراتژکي  شکل  
        

دازمني آگاهانه  نی استراتژکی شکل ای انتخاب
.ردي گی به آن صورت میابي دستی است که مبارزه برای طرحقياحساس و درک عمق و دق: ا
ردي قرار بگیستیباي در کجا قرار دارد و در کجا منکهی انيشناخت تفاوت ب: ب   
 به هدف را دني رستوانندي که می به هدفت و عواملیابی و شناخت موانع دست یابیارز: پ

  . و مساعدت کنندیهمراه
 و ی که ممکن است همکارگری دی گروههایابی نقاط قدرت و ضعف دشمن  و ارزیابی ارز:ت

  . به اهداف و مبارزه شونددني مانع از رسایمساعدت کنند و 
 با آن مواجه توانندي در عمل مکی که  هرییتهای مختلف و محدودی راههایابی و ارزیبررس:  ث

   دارندگری دی با راههاسهی در  مقا مبارزهگری دی که راههایازاتي امتایشوند و 
 جامع و مانع ی طرح استراتژای موجود ی راههااني راه موجه و قابل اعتماد در مريانتخاب مس: ج

   تازه
 ري و کوچک در عمل بوده و در مسی فرعیکهاي کننده تاکتني که معیاتي عملیشناخت طرح کل: چ
 که در جهت ی اقداماتای کوتاه مدت اتي عملای یحل مژهی ویکهاي مبارزه قرار دارد ،  مثال تاکتیکل
  به هدف استدني رسی مبارزه برایکل

 
  در سطوح مختلفیاتي نقشه عملطرح

        
 در سطوح یاتي و نقشه عملی درک کنند که طرح استراتژدی افراد باکی طرح استراتژکی هي تهدر

 یو سپس خود استراتژ.   است سطح طرح بزرگ قرار گرفتهنیدر باالتر. مختلف متفاوت است
 قرار ی به هدف اصلیابي دستري مختلف بدنبال آن و در جهت و مسی و روشهاکهاياست که تاکت

 دارد
   

 منابع مناسب و ی است که در خدمت و هماهنگ کننده تمامیی بزرگ مجموعه طرحهایاستراتژ
 ری ساایمردم ( نهایو مانند ا ی سازمان،یاسي س،ی ، اخالقی انسان،یمنابع اقتصاد ) یقابل دسترس

. در خدمت اهداف نبرد باشندتوانندي است که مییگروهها  
   

 در نبرد تواندي که می عواملری سایابی نبرد  و ارزتي بزرگ شامل درنظر گرفتن حقانیاستراتژ
 ی مثال نافرمانیبرا)گرددي مزي بکار گرفته شود نتواندي که درنبرد میموثر باشد  و انتخاب فنون

 به اهداف و دني نحوه رسني، و همچن( منظمی جنگهاای یکی چری جنگها،ی جهانیاستهاي س،یمدن
.گرددي بلند مدت آن مجینتا  
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 شروع نبرد ی آنرا براتهای نبرد و محدودی انتخاب راههای بزرگ چهار چوبه اصلیاستراتژ
  منابع  صيخص تني و همچنژهی وی گروههااتي  شامل عملی نقشه انيطرح چن. کنديمشخص م

 و ارتباط اتي عملی بزرگ شامل بررسیباضافه استراتژ.شودي مزي ناتي بکار گرفتن در عملیبرا
 نی به بهترنستکهی بمفهوم ایاستراتژ. گرددي مزي نبرد بخاطر آن آغاز شده است نکه ییآن با هدفها

 در یاستراتژ . یراتژاست. ی مدنی با نافرمانای با خشونت و افت،یشکل بتوان به اهداف نبرد دست 
 چه موقع نبرد را آغاز کرد تا بتواند حد ای نبرد  چگونه جهي به نتدني رسی آنست که بداند برایپ
 یري  و منطبق کردن و بکار گی  عملمي تقسی براستی نقشه ایاستراتژ.  را ببار آوردجهي نتکثرا

. دلخواهجهي بدست آوردن نتیمنابع موجود برا  
  

 تهاي باشد تا با استفاده از موقعزي نی استراتژتي توسعه موقعی شامل تالش برادتواني میاستراتژ
 توسعه نبرد ی چگونگهي و طرح اولهي اولهی پایاستراتژ.   برسدجهي به مبارزه باز به نتازيبدون ن

ابندی با هم جمع شده و به اهداف مورد نظر دست توانندي چگونه عوامل مختلف منکهیاست و ا . 
 و صي گسترده ، تخصاتي طرح عملمي و توسعه و ترمژهی واتي عملجهي نتی شامل بررسیاستراتژ

 در نبردها یروزي در راه  پیاتي عملیازهاي نی بررس،یاتي کوچک عملیمهارت در اعزام گروهها
.شودي مزي نهایروزي از پحي ، و استفاده صحیاتيو انتخاب فنون عمل  

 
 به اجرا ی برایاتيزرگ قرارگرفته و  فنون و روشها عمل بی در درون استراتژیاتي عملیاستراتژ

 که بتواند به ردي مورد استفاده قرار گدی باییفنون و روشها. شودي بکار گرفته میگذاردن استراتژ
. کمک کندشودي ختم میروزي به  پتای که نهای و الزامات مبارزاتطیشرا  

 
 مورد نظر گرفته قاي دقیستیباي ملیارد ذ موی مدنی نافرمانقی مبارزه از طری استراتژمي تنظدر
 ی  و احتمالی اهداف، منابع و قدرت طرف مقابل ؛  نقش واقع؛یهدف، منابع و قدرت خود: شود

  ی و تدافعی  تهاجمزاتيگروهها و اشخاص  ثالث؛ امکانات طرف مقابل در طول مبارزه و تجه
 و اتي انجام عملی براازيورد ن میروي ، نیروزي پی براازي  مورد نطی دارد؛ شراردستکه د
.ازي مورد نراتيي تغی براطی شراميتنظ  

