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-ن گر دیدگاه مرکز بی ها و مواد ارائه شده در این اثر بیان ها، ویژگی عدم مسوولیت انتشار کتاب: نام 

های به کار رفته در این اثر و  ی واقعیت المللی عدم خشونت نیست. نویسندگان مسوول گزینش و ارائه 

ابراز شده در آ ی دیدگاه همه   نیز  های مرکز  دیدگاه ی  ها ضرورتا بازگوکننده ن هستند. این دیدگاه های 

 انگارد.  نیست و هرگز این مرکز را مسوول نمی المللی عدم خشونت  بین 

 

 است.  المللی عدم خشونت  مرکز بین ی حقوق این اثر از آِن همه

 مایکل اِی. بیر 

 5-40-943271-1-978  شابک:
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 پیشگفتار مترجم 
و از   و طالبان راه به جایی نبرده است؛  رسد که گفتگوهای میان دولت افغانستانای به نشر میاین کتاب در هنگامه

-اش را از افغانستان بیرون میی نیروهای جنگیهمه  2021سپتامبر    11دیگر سو، امریکا اعالن کرده است که در  

-ها پیش دست به مهاجرت زدند، پارهگروهی سال  –ی گنگی برای خود متصورند  فغانستان آیندهبرد. مردان و زنان ا

گزینه یافتن  پی  در  آسودهای  سرپناهی  میی  بخشی  کشورند،  از  بیرون  در  آیندهتر  از  کوشند  وضعیتی  در  را  شان 

های نابی است که اب سرشار از ایدهاند به خدا تا او راهگشا باشد. این کتای بزرگ متوسلسردرگمی بسازند، و بهره

همه درد  گروهبه  میی  نامبرده  کارگیهای  به  با  همخورد.  شکل  به  ایده  چند  یا  یک  خالقانهری  و  شهروندان   زمان 

می شکلافغانستان  در  بخشتوانند  دیگر  و  آموزشی  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی،  ساختار  به  توسعهدهی  ای  های 

م بدون روی آوردن به خشونت. اصطالح "عدم خشونت" یک روش زندگی است که ، آن هکشورشان درگیر شوند

تا برای حل مشکالت    کندمیی بشر را به سویی رهنمون  ها، ما تیرههزاران سال جنگ و درگیری میان انسانپس از  

 و مانع از میان رفتن نژاد خودمان شویم. بزرگ به آن چنگ بزنیم و  کوچک 

 

کند، تالش فراوانی به خرج داده یاد می  تک نگاریرای نگارش این کتاب، یا آنچه خودش به نام  ی این کتاب بنویسنده

عرصه  در  است.  کرده  جستجو  را  معتبر  کامال  و  گوناگون  منابع  کتابو  خشونت  عدم  فارسی ی  به  چندانی  های 

ح "عدم خشونت" با وجود  اصطالشود.  زبان احساس میاز شدید آن آشکارا در جهان فارسیبرگردان نشده است و نی

گویان و به ویژه در افغانستان باز آشنا و پذیرفته شده بودن در جهان آزادتر، هنوز جای پای استواری در میان فارسی

اثر یک منبع  نکرده است.   گران یا  ی یک کتاب مرجع برای پژوهشگران و به ویژه کنشمهم است که به مثابهاین 

 ود. فعاالن مدنی سودمند خواهد ب

 

ها را  توان به سادگی در اینترنت یافت، زیرا یا نویسنده خود لینکاند را میبیشتر منابعی که در این اثر به کار رفته

تواند بدانها دست یابد.  ی جویای دانش و تغییر اجتماعی با اندکی تالش میدر اختیار خواننده قرار داده است یا خواننده

اند. با این حال، هستند و تنها شمار محدودی به فارسی ترجمه شده  ها به زبان انگلیسیکی لینالبته باید گفت که همه

ICNC  (به بیشتر زبانمرکز بین ی جهان همچون فارسی منابع شنیداری، دیداری و  های زندهالمللی عدم خشونت( 

باید به آن سر بزند.    مایه باریی گرانکنم خوانندهنوشتاری فراوانی دارد که بنده شدیدا پیشنهاد می در همین راستا 

افزود که فهرست کامل منابع استفاده شده برای نوشتن این اثر به زبان انگلیسی در پایان کتاب گذاشته شده است تا 

 ی بیشتر بدانها مراجعه کند.خواننده خود برای مطالعه

 

سا از  مترجم  که چرا  بگشاید  انتقاد  به  زبان  متن  در طول  شاید  واژهخواننده  برخی  و اصطالحات ختار جمالت،  ها 

این متن چه از طریق وبسایت    ای از خوانندگانپارهمروج فارسی در ایران استفاده کرده است. دلیل آن ساده است،  

ICNC  از مسیر  زبان  فارسیهای  خوانپژوهان و کتابی دانشو چه متن چاپی، فارسی زبانان ایران هستند و تغذیه

 . هر چند مترجم اصالتا از افغانستان است. ،گذرد یران میفارسی مروج در ا

 

ها یا برگردان تر ناماند و مترجم برای خوانش بهتر و درستهای خاص به حروف التین آن به کار رفتهبرخی از نام

ات اضافی  دیدی گستاخانه اطالعها را درون متن یا در پانوشت گذاشته است. همچنین مترجم با صالحیا طرز تلفظ نام

تر شود. هر  وارد سادهی تازهی موضوعات گوناگون را در متن قرار داده است تا خوانش متن برای خوانندهدرباره

های نویسنده را بدون  های خود و پانوشتبه وفور استفاده کرده است، اما مترجم پانوشت  چند نویسنده نیز از پانوشت 

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

 

ی بزرگوار ی مفهوم کند و امید خوانندهاعادهقطعا این برگردان عاری از اشتباه نیست، ولی مترجم تالش کرده است  

با این حال امیدوارم این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع دم دست شهروندان مسوول باشد تا در  گیرد.  نبر وی خرده  

ی کتاب به  های کتاب بنویسند و با نویسندههای خود را در کنارهام نیاز به سادگی بدان مراجعه کنند و حتی تاکتیکهنگ 

 اشتراک بگذارند. 

 

 بصیر بیتا 
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 چکیده
 

 

مدنی  سالح مقاومت  سالحهای  خشونت مانند  بیهای  دگرگونبار،  روبه  همیشه  و  متنوع  بر اندیشمار،  افزون   .

تحریم تظاهراتاعتصابات،  دیگرها،  و  مردمی  گسترده،    های  میتاکتیکپیوسته  اقدامات  ابداع  جدیدی  زیرا  های  شود 

 شوند. شان سازگار میهای مخالفانها و تاکتیکها، چالشهای مدنی با فشارها، موقعیتمقاومت

 

  ،کنند(یاد می  )که گاه پژوهشگرانی چون جین شارپ از آن به نام روش  عدم خشونتهای گسترش تاکتیکرو به  اعتبار 

 تک نگاری های نوین )که هدف اصلی این گران در سراسر جهان است. کاوش در تاکتیکدی بر نوآوری و خالقیت کنششاه

مقاومت مدنی    هایی جداگانه دنیای داستانی هر روش به گونهت. مطالعهبندی ساده نیساست( تنها یک سند یا تمرین دسته

پایداری و مقاومت مردم را در برابر سرکوب  های گوناگون برای ما بازگو میها و زماندر مکان کند. هر روش، بینش، 

ای برای مبارزه برای حقوق، آزادی و عدالت است، بلکه گویای نیاز به نوآوری دهد. این نشان دادن نه تنها انگیزهنشان می

 است.  مدنی و سازگاری در پیشبرد مبارزات 

 

بنی  تک نگاریاین   آغاز میبا معرفی اصطالحات و مفاهیم  آن روندها و عوامل ادین مقاومت مدنی  دنبال  به  شود و 

نواقص موجود در  با  . سپس  خواهد شدهای نوین مقاومت مدنی در سراسر جهان به معرفی گرفته  ساز رشد تاکتیکزمینه

-برای فهرست  یز چارچوبی اصالح شدههای جدید و ناز تاکتیک  یبزرگ  و فهرستشویم  آشنا میها  بندی کنونی تاکتیکدسته

پژوهشگران این عرصه  و  گران و کارورزان، کارشناسان،  برای کنش هایی  یادداشتبندی آنها ارائه خواهیم کرد. سرانجام،  

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

 

توان به دهد. به عنوان مثال میسیاری از جوامع در اشکال گوناگون رخ میدر ب  خشونتبدون  مقاومت مدنی  هر روزه  

با هدف مبارزه با فساد در روسیه، اعتراضات خیابانی    راج منابع در آمازون، اعتصاب غذااستخ مخالف  ی بومیان  محاصره

قانونی همجنس  افریقا، مراسم ازدواج غیر  از نهنگ  گرایان درعلیه دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال  با هند و نگهداری  ها 

 ها در اقیانوس قطب جنوب اشاره کرد. ی کشتیمداخله

 

-و فیلم  1ها . کتابیابدای گسترش میفزایندهی  های مقاومت مدنی به گونهجنبشی پوشش  در بسیاری از کشورها دامنه

"، که شامل مبارزات  مندترقدرتنیروی  یک  "  کنند. مستندو مردم عادی را بازگو می  عدم خشونتمبارزات    های، داستان2ها

ها میلیون های فراوان برای دهمقاومت مدنی در هند، افریقای جنوبی، شیلی، دانمارک، ایاالت متحده و لهستان است، به زبان

 .  .3  مخاطب برگردان شده است

 

 

 

مقاومت مدنی چگونه  یا دارای نظم ویژه نیست(: اریکا چنوویت و ماریا استفان، های عمومی پیرامون مقاومت مدنی عبارتند از )این فهرست کامل برخی از کتاب 1
بهبود تاریخ عدم خشونت. مقاومت مدنی  ،  بارتکوفسکی؛ ماسیجی  عدم خشونت ی  مندتر: یک سده مبارزهنیرویی قدرت؛ پیتر اِکرَمن و جک دو وال،  کند عمل می
: رویکرد  عدم خشونت راهبرد دفاع  رابرت جی. باروز،  فساد: قدرت مردم برای پاسخگو ساختن و عدالت؛    کاهش شیزکا بِِورلی،  ؛  خواهانه های آزادی در تالش 

جولی،  گونه؛  گاندی ام.  نورما  و  هالوارد  کارتر  ساختار؛  مایا  و  مرزها  ِهلِوی،  درک عدم خشونت:  ال.  جنگ  رابرت  خشونتپیرامون  اندیشه    عدم  راهبردی: 
پایان سده   عدم خشونتهای  انقالبنِپستاد،    شارون اریکسن ی اساسات؛  درباره  تیموتی گارتن اَش،  ی بیستم؛  و مقاومت مدنی در  رابرتز و  مقاومت مدنی و  ادام 

تجربه  سیاسی:  کنش  قدرت  خشونتی  کنون؛    عدم  تا  گاندی  شاک،  از  جنبش خیزشکرت  مسلح:  غیر  رژیم های  در  مردمی  دموکراتیک؛  های  غیر  دیوید  های 

جهاد مدنی، ماریا جی. استفان،  ؛  عدم خشونتماهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ: قدرت  کنش  ماری کینگ،  ها؛  ها و اندیشه ی جنبشتاریخچهصلح:  کورترایت،  
ویراست  از دیکتاتوری تا دموکراسی: یک چارچوب مفهومی برای آزادی،  جین شارپ،  داری در خاورمیانه؛  تالش عدم خشونت، دموکراسی سازی و حکومت

)بخش    عدم خشونت)بخش دوم(، و پویایی کنش    عدم خشونتهای کنش  : قدرت و تالش )بخش نخست(، روشعدم خشونت سیاست کنش  هارم؛ جین شارپ،  چ
 .  سوم(

 اند.  اند و برخی هنوز به زبان اصلی باقی مانده به فارسی ترجمه شده آثار از این   شمار اندکییادداشت مترجم: 

انقالب نارنجی؛ مصر: انقالبی بدون خلل؟؛  یرامون مقاومت مدنی عبارتند از:  های مستند پبرخی از فیلم  2 و انقالب   مندتر؛نیرویی قدرتو  سرنگونی یک دیکتاتور؛ 

ارمنستان/  انقالب  فیلم   آواز؛  این  زبان تمام  به  وبسایت  ها  در  رایگان  صورت  به  گوناگون  بین های  خشونت  مرکز  عدم  -https://www.nonviolent،  المللی 

conflict.org/icncfilms/  .موجود است   ACKU
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مقاومت  خانهکتاب دیجیتال  خشونتی  آموزشی    عدم  رهنمودهای  نگهداری  مکان  )که 

-در همکاری با انستیتوی بین   1المللی عدم خشونت آوری شده توسط مرکز بینجمع

ص کتابالمللی  و  است(  راتگرز  آنالین  خانه لح  به   ICNCی  فراوانی  منابع  )که 

میزبان قرار  بازدیدکنندگان  اختیار  در  مدنی  مقاومت  پیرامون  مختلف  ،  (دهدهای 

ط به  های مربو های پژوهششماری هستند که یافتههای بیتنها دو نمونه از وبسایت

 گذارند.  در اختیار همگان می مقاومت مدنی را در سطح جهان

 

عالقه وجود  با  حال،  این  بیبا  جامعی  موضوع،  به  دستهمرز  برای  تالش  بندی  ترین 

میتاکتیک بر  هنوز  خشونت  عدم  متنوع  دستهای  به  شارپ  نامه گردد  جین  ی 

با تشریح، نمونه و روش عدم خشونت که فهرستی است جامع همراه  198پیرامون 

ای برای  د. از آن پس، تالش گستردهی شر رسبه ن   1973که در سال    آنها،  بندیدسته

تاکتیک به  است.  گرفته  فهرست صورت  این  رسانی  روز  شیوهبه  یا  عدم های  ها 

مثابهمی  خشونت به  نگریست  توان  ابزارهای عدم خشونت  به عنوان   وی  معموال 

مقاومت خشونتجایگزین کرد.  های  استفاده  مسلحانه(  )یا  مقاومت  سالحبار  های 

سالحماننمدنی   خشونتد  روبه  بی،  بارهای  همیشه  و  متنوع  شمار، 

نمونهانددگرگونی مقاومت  .  چشمگیر  خشونت های  بایکوت،    عدم  مشمول 

 های موازی، تحریم و راهپیمایی است. اعتراضات، آموزش، دولت

 

آوری و  دست به جمع  2المللی عدم خشونتبین  یموسسهبدین سو،    2016از سال  

عدم های  تاکتیک  یهاپایگاه دادهین مقاومت مدنی در  های نوشناسایی روش

پاسخ به  در  بندی و از دل فرآیند این دسته  تک نگاریزده است. این    خشونت

 سه پرسش زیر به میان آمده است: 

 

تاکتیک .1 تاکتیکچه  چه  و  کرد  شناسایی  شارپ  جین  را  جدید هایی  های 

 پدیدار شده است؟   1973مقاومت مدنی از سال 

 

 

 

-https://www.nonviolent-conflict.org/ force-powerfulرو قابل دسترس است:  در لینک روبهتر  نیرویی قدرتمندمستند     3

english/   
   http://nonviolence.rutgers.edu/s/digitalرو قابل دسترس است: در لینک روبه عدم خشونتی دیجیتال مقاومت کتابخانه  4

ان گذاشته شد و یک نهاد خودگردان توسط پیتر اکرمن و جک دو وال بنی   2002در سال  المللی عدم خشونت  مرکز بین 5

تالش  بر  که  خشونت است  غیر  دارد:  های  تمرکز  جهان  در  آزادی  و  عدالت  حقوق،  به  رسیدن  و  مردم  آمیز 
https://www.nonviolent-conflict.org/.   

ی ها در صفحهگردد. تاکتیکها" از نگاه معنایی دادوستد میالح "روش ها" با اصطدر این پژوهش، اصطالح "تاکتیک 6

" معنایی گسترده دارد، در صورتی که در متن عدم خشونت  اقدامات/های مفصال تعریف خواهد شد. اصطالح "کنش  17

 " گرفته شده است.  عدم خشونت های ی "تاکتیکخانوادهمعنای دیگری نداشته باشد، گاه هم

بنیان  در شهر مبارک عوِض   1989المللی عدم خشونت در سال  بینی  موسسه 7 به تالش فلسطین  تا  عدم  های  گذاری شد 

در سراسر جهان پس از جدایی این شهر از فلسطین توسط دولت اسرائیل ادامه دهد.    عدم خشونتبرای ترویج    خشونت

زند و در و فرهنگ صلح دست می  تعدم خشون پیرامون کنش    تک نگاری ای از مراکزی است که به  شبکهموسسه  این  

 ./http://nonviolentaction.netارادگی و انفعال در جهان است. پی کاهش خشونت و بی

ایجاد شد تا    عدم خشونتالمللی  بینی  موسسهتوسط    2016در سال    عدم خشونتهای  روش  یهاپایگاه داده 8

روش را با   300در سراسر جهان مستند گردد. این بانک بیش از    عدم خشونتهای  ندسازی روشروند مست 

مثال و  دادهتشریح  است.  کرده  مستند  آن  همه های  برای  آن  وبسایت های  در  جهانیان  ی 

https://www.tactics.nonviolenceinternational.net/  ها توانید برای استفاده در دیگر وبسایتقابل دسترس است و می

 .info@nonviolenceinternational.netبا ایمیل زیر تماس بگیرید: 

 
1  (ICNC) Conflict Nonviolent on Center International 
22  Nonviolence International 
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 مشترک   فعالیت  این   درک  و  سازی  مستند  برای  تواندمی  هاتاکتیک  از  جدیدی   بندیدسته  چه .2

 باشد؟  سودمند انسانی

 

 و  کارورزان  برای  تواندمی  آنها   بندیدسته  و  هاتاکتیک  یدرباره   جدید  دانش  این  چگونه .3

 باشد؟  سودمند تخشون عدم های جنبش به کمک مندانعالق نیز  و مدنی مقاومت وهشگرانپژ

 

 در   جدید  هایتاکتیک  گروه  چون  هاییگروه  شامل  هاگروه  این  است.  هاگروه  دیگر  کار  بر  مبتنی   نگاری  تک  این  ،همچنین

  نگاری  تک  و  آموزش  مرکز  و  5باشد می  مادا  گاجا  دانشگاه  خشونت  عدم  هایروش  یهاداده  پایگاه  ،4زیبا   مشکل  ،3بشر   حقوق

  و   هاتاکتیک  نیز  8گری کنش-ابر  یپروژه  و  ،7خشونت  عدم  هایتاکتیک  جهانی  یهاداده  ایگاهپ  ،6استانبول  در  خشونت  عدم

 و   شده  وارد  خشونت  عدم  هایتاکتیک  یهاداده  پایگاه  در  حاال  موارد  این  از  بسیاری  کنند.می  بندی دسته  را  گوناگون  هاینمونه

 .9اندهشد گرفته معرفی به نگاری تک این در

   

 پرداخت؟  مدنی مقاومت هایتاکتیک یطالعهم به باید چرا
  بهبود   ،خشونت  عدم   تاریخ  بازآفرینی  به  کمک  عمیق،  درک  یافتن  عمل،  برای  راهی  و  انگیزه  تواندمی  هاتاکتیک  یمطالعه

   گردد. راهبردی ریزیبرنامه در پیشرفت و  آموزش، یواسطه به هامهارت

 
 عمل برای راهی و انگیزه

-کنش  از  فراوانی  شمار  گرفتن  انگیزه  به  و  شده  برگردان  هازبان  از  بسیاری  به  (1973)  شارپ  جین  روشی  198  فهرست

  در   شده  تشریح  هایروش  و  رسد می  سال  45  از  بیش  به  فهرست  این  عمر  شوربختانه،  است.  انجامیده  آموزگاران  و  گران

 گرانتحلیل  و  گرانکنش  برای  معاصر  هاینگرانی  زا  یا  هستند  ناشناخته  ما  برای  یا  گاه  که  شدند  ترتیب  ایتاریخی  هایزمینه

  دورند. به

 

گران را از دیدن ی و ترس. این عواطف انسانی کنشآگاهعبارتند از ناامیدی، نا  مدنی  ترین موانع فرا روی کنشغالبا بزرگ

این عواطف که  آن  . بدتر کندکه در اختیارشان قرار دارد، منصرف یا نابینا میاحتمالی    عدم خشونتهای  ی فراخ روشپهنه

هایی  و نمونه  عدم خشونتی صدها تاکتیک  شوند. از این رو، مطالعه  کند درگیر خشونت ناکارآمدگران را وادار میگاه کنش 

های سیاسی که در  ای از اقدامات موجود برای بشریت، صرف نظر از نظامبه پیاده کردن طیف گسترده  ،از عملی شدن آنها

 د، کمک خواهد کرد. برنآن به سر می

 

 یافتن درک عمیق علمی 

 عدم خشونت ی  پیرامون ماهیت، پویایی و تاثیرات مبارزه  تک نگاریی بنیادین برای درک و  ها یک پایهی تاکتیکمطالعه

( تغییر  و  قدرت  "اعتراض،  کتاب  در  کارتی  مک  رونالد  ص  1997است.  می320،  استدالل  تاکتیک(  که  عدم های  کند 