  
 اصل قرار گرفته است که چگونه به نی اهی  محدود، که برپااتي عبارت است از  طرح عملکيتاکت
 به اهداف محدود افتنی نبرد و دست ی و وسائل مورد نظر را  برای انسانیروي شکل ننیبهتر
 به انجام ی براکيتاکت.  گسترده تر  قرارگرفته استی در داخل استراتژ محدودکي کرد،تاکتزيتجه
 خاص کي تاکتکی. رديگي می بزرگ قرار دارد جای محدود که در داخل استراتژاتي عملاندنرس

  . باشدمي جامع در نبرد و مبارزه قابل تفهی از استراتژی بعنوان گوشه اتوانديتنها م
 بخصوص طی در شرای مبارزاتني معی گروههااتيونه عمل چگای  و ژهی وی با روشهاکيتاکت

 با ایو  ...( یسازمان . ییايجغراف) کوچکتر ی در نواحای در  کوتاه مدت و کهايتاکت. مرتبط است
 و حال آنکه شوندي از آنها بکار گرفته میبي ترکای اهداف کوچک و ی براای از مردم و یتعداد کم

.ست در بلند مدت مورد نظر ایستراتژا  
 

 قرار دارد گفته ی مدنی جنبش نافرمانیکهاي که در درون  تاکتی به اقدامات  بخصوصروشها
 کوتها،ی از انواع اعتصابات، بایاري مانند بسباشدي می روشها شامل دهها شکل مبارزاتنیا. شوديم

١٩٨ ستيل(. نهای و مانند ایاسي سیعدم همکار  خیر که در تای مدنی شکل مختلف مبارزه نافرمان
.) دو آمده استمهي کشورها بکار گرفته شده است در ضمیبارزاتم  
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 به شکل ی بستگی مدنی جنبش نافرمانکی ی مسئول و موثر براکی طرح استراتژکی شرفتيپ
 مبارزه ی و روشهاکهاي و تاکتی فرعیهای بزرگ و جامع ، واستراتژی و انتخاب استراتژقيدق

.دارد  
 

ی مدنی نافرمانی استراتژیدي از عوامل کلیبعض  
       
 طی که قابل استفاده در همه شرای مدنی بکار بردن در جنبش نافرمانی مشخص برای استراتژکی

 ی را براهای خود اشکال مختلف استراتژی مدنی نافرمانکي  تکنقت،يدر حق. باشد وجود ندارد
 ی استراتژکیدر  ی مدنیباضافه ، جنبش نافرمان. سازدي مری مختلف  مبارزه امکان پذطیشرا

 که جنبش ستي نی بدان معننی اکنيل. شودي مبي و ترکقي اشکال مبارزه تلفری با سازرگجامع و ب
 مثال بکار بردن زور و خشونت یبرا.  داردی مبارزه هم خوانیکهاي تکنی با تمامی مدنینافرمان

 و در رساندي مبي خود خارج کرده و به آن آسري روند مبارزه را ازمسی مدنیهمراه با نافرمان
. باعث شکست مبارزه خواهد شدطی شرانی اثر،   و در بدتری آنرا بطیشرا نیبهتر  

  
 ، که مورد نظر و خواست ی بنظر روشن است که بکار بردن امکانات آموزش عمومبهرصورت

 ین مدی به نفع جنبش نافرمانتواندي از موارد ماري به آن در بسهي شبیمخالفان و مذاکره و اقدامات
شودي بکارگرفته می و اعتصابات کارگری اقتصادتیکوی امکانات اغلب در کنار بانیا. باشد .   
 دیطرح جنبش را شمابا. رودي مبارزه بشمار مهي اصل اولی مدنی و نقشه جنبش نافرمانطرح
چارلز .  داشته باشدتي  به خود شما امکان موفقهي آن با تکتي که امکان موفقدي کنهّي تهیبنحو
 ی سالهاني پرادخت مال االجاره بی اعتصاب برای در طرلندی ایایتووارت پارنل به رعااس

١٨٨٠ تا ١٨٧٩  کس چي و نه به هدي داشته باشهي گفت بخودتان تکیرلندی ایای خطاب به رعا
گرید .  

 یبرا.  شودي شده و بکار گرفته مهّي  تهی مدنی جنبش قدرتمند  نافرمانکی طرح و نقشه دي کنفرض
 در جنبش یروزي گرفت، اما پگرانی از دی محدودی طرح خوب است که کمک هایوزريپ
 گروه چي اگر هرایز. ردي  صورت گی مدنی به گروه طراح طرح جنبش نافرمانهي با تکیستیبايم
 و همچنان امکان دهدي نکند، طرح و نقشه مبارزه همچنان براه خود ادامه میاری کمک و یگرید

 داده شود گرانی و شکست به دیروزي پتيبهرصورت چنانچه مسئول.  داردیروزي و پتيموفق
 که ی   در صورت،یبهر رو. شودي نگذارند جنبش با شکست مواجه مشي گروهها قدم پنیچنانچه ا

 ، دی از مردم را بخود جلب نمای انبوهی عمل کند و بتواند گروههارت با قدی مدنیجنبش نافرمان
 جنبش یروزي پایشکست و .   کسب خواهد کردزي را نی خارجتی حال حمانی که در ارسديبنظر م

.رديگي طرح صورت می است که در اجرای با تالشميتنها  در ارتباط مستق  
   

 شودي بکار برده می مدنی جنبش نافرمانکی که در ییکهاي آگاهانه  و تاکتی استراتژکی  بيترک
 و استيآنچنانکه در س.  داردی مدنیافرمان  جنبش نی کامل نسبت به قدرت و هماهنگی آگاهازمندين

 بشدر جن(. دي سوم مراجعه کنمهي به ضمشتري بی آگاهیبرا)  آمده است ی مدنیعمل جنبش نافرمان
 کردن آن که سبب ادهي طرح جنبش و نحوه پشرفتي  الزم است توجه کامل به پی مدنینافرمان
 که ی اختالل در عواملجادی اجرا سبب ا را که  در صورتیو اقدامات.  نمودشودي ماتي عملليتسه
. بخش بودن جنبش  موثر باشند کنار گذاشتجهي در نتتواننديم  
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 نمود، ی موثر واقع شوند توجه کافی مدنی در جنبش نافرمانتوانندي که مزي نیگری به عوامل ددیبا
 مسائل، و ني ب تعداد نفرات و قدرت آنها، ارتباط،ییاي  جغراف،ی اخالق،ی مثال عوامل روانیبرا

 جرا که در صورت به ای مدنی جنش نافرمانري در مسراتييتمرکز قدرت ، حفظ روند ابداع و تغ
ندی مبارزه کمک نمایکهاي و تاکتی اهداف استراتژی به اجراتوانديدر آمدن م .  

  تاشودي اما  باعث مکند،ي نمني به اهداف مورد نظر را تضمیابي دستی وجود آنکه طرح استراتژبا
 را باالتر ی مدنی  جنبش نافرمانیروزي  موثر تر عمل کنند و امکان پیاسي و سی اجتماعیجنبشها

.برديم  
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   سّومفصل

 
 مستبدی هامي رژهي مبارزات بدور از خشونت علی براکي  استراتژی برنامه ربزمراحل

 
 و یکار اعتراض، عدم همقی برخورد از طرجادی ای است برای بدور از خشونت روشمبارزه

. یاسي و سی اقتصاد،ی روان،ی اجتماعی بردن نظم  با بکار گرفتن راهکارهاانياقدام جهت از م
 ی مقاومت و سرسختهي و روحیاسي و سی اقتصاد،ی اجتماعی کاربردهاهی روش مبارزه  بر پانیا

 را که از ی کارتوانندي مگرمردمی دیانيبه ب.  آنان استوار استیستادگی مخالفان و ایا هتي و قابل
. را انجام دهند که از انجام آن ممنوع شده اندی انجام ندهند و کارشوديآنان خواسته م  

   
 با ی مردم عدم همکارکهيزمان.  و اطاعت مردم استوار استی بر همکارشانی حکومتها بقاهمه

 که یینها کنند،  دولت ستویخواهدخودداريدولت را انتخاب کنند و ازانجام  آنچه حکومت از آنان م
. به سقوط استریوزنش بر آن استوار است را از دست داده و ناگز  

 
 به اشکال مختلف مورد خی در برابر ظلم و ستم در طول تاری مدنی عدم خشونت و نافرمانجنبش

 و به دفاع از ،ی خارجیروهاي اشغال ن،یکتاتوریاستفاده قرار گرفته است، و به مقابله با د
. را گسترش داده استیرت واقع شده اند پرداخته و آزاد که مورد نفییتهاياقل  

 
 بدانند ی و بدون آنکه بدرستندی در گذشته بدون آنکه مردم اهداف خود را روشن نمایی جنبشهانيچن

 جنبشها نشان نی از ایبعض. زدندي البداهه دست به اقدام می فستي به اهدافشان چیابيالزامات دست
 ندرتا ا وجود داشته  اّمی مدنی و برنامه در انجام جنبش نافرمان طرحی تا حدودنستکهیدهنده ا

 گسترش و ی برای بزرگ  صورت گرفته و طرحی با توّجه  با وجود استراتژی جنبشنيچن
 جنبش ري که درگیی گروههای کنونطیدر شرا.  وجود داشته استی مبارزه بصورت کلیچگونگ
 قي مبارزه ندارند چه با درک عمیراهها و روشها به ابداع دوباره یازي هستند نی مدنینافرمان

 با ای و زي خشونت آمري غی و مشارکت در استفاده درست از روشهای مدنی نافرمانزهروش مبار
.شودي موثرتر واقع ماري بسزي خشونت آمري و غی مدنی بلند مّدت ، جنبش نافرمانیطرح ها  

      
 

کي استراتژیزي برنامه راصول
 
: ذکر شده استزي خشونت آمري مبارزه غیزی طرح ری براازي مورد نیارکان اصل از ی برخالیذ  
 

هي اوّللي و تحلهي و تجزیابيارز:  اولمرحله   
 

.باشدي مسائل مطروحه آنچنانکه مّد نظر هر دو طرف متخاصم میبررس -  
 

  و،یاسي س،ی کشور از نظر فرهنگای موجود در جامعه ستمي سلي و تحلهی و تجزیبررس -
.تي جمععی توزني و همچن،ی اقتصاد- ی اجتماع  
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. مشخص کردن نقاط ضعف و قدرت دو طرف منازعهی بمعنکی استراتژینيآماده کردن تخم -   

 
  ی که بعنوان ستونهاشودي میی مخاصمه و سازمانهاني منابع قدرت طرفیی امر شامل شناسانیا

 و تحت کنترل هر اري که در اختیابع منیبررس. کنندي قدرت عمل می کننده و مورد اتکاتیحما
 خاص و اجاتي بر آوردن احتی براگری هر طرف به طرف دی وابستگزانيم و باشديطرف م

. دوطرف منازعهی قدرت نسبیو بررس. ني قدرت مبارزه طرفسهیمقا  
    

 هدف ی وی نابودای و في تضعی براتواندي از منابع قدرت طرف متخاطم که می منبعییشناسا - 
.ردير گقرا  

  
 عي نقش بالقوه و موضع اشخاص ثالث در منارعه، از جمله اقشار وسی و بررسییشناسا - 

. نسبت به منازعهطرفيب  
 

 امر شامل نی عمل اثر بگذارد، ای هاوهي بر اتخاذ شتواندي که میگری دی عوامل خارجییشناسا - 
.شودي مرهيغ و یی بناری و مسائل زی جوتي هوا، وضع،ییايشناخت اوضاع جغراف  

 
 

. مقاومت را به اهدافشان برساندیروهاي که ممکن است نیی اهرم ها  و فشارهاری ساییشناسا -  
 

 چهار کی موجود، در طی با توجه به شراای که آجهي نتنی به ایابي دستی فوق برای عواملیبررس -
 از کي نه،  و کدامای  مبارزه بدور از خشونت وجود دارد یی امکان  بر پاای خاص،  آیچوب زمان