بر پدیده که  (  1)  خشونت دیدگاههای مشاهدهمبتنی  از  از نگاه زمان و  میاند  عدم خشونت های مقاومت  پذیر، و مستقل  تواند 

( باشند، و  دادن  توانند  می (  2مکان متفاوت  بدون  شاخصی برای رخ  نوبهنها گرددر جنگ  خشونتاقدام  به  ی خود، د، که 

های نوین مقاومت مدنی  بندی تاکتیکتکرارپذیر شوند. شناسایی و دسته  قابل تایید و   تک نگاریاین  های  دهد یافتهاجازه می

 
3 Rights Human in Tactics New  
4 Trouble Beautiful  
 رویداد   6000  از  بیش  در  اندونزی  خشونت  عدم  هایروش  و  هاکنش  حاوی  که  دارد  هاداده   پایگاه  یک  مادا  گادجا  دانشگاه  المللبین  روابط  یدانشکده  5

  ندارد. قرار همگان دسترس در هنوز هاداده  پایگاه این است.
  های داده   پایگاه  یک  شد،   گذاشته  بنیان  المللبین  خشونت  عدم  نهاد  توسط  2012  سال  در  که  استانبول،   در  خشونت  عدم  نگاری  تک  و  آموزش  مرکز   6

  دارد. فارسی زبان به خشونت عدم هایکنش  از اطالعاتی
   /https://nvdatabase.swarthmore.edu کرد: تماشا زیر وبسایت در توانمی را جهانی سطح در خشونت عدم کنش ها داده پایگاه  7
   activism.org-www.meta است: دسترس قابل روروبه لینک در و پردازدمی دیجیتال گریکنش تحلیل به گریکنش-ابر پروژه  8
-می الهام آن از و گذاشته  اشتراک به را اطالعات آن در گرانکنش و است،  محلی و آزاد  "منبع یک که  است Actipedia  وبسایت دیگر، منبع یک   9

  مهم  هایکنش   اینک  نامبرده   وبسایت  همچنین  است.  خشونت  عدم  هایتاکتیک  بایگانی  وبسایت  این  شود."  گرفته  دست  روی  خالقانه  اقدامات  تا  پذیرند

   باشد. سودمند ایمقایسه تحلیل و تجزیه برای که کندمی بندیدسته  مختلفی هایبخش  به را
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مردم چگونه  ی این موضوع که  دربارهاست. از این رو، درک ما را    تک نگاریهای جدید، اقدامی بنیادین در این  در زمینه
 دهد.  ، افزایش میدهندای خالقانه به مقاومت مدنی و تغییر سمت و سو میبه گونهعوام 

 

 خشونت   عدم تاریخ بازآفرینی

 دیگر   از  شدیدا  هاانسان  مدرن  زندگی  که  حالی  در  است،  داشته  تاریخ  در  تغییرات  بر   نیرومندی  تاثیر  بارخشونت   هایروش

 بسیار  از  یکی   سکیفبارتکو  ج ماسی  است.  شده   متاثر  خشونت   بدون  دفاع   و  مقاومت   هایروش  شمول  به  جمعی  کنش   اشکال

  سایر  و  هاراهپیمایی  اعتراضات،  کشف  و  تاریخ  در  کاوش  برای  خشونت  عدم  هایتاکتیک  دانش   از  که  است  پژوهشگرانی

  کتاب   است.  برده  بهره  خارجی  کشور  یک  اشغال  و  استعمار  تحت  جوامع  از  فراوانی  شمار  در  خشونت   عدم  هایکنش

 بسیاری  درک  ،ماست  یاسلحه  تنها  حقیقت  نام  به  تبت  در  خشونت  عدم  هایتاکتیک  پیرامون  خشونت  عدم  یالمللبین  یموسسه

  تبدیل  تبتیان  برای   مدارس  در  معیاری  کتابی  به  درنگبی  کتاب  این  داد.  تغییر  خودشان  مقاومت  تاریخ   یدرباره  را  تبتیان  از

  و هاروس ها،مریکاییا ها،برتیانیایی  هایانقالب یدرباره کهن هایافسانه خشونت عدم کنش پیرامون علمی آثار دیگر .10شد

  بانک   رسانی  روز  به  .11بودند  قانونی   هایمصوبه  یا  لحانهمس  انقالب  محور  بر  این  از  پیش   که  کرد  دگرگون  را  ییها یایکوب

 و  اماکن  و  تاریخ  سراسر  ،مدنی  مقاومت  در  آنها  یاستفاده  با  تا  دهدمی  بیشتر  دانشی  ما  به  خشونت  عدم  هایتاکتیک  اطالعات

  یریم.بگ  بررسی به را گوناگون هایفرهنگ

 

 آموزش برای

  برای   هاتاکتیک   یمطالعه  شود.  آشنا  نیز   آنها  کاربرد  ینحوه  با   خشونت   عدم  های تاکتیک  یمطالعه  از  فراتر  تواندمی  فرد

  تک   یک  در  دارد.  آمیزموفقیت  کنش  به  نیاز  معموال  آموزش  اما  است،  سودمند  نیز  خشونت  عدم  کارزار  یک  ریزیبرنامه

  معموال   ها تاکتیک  که  شد  یادآور  بلوخ  نادین  مدنی،  مقاومت  کارزارهای  برای  آموزش  پیرامون  1620  سال  به  مربوط  نگاری

 هایبرنامه  که  کرد  نشان  رطخا   بلوخ   شوند.می  گذاشته  اشتراک  به  آموزشی  هایفیلم  و  هاکالس  راهنما،  های کتاب  قالب  در

  .,2016) (14 انجامدمی اهداف به آمیزموفقیت دستیابی و نظم یکپارچگی، بهبود به آموزشی

 

  دست   به  هاییرتمها  باید  تحصن  یا  تبلیغاتی،  یپارچه  نصب  اعتصاب،  همچون  خشونت   عدم  هایکنش  در  موفقیت  برای

 و   دهیسازمان  ریزی،برنامه  چون  فراونی  اقدامات  به  نیاز  غالبا  ویژه  یزمینه  یک  در  تاکتیک  یک  از  استفاده  ورد.آ

  کمک   پزشکی،  مراقبت  همچون  بیشتری  اقدامات  شدن،  زخمی  یا  دستگیری  احتمال  ورتص  در  دارد.  آموزش  و  لوجستیک

   .گرفت دست روی باید مدت بلند اجتماعی-روانی حمایت و سازی  مستند مالی، کمک زندان،  در حمایت و همبستگی حقوقی،

 

 راهبردی  ریزیبرنامه بهبود

  که   استراتژی  داد.  ترتیب  کارآمد  کارزار  یک  برای  استراتژی  کی  تواننمی  خشونت  عدم   هایتاکتیک   تحلیل  برای  تالش  بدون

  ی برنده  آنچه  در  ایویژه  اهمیت  از  آنها  دهیسامان  پیوستگی  و   نیاز،  مورد  منابع  ها،تاکتیک  انتخاب  حق   مدت،  بندی،زمان

   است: رداربرخو زنیچانه با مقایسه در ،خواندمی "نبرد" نام به (1968) شلینگ توماس آقای نوبل، یجایزه

 
  توانند می  و  ،کنند  انکار  را  ستمگر  های خواسته  بیشتر  توانندمی  آنها  دارند.  قرار  متقارن  های موقعیت  در  حدی تا  او  رعایای  و   ستمگر  فرد

  ه ک   موردی   هر  در  تقریبا  را  آنها  تواند می  ستمگر  و  بردارند.  همکاری  از   دست  سازمان  آن  طریق   از  باشند،  داشته  منضبطی   سازمان  اگر

 هر   آن  در  که  است  زنیچانه  وضعیت  این  کند.  انکار  را  آنها  اوست  فرماندهی  تحت  که  نیرویی  از  استفاده  با  و  بگیرد  نادیده  خواهندمی

 

  به   را  دورژی  تِنزین  نام  به  دایاسپورا  گرکنش  یک  توسط  شده   انجام   نگاری  تک  یک    خشونت  عدم  المللی بین  مرکز  ، 2014  سال  در  عدب  سال  14   10

-می بر  در   را  2008  سال  انقالب  آخرین   تا  1950  یدهه  از  و  بود  داده  انجام  تبتیان  مدنی  مقاومت  و  هاخیزش  از  جامعی  تاریخی  تحلیل  که  رساند  نشر

  کنید:  نگاه  ICNC ،  2014  هاینگاری تک  سلسله  از  تاریخی  و  راهبردی   تحلیلی  تبت:  خشونت  عدم  تالش  کتاب   به   توانیدمی  گرفت.

2/-analysis-historical-and-strategic-a-struggle-nonviolent-tibetan-t.org/theconflic-https://www.nonviolent.  

  وستپورت،  بیستم.  یسده  در  مردم  قدرت  دینامیک  راهبردی:  خشونت  عدم   درگیری  کروگلر.   کریستوفر  و  پیتر،   اکرمن،   از:  عبارتند علمی  آثار  این   11

  لین   او، سی  بودلر،   خواهانه.آزادی  هایتالش  در  مدنی  مقاومت  خشونت:  عدم   تاریخ  بهبود  ر، رینِ   لین  ماسیژ:  ،بارتکوفسکی  ؛ 1994  پراگر،   تی:سی

 ؛ Stock & Wipf ،  2004  یا  یوجین،   التین.  امریکای  در  خشونت  عدم  کنش  امان:بی  مقاومت  شالباخ.  جرالد  و  فیلیپ،   مانوس، مک  ؛ 2013  رینر، 

 . 2003 ورشو،  لندن: جمعی. تارکش سالح بحران بیستم: پایانبی یسده  جاناتان. ِشل، 
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-می  برنده  کسی  چه   دید  باید  و  ،نپذیرند  را   دیگر  طرف  هایخواسته  بیشتر  د،باش  داشته  کافی  دهیسازمان  و  نظم  اگر   طرف،  دو   از  یک

   شود.

 

آمادگی، عملکرد،    عدم خشونتهای  کنش  بسیاری از اندکی از چگونگی  به دست  و  ممکن ناکام شوند زیرا درک تاکتیکی 

-کنند یا نمیگران منابع را کمتر یا بیشتر از نیاز برآورد میآوردن سود راهبردی از آنها وجود دارد. در برخی موارد، کنش

منازعه  هایی در یک  را محاسبه کنند. شناسایی اینکه چه تاکتیکها و خطرات مربوط به یک کنش  توانند به درستی هزینه

دهد تا از آنها بهره ببرند و  کارزارها قرار می  سازمان دهندگانهایی را فرا چنگ  بیشترین سود را خواهد رساند، فرصت

 شان را شناسایی و ارزیابی کنند.  برآیندهای مطلوب

 

 پژوهش  این یبرجسته هاییافته 
  رشته   این  دانشمندان  دیگر  و  شارپ   جین  که  هست  روشی  198  از  فراتر  بیشتری  خشونت  عدم  مدنی  ومتمقا  هایروش

-تاکتیک  یجهان پیوست )به است روش 346 از بیش  شامل ما کنونی  خشونت عدم هایتاکتیک یهاداده پایگاه اند.کرده  مستند

  جدید   هایتاکتیک  .12است   ناکامل  او  های روش  مجموع  پذیرفت  که  بود  کسی   نخستین  شارپ  کنید(.  نگاه  خشونت  عدم  های

  جوامع  در  بعدی  چند  رویدادی  مدنی  مقاومت  زیرا  شوندمی  شناخته  رسمیت  به  دقیقا   و  شده  ایجاد  منظم  شکل  به  مدنی  مقاومت

 گردد   هشونددگرگون  شرایط  با   سازگار  تا  کندمی  بازآفرینی  را  خود  پیوسته  و  گسترده  ایگونه  به  که  است  مختلف  هایزمینه  و

-بی  کار  تداوم  پی  در  نگاری  تک  این   مطلب،  این  داشت  نظر  در   با  برد.  کار  به  آنها  در   را  روز   نوین  هایآوریفن  بتوان  یا

 است. جهان در مدنی مقاومت یمطالعه یعرصه در شارپ نظیر

 

  کتاب   چاپ  از  پس  شرب  پیشرفت  انگیزترینشگفت  است.  گسترده  و  متنوع  شمار،بی  مدنی  مقاومت  دیجیتال  هایتاکتیک

  همراه،   هاینتلف  ،یجهان  یشبکه  شامل  اینترنت  است.  اینترنت   طریق  از  ویژه  به  دیجیتال  ارتباطات  رشد  و   اختراع  شارپ،

 و  نقلیه  وسایل  خانه،  لوازم  همچون  "13ها پدیده  "اینترنت  و  وباتر  سرنشین،  بدون  هواپیمای  لیزر،  د،کالو  اپلیکیشن،  ایمیل،

  در   پروفایل   هایعکس  تویتری،  هایبمب  آنالین،  هایدادخواست  نوشتن  همچون  سایبری  اقدامات  .است  پزشکی  ابزارهای

 جدول  )به  است  شده  بندی  دسته  و  تعریف  نگاری  تک  این  در  که  است  چیزی  بیان  برای  اساسی  اقدامات  اجتماعی،  هایرسانه

 گرفته  فعال  نافرمانی  همکاری،  عدم از  فراوانی  نوین  هایتاکتیک  زایش  به  سایبری  کار  و  آنالین  جوامع  پیدایش  کنید(.  نگاه  1

-رسانه  است.  انجامیده  جمعی  های اپلیکیشن  و  فرد(  یک  شخصی  اطالعات  سازی  )همگانی  داکسینگ  قبیل  از  سازنده  کنش  تا

  رند.گذامی اثر رسانیپیام و هاتاکتیک بر رو این از و بخشندمی  تقویت را خشونت عدم های کنش مدرن  الکترونیک های

 
 راهنما  چارچوب  یک ها:تاکتیک  بندیدسته

 بندیدسته  عمومی  گروه  سه  به  سودمندانه  توانمی  را  مدنی  مقاومت  جهانی  هایتاکتیک  که  کندمی  استدالل  نگاری  تک  این

  کرد:

 بیانی(  های)کنش گفتاری •

 حذف( های)کنش ندادن انجام •

 (ی ارتکاب های)کنش ایجاد یا انجام •

 

  کرد: تقسیم زیر شکل دو به توانمی را اینها از یک هر

 یا  )اجباری( ایمقابله •

 (اقناعی) سازنده •

  استفاده  مدنی  مقاومت  جهانی  های تاکتیک  بندیدسته  برای  نگاری  تک  این  که  دهدمی  نشان  را  راهنمایی  چارچوب  زیر  جدول

   کند.می
 

 

 مدنی مقاومت هایتاکتیک جهان  :1 جدول

 
   //:tactics.nonviolenceinternational.nethttps.   است: دسترس قابل زیر لینک در هاداده  پایگاه این  12
13 things of Internet  
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 های تاکتیکی ماهیت انگیزه 
 

 

 

 مقاومت رفتاری             

 

 ای )اجباری(مقابله

 

 (اقناعیسازنده )

 

 گفتاری

  14های بیانی()کنش
 اعتراض 

)کنش اجبار  یا  انتقاد  برای  ارتباطی  یک  مانندهای   :

 راهپیمایی(

 دادخواست
: یک مانندهای ارتباطی برای پاداش یا ترغیب )کنش

 گردهمایی آموزشی(

 ( های حذفعدم اقدام )کنش 

 

 

 عدم همکاری
: اعتصاب  مانندرد مشارکت در رفتار مورد انتظار )

 ( بایکوتو 

 پرهیز 
برنامه کنش  یک  لغو  یا  پیوسته توقف  یا  شده  ریزی 

 : توقف یک اعتصاب( مانندبرای پاداش یا ترغیب )

  15(ارتکاب های)کنش  ایجاد یا انجام

  
 ی در هم گسیختهمداخله

توقف، اخالل    کنش مستقیم که در آن یک طرف برای 

مقابل می با طرف دیگر  )یا تغییر رفتار  :  مانند:شود 

 محاصره( 

 ی خالقانه مداخله
را   جایگزین  نهادهای  و  رفتارها  که  مستقیم  کنش 

می میبرجسته  یا  نهادهای کند  کنار  در  یا  و  سازد 

 بوسه( کنند )ماننِد دولت موازی یا موجود فعالیت می

 

دسته  1جدول   و  مفاهیم  تاکتیکبندیبه معرفی  یا وسایل کنش  می  عدم خشونتهای  های  افزارها  که    عدم خشونت پردازد، 

ی  قلمروهای رفتار مدنی گستردهها مبتنی بر  بندی تاکتیکمختلف، تفاوت دارند. دسته  منازعاتهستند و وابسته به استفاده در  

-بندی می( دستهاقناعیشان )اجباری یا  هاینوعیت انگیزهها همچنین بر بنیاد  هستند. تاکتیکندادن  و انجام  دادن  گفتار، انجام  

-می  یدهد بسیاری از اعمال بیانهای اعتراضی و دادخواست یک مرز ناملموس وجود دارد که نشان میشوند. میان کنش

ادخواست قرار  ی ددر سویهنیایش  های گفتاری مانند  ای استفاده شوند. برخی از تاکتیکتوانند برای اهداف سازنده و مقابله

 بیان دادخواست و اعتراض به کار روند. به جهت تواند اما برخی دیگر مانند سخنرانی برای اعتراض میدارند. 

 

باید توجه داشت که مداخالت اخالل ای است، در حالی که مداخالت آشکار شامل تحریکات اجباری/مقابله  یگرانههمچنین 

این ی سازنده/اقناعی پیوند دارد، اما ممکن گاه با زور عمل کنند.  به روشنی با جنبه  تر هستند. گر چه دومیخالقانه پیچیده

نگاری مطلوب    از  تک  تحلیلی  بخش  انگیزههمراه  یک  به  تنها  که  خالقانه  یافته،  مداخالت  اختصاص  سازنده/اقنای  های 

 . برخوردار است

 

 

 نگاری  تک به گذرا نگاهی
  ها تاکتیک  اهمیت  شمول  به  مدنی  مقاومت   یسازنده  هایبخش  و  خشونت   عدم  کنش  ،منازعه  به  درآمدی  با   نگاری  تک  این

  موثر   عوامل  و  پردازدمی  مدنی  مقاومت   جدید  هایتاکتیک  در  نوآوری  بر  اثرگذار  عمومی  هایویژگی  به  سپس  شود.می  آغاز

 گیرد.می  بحث به را آنها شکوفایی بر

 

  داشته   راستا  این   در  ایارزنده  سهم  که  افرادی  و  آثار  تا  پردازدمی   مدنی  ومتمقا  هایتاکتیک  یپیشینه  بررسی  به  هشپژو  این

 به  نیاز  به  نگاری  تک  این  همچنین  .شوند  برجسته  هاتاکتیک  کنونی  بندیدسته  در  موجود  هایشکاف  و  هاکاستی  با  همراه  اند

  اشازه  ،اندبسته  کار  به  و  اندکرده  ابداع  هگذشت  یدهه  چند  طول  در  گرانکنش  که  هاییتاکتیک  جدید  انواع  ارزیابی  و  تدوین

   کند.می

 

 
 گفتاری شبیه به اعتراض و اقناع شارپ است.    14
بندی نمود و یک تمایز ی خالقانه تقسیمگرانه و مداخلهی اخاللبندی مداخالت شارپ را به مداخله( شاید نخستین کسی بود که دسته1996باروز )   15

تاکتیک از  سودمند  برای  راهبردی  مختلف  نقاط  در  شدن  )پراکنده  پراکندگی  و  ویژه(  کنش  یک  در  مشارکت  برای  شدن  )یکجا  تمرکزگرایی  های 

 ارکت در یک کنش ویژه( معرفی کرد. مش
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 بندی دسته  یک  و  گیردمی  بررسی  دست  به  را  مدنی  مقاومت  جدید  هایروش  گزینش  معیارهای  نگاری  تک  این  سپس

  از  اینمونه  همچنین  نگاری  تک  این  است،  شده  مشخص  4  و  2  جدول  در  که  گونههمان  .کندمی  معرفی  را  شده  بازتعریف

  مبارزات  در  آنها   گنجاندن  که  مقاومت  هایتاکتیک  انواع  یدرباره  همچنین  .دهدمی  قرار  خواننده  روی  فرا  را  جدید  ایهروش

  .گرفت خواهد صورت بحث ،است براگیز بحث  خشونت عدم جنبش آموزش و دانشگاهی بخش و مدنی

 

  و  گرانکنش  برای  آنها  بندیدسته  و  نوین  هایتاکتیک  این  درک  چگونگی  یدرباره  هاییبینش  نگاری  تک  این  پایان،  در

 ارائه  هستند  بدون  حرکات  از  موثر  حمایت  به  مندعالقه  که  افرادی   سایر  و  زمینه  این  در  پژوهشگران  کارشناسان،  فعاالن،

   کند.می
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 مدنی  مقاومت اساسات نخست: فصل

 
 رونما  هادادگاه  و  هاپارلمان  انتخابات،  همچون  یافتهسازمان  و  هروزمر  هاینامهآیین  در  دنتوان می  بزرگ  سیاسی  منازعات

  به  یا   چریکی(  جنگ  )مانند  گرانهاخالل  و   بارخشونت  شکل  به  جمعی  مستقیم  شکن  یک  طریق  از  همچنین  منازعات  د.نشو

  منازعات   است.  قدرت  سر  بر   جنگِ  ،منازعات  بیشتر  د.ندهمی  رخ  راهپیمایی(   یا  اعتصاب  )مانند  خشونت  عدم  هایروش

 به  تا  کنندمی  اعمال  جسمانی  و  روانی  سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  هایمشوق  و  فشارها  ،خشونت  بدون  و  آمیزخشونت

   است. مدنی  مقاومت بنای  سنگ بارخشونت  یا مسلحانه  مقاومت عکس بر خشونت عدم  هایتاکتیک برسند. شاناهداف

 

 مدنی  مقاومت تعریف
 این  کردمی  احساس  زیرا  گرفت  وام  انگلیسی  زبان  از  را  مدنی"  ومت"مقا  اصطالح  گاندی  پیش،  سال  100  به  نزدیک

  از   پس  هایدهه  در  کند.می  توصیف  فراگیر  و  درست  ایگونه  به  را  بریتانیا  استعمار  از  هند  استقالل   برای  او  تالش  اصطالح

  در   16دودو  ِورونیک  که  ار  تعریفی  نگاری  تک  این  اند.کرده  پیشکش  مدنی  مقاومت  از  مختلفی  تعاریف  اندیشمند  چندین  آن،

  به   صلح  ایجاد  هایاستراتژی  و  مدنی  مقاومت  صلح:  برای  توانمندسازی   گرفت:  خواهد  وام  به  کرده  ارائه  اشویژه  گزارش
   :(5 ،2017) یکپارچه. شکل

 

  از   یافتهسازمان  مردمی  هایجنبش  آن  در  که  است  فراسازمانی  برانگیزمنازعه  استراتژی  یک  مدنی  مقاومت

  مقاومت   و  خودگردانی  همکاری،  عدم  راهپیمایی،  ،بایکوت   اعتصاب،  مانند  ]...[  خشونت  عدم  مختلف  ایهتاکتیک

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

 

 

 ، نمونه  عنوان  به  . دهیم  قرار  خود   روی  فرا   ایگسترده  یگونه  به  را  خشونت  عدم  هایتاکتیک  کندمی  کمک  ما  به  تعریف  این

  پا   زیر  برای  ویژه  تاکتیک  این  شود.می  شناخته  مدنی  مقاومت  معادل  وانعن  به  اغلب  مدنی  نافرمانی  مانند  ویژه  تاکتیک  یک

  مقاومت   یپدیده  از  یکوچک   بخش  تنها  ،دنشو می  تصور  ناعادالنه  سیاسی  هدف  یک  به  رسیدن  منظور  به  که  قوانینی  گذاشتن

  تحریم،  مانند نیستند؛ غیرقانونی لزوما اما ستنده انهگراخالل  خشونت  عدم دیگر  های تاکتیک از بسیاری  است.  تربزرگ  مدنی

  کشورها  دیگر  برخی  در  ،د نش با  معمول  کشورها  برخی  در  است  ممکن  که  اعتصاباتی  غذا.  اعتصاب  و  خیابانی  نمایش

 در   تالش  ،اقدامات  نهاد  از  خارج  ماهیت  بر  دتأکی  با  مدنی  اومتمق  از  ما  تعریف  و  است  مهم  زمینه  د.نشو می  تلقی  غیرقانونی

  ، مردم  قدرت  :جمله  از  است،  شده  یاد  مختلف  هایزمینه  در   دیگر  نام  چندین  با  مدنی  مقاومت  دارد.  موضوع  این  درک

 .سیاسی اعتراض و خشونت بدون یمنازعه  ،آمیزخشونت غیر ایتوده اقدام ،خشونت بدون یمبارزه

 

مقا میومت  قدرت  ساده سرچشمه  واقعیت  این  از  که حکممدنی  نمیگیرد  ممکن رانان  و  کنند  را حفظ  خود  توانند حکومت 

. سرکوب جسمی  حکومت باژگون شود،  ورزندبری امتناع میفرمان، کارمندان دولت یا عموم مردم از  هنگامی که سربازان

دهد که در  ها نشان میپژوهشاست. با این وجود  مخالفان    های معمولیگیری از مقاومت مدنی، واکنشپیشو اجباری برای  

و   17دارد دولت برای معکوس برآیند  توسط مقاومت مدنی غالبا، سرکوب مسلحانه یا خشونت آمیزبه شکل  مقایسه با سرکوب  

ایجاد   از بخشدر  تغییر  با  فرار  پولیس هوفاداری و حتی  ملکی،  مانند خدمات  ارتش  ،  ای اصلی جامعه  تقیا  ویت جنبش  به 

، ای آنه. انصراف از همکاری و رضایت برای تأثیر بر اراده18سازدمحدود می  از پیش  و قدرت دولت را بیش  کندی کمک م

 های مقاومت مدنی است. از مشخصه عدم خشونتفداران رژیم و همچنین جلب رضایت طر

 
16Dudouet Véronique  
 عمومی  پشتیبانی  و  پیوسته،   یگونه  به  سیاسی  مشروعیت  دادن  دست  از  معکوس،   اسناد  مستندسازی  به  (Martin Brian)  مارتین  برایان  پژوهش   17

  کنید:   نگاه  بیشتر  اطالعات  یبرا   روروبه  لینک  به  پردازد.می  خشونت  عدم  هایمخالفت  سرکوب  برای  خشن  سرکوب  هنگام

https://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html   
  عدم   هایخیزش  جریان  در  امنیتی  نیروهای  شدن  پیمانهم  بس:"آتش  الک،   انیکا  ک، بینِنیدیژ  کتاب  به  فرار،   یدرباره  بیشتر  اطالعات  برای   18

  دولت  امنیتی  نیروهای  بر  اثرگذاری  برای  خشونت  عدم  هایاستراتژی  اقناع:  و  "قدرت  ماروویچ،   ایوان  و  الک  انیکا  بیننیدیژک،   ؛ 2009  شونت"، خ

-انقالب  اریکسن،   شارون  نپستاد،   ؛ 29-411  (: 2006)  3  شماره  ، پساکمونیست   و  کمونیست  مطالعات"   (.2004)  اوکراین  و  ( 2000)  صربستان  در
   بیستم. یسده پایان در مدنی مقاومت ونت:خش عدم های
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،  گزاری قانونستقر مانند فرآیندهای  نهادهای م  های معمول دری از سیاست، یا اقدامی به عنوان بخشآمیزاقدام جمعی خشونت

دادگاههای  نامهآیین تاکتیکدولتی،  انتخابات،  و  مقاومتها  نمی  های  به شمار  گاهروندمدنی  اگر  یر های غکارزاربا    ، حتی 

 . 19زمان باشند خشونت آمیخته یا هم

 

 تغییر  هایکارشیوه
  را  مخالف  جنبش  یک  علیه  مدنی  مقاومت  کارزارهای  یموفقانه  برآیندهای  که  بود  کسی  نخستین  (1963)  20الِکی   جورج

 اجبار  سازگاری،  تغییر،  شامل  موفقیت  برآیندهای  تنوع  پرداخت.  اثرش  شرح  به   (1973)  شارپ  جین  تر،پسان  کرد.  شناسایی

  است. کارزار یک به پاسخ پنجمین بالقوه شکل به انصراف .21است  جنبش یک فروپاشی و

   پذیرد.می را جنبش دالیل و اهداف کامال مخالف جنبش  یک که تاس هنگامی در تبدیل •

 مخالف.  جنبش هزینه/سود تحلیل بنیاد بر جنبش هایخواسته از  بخشی پذیرش یعنی سازگاری •

 به  مخالف  جنبش  از  پشتیبانی  برای  کافی  هایبنیان  که  هنگامی  در  جنبش  یک  هایخواسته  به  شدن  تسلیم  یعنی  اجبار •

  است. شده ردهب میان از نظام به وفاداری از رارف و تغییرات دلیل

  حمایت  قدیمی  دولت  از  دیگر  و  کنندمی  پشتیبانی  جدید  دولت  یک  از مردم  یعامه   که  افتدمی  اتفاق  هنگامی  فروپاشی •

   کنند.نمی

  شجنب   یدهندهچالش  به   را  میدان  گذرا  شکل  به  کم  دست  و   برود  کنار  مخالف  یک  که  هددمی  رخ   هنگامی  فراانص •

   گذارد. وا

 

  استوار یبنیادین  بینش بر مدنی مقاومت  است. جامعه یک در  قدرت تغییر گوناگون درجات نتایج فروپاشی و اجبار سازگاری،

  و   خیزندمی  بر  جامعه  از  که  منابعی  دارند،  بستگی  قدرت  منابع  به  هادولت  ی"همه  دارد:می  بیان   چنین  را  آن   شارپ  که  است

 که  حالی  در  مدنی  مقاومت  ند."شومی  دسترس  قابل  دولت  برای  جامعه  آن  اعضای  برداریفرمان  و  همکاری  کمک،  دلیل  به

 اجتماعی،   کمک  تحدید  و  برداشتن  برای   مردمی  قدرت  از  استفاده  بر  اساسا   ،باشد  مخالفان  اقناع  دنبال  به  امکان  صورت  در

  دارد. تمرکز جامعه کلیدی هایبخش از برداریفرمان و همکاری

 

 تاریخی  هاینمونه
 

(،  1980ی از دیکتاتوران عبارتند از جنبش همبستگی در لهستان )دههسرنگونی های موفق مقاومت مدنی برای برخی نمونه

ملیجنبش )دهههای  شوروی  در  جنبش  1990ی  گرایی  با  (،  )دههمبارزه  جنوبی  افریقای  در  انقالب 1980ی  آپارتاید   ،)

ایران ) و  ؛  عدم خشونتجهانی کنش    یهاپایگاه داده؛  2000بیشتر به اکرمن و دو وال،    (. برای اطالعات1979اسالمی 

نمونه22نگاه کنید   ICNCدر  منازعات  های  خالصه بشر و    عدم خشونت های  های نسبتا موفق، جنبش.  جهانی برای حقوق 

، 23ها، کوییر تراجنسی  مرد و زن،  گرایانول حقوق زنان، حقوق همجنس سال گذشته به شم  200در   یخواهآزادیهای  جنبش

های شکست کارزار عدم خشونت های محیط زیستی هستند. نمونهحقوق کارگران، حقوق معلوالن، حقوق بومیان، و تالش

 
 و   آمیزخشونت   جمعی  کنش  خشونت،   عدم  مدنی  مقاومت  میان  تمایز  برای  فراگیر  چارچوب  یک  (559-556  ، 1997)  شاک  و  تیلور  جنکینز،   باند،    19

  قوی   های)انگیزه اجبار روزمره(،   کنش ابلمق در روزمره )غیر مناقشه است:  استوار  بُعد سه بر  چارچوب این کردند.  پا و دست  قانونی/روزمره کنش

  های اشغال  تا  گرفته  دولت  معمول  گذاری قانون  از  تواندمی  برانگیزمناقشه  هایکنش   آمیز(.خشونت  غیر  تا  آمیز)خشونت  برآیندها  و  نتایج  و  ضعیف(،   تا

 برای  شدن  )دستگیر  شوندمی  پذیرپیشبینی  و  روزمره  چنان  آمیزخشونت  غیر  اقدامات  برخی  گردد.   شامل  را  تروریستی  حمالت  و  مخل  قانونی  غیر

 علیه  شده  اعمال  مثبت  و  منفی  هایمجازات   به  اجباری  اقدام  دانست.  نهادی/نظارتی  اقدامات  را  آنها  توانمی  که  دولت(  ساختمان  مقابل  در  نشستن

 دست   به  قتل  و  نقدی  جریمه  قبیل  از   مواردی  شامل  واندتمی   اجباری  اقدامات  شود.می   سنجیده  عمل  شدت  یا  قدرت  با  اغلب  که  شودمی   گفته  مخالف

  اموال   یا  اشخاص  به  خسارت  به  عموما  که  است  تمایزی  سومین  آمیزآمیز/غیرخشونتخشونت   برآیندهای  باشد.  محاصره  و  مسلحانه  سرقت  تا  حاکمان

   دارد. اشاره
2020Lakey George  
  وهر،  قلم   به  خشونت  عدم   عدالت  یمجموعه  قدرت"   پخش  و   خشونت  عدم  مستقیم  "کنش  نام  به  خود   کتاب  در   را  کارشیوه   چهار  همچنین  باند،     21

  دهد.می توضیح بورِگس
/:www.nonviolent/https-  است:   دسترس  قابل   روروبه  لینک  در  CICN  وبسایت  در  جنگ   یدرباره   هاییخالصه   22

summaries/-conflict-conflict.org/nonviolent  
23 LGBTQ 
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های ِکن سارو ویوا در نایجر دلتا  لیتق(، جنبش محیط زیست و حقوق ا1989)شامل خیزش مردمی در میدان تیانانِمن چین  

 ( است.  2010ی باوه )دهه( و جنبش دموکراسی زیم1995)

ی شکنندگی  دهندهنشان  ،(2001)  عدم خشونتقدرت مشترک  خواندشان،  گونه که ِشل میهای مقاومت مدنی یا آناین نمونه

 شان برخوردار نیستند.  رانان یا فرهنگ اکثریت در هنگامی است که از پشتیبانی یا رضایت کافی جامعهحکم

 

 یمدن مقاومت  یسازنده هایبخش
 هایارزش و  هاهمبستگی عالیق، نیازها،  با را فراوانی نهادهای  معموال  مدنی  مقاومت است.  پیچیده موضوعی مدنی مقاومت

  روش   یک  دارند.  تعامل  هم  با   پیچیده   جوامع  در  مختلف  هایارزش  و   هاهمبستگی  عالیق،  نیازها،  این  کند.می  درگیر   مختلف

 ابرت  یمرحله  سه  مانند  است؛  منازعه  مراحل  به  آن  تقسیم  درک،  قابل  هایخشب  به  مدنی  مقاومت  تحلیل  و  تجزیه  برای

  نیز   )و  مدنی  مقاومت  درک  برای  دیگر  راه  . 24کنید(  نگاه  3  جدول  به  ابرت  بندیدسته  یدرباره   بیشتر  اطالعات  )برای

 جدول  این  اند.شده  گرفته  تشریح  به  2  جدول  در  هابخش  این   است.  آن  مشترک   هایبخش  بررسی  بار(خشونت  مقاومت

-بخش   دیگر  و  هاتاکتیک  میان  رابطه  جدول  این  ها. جنبش  و  کارزارها،  ها،کنش  کند:می  تقسیم  سطح  سه  به  را  مدنی  مقاومت

  مقاومت  هایمولفه  سایر  از  را   تاکتیکی  دهدمی  اجازه   ما  به  خود   ینوبه  به  جدول  دهد.می  نشان  را  مقاومت  در  مشترک   های

 راهنمای  عنوان  به  همچنین  مدنی  مقاومت  سطح  سه  کنیم.  تعریف  تریدقیق  اصطالحات  با   را  آن  و  بدهیم  تمایز  مدنی

   کنند.می عمل مختلف مخاطبان آموزش  به توجه برای یسودمند

 

 مدنی  مقاومت یسازنده هایبخش :2 جدول

 

 معمول  زمان مدت ابزار هدف مقاومت سطح

  )متفاوت   روزها  و  هاساعت تاکتیک  )تاکتیکی(  محدود اهداف کنش

 است(

 هاسال و هاماه استراتژی هدف)ها( کارزار 

 ها دهه و هاسال بزرگ استراتژی دورنما)ها(  جنبش 

 

 ها تاکتیک
ها یا  تاکتیکد.  سازبنیان مقاومت مدنی را می  ینهای نهادنامه، بر عکس انفعال، فعالیت روزمره، و آیینعدم خشونتکنش  

(  445،  2005" هستند. )شارپ  یعدم خشونت ارتباط دارند و "دارای اشکال انفرادی فراوانهای"  افزارها به "جنگروش

ی غذای  . اعتصاب غذا برای مطالبهدانستهای گسسته برای دستیابی به هدفی محدود  ی روشتوان به مثابهها را میتاکتیک

، در  1996تا    1993ست و هدف دارد. از سال  یک تاکتیک است زیرا یک اقدام ویژه ا  هادر زندانبازدید  امتیاز  بهتر و  

و هیچ راه قانونی قابل پذیرش برای    –جاکارتای اندونزی، دانشجویان تیمور شرقی که خواستار تعیین سرنوشت خود بودند  

،  سرازیر شدندهای ایاالت متحده، سوئد، فنالند، روسیه و دیگر کشورها  ی سفارتها به محوطهاز نرده  –آنها وجود نداشت  

. هدف تاکتیکی آنها  ی دستگیری دانشجویان را نداشتاجازهاندونزی  دولت  ی اینها مناطقی بودند که بدون تایید سفارت  همه

خواسته از  پشتیبانی  و  ساختن  آشکار  برای  پایدار  و  سریع  مشاغل  از  خود  استفاده  جهت  های  برای  در  سرنوشت  تعیین 

 مخاطبان اندونزیایی و جهانی بود. 

 

 که  است  معیاری  اصطالح  تاکتیک   کنند.می  استفاده   روش  جای   به  تاکتیک  اصطالح  از  معموال  مدنی   مقاومت   نکارورزا

 تمایز  چه  گر  رود.می  کار  به  سیاسی  و   اجتماعی  علوم  دانشمندان  سوی  از  محدود  شکل  به  کنش  یک  اشکال  توصیف  برای

 
  ظهور   مدنی  مقاومت کارورزان  دیدگاه  از   هامدل  از   گروه  یک  دارد.  وجود  زمان   بستر  در   مدنی  مقاومت  ایجاد  چگونگی  پیرامون  فراوانی  هایمدل   24

 عدم  یمرحله   شش  خشونت؛   عدم  انقالب   ارتباط  به  الِکی  جورج  یمولفه  پنج  تماعی؛ اج  هایجنبش  برای  مویِر  بیِر  یمرحله  هشت  جمله؛   از  کنندمی

-می  برنده  شما  پایان  در  و  جنگندمی  شما  با  بعد  خندند، می  شما  به  سپس  گیرند، می  نادیده  را  شما  آنها  نخست،   گاندی:  یمرحله  چهار  و  کینگ؛   خشونت

  جمله   از  مختلفی  مراحل  و  کنندمی  نگاه  درگیری  به  "باال"  از  که  صلح  آورندگان   و  نگج  رهبران  توسط  مدنی  مقاومت  مراحل  از  دوم  گروه  شوید.