 مقاومت یروهاي جنبش نري تحت تاثماي مستقتواندي مکی بوده و کدام ري ثابت و کدام متغطی شرانیا
.ردي طرف مقابل قرار گایو   

   
 

یتوسعه استراتژ:  دّوممرحله     
 

اهداف .    مبارزهتّي مراحل مختلف و در کلی بزرگ برای استراتژیزیطرح و برنامه ر - 
 ی شده و محاسبه شود که چگونه جنبش نافرمانیی  شناسایستیبايور روشن و مشخص ممبارزه بط

 دهی امر جامع، دراز مّدت و انیا.  به اهداف مورد نظرعمل کندافتنی  دست ی براتواندي میمدن
 و ی با هماهنگیستیباي منابع مناسب و در دسترس مهّي راه کلنی مبارزه است، در ایی بر پایاصل

.گروه مبارز عمل کند تیتحت هدا  
   

 ی است، براني  اگر چنافت؟ی دست اري مبارزه تمام عکی منازعه  با ی به هدف اصلتواني مایآ - 
 و ی بصورت مرحله ایستیباي مبارزه منصورت،ی اريدر غ. دي کنیزیبه انجام رساندن آن برنامه ر

 ه بتّي با اهمی ولهید ثانو به مقاصیابي دستی رود و شامل مبارزات محدودتر براشيگام بگام پ
.انجام برسد  
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 ی تا در طشودي میزی  طرح رني اهداف معی محدود و مجزا  برای نبردهای برایاستراتژ - 
 شودي تر مقي بزرگ دقی که چهار چوب استراتژنجاستیا. افتی اهداف دست نیدوران جنبش به ا

چه ، ی، چه، کجا،  کیچه کس، ی ،ک چونی مبارزات  به سئواالتیزیتا بتواند در طرح و برنامه ر
  پاسخ دهدگونه و چوقت

  
 اهداف انتخاب شده به ی براتواندي که میاتي عملژهی وی خاص کوتاه مّدت و روشهای هاکيتاکت - 

 که در دي را انتخاب کنییکهاي است که روشها و تاکتتّي حائز اهماريبس. دي انتخاب کندیاجرا در آ
 بعد از طرح یستیباي انتخاب منیمبارزه خاص قرار گرفته و ا کیداخل چهار چوبه استراتژ

اعتراض، متقاعد کردن .  داشته باشدی و هماهنگی طرح همخواننی بزرگ باشد تا با ایاستراتژ
 ی مدنی است که در جنبش نافرمانیی و مداخله از جمله روشهای آنان، عدم همکارکیمردم و تحر

  ط،ی با توّجه به شراهي روشها از بقنی از ایبعض.شودي م جنبش بدور از خشونت بکار گرفتهایو 
 و کی استراتژیابی ، ارزی بزرگ و هدف کلی به استراتژیادی زی امر بستگنی و ادیآي بکار متربه

 مشگل در منابع جادی از روشها در امر محدود کردن و ایپاره ا.  مبارزه مشخص داردکیهدف 
.ت روشها موثر تر اسری از سامیقدرت رژ  

 
 اعمال شده، ی اتخاذ شده با اهدافش، انواع فشارهای که طرح استرا تژدي حاصل کننانياطم -

. داشته باشدی و هماهنگی انتخاب شده  همخوانی ها و روشهاکيتاکت  
  
  

ی و توان مبارزاتتي ظرفجاديا:  سّوممرحله
 

 ی و توان مبارزاتتيف مبارزه،  در ظری انتخاب شده برای که استراتژدي حاصل کننانياطم - 
 ی تالش گسترده ایستیباي مردي محدوده قرار نگنی انتخاب شده در ایچنانچه استراتژ. مردم باشد

 اتخاذ شده  مورد ی روشهایستیباي منصورتی اري مردم باال رود در غی تا توان مبارزاتدیبعمل آ
.ردي نظر قرار گدیتجد  

  
 ی بزرگ و در طیان قرار ندارند و در استراتژ که تحت کنترل مخالفی و موسساتالتيتشک - 

 از دستوارت مخالفان مورد استفاده یچي و سرپی عدم همکاریمراحل جنبش ممکن است برا
. شوندتی تقویستیباي مرنديقرارگ  

  
 یستیباي به آن مهيطرح کمک به شخص ثالث در مراحل مبارزه بدون تک - -

.رديدر دستور کار مبارزه قرار گ  
 

یمبارزه علن: رم  چهامرحله    
 

 نقاط ضعف مخالفان متمرکز شده تا بتوان  بر اساس طرح هي علیستیباي مقاومت میروي نقدرت -
 انتخاب شده، بخصوص در محدود کردن و ی محدود و روشهای بزرگ، و استراتژیاستراتژ

.فتایفشار بر منابع قدرت مخالفان،  به اهداف مورد نظر دست   
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 منضبط و بدور از خشونت که منجر ی به شکلکی طرح استراتژنکهی از ا حاصل شودنانياطم - 
. اعمال گرددشودي مخالفان مفيبه تضع  

 
.گرددي مقاومت میروي نتی جنبش باعث تقویتهاي حاصل شود فعالنانياطم -  
  

. دارندی دسترسیاتي مقاومت به منابع حیروهاي حاصل شود  که ننانياطم -  
    

  مخالفانمتزلزل نگاه داشتن -
  

 شده نيي تعشي که از پی گرفتن سرکوب مخالفان و ادامه مبارزه بدون خشونت،  بشکلدهیناد - 
.است  

   
 یروي نطی شراري رفته و تحت تاثشي خود به پطی  بر اساس شرایستیبايجنبش مقاومت م - 

 دست داشته تا  ابتکار عمل را دریستیبايجنبش مقاومت م. بازدارنده و مخالف دست به اقدام نزند
. به عکس العمل نگرددریناگز  

  
کی مداوم و برآورد مبارزه بر اساس برنامه استراتژیابیارز -
 

 مبارزهانيپا:  پنجم مرحله
 
 