  ( 1971)  کرل  مثال  عنوان  به  –  است  شده  مشخص  بینند، می  را  درگیری  در  آن  از  پس  و  اشکار  شده،   احساس  شده،   درک  فصل،   و   حل  آشکار،   پنهان، 

  ببینید. را
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  ها زمینه  بسیاری  در  روش  از  استفاده  باشد،  دمندسو  آموزشی  و   پژوهشی  هایزمینه  برای  تواندمی  تاکتیک  و  روش  میان

  از  بسیاری  در   دارد.  گنگ  و  عمومی  معنایی  زیرا  شوندمی  روروبه  آن  با  مدنی  مقاومت  کارورزان  و  مردم  که  است  مشکلی

  تک   همین  در   )مثال  تاکتیک   و   روش  موارد  برخی  در  و  هاروش  جایگزین   کامال  خشونت  عدم  هایتاکتیک  اصطالح  ها،زمینه

   است. شده نگاری(

 

 تاکتیک  یک عمر طول
  یا   راهپیمایی  مانند  تاکتیک  یک  انجام  است.  زمینه  به  وابسته  رو    این   از  و  دارد  بستگی  آن   هدف  به  تاکتیک  یک  عمر  طول

  مداخله   و  بیان  هایروش  از  یبسیار  معموال  دارد.  همراه  به  خطراتی  گاه  و  است  تالش  و  منابع،  زمان،  نیازمند  مرگ  نمایش

  گوناگون  گرانکنش  گیرند.می  بر   در  را  ساعت  چند  تا  دقیقه  چند   از  دیگر  برخی  و   هستند  مدتکوتاه   غیره(  و  رژه  ماب،لش)ف

-سرزمین  در  فلسطینیان  پرچم  برافراشتن  جمله  از  هاییتاکتیک  گیرند.می  کار   به  را  تدریجی  یا   پیوسته  ،مدت  کوتاه  هایروش

  از  یکی  شوند.  انجام  پنهانی  شکل   به  ربا  نهزارا  شاید  و  دارند  مختلفی  هایهدور  اعمال  این  ، 1980  یدهه   طی  اشغالی  های

 گرانکنش   از  استفاده  برای  اسرائیل  قراردادن  فشار  تحت  دیگر  هدف  است.  ناعادالنه  قانون  نقض  تاکتیک،  این  محدود  اهداف

 اجرای   برای  آنها  جمعی  یاراده  و   عمناب  رساندن  اتمام  به  و   نمادین  اعتراضات  به  پاسخگویی  برای  افزارجنگ  منابع  و

   بود. ممنوعیت

 
-سده  در  بخشید.  افزایش  را  آنها   مدت  توانمی  و   مواردند  دیگر  از  پایدارتر  گاه  اعتصاب  و  بایکوت  همچون  حذف  هایتاکتیک

  مالیات  بریتانیا  که  هنگامی  زدند.  باز  سر  بریتانیا  به  ماه   5  مدت  به  مالیات   پرداخت  از  امریکا  مستعمرات   باشندگان  هژدهم،  ی

 سال   چندین  مالیات  پرداخت  عدم  به  مربوط  هایتالش  دیگر  از  بسیاری  یافت.  پایان  مالیات  پرداخت  منع  کارزار  کرد،  لغو  را

   کشید. درازا به

 

  و   کارزار  هیچ  بدون  توانمی  را  هاتاکتیک  برخی  اما  روندمی  کار  به  کارزارها  چارچوب  در  خشونت  عدم  هایتاکتیک  بیشتر

  ها نبشج   سایر  اینکه  از  نظر  صرف  دارند  زهانگی  که  کسانی  )یعنی  جنبش   یک  پیمانانهم  گرفت.  کار  به  استراتژی  یک  بدون

   .کنندمی استفاده نشده  هماهنگ هایتاکتیک از نیز  دهند( انجام جنبش برای اقدامی است، شده ریزیبرنامه چقدر

 

  نافرمانی بایکوت، پیرامون فراوانی هایکتاب مثال، دارند. نیاز وزش آم و مطالعه هاسال به موثر تطبیق  برای هاروش برخی

-آسمان  چون  ایویژه  هایمهارت   به  ها روش  دیگر  .25است   شده   چاپ  مدنی  کنش  یک  عنوان  به  روزه   و  غذا  اعتصاب  مدنی،

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

 
 کارزارها 

 

 اجتماعی   یا  سیاسی  بلندمدت  و  ویژه  هدف  یک  به  تا  برندمی  کار  به  را  خشونت  عدم  هایتاکتیک  مدنی  مقاومت  کارزارهای

  متشکل  کارزار یک  هند در (31-1930) 26نمک  راهپیمایی گیرند.می  بر در را سال دو  تا شش عموما کارزارها یابند. دست

  راهپیمایی  چندین  و  شد  آغاز  1930  مارچ  12  از  که  بود  غرب  دریای  یکرانه  در  داندی  شهر  سوی   به  نمک   راهپیمایی  از

  آن   دهندگانسازمان  ،کارزار  این  موازات  به  .شد  انداخته  راه  به  نمک  آوردن  دست  به  و  اشغال  برای  تالش  و  آن  از  پس

 و   کشید  درازا   به  سال   یک  به  نزدیک  کارزار  این  شدند.  انگلیسی  کاالهای  تحریم  و  کشور  سراسر  در  مدنی  نافرمانی  خواستار

  پیمان  امضای  به  منجر  که  شد  بسی  آتش  آن  بازده  کرد،  گفتگو  هند  در  انگلیس  السلطنه  نایب  اِروین،  لُرد  با  گاندی  که  هنگامی

 جمعی  کنش  به  پاسخ  در  نمک  مالیات  انجامید:  پیشرفت  دو  به  گاندی  انتخاباتی  پیکارهای  .گردید  1931  مارس  5  در  رسمی

 برابری  که  کنند  گفتگو  و  مذاکره  ای گونه  به  شدند  وادار  هابریتانیایی  و  شد،  لغو  دریا  یکرانه  ینزدیک   در  مدنی  نافرمانی

  دهند. جلوه قانونی را هاهندی

 

 
 پیرامون  هاییجزوه  رشته  در  3  شماره  جزوه  گرفته:  روزه  باین.  الرا  و  مبارک،   اواد،  کنید:  گاهن  زیر  هایکتاب  به  بیشتر  اطالعات   برای     25

 نافرمانی   تمرین  مقاومت:  مسیر  پِر.  ِهمگِرن،   ؛ 2014  خشونت،   عدم  المللیبین  یموسسه  خشونت.  عدم  کنش  برای  هاتاکتیک  دهیسازمان  هایتاکتیک
  میالن،مک  پالگراو  سویس:  َچم،   اسرائیل.  بایکوت  کارزار  تا  امریکا  انقالب   از  بایکوت:  اکنون  و  گذشته  دیوید.  فِلدَمن،  ؛1993  فیالدلفیا،   مدنی.

   .1991 نیویورک،  .186901914 آلمان،  در اعتصاب تاریخ اعتصاب: تا دادخواست از دبلیو. ریچارد ریچاچرد،  ؛ 2019
26Satyagraha Salt  
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  )شاک،   ها"روش  "تعریف  شوند.می  شناخته  کارزار  یک  نام  با   کامال   که  تاثیرگذارند  چنان  مدنی  مقاومت   های تاکتیک  برخی

 (، 2014)  بِیِرلی  بنیاد  بر  مثال،   رود.می  کار  به  کارزارها  دهیسازمان  یبرا  مرکزی  تکنیک   یک  عنوان  به  (2012

-جامعه  هایسازمان  ند.کرد  بیان  کشورشان  پیشرفت  راه  در  مانع  ترینبزرگ  عنوان  به  را  سیاسی  فساد  کره  کشور  شهروندان

  را   بودند  ناشایست  رلمانیپا  انتخابات  در  شرکت   برای  که  فاسد  نامزدان  از  سیاهی  فهرست  مردمی،  پشتیبان  با  مدنی،  ی

  کشاورزان   برزیل،  در  کردند.  طراحی  دولت  از  فساد  مقامات  کشیدن  بیرون  برای  خشونت  عدم  کارزار  یک  و  کردند  شناسایی

  دسترسی  برای  و  کنند  برآورده  را  شانبنیادین  زهاینیا  تا  کردند  استفاده  اصلی   روش  عنوان  به  اشغال  از  زمین  بدون

  انداختند. راه به کارزار  یک بیعیط  منابع به  ترمساویانه

 

 بسنده  خشونت  عدم  کارزار  یک  یموفقانه  دهیسازمان  برای  معموال  تنهایی  به  خشونت  عدم  تاکتیک  چند  یا  یک  کاربرد

 بیاندیشد:  بدانها باید و دارد نیاز زیر موارد به دیگران میان در استراتژی یک  نیست.

 (2011 فان،است و )چنوِوت جانبه چند و پایدار مشارکت •

 ( 1973 )شارپ،  سرکوب برابر در مقاومت •

 ( 2005 )شاک، مخالفان پشتیبان هایشبکه موثر دادن قرار هدف •

  و  یافت  کاهش  کلیدی  عامل  شش  به  بعدها  که  (،1994  کرولگر،  و  )اکرمن  راهبردی  اصل  12  با   همخوانی •

  اصل  راهبردی،  ریزیبرنامه  اتحاد،  لشام  عوامل  این  .(2015  میرمن،  و  )اکرمن  داد   افزایش  را  هاجنبش  اثربخشی

 جنبش. سود به مخالفان پیمانانهم از شدن جدا و سرکوب، مدیریت مشارکت،  افزایش خشونت، عدم

 

  کالج   آن  مقر  که  است،  خشونت  عدم  جهانی  یهاداده  پایگاه  استراتژیک،  کارزارهای  پیرامون  اطالعات  مندارزش  منبع  یک

  پایگاه   این  است.  کرده  مستند  انسانی  فعالیت  مختلف  هایحوزه  در  را  خشونت  عدم  رزارکا  1400  از  بیش  و  است  اسوارتمور

 هایپاسخ  نیز  و  کارزار  هر  در  استفاده  مورد  اصلی  هایروش  و  هااستراتژی  مسائل،  بازیگران،  مندنظام  ایگونه  به  هاداده

 پژوهشگران   و  آموزگاران  گران،کنش   برای  زشمندار  منبع  یک   هاداده  پایگاه  این  است.  رسانده  ثبت  به  را  کارزار  مخالفان

  است.

 

 بزرگ  استراتژی  و هاجنبش

 بیشتر  است.  جامعه  برای  مشابه  انداز چشم  یک  اجرای  هدفش  که   است  کارزارها  از  ایمجموعه  مدنی،  مقاومت  جنبش  یک

  هایگروه  شوند.می  اداره  متمرکز  کامال  اندکی  شمار  یابند.  دست  چشمگیر  موفقیت  به  تا  دارند  نیاز  وقت   به  هاسال  هاجنبش

 رهبران   سوی  از  شده  تعیین  هاینامهآیین  و  اهداف  به  که  خودمختار  محلی  هایگروه  با  جغرافیایی  نگاه   از  توانندمی  دیگر

 جنبش  (،1990  ی)دهه  برمه  دموکراسی  جنبش  از  عبارتند  هانمونه  این  از  برخی  یابند.  گسترش  هستند،  پایبند  جنبش  یاندیشه

  با   مبارزه  جنبش  مانند  برخوردارند،  بیشتری  هماهنگی  از  موارد  دیگر  لهستان.  در  همبستگی  جنبش  و  شرقی،  تیمور  ستقاللا

 ی )دهه  عربی  بهار  گوناگون  هایجنبش  و  محیطی  زیست  عدالت  برای  فعلی  جهانی  جنبش  جنوبی،  افریقای  در  آپارتاید

2010.)  

 

 سازیکمینه  و  متقابل  پشتیبانی  سازیبیشینه  دنبال  به  که  هاییسیاست  یجادا  کم  دست   یا  کارزارها،  میان  هماهنگی  برای

  معموال   مختلف  کشورهای  در  رای  حق  هایجنبش  ،نمونه  عنوان  به  است.  نیاز  بزرگ  استراتژی  به  هستند،  داخلی  یمنازعات

-روش  و  )اقناعی(  سازنده  هایکتیکتا  از  که  کسانی  و  برندمی  کار  به  را  )اجباری(   تقابلی  هایتاکتیک  که  دهندگانیرای  میان

 ی )دهه  برمه  در  انجامد.می  تعارض  به  نیز  هاجنبش  درون  در  هادیدگاه  تفاوت  شود.می  تقسیم  کردند،می  استفاده  قانونی  های

  در  خواستند،می  دموکراسی  زیرا  بودند  نظامی  حکومت  پایان  خواستار  کشور(  این  اکثریت  نژادی  )گروه  هابرمن  (،1990

  متمرکز  غیر  حاکمیت  و  خودمختاری  خواستندمی  زیرا  بودند  نظامی  حکومت  پایان  خواستار  نیز  نژادی  هایاقلیت  که  حالی

  بیاید. میان به قومی

 

-هنگامه  در  ویژه  به  امر  این  کند. می  عمل  راهنما  یستاره  یک  –  ثابت  مرجع  یک  عنوان  به  هاجنبش  برای  بزرگ  استراتژی

  بزرگ   استراتژی  در  توانندمی  هاجنبش  است.  سودمند  بسیار  داخلی  جنگ  بروز  هنگام  یا  نبشج   در  مشارکت  شتابان   رشد  های

  موضوعاتی   چه  سر  بر  باید  ها اولویت  شوند،  گرفته  کار  به  ها تاکتیک  و  هااستراتژی  از  یک  کدام  اینکه  چون  مواردی  به

 به   بزرگ  استراتژی   یک  اجرای  گاه  کنند.  رهاشا  آورند،  میان  به  کارزارها  هایکنش  را  نظم  در  هماهنگی  چگونه  و  ،باشند
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  اندک  جنبش  از  پشتیبانی  که  هنگامی  ویژه  به  دهند،  کاهش  را  اندازچشم  به  مربوط  یهادیدگاه  اختالف  کندمی  کمک  فعاالن

   سرکوب. طی در یا است

 

  شرایط،   چنین  در   دارند.  یهمزیست  خودمختار  مسلح  عناصر  با   گاه  حتی  و  خارجی  پیمانانهم  با  غالبا  مدنی  مقاومت  هایجنبش

 هماهنگ   موفقانه  را  خود  هایاستراتژی  بتوانند  تا  باشند  داشته  مناسب  و  بزرگ  استراتژی  یک  باید  خشونت  عدم  هایجنبش

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

 

  رهبری   به  27دموکراسی  ملی  لیگ  رهگذر  از  نظامی  رژیم  برابر  در  خشونت  عدم  مقاومت  برمه  کشور  در  ،1990  یدهه  در

 ملی  یجبهه  طریق  از  نخست  گام  در  نژادی  هایاقلیت  کشور،  از  هاییگوشه  در  زمان،هم  .داشت  جریان  کی،  سو  سان  اونگ

  شد.  نامیده  برمه  ملی  ائتالف  دولت  ید،تبع  دولت  المللی،بین  سطح  در  پرداختند.  رژیم  علیه  مسلحانه   مقاومت  به  دموکراتیک

  کرد.  عمل   مخالف  مختلف  هایگروه  این  برای   حد  از  بیش  هماهنگی  گروه  یک  عنوان   به  برمه  اتحاد  ملی   شورای  سرانجام،

 عدم  مبارزات  به  پیوستن  از  پیشگیری  برای  سازمانی  و  جمعیتی  جغرافیایی،  جداسازی  به  برمه  مخالفان  بزرگ  استراتژی

  و   گوناگون  هایگروه  آمیزش  رساندن  حداکثر  به  برای  مخالف  مختلف  هایگروه  میان  هماهنگی  حفظ  ینهمچن  و   خشونت

   داشت. نیاز همکاری

 

 زمینه  و شمولیت جهان
  های رنگ  گوناگون  هایبافت  و  هازمینه  در  که  است  دیدنی  یپدیده  یک  اما  دهدمی  رخ  جوامع  یهمه  در  مدنی  مقاومت

  و   قوانین  به   دارد  بستگی  شدیدا  و  است  مختلف  مقاصد  برای  مدنی  نافرمانی  کاربرد  مثال،  برای   گیرد.می  خود  به  گوناگون

 در   گوناگون  نژادهای   اعضای  با  شنا  سنگاپور،  در  )ساجق(  آدامس  جویدن  کشد.می  چالش  به   را  آنها  که  رسمی  هنجارهای

  به   گفتار  یا  مراکش،  در  رمضان  ماه  در  روز  طول  در  همگان  دید  برای  در  خوردن  غذا  آپارتاید،  هنگام  در  جنوبی  افریقای

  مدنی  نافرمانی  هایکنش  هااین  اما  گرفت  نظر  در  اهمیتبی  و  روزمره  توانمی  که  اندهاییکنش   همه  ترکیه  در  کردی  زبان

  هایروش  از  مشترکی  الگوهای  مکان،  و  باورها  نظام  فرهنگ،  زمان،  از  نظر  صرف  حال،  این  با  .اندخاص  هایزمینه  در

  ها کوارک  و  هااتم  که  گونههمان  روند.می  کار  به   مخالفان  رفتار  در  تغییر  آوردن  برای   که  دارد  وجود  عمل  در  مدنی  رمانیناف

  منازعات  از  بسیاری  و  مدنی  مقاومت  درک  برای  خشونت  عدم  هایتاکتیک  هستند،  ضروری  فیزیکی  هانج  کدر  برای

   اند.الزامی مدرن

 

  خشونت   عدم  هایتاکتیک  به  توانیم می   کردیم،  بررسی  مدنی  مقاومت  با  پیوند  در  را  دهگستر  مفاهیم  از  شماری  که  اکنون

  بنگریم. ترژرف

 

 

 های عدم خشونت های تاکتیکی و تنوع در تاکتیک روی آوردن به نوآوری فصل دوم:  
 

 کارزارهای   نرخ  افزایش  متوجه  دوباره  پژوهشگران  گذشته،  یدهه  دو  در  ویژه  به  و  شارپ  جین   روش  198  چاپ  هنگام  از

  با  مبارزه  برای  مدنی  مقاومت  کارزار   هزاران  زمان،هم  (.2016  استفان،  و  )چنووت  اندشده  استبدادی   ضد   و  سراسری   جدید،

  کامال   هایتاکتیک  از  استفاده  به  که  شده  آغاز  مدنی  مقاومت  و   اجتماعی  عدالت  کارزارهای  اقلیم،  تغییر  با  پیکارگران  فساد،

  است. انجامیده  تخشون عدم ینوآورانه

 

  آورد؟   ارمغان  به  را  خشونت  عدم  هایتاکتیک  مختلف  عانوا  کارگیری  به  و  تاکتیک  در  ورینوآ  این  تواندمی  عواملی   چه

  از: عبارتند است، شده تشریح زیر  در که اثرگذار عوامل از برخی

 آوری دیجیتال: رشد و مستندسازیفن .1

 نگی های فرهمقاومت مدنی با کمک هنر و فعالیت .2

 گرایی برای دفاع از حقوق بشرکنش .3

 مقاومت مدنی یافزایش آگاهی درباره .4

 
27Democracy for League National  
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 های جنسیتی نوآوری تاکتیکی از سوی زنان و اقلیت .5

 ها مقاومت در برابر ظهور قدرت جهانی شرکت .6

 سرکوب مداوم  .7

 رقابت برای جلب توجه مردم .8

 های فعال در یک جنبش رقابت برای منابع میان گروه  .9

 های انسانیاشی از فعالیت فجایع طبیعی یا ن .10

 

 مستندسازی  و رشد دیجیتال: آوریفن
 ها،دوربین  دیجیتال،  هایصفحه  رهگذر  از  را  ارتباط  و  بیان  و  است  انجامیده  اطالعات  آوریفن  رشد  به  دیجیتال  انقالب

 مانند  کنند،می  استفاده  درتق  تمرکز  برای  ابزارها  این  برخیِ   از  هادولت  کند.می  تقویت  هامیکروفون  و  الکترونیک  بلندگوهای

 و  قدرت  پراکندن  برای  ابزارها  این  از  نیز  شهروندان  ولی  . اجتماعی  هایرسانه  فعالیت  هایداده  پایگاه  و  گسترده  نظارت

  .28کنند می استفاده نظارت هایدولت و اطالعات

 

-می استفاده ارتباط برقراری و  تماس کوتاه، پیام فرستادن برای  همراه هایگوشی از جهان سراسر مردم از چشمگیری شمار

 و   هستند  دسترسی  قابل  همراه  تلفون  هایدستگاه  در   روزافزون  ایگونه  به  فیسبوک  مانند  اجتماعی  هایرسانه  هایشبکه  کنند.

  وجود   همیشه  مثبت  هایدرخواست  یا  گرانهاخالل  عقاید  ابراز  برای  هاییفرصت  است.  فعال  آن  در  کاربر  میلیون  یک  از  بیش

 جدید   فرهنگی  و  سیاسی  هایایده  معرض  در  مردم  و  برود  ترفرا   جغرافیایی  مرزهای  از  طالعاتا  که  هنگامی  ویژه  به   رد،دا

  گیرند.می قرار

 

  مقاومت   از  پشتیبانی  بر  که  ددار  وجود  نیز   دیگر   آنالین  مهم  هایپایگاه  از  شماری  اجتماعی،  هایرسانه  هایشبکه  بر  افزون

 55  از  بیش  اکنون  که  است  اینترنت  در  پشتیبان  سازمان  ترینبزرگ  ، Avaaz.org  مثال،  عنوان  هب  اند.شده  متمرکز  مدنی

 زیست  عدالت  چون  موضوعاتی  پیرامون  زبان  17  به  را  جهان  شهروندان  Avaaz  دارد.  جهان  کشور  194  در  عضو  میلیون

  و   الکترونیکی  هاینامه  و  هادخواست دا  از  وبسایت  این  کند.می  بسیج  صلح  مسائل  و  اجتماعی  عدالت  بشر،  حقوق  محیطی،

 گردآوری  بشردوستانه  مسائل  و  هافعالیت  برای  را  ایبودجه  کند، می  استفاده  خود  یهکنندتعریف  هایتاکتیک  عنوان  به  هدفمند

  برای   بیال  و  هاخیابان  در  اعتراض  برای   را  مردم  همچنین  د.آورمی  گرد  منابع  از   را  جدید  عاتاطال  و  هااستراتژی  و  کنندمی

 سازمان   گفت  باید  اثرگذاری  از   اینمونه  عنوان  به  .کندمی  بسیج  مذهبی  نهادهای  و  هاشرکت  ها،دولت  کشیدن  چالش  به

Avaaz  داشته   سهم  تلفنی  هایتماس  و   دادخواست  طریق  از  برزیل  در  فساد  با  مبارزه  قانون  ایجاد  در  حدودی  تا  کندمی  ادعا  

  است.

 

 به  که  آنالین  هکرهای  از  ایشبکه  یعنی  –  Anonymous  نام  به  است  گروهی  فعالیت  دیجیتال  مدنی  مقاومت  دیگر  ینمونه

  هستند.   آسیب  مسبب  آنها  باور  به  اندکسانی  اینها  .تازندمی  خصوصی   افراد  و  هازمانسا  ها،شرکت  دولت،  مانند  مخالفانی

 سعودی   عربستان  دولت  و  انتقام"  "پورنو  یتسا  بنیانگذار  کنگ،  هنگ  پلیس  سونی،  شرکت  شامل  شبکه  این   اهداف  از  برخی

 اطالعات  اغلب  دیوارنویسی،  و  هاسایت  به  رساندن  آسیب  کشیدن،   کاریکاتور   دوباره،  طراحی  بر  افزون  گروه  این  است.

 که   )عملی  سازدمی  همگانی  را  اجتماعی  هایشبکه  هایپروفایل  و  مالی  هایفعالیت  ها،نشانی  ها،تلفن  شماره  مانند  خصوصی

  جهان  در  جمعی   یا   پنهانی   حمالت  اشکال  دیگر  و  doxing  اثربخشی   و   اخالق  پیرامون  شود(.می  شناخته  doxing  نام  هب

   دارد. وجود شماریبی  هایبحث دیجیتال

 

Avaaz  و  Ananymous  خالقانه  هایروش  به  دیجیتال  آوریفن   از  که  است  کارزاری  و  سازمان  هزاران  از  نمونه  دو  تنها  

 هایخواستدر  انفجار  با  نمونه،  برای  .دهند  تغییر  را  رایج  هایعدالتیبی  و  برآورند  را  شاناعتراض  فریاد  تا  نندک می  استفاده

 و  تماس  طریق  از   مندهدف  اقدام   یک  در  توانندمی  نفر  هزاران   یا  صدها  ،کارزار  در  شدن  وارد  بر  مبنی  تویتر  در  مختلف

  دهند.  رقرا هدف را بزرگ هایشرکت ی،ارتباط اشکال سایر

 

 در  هماهنگ  و  بزرگ  اعتراض  چندین  که  نیست  شگفتی  جای  است.  پیشینهبی  پیام  یک  سریع  ارسال  برای  فرصتی  امروزه،

  اعتراض   سی،  بی  بی  از  نقل  به  .دهدمی  رخ  اطالعات  دیجیتال  عصر  جریان  در  یافته(  سازمان  فورا  و  )مکررا  جهان  سراسر

 
   حمل. قابل ضبط دستگاه یک  توسط معموال دخیل شخص دید از  فعالیت یک  ضبط  یعنی سسرویالن  28
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 اغلب   اقلیم  تغییر  اعتراضات  شد.  کشور  60  در  نفر  میلیون  11  بسیج  باعث  عراق  در  متحده  ایاالت  جنگ  علیه  2003  سال

  یروزنامه  دفتر  یک  به  مرگبار  یحمله  از  پس  روز  چند  تنها   است.  کرده  بسیج  روز  یک  در  را  حرکت  100  از  بیش

 کارزاری  2016  سال  در  Avaaz  وبسایت  شد.  استفاده  درتویتر  بار  میلیون  5  از  بیش  SuisCharliee#J  هشتگ  فرانسوی،

  جهان   سراسر   در   تن  هامیلیون  .کردند  آوریجمع  اینترنتی  امضای  میلیون  6  که   ندکرد  ادعا   آن   مسووالن  که   کرد  اندازی   راه

  و   بکشم"   نفس   توانمنمی   "من  تظاهرات  به  2020  سال  تابستان  در   و  شدند  بسیج  tiktok  مانند   اجتماعی  هایشبکه  در

"Matter Lives Black" .پیوستند   

 

  بندیگروه   و  سازیسیستم  آوری،جمع  برای  گوناگونی  هایتالش  مدنی،  مقاومت  دیجیتال  هایشیوه  در  پیشینهبی  رشد  این  با

 2.029  مدنی  مقاومت   یپروژه  ،برجسته  موارد  از  یکی  است.  گرفته  صورت   دیجیتال  مقاومت  هایتاکتیک  مختلف  انواع

  به   است   جمعی  تالش  یک  ،2.0  مدنی  مقاوم  است(،  گرنش ک  و   گرپژوهش  یک  )که  30جویس  َمری  مقاومت  یایده  است.

  جین   خشونت  عدم  هایشیوه  اصلی   فهرست  رسانی   روز  به  و  گسترش  برای   جدید  آوریفن  امکانات  جستجوی  منظور

  دیجیتال   پیشرفت  گونه  هر  روی  هب  فهرست  این  اما  بود،  ارتباطات  و  اطالعات  آوریفن  تاثیر  بر  تمرکز  اولیه  هدف  .31شارپ

 قابل  پذیریانعطاف  سازیبیشینه  برای  شیت  گوگل  در  پروژه  این   است.  گشاده  و  باز  سو  بدین  1973 سال  از  دیگر  آوریفن  یا

 (1  برای  هاییستون  اصلی،  روش  کنار  در  است.  شارپ  بندیدسته  نمایتمام  یآینه  2.0  مدنی  مقاومت  است.  دسترس

 وجود   سوداگرانه  یخالقانه  تغییرات   (3  و  "(،2.0  "روش  یا )   روش  از  جدید  کامال  برداشت  (2  اصل،  در  فنی  هایپیشرفت

   است. نشده گرفته آزمون یبوته به هنوز که دارد

 

-می  مثال شوند. تقویت جدید هایآوریفن از استفاده با  توانندمی دیجیتال غیر مقاومت  سنتی هایروش که کرد مشاهده  جویش

 اشاره  هاوبسایت  در  هارونوشت  نشر  و  ینآفال  دیجیتال  هایسخنرانی  یهباردو  نشر  تویتر،  در  زنده  تویت  رویدادهای  به  توان

  کرد.

 

 فرهنگی  هایفعالیت و هنر  از کمک با  مدنی مقاومت
 از  یناپذیرجدایی بخش گیرد،می  کار هاسنت و/یا هاشیوه فرهنگی، رفتاری الگوهای جمله از فرهنگ، و  هنر از که مقاومتی

 آفرین،تحول  "مقاومت  را  آن  حتی  برخی  (.2013  )بارتکوفسکی،  است  بوده  اکنون  و  تاریخ  سترب  در  خشونت  عدم  مبارزات

 )دورجی  نامندمی  است..."،  متمرکز  جمعی[  و  ]فردی   آزادی  جهت  به  کنش  و  گفتار  ذهن،  بر  که  پیچیده  یمبارزه  نوعی

  و   زبان  ]...[  "ترویج  مانند  سرکوب،  یهبحبوح  در  خودساخته  اقدامات  انجام  شامل  فرهنگی  مبارزات  گونه  این  (.16  ،2015

   (.18)  است" فرهنگی آفرینیسرمایه  و اتکایی خود هایفعالیت دیگر

 

  و  مقاومت  در  را  اصلی  نقش  نویسندگان  و  سرایندگان  نوازان،موسیقی  هنرمندان،  همچون  فرهنگی   کارورزان  هاستمدت

 الگوهای  از  آشکارا  و  اندکشیده  چالش  به  را  اجتماعی  وضاتمفر  و  هنجارها  آنها  کنند.می  بازی  اجتماعی  تغییر  مبارزات

 سازیپاسخگو  اعتراض،  برای  هنر  زا  مردم  از  بسیاری  اند.ردهب  بهره  اجتماعی  تغییرات  و   هنری  و   فرهنگی  یا  رفتاری

 ارکسترها،  جمعی  کار  با  همراه  آنها  انفرادی  هایفعالیت  اند.برده  سود  اجتماعی   عدالت  برای  دادخواست  و   قدرت  صاحبان

  فرهنگی   یحوزه  در  خشونت  عدم  مقاومت   یگنجینه  چشمگیر   افزایش  باعث  هنری  یگسترده  اعتراض  و  رقص  هایگروه

   بگیریم. دست روی اقداماتی چنین بندیدسته برای ترمنظم  رویکردی تا  کندمی وادار را ما و است شده

 

  در   جهانی  تجارت  سازمان  علیه  اعتراضات  هنگام  از  ویژه  به  شمالی  امریکای  در  فرهنگ  رهگذر  از  مدنی  مقاومت  افزایش

 هاراهپیمایی  در  را  مهمی  نقش  بزرگ  بازیشب  خیمه  هایعروسک  است.  گرفته  قرار  توجه  دمور  1999  سال  در  سیاتل  در

  است.   دهبو  همراه  هنرنمایی  با   بزرگ  اعتراضات  و  هاگردهمایی  از   بسیاری  هنگام،  آن  از  داشتند.  معترضان  هایمحاصره  و

  مومیایی،   بزرگ  هایعروسک  جانبی،  لوازم  بنرها،  از  فراوانی  مقادیر  که  فضاهایی  یا  انبارها  از  عبارتند  هاهنرنمایی  این

 حفاظت  جهانی  سازمان  یک  که   ،org.350  نهاد  ضورح  نمونه،  عنوان  به   .  مخصوص  هایگاهتکیه  و  زمینی  بزرگ  هایبالون

  کرده  استخدام  وقت   تمام  مدیر  یک  نهاد  این  .است  اثرگذار  بسیار  دارد،  تمرکز  اقلیم  وضعیت   تغییر   به  و  است  زیست  محیط  از

 
29Project 2.0 Society Civil  
30 Joyce Mary  
  کنید:  نگاه  روروبه  لینک  در  2.0  مدنی  مقاومت  پیرامون  جویس   ماری  توسط  وبینار  یارائه  به  بیشتر،   اطالعات  برای   31

methods/-nonviolent-198-the-to-enhancements-digital-0-2-resistance-conflict.org/civil-https://www.nonviolent 
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 که  فایر،  مپلیاِ   بنیاد  شوند.می  برگزار  توجه  بیشتری  جلب  برای  نمایشی  و  دیداری  شکل  به  آن  اعتراضات  از  بسیاری  و  است

 از  پشتیبانی  برای  ابزاری  یمثابه  به  هنر  عتوزی  و  تولید  به  را   خود  کامال  ،است  اجتماعی"  تغییر   برای  هنری  اهدستگ   "یک

  است. کرده وقف مردمی مبارزات

 

  در   که   پردازدمی  خالقانه  مدنی  مقاومت  موثر  هایتاکتیک  آن   به   که  است  کتابی  نام   (2016  میشل،  و  )بویل  زیبا  دشواری

  است آمده در نگارش   به اینترنتی ایفض در فعاالن از بسیاری توسط   مشترکا کتاب  این روند.می   کار به کارزارها  از بسیاری

  عنوان   .32است   خشونت  عدم  و  خالق   ،مدکارآ  اقدامات  ترویج  دنبال  به   که  است  آموزشی  گروه  و  شبکه  وبسایت،  یک  دارای   و

  نیازمند   گرانکنش  آسان  دسترسی  قصدش  زیرا  پردازدمی  هدف  توصیف  به  دقت  به  ،انقالب  برای  ابزاریجعبه  کتاب،  فرعی

   است. راهنمایی و پشتیبانی به

 

  همکار و دهنرمن مربی،  یک ، (2015 )بلوخ، فرهنگ رهگذر از مدنی  مقاومت هایروش در گستردگی به پاسخگویی برای

  شناسایی   را  آنها  )شارپ  است  کرده  پیشنهاد  را  فرهنگی  مقاومت  روش  دسته  12  خشونت،  عدم  المللیبین  یموسسه  یدیرینه

   (.است  هنکرد بندیدسته یا

 

  برشمرد: چنین این را فرهنگی مقاومت هایتاکتیک خبلو

 لوگو(  کاریکاتور، کومیک، استکیر، پوستر، بنر، دیوارنگاری، )گرافیک/تصاویر/کلمات: بعدی دو هنرهای .1

  سازی( مجسمه ،34عروسکی لباس محلی، هایلباس اشیاء، ،33پراپ بازی،شب  )خیمه بعدی سه هنرهای .2

  (35گفتاری کلمات صدا، سرو ایجاد )درام،  شنیداری/موسیقی هنرهای .3

 هویت(  اصالح تئاتر سنتی، تئاتر  ،36مشاهده  قابل و چریکی خیابانی هایتئاتر)  نمایشی هنرهای .4

 سرکس(  هنرهای راهپیمایی، زدن، گام رزمی، هنرهای )رقص، حرکتی هنرهای .5

 آرشیوها( فیلم، صوت، )ویدیو،  ای/مستندرسانه هنرهای .6

 شعر(  کتاب، ،جزوه ها،)روزنامه ادبیات .7

-پارک  ؛ایستدمی  آن  برابر  در  یا  کندمی  حذف  را   سازیخشونت/نظامی  که  فیزیکی  ساختارهای/ضاها ف)  فضا  ترسیم .8

 صلح(  کلیساهای صلح، هایدهکده شده، زدایینظامی صلح/مناطق های

 سنتی(  هنرهای هایآموزشگاه بومی، زبان  هایآموزشگاه فرهنگی، آثار حفظ های)خانه فرهنگی نهادسازی .9

 غذا( )لباس،  سنتی دستی صنایع .10

 سپاری( خاک مراسم ملی/معنوی/دینی، هایداشت)بزرگ مناسک .11

 ها(زبان حقوق گران)کنش  زبان از نگهداری .12

 

  هنری  و  فرهنگی هایفعالیت از بسیاری دارند. یگربیان و هنری کاربرد  اساسا یفرهنگ  مقاومت  هایتاکتیک  این از بسیاری

 منازعه   یک  در  عامدانه  آنها  از  که  هنگامی  .شوندمی  انجام  اجتماعی  نازعاتم   از  بیرون  و   تجاری  ایهمحیط  در  معموال

  خشونت  عدم هایکنش یمثابه به را آنها شود، پا بر اعتراض مخالفان علیه یا گردد دادخواهی مردم  پیشگاه در تا  شود استفاده

   شمریم.می بر

 

 گنجانده   نگاری  تک  این  یروزآمدشده  بندیدسته  در  شد  یادآوری  باال  در  که  هنگیفر  مقاومت  هایتاکتیک  نخست  یدسته  هفت

 مستقیم  اقدام  از  نوعی  در  12  تا  8  هایشماره  در  فرهنگی  مقاومت  هایتاکتیک  کنید(.  نگاه   4  و  1  هایجدول  )به  است  شده

 (2015)  وینتهاگن  استالن  .اندشده  داده  رارق  "سازنده  یمداخله "  نام  به  یادسته  در  نگاری  تک  این  در  که  دندار  سهم  سازنده

 
   /http://beautifultrouble.org کنید: نگاه روروبه لینک به بیشتر  اطالعات برای 32
33 Prop  
34 Mascots  
35words Spoken  
36theaters invisible and guerrilla   
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  تا  البته  کند،می  یاد  جامعه"  خشونت  عدم  فرهنگ  هایبدیل"  یتوسعه  از  هایینمونه  عنوان  به  سازنده  هایتاکتیک  این  از

  " 37کند. مداخله زندگی بدیل روش اجرای و تسلط روابط "در سویه دو ایگونه به که  هنگامی

 

 بشر  حقوق زا دفاع برای گراییکنش
-کنش  ،1970  یدهه  در  گردد.می  باز   بشر  حقوق  جهانی  جنبش  به  مدنی  مقاومت  نوین  هایتاکتیک   ترتیب   برای  دیگر  دلیل

 بشر،  حقوق  باندیده  الملل،بین  عفو  سازمان  اصلی  پشتیبانی  از  با  آن  مربوط  نهادهای  و  بشر  حقوق  از  دفاع  برای  گرایی

  مایو دو میدان مادران و هاول ماندال،  سولژنیستین، مانند حقوق  بر  مبتنی های جنبش مخالف شاخص های چهره و ملل سازمان

 الملل بین  قانون  بنیاد  بر  و  محلی  سطح  در  گراییکنش  برای  جدید  نیرومندتر  چارچوب  یک  شد.  برخوردار  بیشتر  شدت  از

 هایگروه  و  کارگری  هایاتحادیه  مولش  به  بشر  حقوق  المللیبین  یجامعه  پیمانانهم  بسیاری  و  است  توسعه  روبه  همچنان

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

 

-می  پشتیبانی  المللی بین  هایکنوانسیون   و   قوانین  از  که  هستند  کسانی  شامل  بشر  حقوق  مدافعان  اکنون  مدافع،  وکالی  از   فراتر

  بومیانی   و  جنسیتی  برابری  برای   فعال  زنان  بشر،  حقوق  یاعالمیه  19  ماده  مدافع  نویسندگان  و  نگارانروزنامه  مانند  نند،ک

 یمبارزه  به  خود  سرنوشت  تعیین  برای  که  کرد  اشاره  اقلیتی  هایگروه  به  توانمی  مدافعان  دیگر  از  کوشند.می  بقا  برای  که

 آموزش   مدافع  که  یدانشجویان  ،شوندمی  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  خواستار  که  سیسیا  احزاب  آورند،می  روی  خشونت  عدم

   .کنندمی دفاع کار المللیبین سازمان کار قوانین از که یکارگران و انددانشگاهی

 

 اما  ،ندک می  تعیین  اندکرده  امضاء  را  آنها  داوطلبانه  هادولت  که  را  کرامت  ستانداردهای ا  حداقل  بشر  حقوق  المللیبین  قوانین

  یک  نیز  و  بشر  حقوق  مدافعان  برای  ملل  سازمان  گزارشگر  اکنون  هم  مانند.می  باز  موثر  اجرای   از  اغلب  استانداردها  این

 بر   که  دارد  وجود  جهان  در  است(  کشورها  ایدوره  هایبررسی  کارش  )که  ملل  سازمان  بشر   حقوق  به  مربوط  شورای

 المللی بین  و  محلی  فشارهای  از  ایآمیزه  کند.می  نظارت  عضو  کشورهای  سوی  از  بشری  حقوق  قوانین  اجرای  چگونگی

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

 

داده تاکتیکپایگاه  )نوین  های  های  پایگاه  .  است  یحقوق بشرمدافعان  مندی برای  ( منبع ارزشNTHRدر حقوق بشر  این 

دیگر  های مورد استفاده در  عملی کردن تاکتیکسایت چند زبانه است که برای کمک به فعاالن حقوق بشر در  وب یک  ها  داده

در    دندهبهبود میالمللی را  بین   صدها تاکتیک که استانداردهای حقوقیهای نامبرده  پایگاه دادهها طراحی شده است.  کارزار

ترین راهبرد برای  را به عنوان اصلی  عدم خشونتمقاومت    ،، دفاع از حقوق بشرسیاری از جوامعبت کرده است. در بث  خود

به   بشر  حقوق  مدافعان  است.  کرده  جایگزین  اجتماعی  دادگاهگونهتغییرات  با  سنتی  مجالس  ی  و  همکاری   گزاریقانون ها 

ی  هایحفظ کنند. هنوز بسیاری از تاکتیکشده خود را    های اعالمکوشند آنها را مسوول بدانند و آرمانمیتر دارند و  نزدیک

می کار  به  بشر  حقوق  مدافعان  تظاهرات  گیرندکه  و  مواظبت  مانند  خاک،  روشبرای  مقاومت  سپاری،  خشونت های    عدم 

های دگاهداعبارتند از:  نگاری،  تکاین  در  ها  این پایگاه دادهشده از    وام گرفته  عدم خشونت. برخی از نمونه اقدامات  هستند

جهان  چاپو    38چریکی   گزاریقانون،  نمایشی پیوست  )به  رشوه  با  مبارزه  برای  جعلی  تاکتیکپول  خشونت های  ی    عدم 

 مراجعه کنید(. 