.ندوی از ایبي ترکای شکست و ت،يموفق -  
 

.ندهی آی برایزی و برنامه ریی نهایابی ارزکیانجام  -  
 

. باشندي مبارزه بدور از خشونت میاستراتژ در اعمال ی مقّدماتی ذکر شده نکاتاصول5  
 
 
 
 

دیي مراجعه نماری به ماخذ زکی استراتژیزی در مورد برنامه رشتري باتي جزئیبرا5 .    
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   اولمهيضم

 
ی مدنینافرمان )زي خشونت آمري مّهم در جنبش غی واژه هافرهنگ  

 
Accommodation: 

 
 کهي در حالروند،ي ملي آن مخالفان جنبش رو به تحل که دری مدنی در جنبش نافرمانريي  تغزميمکان

 جنبش را جامه ی درخواستهای و  بعضابندی امکان را دارند تا با جنبش به مصالحه دست نیهنوز ا
 ريي تغز خود را هنواتی که مخالفان جنبش نظروندديپي بوقوع می زمانزمي مکاننیا. عمل بپوشانند

 اند که مصالحه دهي رسجهي نتنی اّما به استند،ي جنبش نیتها درخواسرشینداده و هنوز مجبور به پذ
.باشدي مطلوب و به صالحشان می مدنیبا جنبش نافرمان  

 
 به هاي و دگرگونراتيي برسد که تغی ممکن است به مرحله اابدی مرحله گزار چنانچه ادامه نیا

. مخالف منتج شودستمي و سمی رژی به از هم پاشای و ردياجبار صورت گ  
  

Authority: 
 اشخاص و ی  اوامر و دستوارت بعضشنهاد،ي  پ،یري گمي که به قضاوت،  تصمستیاقتدار

 و اطاعت آنان به ی و با همکارشودي مرفتهیسازمانها که بصورت داوطلبانه از طرف مردم پذ
 یکی اّما با آن شود،ي محسوب میاسي قدرت سیاقتدار منبع اصل. شودي مداطالقی آیاجرا در م

.تسين  
   

Boycott: 
. جامه عمل بپوشدیاسي و سی اقتصاد،ی بصورت اجتماعتواندي که م،ی همکارعدم  

  
Civic abstention: 

.شودي بکار گرفته میاسي سی با جنبش عدم همکارمترادف  
   

Civic action: 
.شودي بکار گرفته میاسي مقاصد سی برازي خشونت آمري غای و ی مدنی با جنبش نافرمانمترادف  

  
Civic defiance: 

 که به اشکال مختلف از جمله مقاومت در ی مدنی و نافرمانزي خشونت آمري غی اعتراضجنبش
.رديگي صورت میاسي مخالف در جهت اهداف سیرويبرابر ن  

  
Civic resistance: 

  و با هدف ی مدنی نافرمانقی مخالف از طریروي در برابر نیستادگی با مقاومت و امترادف
.رديگيورت م صیاسيس  

  
Civic strike: 
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نه تنها . رديگي و با هدف رکود و خواباندن اقتصاد صورت میاسي بدالئل سی اقتصاداعتصابات
)  استادان، مغازه داران، کارمندان ان،یکارگران ممکن است دست به اعتصاب بزنند بلکه دانشجو

.کنندي شرکت م اجتماع در اعتصابات یو طبقه مرفه و باال( شامل کارمندان دولت  
   

Civic Disobedience:  
 و ني دستورالعملها، مقررات، فرامن،ي  قوانی گرفتن بعضدهی ونادی و ارادی عمدتی رعاعدم

. و مانند آنهای و نظامیدستورات مقامات انتظام  
  
. شوندي می مستبدانه تلقای عادالنه و ري غ،ی اخالقري هستند که که غیني معموال قوانني قواننیا

 از مخالفت در ی  بعنوان نشان و سنبلشوندي می تلقی که  معمولی و مقرراتني اوقات قوانیبعض
.شوندي گرفته مدهیبرابر حکومت ناد  

Conversion: 
 بکار گرفته شده زي خشونت آمري و غی مدنی آنها جنبش نافرمانهي نقطه نظرات مخالفان که علرييتغ

 از چهار یکی نیا.  که با اهداف جنبش موافقت کنندرسنديم جهي نتنیمانند آنکه مخالفان به ا. است
.ستي مدنی در جنبش نافرمانريي تغزميکان  

  
Disintegration:  

 آن مخالفان ی  که در طشودي محسوب می دگرگونی مدنی در جنبش نافرمانزمي مکاننيچهارم
 ستمي مردم  سیعموم و مقاومت ی دهند اّما در اثر عدم همکاری نمی تن به دگرگونیجنبش بسادگ

 ی مردم به اندازه ایمنابع قدرت در اثر عدم همکار. پاشدي شده و از هم مهی حکومت تجزایو 
.رودي ماني شده و از مدهي از هم پاشی که حکومت بسادگشودي مبي دچار آسه،محدود شد  

    
Economic shut-down:  

 متوقف و معلق شده و اقتصاد یرده ا کشور در سطح گستای در شهرها، مناطق ی اقتصادیتهايفعال
. استیاسي و متوقف نمودن آن  معموال سی اقتصادتي عدم فعالزهيانگ. کندي مري گنيرا فلج و زم  

   
Freedom (political): 

 و اقدامات رهاي گمي تا آزادانه در تصمدهدي که به اشخاص و گروهها اجازه میاسي سطیشرا
.ندی نماتيعال فیاسي سستمي ودر درون  سیاجتماع  

 
Grand strategy: 

 و ري انتخاب مسقی به اهداف مورد نظر از طریابي دستی شکل و راهکار  چگونگنی ترگسترده
 امکانات ی بزرگ تمامیاستراتژ.  شودي محسوب میاسي برخورد سکی در اتي عملیچگونگ
 خود به  خدمت  به هدف در مبارزهدني رسی را برارهي و غی اخالق،ی اقتصاد،یاسي ، سیانسان
.رديگيم  
 