 

 مدنی  مقاومت  پیرامون  دانش پخش
هنوز   جهان  اگرچه  به  دسترسی  از روش  دیجیتالکمبود  سانسور  و  نظارت  و  دارد  وجود  جهان  نقاط  از  بسیاری  های  در 

پیش از اینترنت، تالش  کرده است.  چشمگیری  مقاومت مدنی کمک  ی  اینترنت به گسترش دانش جهانی درباره  ،مول استمع

مقاومت  آموزگاران  ،  دانشمندان آموزش  برای  مربیان  خشونتو  یا  به    تنها   عدم  حضوری  تلفنی  تعامل  وجود    تماس  )با 

بودن و صرفه  به، از نظر زیرساخت و  دسترسی بهتر به اینترنتبود.  محدود    (جستیکی ناشی از آنهاوهای مالی و لمحدودیت

 

 . 4  هنگی، فر  بازسازی  .3  مادی، -اجتماعی  بازتولید  .2  پذیری، جامعه  .1  کند:می  ترسیم  چنین  را  خشونت  عدم  فرهنگ  بخش  9  (2015)  وینتاگن   37

 .9  محور، جنبش  تفسیری  هایچارچوب  .8  گروهی،   مرزهای  .7  آزاد،   مناطق  .6  جنبش،   مجالس  و  مناسک  .5  روزمره،   زندگی  در  جنبش  هایداستان

  روزمره. زندگی سازی همگانی

 
38 yeringwla guerilla  
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-های آموزشی کمداده است تا بتوانند زمینهامکان  آموزگاران  ، به  به اینترنت در بسیاری از نقاط جهانپیشرفت اتصال  نیز  

، آفالین و ترکیبی  ای آنالینه ی مدنی دورهجامعهگران  کنشها و  شماری از دانشگاه،  کنند. امروزهرا فراهم  تر  هزینه و آسان

های آنالین  دهند. سنجش تأثیر دورهارائه میبدون خشونت  و اقدامات    عدم خشونت  مقاومت مدنیبرای آموزش  از این دو را  

همچ کنندگان  شرکت  چالش  بر  یک  حال  بودهنان  این  با  است.  محدود  نسبتا  هم  هنوز  ابزارهای ،  و  بازبینی  بر  کار  فعال 

به ها و دانش شرکت کنندگان  مدت و بلندمدت در نگرش، مهارتتغییرات کوتاهپیرامون  تا بینش مهمی  ارد  جریان دپیمایشی  

 (.2019، )بارتکوفسکیبه میان آید ومت مدنی مقای ی برآیند یادگیری آنالین در زمینهمثابه

 

مدنی در سراسر   ی که موارد مقاومت. مستندهایکنندمینیرومند عمل  های مستند همچنین به عنوان یک ابزار آموزشی  فیلم

می بررسی  را  بینندکنندجهان  شمار  "نیرویی    مستندهایی  گان.  "سرنگونی  "قدرتمندترمانند  "انقالب  دییک  ،  و  کتاتور" 

با تکیه بر  ای "مقاومت مستند" سخن گفت.  گونهتوان از  تر، میرسیده است. در سطحی گسترده تن  ها میلیون  نارنجی" به ده

توان  می( این گونه مستندها را چنین  2017نچ ) ر فرِ مبِ ملین، اِ ژاک سَ   های مدنی( و مورخ جنبش2013کوفسکی )کار بارت

به عنوان[  خشونت ] های عدم  ی جنبشگذشتهاطالعات مربوط به  برای مستندسازی، نگهداری و انتقال    تالش"  کرد:توصیف  

[ آثار خام  اقدامات مقاومت مدنی  فیلمسها )عک جنبشاز جمله[   ، اصلی میها و غیره(ها  در مقاومت  ...". دو گروه  توانند 

 مستند شرکت کنند: 

  

 موارد، دیگر و  هامصاحبه رهبران، هایسخنرانی ویدیوها، جزوات، یتهیه طریق از هاگران/جنبشکنش الف(

-درباره  یا  سازندمی  فیلم  هاجنبش   یهدربار  و  نویسندمی  که  دیگرانی  و  مستند  کارگردانان  نگاران،روزنامه  دانان،تاریخ  ب(

 و   آموختن  برای  دنتوانمی  امروزین   هایجنبش  که ازندپردمی  دیدهاییچشم  تحلیل  و  گردآوری  به  کنند،می  مطالعه  شان

  کنند. مراجعه بدانها فراگیری

 

ی تاریخی( تا  ور شدههای سانسمفهوم اساسی مقاومت مستند سرپیچی از سرکوب است )چه به شکل جنبش سرکوب یا روایت

 های گذشته درس بگیرند.های آینده بتوانند از تجربه و اقدامات جنبشجنبش

 

به  ع  مناب  برگردان در  مربوط  مهم  تحوالت  از  دیگر  یکی  مدنی  آثار    پخشمقاومت  است.  به  جین  دانش  زبان    36شارپ 

انگلیسی و ترجمه شده به  به زبان  افزایش  حال  و در  فهرستی جامع  دارای    ICNCمنابع آنالین    یشده و كتابخانهبرگردان  

 .باشدمیرایگان دانلود و دسترسی برای  است که زبان  70بیش از 

 

اطالفناوری محدودیتهای  زدن  دور  برای  راهی  ارتباطی  عاتی  میهای  قرار  شهروندان  اختیار  رژیمدر  که  های  دهد 

و/اقتدارگرا   کردن  محدود  در  تالش  در  ا  دهیسازمانیا  معموال  مقاومت  مبارزات  به  مربوط  از طالعات  بیرون  و  درون 

العابدین بن علی، دیکتاتور  علیه زین  2010نوامبر    11پخش تظاهرات  های اطالعاتی برای  . استفاده از فناوری کشور دارند

 ند. گویمی بهار عربیشد که به آن  (ان عربمصر و سپس در سراسر جهاز آغاز در ) اعتراضیک  ظهور، باعث تونسی

 

دربارگسترش  با   خشونتاقدامات  ی  هدانش  جوامع  عدم  و  کشورها  مناطق،  یادگیری  در  برای  بیشتری  پتانسیل  میان ،  به 

کمک    عدم خشونتو به خالقیت و تأثیرگذاری بیشتر مبارزات  انجامد  میتاکتیکی  های  نوآوریپیدایش  . این امر به  خواهد آمد

 کند. می

 

 

 جنسیتی  هایاقلیت و زنان سوی از  تاکتیکی نوآوری
نوآوری تاکتیکی و  اغلب  اند و  حضور داشته  عدم خشونتکارزارهای  بسیاری از    درزنان و دختران در طول تاریخ به شدت 

ی گزینه،  اندگروهی استفاده کردهاز خشونت  بیشتر    منازعاتدر  . در حالی که مردان  انددادهخود نشان    خالقیت شدیدی از

بیشتر   آوردنزنان  است  عدم خشونتهای  کنشبه    روی  گفتهبوده  به  پژوهشگر،    ی.  ماری دو  آن  و  کینگ  الیزابت  مری 

 کودور:

آنیمتاریخ  بستر  در  و ما  اند  بودهپیشگام    عدم خشونتصدها روش  در کاربرد  زنان   از پنج  گر توانستهان کنش. زنشاهد  اند 

های مقاومت مدنی  ای در جنبشویژههای خاص و مزیت  جنبه  د که در مقایسه با مردان از مند شونشناختی بهرهویژگی جامعه

 :اندبودهبرخوردار 

 دهد.سرکوب نیروهای امنیتی را کاهش میسطح خشونت و   ،حضور زنان  .1
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   هستند. جنبش درون در خشونت عدم  نظم نگهبانان بهترین غالبا نانز .2

  پذیری انعطاف  و  کارآیی  ندکمی  ثابت  که  دارند،  افقی  هایشبکه  در  دهیسازمان  به  تمایل  زنان .3

 دارند.  مردانه مراتبی سلسله هایدستگاه به  نسبت بیشتری

 به   نسبت  بیشتری  وحدت  توانندمی  لباغ و  دهندمی  نشان  خود  از  کمتری  درونی  هایرقابت  زنان .4

 باشند.  داشته فعال مردان

 تقسیم   طوطخ  ورای  در  همبستگی  روابط  ایجاد  در  مردان  به  نسبت   بیشتری  توانایی  زنان .5

 س، کورتِ   و  سرتِ کو)  دارند  سیاسی  و  اجتماعی(-اقتصادی  یا  قومی  مذهبی،  از  )اعم  اجتماعی

 ( 433 ص ،2015

 

کردند. نوع اعتراض پشتیبانی می  اها و اعتراضات آشکارپراکنده مانند تحریمو  امات گسترده  ، زنان از اقد ی تاریخیبه گونه

ماهی روالزوکاسِ  و  ظروف  کوبیدن  شامل  که  ازهتاب،  بخشی  عنوان  به  است  ها  مشابه  رویدادی  یا  روش  راهپیمایی  یک   ،

از جهان استپرکاربرد در بخش بودند و  های خاصی  این روش زنان  در مناطق  . مبدع  پراکنده  اقدامات  آن خفقان  در  از 

 .شدمیاستفاده 

 

ار خود را در تاریخ ای متمرکز نیز آثهاستفاده از تاکتیک  ،رهبری زنانبه    عدم خشونت با این وجود بسیاری از مبارزات  

گذاشته سال  برجای  آغاز  از  " ،  2000اند.  نام  به  برجنبشی  زیمبابوه  )می  زنان  در    "(WOZAخیزند  "ولنتاین"  روز  در 

-دست به کنش جمعی می ، و برای پایان دادن به شکنجه و حکومت استبدادی  کنندپیمایی برای عشق" ساالنه شرکت می"راه

های کودکان ناپدید برپایی یک بیداری عمومی با پرترهمایو در آرژانتین با    و ، مادران میدان د80و   1970های زنند. در دهه

 .کنندبسیج میشهروندان را اندازند و به راه می ای، اعتراضات گستردهی خودشده

 

اند تا از بسیاری از زنان برخاستهفته است.  های محدود جنسیتی فراتر رظرفیت زنان برای نوآوری تاکتیکی بارها از نقش

های  کنند که نقشودور استدالل میاین انتظارات اجتماعی در جهت پیشرفت استراتژیک خود بهره برداری کنند. کینگ و ک

 تواند به زنان:سنتی جنسیتی می 

 

آنها امکان می  ، زیرابدهد… یک مزیت استراتژیک   انواع  به  از در  کنند،    نقش بازیمعمول  های  کلیشهدهد در  حالی که 

می استفاده  میابزارهایی  که  آنها  توانند  کنند  عنوان  از  جنبهبه  از  برخی  علیه  جامعه  ابزار  مردساالری  ساختار  کار های 

به چالش  ،  نوان همسران خوب و مادران فداکاربه عنواده،  خا  "برتر"های  که مقامات را به نام ارزش  همان گونه...  بگیرند

 بزنند.اقدامات قدرتمند و مقاومت ناپذیر دست به  ندبود رقاداند، کشیده

 

جنسیتی و  قوانین  ،  مدنی در برابر قوانین محدودکنندهنافرمانی  وجود دارد که در  شماری از زنان  های بیدر عین حال، نمونه

سراسر جهان   در جوامع  فرهنگی  داشتندانتظارات  دا.  حضور  رأی  لباس،  و  دامن  به جای  شلوار  با  پوشیدن  رانندگی  دن، 

-و امتناع از ساتی )خودسوزی بیوه زن  ، عقد قراردادهای قانونیی غیر مرسوم، سیگار کشیدنوسایل نقلیه، ازدواج به گونه

 عنوان مثال شامل این موارد است. ها( به

 

ا برای زنان در  اومت جدیدی رهای مقتی مدرن در بسیاری از مناطق جهان، افقهای جنسیدگرگونی در نقش،  افزون بر این

سقط  های پزشکی ورها در زیرزمین و کلینیکاست. زنان در بسیاری از کشگشوده ای ، اجتماعی و سیاسی های حرفه صحنه

آنها   تالش موفقیت آمیز برای شرم آوردن مردان و فشار بریک  ، زنان در  2003اند. در لیبریا در سال  جنین را انجام داده

ان با  ، زن2014دند. در بورکینافاسو در سال  خود را در معرض دید قرار دا  ی، بدن برهنهبرای امضای قرارداد آتش بس

این یک   -دیکتاتوری داشتندای در مقاومت در برابر  ، نقش برجستههای خود و تکان دادن کفگیر در هوابیرون آمدن از خانه

دیگران در سراسر کشور نشان به    موضوع را  بودن  جدیی  در فرهنگ بورکینابه است که درجه   نادر از عدم تأیید  ینشانه

 (. Zunes 2017نوردد )مدنی مرزها را در میمقاومت یعنی اینکه دهد. می

 

دهی و  ای که سازمانبه اثرات بازسازی و تقویت کننده  (2016کینگ و کودور، و همچنین ماری پرینسیپ )  افزون بر این،

داشته استزنان برای مبارزات گسترد  عدم خشونتبسیج   از جوامع  در بسیاری  اشاره میه  به عنوان مثال،  ، جنبش کنند. 

سال  زنان  دادخواست   در  پایه  2006ایران  عنوان  برای به  سبز    ای  برعکس  2009انقالب  کرد.  در  عمل  زنان  رهبری   ،

، از  ز آن کمک کردپس اهای  و دهه  1970ی  های فمینیستی دههت متحده به کاتالیز کردن تاکتیکجنبش حقوق مدنی ایاال
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های مذهبی با  ها، شیردهی در اماکن همگانی، ایجاد گروهجنسیت زدایی از حمام،  له بسیج متمرکز بر تمایالت گروهیجم

 ها و استفاده از زبان غیر جنسیتی. محوریت زنان و آیین

 

-ط عاشقانه و رمانتیک با همروابهنجارهای جنسیتی را توسط    گراگرا و دوجنس، مردان و زنان همجنسی بیستمدر سده

امر    انجنس این  شکستند.  مقاومت خود  انواع  بوسهبه  مانند  رابطهها  همجنس ،  جنسی  پورنوگرافی، ی  و  اروتیکا  گرایان، 

پخش در اطراف  خود    انهای تاکتیکی شامل بستن دست. نوآوریانجامیدهای زیرزمینی و اعتراضات لباس پوشیدن  داروخانه

مستقیم   داروخانههاخبرکنندگان  اندازی  راه  زیرزمینی،  پرتاب  های  براق،  ،  دادن  و  اشیای  کمانترتیب  رنگین  به   یپرچم 

 عنوان نمادی از هویت بود. 

 

تاکتیک لنزهای جنسیتی  درک  از طریق  مدنی  مقاومت  منطقههای  نسبتاهمچنان یک  بیشتری  نامکشوف    ی  تحقیقات  است. 

اق و  و مستند سازی سهم جنسیت  از جمله  های جنسی لیتبرای شناسایی  بسیاری  ها، کوئیرتراجنسی،  و  بین جنسی  افراد   ،

 است. نیاز  و به طور خاص نوآوری تاکتیکی در مقاومت مدنیبه طور کلی  عدم خشونتدیگر در مقاومت مجدد 

 
 ها شرکت جهانی قدرت ظهور برابر در مقاومت

این نهادها در  از  است.  وجود داشته  های فراملی  رکتش  و  اقتصاد  شدنپس جهانی  ، یک نیروی محرک در  برای صدها سال

قدرتهنگام   حمایت  استعمار  اروپایی  می های  مدرنگرفت  صورت  دوران  در  سوی    و  ایاالت  قدرتاز  مانند  جهانی  های 

قدرت همچنین  و  چین  و  استعمارمتحده  و  پیشین    یهای  انگلستان  و  فرانسه  میمانند  پشتیبانی  های شرکت.  شونددیگران 

ی  ، به ویژه در کشورهاباری بر سطوح مختلف جامعهپیامدهای زیانتواند  این امر می،  املی بر حاکمیت محلی تسلط دارندفر

های شركتتوان به  دارند، میكه هم اكنون فعالیت    ی فراملیهاشرکتحاکمیت ضعیف داشته باشد. به عنوان نمونه  دارای  

نیجریه  Shellنفتی   و    Total،  در  برمه  شرکت  Hunt Oilدر  كرد.  اشاره  پرو  طالدر  استخراج  -Freeport  یهای 

McMoRan    و پاپوآ  غرب  و شرکت  Centerra Goldدر  قرقیزستان؛  در حوضهدر  که  الوار  استخراج  کانگوهای  ،  ی 

 ند. کن مختلف جنوب شرقی آسیا فعالیت می آمازون و در کشورهای یحوزه

 

کی از سود استخراج منابع  ، درآمد مالیاتی اندفراملی نیرومندهای  بر شرکت  ناچیزیاثرگذاری  ضعیف با    جوامع محلی نسبتا

  عدم خشونت کارزارهای . بیشتر کننددست و پنجه نرم می یو محیط زیست  ی مدت بهداشتبلندهای آورند و با هزینهبه دست می

با   اغلب  محلی،  جوامع  که  ملیپیمانان  هم مرتبط  می  بین  بر  کنندرهبری  دارند  راهبردی  چارچوب  یک  ،  به که  تمرکز 

-ین بنگاهمخالفت موثر با ا  . )که در نقل قول زیر مشخص شده است(انجامیده است    نقاط مداخلهتاکتیکی به نام  های  نوآوری

با   که  دارد  جهانی  واکنش  یک  به  نیاز  جهانی  میهای  فراهم  مسافرت  و  مدرن  گونه  شود.  ارتباطات  پاتریک  همان  که 

 : اندکردهاشاره  StoryBasedStrategy.orgوبسایت ( در 2008نگ )رینزبورو و دویل کنی

 

جدد منابع زیست محیطی دست  نابودی که استخراج م  یاز نقطه  -شودها دیده میحوزهمداخالت ]تاکتیکی[ در بسیاری از  

میبهای  زمین،  نخورده ویران  را  محلی  ارتباطات  و  تا  کندومی  شیری  لیدتو  یمرحله،  در  کارگران  و فروشینیکه  ها 

میکارخانه کار  به  جهان  سراسر  در  پردازندهای  همبستگی  اقدامات  که  )  مصرف  ینقطه.  محصوالتی  که  دل  جایی  از 

در  ر جوامع از هر نوع اقدام مستقیمو به ناچاآورند سر از تخم برمیرسند( و به فروش می شوندفرآیندهای ناعادالنه زاده می

 . کنند، پشتیبانی مینیاز دارند بدانگیرانی که قدرت ایجاد تغییرات بله با تصمیمبرای مقا  گیریی تصمیمنقطه

 

دیگر در    یمداخلهیک    رخ دادن نقلیه دیگر    ها ،ی کشتیبه صورت محاصره  حمل و نقلی  نقطمعمول  قطارها و وسایل 

کارزارهای  است. در تالش  39صلح سبز   برگزارکنندگان  اندونزی  بارانیاند جنگلو  از    های  نخل زارهای  کشترا  روغن 

ی همچنین سعی در محاصرهگران  کنش ،  م برای متوقف کردن ورود به دستگاه تغییراتهای مستقیافزون بر تالشحفظ کنند.  

نخل کارخانه،  بنادر روغن  فشار  های  هدف  با  تظاهرات  سازماندهی  و  نخل  روغن  محصوالت  تحریم  ترویج  بر  ،  آوردن 

 (.2016شلگل، ان روغن نخل دارند )مدیر

 

 
39 Peace Green  
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با    فعاالن کارگیری  محیط زیست  پایه  یمحاصرهبه  دستگاه سه  آن یک  در  که  پایه  جادهسه  در  بزرگ  یا  ی  پیش روی  ها 

اند.  دهزنوآوری  دست به  شود،  و مانع ورود و خروج افراد می  رودمییک نفر باالی دستگاه  در آن  شود و  امالک نصب می

-ه از یک دستگاه واحد و یک نفر میجا کرد. با استفادهتوان سه پایه را جابنمی  شخصآسیب زدن به  بدون خطر جدی برای  

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

 

دیگر توسط    ،نوآوری  که  است  هویت  بلی اصالح  می  40گو مردان  شرکت  .شودانجام  مجری  بزرگآنها  که    یهای  هستند 

مانند  و "جبران خسارت می"  خواهندمی  پوزش" تخلفاتی  داوکنند" برای  بوپال.  ، رویداد، عامل  41رویداد صنعتی صنعتی 

وی انجامید.  آسیب بیشتر به شهرت  به  عملی که    -پوزش و جبران خسارت را رد کندتصمیم گرفت که به سرعت پیشنهاد  

و نگهداری پیگیری  ،  ارچیان غیرمجازها و شک خله در میان نهنگمدا،  هابا تاباندن نور لیزر به نهنگ  ستیزنهنگهای  گروه

دخالت   گیرهای نهنگیی در امر برداشت نهنگ با دستگاهای و توقیف و آسیب رساندن به تورهای دریاهای سایهاز نهنگ

اند فعالیتکرده  بودن  فراگیر  به  توجه  با  فراملیتی  های شرکت.  بیهای  سازوکارهای  و  قوانین  کمبود  مهار نو  برای  المللی 

 اند. ی مداخله بر این اساس گسترش دادهخود را برا هایروشفهرست ، مبارزان مقاومت مدنی قدرت خود

 

 پیوسته  سرکوبی
برای  ابزارهای جدیدی را  پیوسته  ند و  نمای جوامع مدنی را سرکوب و تالفی می  رژیم های اقتدارگرا معموال اقدامات مستقل

-(. این فشار استبدادی تمایل به ایجاد نوآوری تاکتیکی در گروه2015کنند )باروز و استفان  ایش میاین کار اختراع و آزم

نیز خطرات  ها و  تند. برای به حداقل رساندن هزینهاین کار نیس  یدارد. مقامات آمادهیافته  های سرکوب شده اما هنوز بسیج  

 بیازمایند.  را  عدم خشونتهای مقاومت اع روششود تا انوگران انگیزه داده میکنش، به ناشی از سرکوب

 

از  در پاسخ به تالش اینترنتی با ممنوعیت استفاده  -های خاص، شهروندان بیواژه های دولت چین برای سانسور "گفتار" 

نمایند  پشتیبانی  منتقل کنند و از آزادی بیان  یکدیگر  تا اطالعات مهم را به    آفرینندنوای تازه میهمو  گون  های همواژهه  پروایان

ای به اشغال  کنش خالقانه دیگر در برابر سرکوب، مردم صحراوی در اعتراض گسترده(. در یک وا2017شائو و داج،  )

ساختند. دولت مراکش سرانجام    از خیمهو یک شهر جایگزین  ترک گفتند  ، شهر الیون را  های غربی توسط مراکشیمنطقه

اجتماعات  سنتی و  صحرانشینان  ها )چادرهای  وی با سرکوب و ممنوعیت خیمهاصحرن  را ویران کرد. فعاال  ایخیمهشهر  

اجتماعی بام خانهو  (  زندگی  بر  آنها  دولت  شان  هایبرافراشتن  این واکنش  دادند. در سال  به  ُکنگ  2019پاسخ  ،  در هُنگ 

ا برای بسیاری از طرفداران خارجی  رگزاری  سپاسهای  ی انسانی نمادین تشکیل دادند، نشانهکیلومتر زنجیره   32شهروندان  

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

 

 مردم توجه جلب سر بر  رقابت
رسانهجنبش رهگذر  از  معموال  خبری  ها  مردم  جریان  های  توجه  جلب  برای  میاصلی  رقابت  این  شوندوارد  ها  کارزار. 