 و ژهی به اهداف ودني رسی بزرگ برای  محدودتر ممکن است در داخل استراتژی هایاستراتژ
.درخدمت هدف بزرگ بکار گرفته شود  

   
Grievance group: 
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 آنان  موضوع و منتج به مبارزه ی که نارضاعی مردمی  گروههای  و دادخواهتی شکا،ینارضاع
 بخاطر زي خشونت آمري و غی مدنی شرکت کنندگان در جنبش نافرمان شده وی مدنینافرمان
. آنها بپا خواسته اندتی و شکایدادخواه  

  
Human resources: 

 که از حکومت اطاعت یی مردم  و سازمانهااني در میی واژه در ارتباط با افراد و گروههانیا
 و اهدافش اتی تا نظرکننديعدت م و مسای و به فرمان حکومت گردن نهاده و با آن  همکارکننديم

.شوديرا به اجرا درآورد اطالق م  
  
 ی  دسترسري و قدرت حاکمان  تحت تاثشودي محسوب میاسي از منابع قدرت سیکی ی انسانیروين

.  منبع  قرار داردنیبه ا  
  

Material resources: 
 ،ی اقتصادستمي س،یال و منابع م،یعي منابع طبت،ي در ارتباط با مالکیاسي قدرت سگری دمنبع

 ای که  فرمانروا ی و عدم کنترلی  کنترلزانيم. باشدي و روش حمل و نقل م،یوسائل ارتباط همگان
. قدرت حاکم استزاني کننده درجه و منيي منابع دارد تعنیحاکم بر ا  

    
Mechanisms of change: 

 به اهدافشان یابي دستی براتيق چهار مرحله را با موفزي خشونت آمري و غی مدنی نافرمانیجنبشها
 حاکم، اجبار و یروي مرحله گزار و مصالحه نر،يي و تغی دگرگونزميچهار مکان.   کرده اندیط
 شدن ی و متالشی و باالخره مرحله فروپاشی مدنی حاکم بعلت فشار جنبش نافرمانیروي نتيتبع
. شده استی جنبشها طنی اتي است که تا موفقی حاکم مراحلیروين  
  

Methods: 
 به کینزد.  بکار گرفته استزي خشونت آمري و غی مدنی نافرمانی که  جنبشهای اژهی ویراهها
 ی اصلی راهها و روشها در سه طبقه بندنیا.  تا کنون مشخص شده استژهی روش و راه وستیدو

 ،ی اجتماع، ی و متقاعد کننده و محرک، عدم همکارزي خشونت آمريتظاهرات غ. قرار گرفته اند
.زي خشونت آمري و باالخره مداخله غ یاسي و سیاقتصاد  

 
Noncooperation:  

 ای عدم ادامه تها،ی محدودی ارادجادی در ای مدنی اعمال نافرمانی روشهانی از بزرگتریکی
، در جهت ا از آنهی مجموعه اایو  یاسي سای و ی اقتصاد،ی اجتماعیهای کردن ازهمکاریخوددار
. استمی رژای سازمانها و تها،يات و فعال شخص، اقدامدیيعدم تا  

  
 و اعتصابات کوتیبا و ی اقتصاد،ی اجتماعی بخش عدم همکارمهي در ضمی عدم همکارروشها
. آمده استیاسي سی و عدم همکاریکارگر  

  
Nonviolence (religious or ethical):     

در .  پندارها ممنوع شده است اعتقادات وی که بموجب بعضزي و اعمال و اقدامات خشونت آمدیعقا
 زي نه تنها اعمال خشونت ممنوع شده بلکه افکار و گفتار خشونت آمی پنداری هاستمي از سیبعض
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 به اضافه رفتار و اعمال مثبت را نسبت به ی پنداری هاستمي از سیبعض.  استدهی ممنوع گردزين
.کرده اند مفهوم مخالفان و دشمنان را رد ی کرده و حتقیمخالفان خود تشو  

  
 و زي خشونت آمري غی  در جنبش های  ممکن است به دالئل عملیی پندارهاني به چنباورمندان
 ی خود داریی جنبشهاني ممکن است از شرکت در چنای کرده و ی با مردم هماهنگی مدنینافرمان
.کنند  

 
Nonviolent action:  

 مداخله بدور از ایومت و  بشکل اعتراض، مقای بصورت عمومزي خشونت آمري غینافرمان
.شوديخشونت اعمال م  

  
 ممکن است با ترک عمل،  که  شرکت کنندگان بصورت زي خشونت آمري غای ی مدنینافرمان

. ندی ترک فعل نماشودي از قانون و مقررات انجام میروي در پایمعمول ، و بشکل عادت و رسم و 
 بزنند که در ی دست به اعمالی مدنیان در حالت عکس آن شرکت کننده گان در جنبش نافرمایو 

 بموجب ای و کردندي می بشکل عادت و رسم بصورت معموله از انجام آن خود دارو یحالت عاد
 یبي همراه با ترکی مدنی ممکن است نافرمانایو . قانون و مقررات آن اعمال قدغن شده بوده است

.ردياز فعل و ترک فعل صورت گ  
  
 ی که در سه گروه طبقه بندشودي از روشها می مجموعه اای و هژی وی اصل شامل روشهانیا
 ري  و مداخله غ،ی کننده، عدم همکاربي محرک و ترغز،ي خشونت آمرياعتراضات غ. شونديم

.زيخشونت آم  
Nonviolent coercion:  

 یروي و اراده  نلي مرغمي که علی  در حالت،ی مدنی در جنبش نافرمانريي و تغی دگرگونزميمکان
 بعلت از دست رفتن کنترل موثر زي خشونت آمري شرکت کنندگان درجنبش غیاکم درخواست هاح

بهر صورت حاکمان و . پوشدي و مقاومت جنبش،  جامه عمل بخود می از عدم همکاریحاکمان ناش
 دهي هنوز ازهم نپاشستمي خود قرار دارند و سی هاتي جنبش هنوز در مقامات و موقعالف مخیروين

.است  
Nonviolent insurrection:  