باند  همچنین "پهنای  بخشدر  تبلیغات  با  می"  رقابت  خیریه  و  تجاری  تمایل  های  جریان  پیوسته  کنند.  اخبار  به  توجه  برای 

د، برخی از خشی و ارزش خبری خود کم رنگ شوتوانند در اثربتکراری میخبررسانی ن درک که همان ، همراه با ایاصلی

 دهد. سوق میمردم"  "جلب توجه به سویید مات جدو جستجوی اقداپروایانه، وند خالقانه و بیها را در یک رجنبش

 

خبرها خبر خوبی است"   ی"همهزیر نام    ییل شعاربه دل(  PETAبنیاد مردمی رعایت اصول اخالقی در برابر جانوران )

به برانگیختن خشم بسیاری از مردم برانگیزی که ممکن دهد که حتی اقدامات بحثشده است. این شعار نشان میهمه زد زبان

زیرا   آمیز استموفقیت  آنهاایجاد مزاحمت برای  ار بر تن دارند یا  های خزد تافرادی که کُ سوی  به    ریختن خونمانند    ،شود

،  شوندنمیاین استراتژی شدید جلب توجه  ها وارد  بیشتر جنبششود.  ی یک شکایت میو افزایش آگاهی دربارهشهرت  باعث  

 . شوندشان میبرخیاما 

 

 جنبش  یک در موجود هایگروه یانم منابع سر بر  رقابت
دال و فروکانینگام  ،( آماری2017ژ  تحلیل  به تجزیه و  در  تاکتیکتنوع    (  به کار رفته  از های  تالشهای  تعیین سرنوشت 

، رقابت عدم خشونتهای  های استراتژیهای موجود در ظرفیتبا وجود محدودیت"و دریافتند:  پرداختند  را    2005تا    1975

 
40Men Yes  
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برداری از  دهیم که به جای نسخهها، نشان میبرای این استراتژیدر یک جنبش مشترک و الزامات منابع  ها  سازمانمیان  

 " .دارندها هایی برای متنوع ساختن تاکتیکها انگیزهدیگران، این سازمان

 

به  ا اعتراضات گسترده  مانند تحریم ی  های پرهزینهها از روشاز سازمانبرخی  که  هنگامی  آماری نشان دادند    نگاهآنها از  

موفقیتگونه استفاده می ی  انگیزه میآمیز  دیگران  به  كه  كنند،  کنندنسخهآنها  دست  از روی  دهند  در  .  برداری  این حال،  با 

منابع،  سر    . رقابت داخلی برآزمایند میمانند محاصره یا دادخواست آنالین را  تری  هزینههای کم، فعاالن روشبسیاری موارد

-ها می ث ایجاد خالقیت و تنوع در تاکتیک، همه باعویژههای  کارگیری از تاکتیکها و پشتیبانی عمومی برای  کتیکتأثیر تا

 شود.

 

یابد  42گریکنش منابع به نام نقشههزینه  یک تاکتیک کماز طریق  کارزار توانست  یک   اثر چشمگیری دست  این روش  به   .

یک    Harassmap.  شد  2015در سال    43Harassmapمنجر به ایجاد  و  رشد کرد  همراه با کارزار حقوق زنان در مصر  

دهد. این تاکتیک  مردم را به شکل گسترده بر روی نقشه نشان می  جنسی  آزار و اذیت  هایکه گزارشاست  تعاملی  افزار  نرم

. در  رویدادها نمایند  یدرباره  دهیگزارشرا متمایل به  و شهروندان    اراده کنندنیاز داشت که    نویسبرنامهتن  به چند    تنها

د که در اعتراض به رئیس دنهای شخصی افرادی را آغاز کرآنالین از عکسکارزار  ، یک گروه یک  در تونس  2011سال  

صورت ه  ها باست" را در دست داشتند. این عکسدیگر بس  ، تابلوهایی با عنوان "علی  العابدین بن علی()زینجمهور وقت  

 .هستندرئیس جمهور ها خواهان برکناری شمار فراوانی از تونسینشان دهد تا  آوری شده شکل آنالین جمعموزاییکی ب

 

 انسان   ساخت دست یا  طبیعی بالیای
همهبیماری فاجعههای  و  نیگیر  جدیدی  بشریت چیز  برای  این حالهای زیست محیطی  با  مقیاسست.  در  تغییر  و  شدت  ،  ، 

ای از یک فاجعه  کرونا نمونهگیر  فراهم کرده است. بیماری همهی تاکتیکی های جدیدی را برای نوآورشتاب این بالیا فرصت

یک کارزار با   تاکتیک در    44پاپ ِکی، طرفداران  نمونهفراوانی انجامیده است. به عنوان  های تاکتیکی  به نوآوریاست که  

در  هواخواهان وی  ت حضور  تا فرص   ی اوکالهامای ترامپ در برابر وی دست به اعتراض زدندمسابقه  خریدن بلیت برای

از  برنامه  این   دهندگان  آنها  را  سازمان  و  را  بگیرند  ورزشی  روبهرویداد  کالیفرو سازندبا سردرگمی  فعاالن  با  و.  رنیایی 

، ه یکدیگر دوخته شده بودپیام برساندن یک  که برای    ،خودهنری  آثار    با تلفیق  غیرمتمرکز(ساختن یک اثر هنری مجازی ) 

تجهیزات  مردم گرد هم آمدند تا  کردند و  تولید می  گیهای خانچهره را توسط چرخ خیاطی ماسک  ها تن  لیونمیعکس گرفتند.  

های خود  را به عنوان نمادی از خواسته آوری و توزیع کنند. در هندوراس، فعاالن اسکناسجمع محافظتی بدون حمایت دولت

 .45تجمعات آنالین به دالیل مختلف برگزار شدو ردند. به ماسک صورت تبدیل ک دولت دهی در و حساببرای شفافیت 

 

نوآوری تاکتیکی است. با توجه در  هدف آنها بررسی برخی از روندهای غالب  ولی  نکات موجود در این بخش جامع نیستند  

ای  هبیشتر بخشکشورها و در    ی، در همههای مقاومت مدنیای از جنبشدر مجموعه  عدم خشونتهای  به کاربرد تاکتیک

-و نوآوری تاکتیکی روش  عدم خشونتنوین  های  دارد که استفاده از روشعوامل دیگری نیز وجود    ، مطمئناجوامع مدرن

 .خواهد داشترا به دنبال پیشین های 

 

 

 

 

 

 

 
42maptivism  
   شد. می استفاده مصر در جنسی  آزار اجتماعی پذیرش کاهش برای بردارینقشه  از  که است نالینآ یا  همراه  گوشی در آوریفن  یک 43
44 Kpop: ای کره نوازانموسیقی  ی ویژه پاپ موسیقی 
  شمارش   کنسرسیوم   کرونا:  شیوع  یدوره  در  مخالفت  و  جمعی  "کنش  پِرسَمن.  جرمی  و  اریکا،  چنوویت،   به:   کنید  نگاه  بیشتر  اطالعات   برای   45

   covid-under-https://sites.google.com/view/crowdcountingconsortium/dissent .2020 گوگل،  هایسایت فراد."ا
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 خشونت عدم هایتاکتیک بندیدسته سوم: فصل
-آغاز میخشونت  عدم  های  ی روشمینهزشارپ در  جین  با مروری بر کارهای    ،به دلیل اهمیت و محبوبیت آن  ،این فصل

-بندی فراگیرتر از تاکتیکدستهدستگاه  تا یک  شود  افزوده می، بلوخ و دیگران  هایی از ابرت، گاندی، باندشود. سپس بینش

 .ترتیب گردد عدم خشونتهای 

 

ارائه با  ایدهپژوهش  یدر پایان فصل  مانند  بندی تاکتیکدستههای جایگزین برای  ها و  وینتاگان و  ،  یبِیِرلپیشنهادهای  هایی 

های  تری در درک ما از تاکتیککاملی  گونهمقاومت مدنی بتواند به  پژوهش پیرامون  از  بخش  ، با این امید که این  دیگران

 ، به دست آید. هااز این تاکتیکفعاالن ی چگونگی استفادهنو و و کهن 

 

 شارپ  جین  خشونت عدم هایروش بندیدسته
-ی نظامگونهکسی بود که به نخستین  ، اما او  را آغاز کرد عدم خشونتهای کسی نبود که شناسایی روشخستین نشارپ شاید  

آنها  مند دست به   انواع  1950ی  زد. در دههمستند سازی  از   عدم خشونتهای مقاومت  گوناگونی از شیوه، شارپ  را که 

  یبندی کرد. پس از تهیهفهرستسپس  رد، شناسایی و  های تاریخی فاحش به دست آوژرف منازعات و جنبشطریق بررسی  

. شارپ  کوشیدآنها   مندسازمانبندی دستهراستای ، در خواندمی "روش"عدم خشونت، که وی آنها را های فهرستی از تاکتیک

دهد: سازمان میمتمایز از مقاومت مجدد  پیچیده از رفتار انسان را به سه دسته  ی  ترتیب داد که این زمینهرا  شناسی  سنخیک  

-ی کافی انعطافدوام بوده و در عین حال به اندازهها با، و ج( مداخله. این دسته، ب( عدم همکاریالف( اعتراض و اقناع

 . گردندظهور نوهای پذیر هستند که به راحتی شامل روش

 

اتاکتیک .1 اقداماتهای اعتراض و  بیان شکا  که اساساهستنند  گروهی    یقناع  یا  های ها و خواستهیتبرای "گفتن" 

گردهماییاندشدهریزی  طرحمعترضان   شامل  معموال  دسته  این  نمایشحرکتها،  .  جمعی،  دسته  ،  تئاترهای  های 

های مجازی است. اعتراض و اقناع دو هدف ها و راهپیماییها، فیلمها، دادخواستهای عمومی، عروسکسخنرانی

دهد و آنچه یک " آن انجام میاری ارتباط آنچه که یک جنبش "برایِ برقر:  دارندابراز میبیان را    گریاصلی عمل
کردهایی که در ترغیب یک  تواند بدین معنی باشد که عمل. با این حال، "اقناع" میکندآن پیکار میجنبش "علیه"  

دی را  این روش کاربر  در این تک نگاریما  کنند.  را برآورده نمی   عدم خشونت، تعریف روش  موفق نیستند  مخالف

 .رساندرا میتری که معنای یکپارچه ،نامیم"جذابیت" می

 

انجام  مخالفان  با  با کنار کشیدن همکاری    معموال  ، کهبرخی اعمال"انجام ندادن"  یعنی  های عدم همکاری  تاکتیک .2

آنها را به سه زیر    بندی کرد وآوری و دستهبرای عدم همکاری را جمعنوع روش مختلف    100. شارپ  شودمی

تهدید  اجتماعیی  شاخه شامل  اجتماعی  همکاری  عدم  کرد.  تقسیم  سیاسی  و  اقتصادی  فعالیت،  تعلیق  های  مردم، 

و ورزشی شامل  اجتماعی  اقتصادی  همکاری  عدم  است.  جمعی  شدن  ناپدید  و  خانه  در  ماندن  تحریم   25،  شکل 

و   خرید(  از  سیا  22)امتناع  همکاری  عدم  است.  فروش(  از  )امتناع  اعتصاب  همکاری شکل  عدم  شامل  سی 

دولتش با  دولت  کارمندان  و  همکارهروندان  عدم  اقدامات  دولت،  تاکتیکی  و  از ها  اندک  پیروی  جمله  از  هایی 

 شوند.وانین است که غیرقانونی تلقی میو نافرمانی مدنی از قشدن، ، پنهان 46مبدل قوانین، نافرمانی 

 

جسمی ی  مداخلهکه به دنبال  ،  یک عمل"انجام"  به  مربوط    نهگرااخاللیعنی اقدامات  های مداخله  تاکتیک  ،در کل .3

به شکل    ها شامل تصرفات اراضی ین تاکتیک. اآیدبه میان می شرایط  در  یا روانی در عملکرد مخالفان یا دستکاری  

براندازی47معکوس های  محاکمه،  آمیزغیر خشونت این دسته  است  تئاتر چریکی، و  49درختروی  ، نشستن  48،   .

اجتماعی مانند بازارهای جایگزین،   های هایی است که نهادهای جایگزین و هنجارها و روشمل تاکتیکهمچنین شا 

 دهند.رشد میهای موازی را ، نهادهای اجتماعی و دولتهای ارتباطی، سیستمحمل و نقل

 

 
46 disobedience Disguised  
  شود.می متصور را دادستان نقش متهم آن در که گرددمی القاط هاییدادگاه به معکوس هایمحاکمه  47
  ناخواسته. اصل در یا کارانهخراب هدف یک برای تبلیغات  یک انتخاب یعنی براندازی  48
49  sit Tree:  شوند.   درخت یک شدن  قطع مانع تا  کوچک سکوی یک روی اعتراضی نشستن   
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-ها به عرصهزیرمجموعه  کند. برخی ازها را تعیین میهای فراوانی از روششارپ همچنین زیرمجموعهبندی  دسته  دستگاه

دیگران به  اجتماعی( یا بازیگران خاص )عدم همکاری اقتصادی کارگران و تولیدکنندگان( اشاره دارند. یهای عمل )مداخله

کنند. با این حال، استفاده )درام، موسیقی( اشاره میمورد  ی مادی  مردگان( یا رسانهاز  داشت  ، بزرگاهداف )فشار بر افراد

مداوم دشوار    وی کارآمد  گونهبندی آنها به  ر متنوع و متناسب با زمینه هستند، بنابراین دستهبسیا  عدم خشونتام های اقدروش

اقناع شارپ  ، زیرمجموعهنمونه  است. به عنوان ها را با  وشاین رکند  تالش می  4التقاطی هستند. جدول  های اعتراض و 

یا  دیجیتال، هنرهای مادی  آوریفنفهرست بندی کند:    شودمی  ی که در آنها انجاممحیطبنیاد  بر  شان  بندیدسته ، بدن انسان 

 زبان.

 

در یک گروه آسانی نتوان  به  را شاید  ی او  های شناسایی شدهها چند اشکال دارد. برخی از روشتعریف شارپ از تاکتیک

خود را با   عدم خشونتهای  همچنین روش   است. شارپ  گریبیان، انجام ندادن و  ای از انجام دادنآمیزهزیرا شامل  داد  قرار  

-وارد میدان میری از اقدامات جامعه را  بسیاپای    داند و با این کاررابر میب  مخالفهای نظامی استفاده شده علیه یک  سالح

قرار نمی  مخالفکند، ولی   اقدامات سازندهمثالدهد.  مستقیم یک جنبش را هدف  آموزش،  مانند   از مشاغل وپشتیبانی  ،  ای 

ختالش و  اجتماعی  انسجام  تقویت  و  حریف  از  وفاداری  و  حمایت  جلب  برای  که  سازمانی  جامعه سازمان-ودهای  دهی 

حمایت اکثریت )و  به دست آوردن  های مبارزاتی با  های شارپ مستثنی هستند. در واقع، بیشتر موفقیتسرکوب شده از روش

شکال . اِ دهدمی  رخبه ندرت  تاز  مخالفان پیشتغییر    شود.ن تعیین میاندرکارادستجامعه یا سایر  سوی  نه حمایت یکسان( از  

 های اجباری و اقناعی است. ی میان روشبنددستهیز نادیده گرفتن تمادر دیگر تصمیم وی 

 

همچنین   که  شارپ  داد  برای  هشدار  آماده  دستهالگویی  سنجش  و  تاکتیکگزینش  اجرای بندی  برای  شده  مشخص  های 

در میان    وی بندی شارپ در محبوبیت  دستگاه دسته، سادگی  در کل،  موفق وجود دارد. با این حال  خشونتعدم  کارزارهای  

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

 

-بندی تاکتیکدستههای دیگر  است بر روشنگاهی گذرا  ،  آیدمیبندی پایدار شارپ، آنچه در زیر  دستهبا در نظر داشتن نوع  

دهند تهیه شده در این تک نگاری خبر میاینها از چارچوب جهانی    ی، که همهگران مقاومت مدنیها توسط پزشکان و تحلیل

 (. 4و  1)جداول 

 

 سازنده  و گراخالل مقاومت
 

کامل نیست. گاندی بسیاری از های عدم خشونت  ی تاکتیکربارههیچ بحثی دگاندی  موهانداس  های اصلی  بدون شناخت کمک

اقدامات خشونتمواردی را كه   امبدع و مروج  كرد. وی  ابداع  ،  دانیمآمیز میما امروزه  ز اصطالحات، اعمال و بسیاری 

میان به اهمیت انسجام  ( نامید. وی به شدت  مقاومت مدنی)  ساتیاگراهافراگیر خود را    ی. گاندی فلسفهبود  های این رشتهفلسفه

ش، انگلیس، اعتقاد جدی  مخالف، از جمله حفظ همدلی با  ه شده برای دستیابی به این اهدافانداز هند جدید و ابزار استفادچشم

-گوناگون مبارزات استقاللهایی بودند که وی در مراحل و اقدامات سازنده همه استراتژی خشونت بدون، اجبار داشت. اقناع

 (. 1979؛ شارپ  2008، کورتراث  2000ه کار گرفت )آکرمن و دووال ب اشطلبانه

 

دلیل   با استفاده ازکاربرد  گاندی به  این روزه  اعتصاب غذا  های  ها برای جلب توجه به نگرانیماهیت چشمگیر و جنجالی 

دیگر  ی القای همکاری  ، از این روش براافزون بر فشار بر دولت انگلیس  اغلب. وی  برخوردار استای بلند  آوازهاز  خود  

  ی نیرومندی بر جامعهوی از تحریم اقتصادی کاالهای انگلیس تأثیر  پشتیبانی  .  جستضای جنبش استقالل هند استفاده میاع

 هایی ازها و غلبه بر دستگاه قضایی، نمونههایی مانند پر کردن زندانداشت. این موارد، همراه با تاکتیک  آنس و دولت  انگلی

 ای است.مقابلهگر و لاقدامات اخال

 

بهبود زندگی و نظم و تربیت همساالن  به جهت  های خود  ی سازنده" را برای توصیف تالشگاندی اصطالح معروف "برنامه

ابداع کرد.  نیز  خود و   آنها  از بافندگی پنبهتقویت اعتماد به نفس  ، و  سازیهای کشاورزی و نمک، اشرماز طریق استفاده 

های  رقابت با دستگاهبه جای  ، گاندی تالش کرد  هاو جنسیت  میان طبقات عی برای کاهش موانع  ید اجتماهنجارهای جد  رشد

 اساس گذارد.  ها را برای ساختن نهادهای اجتماعی و اقتصادی جایگزین بنیان هندیس، ی انگلی ستمگرانه
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نیز به كار گرفت. به عنوان   ی یك جانبه راهاهمچنین تاكتیك غیرمعمول پاداشبه عنوان بخشی از اقدامات سازنده  گاندی  

گاندی  مثال آهن،  اعتصاب راه  دلیل  در  به  را  دسته جمعی  راهپیمایی  آفریقای جنوبی    1914ژانویه    1،  كرد. وی  لغو  در 

ها استفاده کند. انگلیسیروان آسیب دیده  خواهد از ضعف دولتی که از اعتصاب  اش نمیباتیانتخاپیکارهای  اظهار داشت که  

به  بر بنیاد آن  که  انجامید  ای  نامهبه توافق. این گفتگو  گفتگو شدندواکنش مثبت نشان دادند و وارد    سویهبه این حسن نیت یک  

اجازه میهند  را  محدود  مدنی  حقوق  یک  ی  پیشنهادات  یا  جوایز  مشاجرهمنازعه در  سویه  داد.  نای  است. آمیز   معمول 

 

-مک،  )کانسروجود داشت    -امریکا علیه انگلیس  18ی  سده  یجنگ استعمارگرانه  در  مثال  -پیش از گاندیمقاومت سازنده  

سازنده را در مقاومت برجسته  نقش اقدامات معمول و  پژوهشگران  برخی از  همچنین  (.  1986کارتی، توسکانو و شارپ  

است    عدم خشونتمقاومت    ی هنشان داد كه این نوع اقدامات بخشی از برنام  (2011بارتكوفسكی )نمونه،  به عنوان  اند.  کرده

و  فرهنگی و اقتصادی شد  نهادهای  نوزدهم و ایجاد  ی  پایان سدهكه باعث تقویت ساختار اجتماعی ملت نوظهور لهستان در  

ود را برای تقویت هویت  های لهستانی فرزندان خ. خانوادهنقش داشتنخست  در بازسازی دولت لهستان پس از جنگ جهانی  

اغلب  این کار  که  در حالی  ،  فرستادند  زبان  لهستانی  مدارشپیوندهای اجتماعی به    طات و، ارتبامشترکهای  لهستانی، روایت 

داشت  یهزینهشان  برای پی  در  روزمرهباالیی  اقدامات  چنین  سازندهبرنامه  ،.  سازمانی  از  و  ای  زبانی  فرهنگی،  دهی 

(. 2011)بارتکوسکی  پنداشتند  می  گرانهاخالل آن را  وسیه  ، اتریش و رداد که مقامات آلماناجتماعی را تشکیل می-اقتصادی

بابارتکوسکی   این روش(1994)باروز   همراه  مداخالت  ،  از  متمایز  مداخالت خالقانه  به عنوان  را  ویرانگر های سازنده 

 .کندبندی میدستهمانند محاصره و اعتصاب غذا 

 

در   اقدامات سازندهدستهیک چالش  افتراق  بندی  اعم،  درونمیان  بیرونی )م ال  اقدامات  اقدامات سازنده  گرا و  است.  ستقیم( 

آغاز  گرا  درون مهارتدر  و  انسجام  تقویت  یا  درونی  های  برای  گروه  مییک  طراحی  فعالیتشوندکارزار  مانند  های  ، 

، قصد بودندنمک  د  مشغول تولیکه در هند استعماری  هایی  هندی، مانند دعاهای اقناعی یا  ی بیرونیآموزشی. اقدامات سازنده

 کنند.  اشبینییا حتی جهان رفتارادار به تغییر حریف را و دارند مستقیما

 

ش  ، یا هر دو به چالحریف را از طریق اقناع یا اجبار  متمرکز به بیرون است کهی  تک نگاری شامل اقدامات سازندهاین  

یا تقویت یک  می اقدامات سازنده با هدف ساختن  ی  بیشتر در عرصه   زیراگیرد  میتجزیه و تحلیل    آن را بهجنبش  کشد و 

 گیرند. آموزش و ظرفیت قرار می

 

 ابرت  خشونت عدم  هایتاکتیک  بندیدسته
( مارش كیس  گاندی، كالرنس  از موهانداس  )(1939(، كریشناالل شریدهرانی )1923پس  بوندورانت  و  1958، جوآن   )

از تاكتیك ودند  کسانی ب نخستین  ( از  1964آنتونی دی كرسپینی ) ابرت  شکل دادندرا  عدم خشونت  های  كه دركی  . تئودور 

ی کار  نحوه  یای دربارهو نظریه  عدم خشونتگوناگون کنش  از اشکال  نیرومند  ای  مجموعهکارهای آنها  بنیاد  ( بر  1970)

داد. وی روشها  این روش عنوان  عدم  های  ترتیب  به  را  مقابلهروشخشونت  گفتهبندستهیا سازنده  ای  های  به    یدی کرد. 