 ی مستقرمی رژهي و مقاومت علی عمومی عدم همکارقی مردم از طری عمومیاسي ساني و طغاميق
. مستبد شناخته شده استمی رژکیکه بعنوان   

  
Nonviolent intervention:    

 هي علمي در زمان برخورد مستقزي خشونت آمري و غی مدنی که در جنبش نافرمانی مختلفیروشها
 روشن و تي وضعی و نمادکي روشها از دو جنبه سنبلنیا.شودي جنبش بکار گرفته منيمخالف
 اقدامات نیا..  حاکمیروي با نی مانند تظاهرات،  اعتراضات و عدم همکاررديگي بخود میشاخص

 ،ی اّما ممکن است روانرديگي اعتصابات نشسته، بخود م،یکیزيانه اغلب شکل فیمداخله جو
. باشدیاسي سای و یاد اقتص،یاجتماع  

   
Nonviolent protest and persuasion:  
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 شتري اقدامات که  بنی اقی از طرردتايگي می بکاری مدنی است که  جنبش نافرمانی مختلفیروشها
 تظاهرات شبانه، ی مردم براقی تشوی جنبش ، تالش برادی عقااني مانند بکي و سنبلیجنبه نماد

 نیدر ا. پردازدي خود در مقابل مخالفان ماتی نظراني کردن داردبه ب پخشهي اعالمای ،ییمايراهپ
 جنبش ی مردم در جهت همراهقی خود و تشودی و عقااتی نظراني بی ورایمرحله جنبش به اقدام

 ی اقداماتای حاکم مانند اعتصابات و یروي با نی در جهت عدم همکاری دهد و کوششیانجام نم
. آوردی اعتصابات نشسته بعمل نمرينظ  

  
Nonviolent struggle: 

 قدرت هي علژهی خود، بورومندي به شکل نزي خشونت آمري و غی مدنی  مصمم جنبش نافرمانحرکت
 ی  به  سرکوبتواندي می مدنیمخالف که منابع قدرت را در دست دارد و  در پاسخ به جنبش نافرمان

.دیجنبش اقدام نما  
    

Nonviolent weapons:  
.رديگي بخدمت می مدنی که جنبش نافرمانیو طرق بخصوص ژهی ویراهها  

  
Pillars of support:  

 ستمي از سمی رژازي موجود با استفاده از منابع مورد نمی از جامعه که از رژیی و بخشهاموسسات
 موسسات و نیاز جمله ا. کنندي و قدرت آن تالش متي کرده در حفظ و گسترش ظرفتیموجود حما
 هیتّجار و سرما. ی کارگری گروهها،ی زندانها و ارتش و رهبران  مذهبس،ي از پلتوانيسازمانها م

 تی حمامی که از  رژیاسي  سی از گروههاني را دردست دارند و همچنیگزاران که منابع اقتصاد
. نامبردکننديم  
  

Political defiance:  
 کی کردن آن با نیگزی و جایکتاتوری بردن داني در جهت از می مدنی جنبش نافرمانکاربرد

 در برابر ی و گسترش مقاومت مردممی با رژی عدم همکارقیمقاومت از طر.  کي دموکراتستميس
منابع،  گروههاو . یکتاتوری دمی قطع و محدود کردن منابع قدرت رژجهيزور و ستم و در نت

 کهيزمان. شوندي خوانده ممی رژیتی حمای ستونهاای و هی پاکنندي متی حمامی که از رژییسازمانها
 را بوجود آورد که اداره  مّلت و یطی شراتواندي  بکار گرفته شود متي با موفقیاسيمقاومت س

 را یکي دموکراتستمي ممکن شده و سري غندهی موجود و در آطی در شرایکتاتوریمملکت با  د
. مقاوم باشدندهی در آدی مقابل هرگونه تهدربوجود آورد که د  

   
Political jiu-jitsu:  

 ني جنبش در تالش است تا ارتباط بنی آن ای که در طی مدنی در جنبش نافرمانی خاصمرحله
 خشونت ري مرحله فرونشاندن مقاومت جنبش غنیدر ا.  دولت حاکم را دگرگون کندی حامیقدرتها

 کرده في حاکم را تضعمی و قدرت رژتي و موقعکندي حاکم عمل میروي نهي علیاسي از نظر سزيآم
 که قدرت حاکم با دی آی مشي پی  تنها زمانتي موقعنیا. شودي گرفتن جنبش مرتاعث قدو ب

 جنبش در برابر آن به مقاومت خود ادامه داده  از کنيخشونت به سرکوب جنبش اقدام کرده ل
 در ی مدنی جنبش نافرمانیسرکوب.  نشودمي حاکم تسلیروي کرده و به نیاعمال خشونت خود دار

.شودي ممکن قلمداد مميتصم نیدتر حال بنظر بنیا  
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 و تی به شکاطرفي حاکم سبب آن خواهد شد تا  گروه سوم و بیروي اعمال قدرت نجهينت
 ی می شده و به گروهها شاکجادی شکاف ازي حاکم نیروي ناني در می بپردازد و حتیدادخواه

 دولت  تی را از حما  سبب  شود که طرفدران قدرت حاکم خودتواندي موضع مريي تغنیا. وندنديپ
 محکوم ی  را بصورت گسترده امی رژوستهي پی مدنی از جنبش نافرمانتی حماه و بدهيکنار کش

 زمان در ارتباط نی در اراتيي تغنیا. ابدی شی افزای و مقاومت مردمی مدنی نافرمانندوینما
کندي مجادی ای مدنی بنفع جنبش نافرمانی عمده اريي و تغی دگرگونمی رژی حامیروهاين .  
 قی طرنی از اکهي و زمانشود،ي اعمال نمی مدنی نافرمانی جنبش های در تمامیاسي سیتسويي ججو
 و ی دولت  استفاده نشود دگرگونی حامیروهاي نني و تحول در ارتباط بريي و تغی دگرگونیبرا
. داردمی رژهي گسترده علی به عدم همکاری دولت بستگی حامیروهاي در نرييتغ  

  
Political power: 

 ماتي در به اجرا گذاشتن تصمی  مجموعه قدرت و توان قابل دسترس مقامات رسمی واژه برانیا
 ی و برای دولتی با استفاده از سازمانهامی رژی برایاسيقدرت س. رودي جامعه بکار می برایاسيس
.  رديگي مخالف دولت مورد استفاده قرار می گروهها و سازمانهالهي بوسمی مخالف رژیروهاين

 استفاده از ای و ردي مورد استفاده قرار گماي  مستقیاسي سی ممکن است در برخوردهایاسي ستقدر
. موکول شودیگریتوان آن به زمان د  

  
Sanctions:  

  و زي  خشونت آمیمجازات در جنبشها. شودي محسوب میاسي از منابع قدرت سیکی اجرا یضمان
 آنطور که مورد انتظار بوده ای  که دست به اقدام نزده و یراد افهي علزي خشونت آمري غی جنبشهاای

شودي رفته است اعمال می زده اند که انتظار آن نمی دست به اقدامایعمل نکرده اند و  . 
 ی کمتر از جنبش های مدنی نافرمانی مجازات  در جنبش هاگری دیفی به تعرای اجرا و ضمان

 عدم ای عدم اطاعت و ی مجازات  براای انتقام و زيت آمدر جنبشها خشون. شودي مدهی دزيخشونت آم
.رديگي شده است صورت مني که معیانجام عمل  

   
Self-reliance:  

 ها نهي زمی که قدرت اداره امور خود را در تمامشودي گفته می گروهای و توان فرد و تي ظرفبه
. خود کفا باشدگری دیاني داشته باشد و به بیبنحو قابل قبول  

 
Skills and knowledge:  

 و ها،ي مهارتها، آگاهلهيقدرت حاکم بوس. شوندي محسوب میاسي و مهارت از منابع  قدرت سیآگاه
 و اعمال آن از طرف افراد و گروهها گریکدی موجود در جامعه و ارتباط آنها با یی هاییتوانا
.یمنابع انسان )شودي متیحما  

 
Sources of power:  

 ها،ي مهارتها، آگاه،ی منابع شامل منابع انساننیا.  هستندیاسي قدرت سیصل اهی قدرت پامنابع
 منابع از جامعه و مردم نیا. باشدي و اقتدار میی و ضمانت اجرای قابل لمس، منابع مادريعوامل غ

 و یکار با قبول جامعه، همی تنگاتنگیکی منابع در ارتباط با دولت ، نزدنی از اکی  و هر ،یناش
 یشتري بتی منابع از دولت و فرمانروا حمانیهر چه ا.  داردی اجتماعی و سازمانهااطاعت مردم
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 نسبت به تشی شده و حمافي منابع تضعنی و هر چه ارديگي بخود میشتري قدرت بمیبعمل آورند رژ
. سقوط خواهد کردتای و نهاافتهی کاهش می قدرت رژابدیدولت و فرمانروا کاهش   

 
Strategic nonviolent struggle:  

 مبارزه، طی شرالي و تحلهی و بلند مّدت و بر اساس تجزکی بر اساس نقشه استراتژی نافرمانجنبش
 یکي و تکنی و خلق گروهها و مردم، و الزامات فنی ، خوتي نقاط ضعف و قدرت گروهها، ظرف

.شودي می و طراحیني بشي نوع مبارزه پنی ایهاي گژهی و وی مدنیجنبش نافرمان  
 

Strategy: 
 شده و در داخل مي از مبارزه ترسی که در مراحل خاصی مدنی جنبش نافرمانی و نقشه هاطرح

 یقي دقیابی ارزنستکهی ایهدف استراتژ. رديگي و طرح بزرگ و بلند مّدت مبارزه قرار میاستراتژ
 جنبش را گسترش تواني کند که چگونه میابي خاّص ارائه کرده و راهطیاز چگونه جنبش  در شرا

 شکل هماهنگ شوند و نی طرح را در کنارهم قرار داد تا بتوان به  بهترکی ی مجزایاده و اجزاد
. شکل خود به اهداف مورد نظر برسندنیبه بهتر  

   
 و فنون و کهاي تاکتشودوي بزرگ بکار گرفته می محدود در  داخل استرا تژی هایاستراتژ
 محدود در ی های استراتژی تمامکني لشودي در ابعاد کوچکتر بکار گرفته می مختلفیروشها

. قرار دارندیخدمت اجرا و اهداف طرح بزرگ جنبش نافرمان  
  

Strike:  
  در ی از کار معموال بصورت موّقت برادني و دست کشقي تعلای ی ارادتی محدودای اعتصاب

 به ی دسترسی اوقات برای  بعضای صاحب کاران و ی  بر روی قرار دادن  و فشار اقتصادقهيمض
.رديگي حکومت صورت مهي علیاسياهداف س  

Tactic:  
 و محدود  با توجه به ژهی به اهداف ویابي دستی است که برایاتي  طرح محدود عملک،يتاکت

 در کني به اجرا در آوردن اهداف کوچک لی براکهايتاکت. شودي میزیامکانات موجود طرح ر
.شودي بزرگ بکار گرفته میخدمت استراتژ .  

Violence: 
 شدن افراد ی زخمای افراد بکار گرفته شده و  باعث مرگ، و هي  که علیدی تهدای  خشونت و زور،

.کندي و هراس از وقوع حادثه ممي آنان را دچار بایشده و   
   

 از ی گسترده ترری تصوی مدنی  نافرمان،ی اصول اخالقای از  مذاهب و ی بعضدگاهیبر اساس د 
 تا  در دهدي  به افراد و گروهها اجازه میري و تفسري  تعبنيچن.  دهدي مزارائهيَاعمال خشونت آم

 آماده کرده و وی  قرار گرفته  با آنها همکاری مدنی به جنبش نافرماننیکنار طرفداران و معتقد
. شرکت کنندی مدنی  در جنبش نافرمانی عملی هانهي تا  بر اساس زمشونديم  
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