گیری یا معکوس کردن اقدامات حریف است. اقدامات سازنده ماهیتی اقناعی یا ابتکاری  پیشای برای  ابرت، اقدامات مقابله

 دارند و هدف آنها ایجاد نظمی عادالنه در جامعه است.

 

 زیرند: موارد شامل ایمقابله هایکنش

 ها(راهپیمایی و )فالیرها اعتراضات ●

 (50کار سرعت کاهش صورت به اعتصاب و   )بایکوت قانونی اریهمک  عدم ●

 عمومی(  اعتصاب و مالیات  )نپرداختن مدنی نافرمانی ●

 

  زیرند: موارد  شامل سازنده هایکنش

 )سمینارها(  هاجایگزین یارائه ●

 ( متقابل  کمک بنیادهای و روزنامه آموزشی، نهادهای اریذگ)بنیان قانونی یخالقانه هایفعالیت ●

  فازهای   یا  مراحل  در  مدنی  غصب   که  کندمی  تصور  ابرت  خودگردان(.  نهادهای  و  تصرفات  )تهاجمات،  غصب ●

   شود.می گرفته کار به ایفزاینده

 
50strike down-Slow  
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 ( 1970) ابرت بندیدسته دستگاه :3 جدول ( 

 کنش  نوعیت

 تشدید  یمرحله

 

 

 

 ای مقابله کنش

 

 به شانپیکان نوک که  هاییکنش

 نشانه جامعه در عدالتیبی سوی

 است رفته

 سازنده  هایکنش

 ایجاد به که  هاییکنش

  کمک ترعادالنه ایجامعه

 کنند می

 کند می کار چگونه

 به  را  مسأله  که  هاییکنش .1

-می  عمومی  هایحوزه

 آورد

 )راهپیمایی، اعتراض

  شب ،51جزوه پخش دادخواست،

 (52بیداری

  هاجایگزین یارائه

  ها،دانشگاه در )سخنرانی

 بدیل(   یشنما لکچر،

 اقناع  سازی/ همگانی

  با   که  قانونی  اقدامات .2

  نرم   پنجه  و  دست  مسأله

 کنند می

  قانونی  همکاری عدم

 مشتری، بایکوت )اعتصاب،

 (53آهسته کار

  یخالقانه  هایفعالیت

  تجاری، )نمایشگاه قانونی

  اقتصاد آزاد، آموزشگاه

 گذاریسرمایه بدیل،

  عدم یمداخله اخالقی،

 خشونت( 

  به   و  هاهزینه  دنبر  باال

  به   پاداش  رساندن  حداقل

-می  عدالتیبی  که  کسانی

 ورزند

  با   که  قانونی  غیر  اقدامات .3

  نرم   پنجه  و  دست  مسأله

 کنند می

 )نشستن،  مدنی نافرمانی

 پرداخت در مقاومت محاصره،

 در مقاومت اعتصاب، مالیات،

 جنگ(  برابر

 مدنی  غصب

  رادیوی حرکت، )تحریم

 اعتصاب ،54پنهانی

  عدم یمداخله کوس،مع

 خشونت( 

 قدرت  مسیر تغییر

 

استدالل می با یک  برند  به کار میبه روشی    ها را معموالتاکتیککند که  ابرت  داشته  آل  ایدهراهبردی    تشدیدکه  همخوانی 

-مگانیهگیرند که برای  کار میهایی  به طور معمول از روش  کارزاریک  نخستین  در مراحل  فعاالن  کند  باشند. وی ادعا می

را در دستور کار عمومی قرار  موضوع  یک  آن ضروری است تا  و ترغیب مردم برای تغییر  طراحی شده  له  یک مسأسازی  

-های یک حریف انجام میباشد که با هدف افزایش هزینهمی  ایشامل اقدامات قانونیآن است که  دوم تشدید    یدهند. مرحله

داشی سوم تشدیدشود. در مرحله اظهار  ابرت  اق،  اجباری است و  دامات غیرقانونی )مستقیم( هم بحثت كه  برانگیز و هم 

هایی برای شکل دادن مناسبات و روابط شود. این بدان معناست که بازیگران جمعی از روشبه تغییر مسیر قدرت می  منجر

 . جویندبهره میقدرت جدید 

 

کند که  است. او استدالل میخشونت عدم عملکرد  بر چگونگیوی ، تمرکز عدم خشونتهای در درک روش ابرت سهم دیگر 

ها و به ی کنترل منابع افزایش هزینهاقدامات قانونی براهستند؛ اینکه هدف از  و اقناع  سازی  در پی همگانیهای بیانی  کنش

تغییر    ا هدف، بونی فعاالن برای کنترل منابعاینکه اقدامات غیرقانپایان  است. و در  مخالف  حداقل رساندن پاداش برای یک  

ها تأثیر گذاشته بندی روشدستهکار آنها به شدت بر درک و    ینحوهبنیاد  ها بر  بندی روشمسیر و غصب قدرت است. دسته

 است.

 
51leafleting  
52 Vigil  
53slow-Go  
54radio Pirate  
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از بزرگ تمایز  ترین چالشیکی  میان  های  قوانین  ابرت  که  است  این  غیرقانونی  و  قانونی  دیگر محلی  از  اقدامات  تا محل 

از این رو  در کشور دیگر غیرقانونی باشد و  ولی همین کنش  ممکن در یک کشور قانونی    55ن نشستمتفاوت است. اعتصاب  

تجویز اشتباه تفسیر شود. در تواند به عنوان  ید ابرت بر مراحل می، تأکافزون بر اینبندی شود.  دسته  ای متفاوتگونهبه  باید  

ی بیش از مرحلهاقدامات خاصی  نخست    یدر مرحله  مکنم  آغاز شوند و سوم  یا    مدو  یتوانند در مرحلهکارزارها می،  واقع

 یبندی دوگانهدسته،  عدم خشونتهای  های تاکتیکین مطالعه و پایگاه داده. ااز شدت بیشتری برخوردار شوندسوم  یا    مدو

 را ببینید(. 3)جدول کند مدغم میای و سازنده های مقابلهگروهبه ابرت را خشونت عدم های اکتیکت

 

 عدم خشونتهای کنش مستقیم وهکارشی

 

  کار  ینحوه  روی  بر   ویژه  یگونه  هب  که  است  هاتاکتیک  از   دیگری  بندیدسته  خشونت  عدم  و  مستقیم  اقدام  هایکارشیوه

  دستکاری  کند:می  شناسایی   را   خشونت  عدم  مستقیم  اقدام  به  مربوط  یکارشیوه  سه  (1994)   باند  است.   متمرکز  هاتاکتیک

 .نمایشی هایدرخواست و ،عمومی زورگویی ،گسسته

 

یا سازمانبه  مجزا  دستکاری   (1 اعتراض  برای  بسیج مردم  از جمله  منابع"  کنترل  اعتصاب  "توانایی  برای دهی 

 ها با وسایل نقلیه اشاره دارد. مسدود کردن جاده

هزینهاجبار عمومی   (2 یا  تهدیدها  به  منافع  اساسا  برای  تحمیل شده  به عنهای  دارد.  اشاره  این  دیگری  مثال،  وان 

-ی توسط شهروندان باشد. همچنین میدستگیری یک رهبر سیاسی یا شرکتبرای  تهدید  به شکل  تواند  میکارشیوه  

 ها از طریق کارگری یا اقامت در آنجا باشد.تواند شامل تعطیل کردن کارخانه

های مشترک  ویت یا آرمان، هدوستی تا منطقمعتبر، اقناعی یا نوعهای  همان دادخواست  ؛های نمایشیدرخواست (3

 د. نتأثیر بگذاروی تا بر اراده یا ترجیحات گیرند صورت میمخالف یک  ضداست که 

 

کند. هدف از  ی آن را روشن مییک( و هدف عملای از اقدام مستقیم )یا تاکتپیوند میان نمونهها  کارشیوهتمرکز باند بر روی  

اراده  کنش تأثیر بر  آنها( از طریق  مخالفان )و در نها  یسیاسی  یا  دادخواست  یت منافع  یا زورگویی  استفاده  سوء  )تشویق( 

و انجامد  به دستکاری، دادخواست یا اجبار نمی  هابا یک سگ یا پختن غذا در بیشتر زمینهزدن  گام  محیط است.  از  فیزیکی  

شان به هایارونه کردن کاسهرهبران نظامی با و، هنگامی که  رود. با این حالبه شمار نمی  عدم خشونتکنش  از این رو  

باعث اعتقاد عمومی بر این بود که این اقدام ساده  .امتناع ورزیدندراهبان ، دادند( صدقه )غذاپیشنهاد راهبان بودایی در برمه 

ی بوداییان به مثابهمشروعیت آنها را  از این رو  و    ی یک زندگی خوب در جهان بعد را ندارندهشایستنظامی  رهبران  شد  

 . کشدص به چالش میمخل

 

 ای/اجباری های سازنده/مشوق و مقابله انگیزهبندی مبتنی بر دسته

 نوع  سه  و  دهدمی  ادامه  کنید(  نگاه  3  جدول  )به  ابرت  )اقناعی(  سازنده  هایتاکتیک   بندیدسته  گسترش  با  را  خود  کار  باند

 گیرد:می معرفی به را دادخواست

 

 ،شودمی  متوسل  مشترک شواهد یا  منطق قوانین، تصورات، رشته یک به که اقناعی هایدادخواست الف(

 و گیرد،می آنجا از را خود مشروعیت و شودمی متوسل دوسویه یاتوریته  بر که معتبر هایدادخواست ب(

  شود.می  متوسل  مشترک  هویت بر که دوستانهنوع هایدادخواست ج(

 

  اثر   آنها  یاراده  بر  تا  بیابند  مخالفان  با  را  شانمشترک  منافع  آنها  در  ندکوشمی  کنندگانمقاومت  که  دیگر  مثبت  هایانگیزه

 باشد: زیر موارد شامل  تواندمی  هاانگیزه این .بگذارند

 ، یا یاسی که به سود یک طرف دیگر باشد، مادی یا سهای اجتماعی)د( پاداش           

-نهادهای موجود را در اختیار می، یا دكنبنیان میرا  نهادهای جایگزینها یا ، روشكه رفتارها ی سازنده)ه( برنامه           

 به دست آورد.  وفاداریرا پیمانانش هممقابل و وفاداری طرف و کند تر برآورده عادالنهگیرد تا نیازهای اجتماعی را بهتر یا 

 
55  strike down-Sit:  در   معموال  که  کارگران،  از  یافته   سازمان  گروهی  نآ  در  که  است  مدنی  نافرمانی  نوعی  و  کارگری  اعتصاب  

  تصرف   غیرقانونی  یا  مجاز  غیر  رطو  به  را  کار  محل  ،خود  هایایستگاه  در  "نشستن"  با  ،هستند  شاغل  متمرکز  هایمکان  دیگر   یا  هاکارخانه 
 .کنندی م
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کننده)و(             متقاعد  دوستانه)ب(   مقتدرانه(،  الف)  ارتباطات  نوع  دستهانگیزه  )ج( و  در  را  اقناعی  یا  ی های سازنده 

های سازنده یا  )د( انگیزه ، مادی یا سیاسیهای اجتماعیدهد. پاداشقرار میخواهی  تاکتیکهای تک نگاری موسوم به فرجام

سازنده    های)ه( شامل انگیزه سازنده  ی. برنامهگیردقرار میخودداری  تک نگاری موسوم به  های  ی تاکتیکاقناعی در دسته 

 .را ببینید 1و شکل  1. جدول قرار گرفته استمداخالت خالقانه  ییا اقناعی برای مقوله

 

  اقناعی   یا  سازنده  هایتاکتیک  :1  تصویر

 
 

 

 

 استفاده عنوان به  را  -  اجباری  یا  ایمقابله  –منفی  هایانگیزه  نگاری   تک  این  ،مثبت  هایانگیزه  این گرفتن  قرار  هم  کنار  در  با

 اقتصادی(.  یا  روانی  ،سیاسی  اجتماعی،  هایهزینه  مثال  عنوان  )به  کندمی   توصیف (G) هاهزینه  تحمیل  یا (F) یدهاتهد  از

-می  قرار  نگاری  تک  این  در  انه گراخالل  مداخالت  و  همکاری  عدم  ،اعتراض   مانند  انحصاری  هایروش  فهرست  در  آنها

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

 اجباری یا  ایمقابله هایتاکتیک :2 تصویر

 

 
تاکتیکدسته باند،  به جهانیان معرفی میهای مقا بندی  را  آنجاومت مدنی  تا  آمیز )گفتن  کند  اقدامات غیرخشونت  انجام ،  که 

 باشد. میل اجبار یا اقناع یا هر دو یا ایجاد( شامدادن ، انجام ندادن

 

ها و  روشمیان  متفاوتی  اندک  ، ارتباط  نامدیرامون آنچه که او "تعارض سازنده" میپ( در مطالعات خود  1998کرایزبرگ )

، بوروز و دیگران  ار و پاداش. کرایزبرگ مانند باندکند: اقناع ، اجبدسته روش را مشخص میدهد. وی سه  نتایج ارائه می

اراده بر  تأثیر  اهمیت  است  یبر  او  دارد.  تمرکز  میدیگران  قدرتدالل  که  خشونت  کند  اراده   عدم  طریق  از    ی )اجتماعی( 

های کند و شامل هزینهمادی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی باشد( عمل مینمادین،  دیگران با تأثیر بر منافع آنها )که ممکن  

اید یا  دارد عقتالش  خواست باند است که  کرایزبرگ مانند دادها یا خطراتی برای حریف است. اقناع  ملموس، تهدیدها، پاداش

یا متزلزل کند.    یاراده دلیل متقاعد  انگیزه   کرایزبرگبندی  دستهطرف دیگر را از طریق منطق و  شامل پاداش به عنوان 

فساد آنها مبارزه با  های  گیرند زیرا با پیامهای مدنی معموال این را در نظر نمیواه از طریق رشوه )اگر چه مقاومت، خاست

 . باشد گفتگوسخاوتمندانه در میز  مغایرت دارد( یا یک پیشنهاد
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با استراتژیاگرچه   از پاداشها و چشمبه ندرت، ولی گاه در مقاومت مدنی مطابق  استفاده  های یک سویه  اندازهای جنبش 

و  برانگیخت  ، مخالفت با حزب حاکم اعتصاب عمومی را  2018ه  مِ   2در ارمنستان در    ،گیرد. به عنوان مثالصورت می

پارلمان برای به دست گرفتن  انتخابات  ، هنگامی که  ماه ِمی  8دست از کار بکشند. اعتراضات تا  یک روز  واداشت  ملت را  

 .ادامه داشت یک طرفه، شد برگزارموفقانه قدرت مخالفان 

 

های مثبت "سازنده"  را که ناشی از تحریم  عدم خشونتهای اقدامات  ها و انگیزهکارشیوهباند و کرایزبرگ تجزیه و تحلیل  

گذارند.  ( است، به اشتراک میعدم خشونتاجبارهای  " منفی )تهدیدها و  ایمقابلههای "دادخواست، اقناع ، پاداش( و تحریم)

( 1971( و "دو دست عدم خشونت" باربارا دمینگ )1970ای و سازنده" ابرت )ن با عبارات مشابه "اقدام مقابلهآنها همچنی

این  سازگار هستند انگیزه  اینهتک نگاری درک دوگا .  بر    عدم خشونت اقدامات  اقناعی  ای/اجباری و سازنده/های مقابلهاز 

 . تابدمی

 

 خشونت  عدم  هایتاکتیک برای  جایگزین  هایبندیدسته
 

  دفاع   برای  ب(  اشغال،   علیه  الف(  هایجنبش  یا  مبارزات  شمول  به  ،خشونت  عدم   خاص  مبارزات  به  توجه  با  نپژوهشگرا

  .اندداده ترتیب هاتاكتیك از گوناگونی هایبندیدسته ،طبقاتی و نهادی یسلطه  علیه  د( و اد،فس با مبارزه ج( مدنی،

 
  اشغال  برابر در  مدنی مقاومت

 کند می  استفاده  خشونت  عدم  هایتاکتیک  از  فردی   به  منحصر  نوع  از  فلسطین  یمبارزه  تحلیل  و  تجزیه  برای  ریگبی  اندرو

 :از عبارتند هاتاکتیک  از دسته  این (.1520 ریگبی و درویش ؛ 2010 )ریگبی

  به   وفاداری   ی ادامه  پوشیدنم  لباس  طرز  یا  اعمال   ،حرکات   با  و  مانممی  بودم  که  چیزی  همان  من  ن:نمادی  مقاومت •

  .دهممی نشان دیگران به را آن هایارزش و آرمان

  گر اشغال  با  ،مبارزه  به  نیاز  یرامونپ  دیگران  تشجیع  برای  تالش  و  خود  اعتراض  ابراز  با  من  :آمیزمجادله  مقاومت •

 ورزم. می مخالفت

  اقدام  اشکال دیگر و تظاهرات ،اعتصاب جمله از ،خشونت عدم ابزارهای از استفاده با امآماده من تهاجمی: مقاومت •

 بندم.  کار به ستمگر  بر غلبه و کردن ناامید برای را خود تالش یهمه مستقیم

 به   و  کنممی   کمک  هستند  گریز  حال  در  یا  و  دارند  قرار  خطر  معرض  رد  که  کسانی  به  من  دفاعی:  مقاومت •

 کنم حفظ را افتدمی  خطر به گراشغال قدرت توسط که انسانی هایارزش و انسان زندگی تا پردازممی شاننگهداری

  آزادی   از   پس  امیدوارم  که  هستند  هاییارزش  مظهر  که   جایگزین  نهادهای  ایجاد  برای  تالش  با  من  سازنده:  مقاومت •

   کشم.می چالش به را موجود شده تحمیل منظ ،باشم  آنها بیشتر ییشکوفا شاهد

 

روشدسته افراد  ریگبی  های  بندی  مناسب  اشغال  بیشتر  روشاستحت  چارچوب  در  کوچک  پیشرفت  یک  وت.  ی  های 

ها به جای شناسایی ستهدهی است. این دمحوری برای سازمان  زیرا مقاومت جمعی اصل  جایگزینی "من" به جای "ما" است

 کنند. میدهی سازمانا دوباره ر عدم خشونتمقاومت مجدد ی های موجود دربارهنوین، تاکتیکهای تاکتیک

 

 دفاع غیر نظامی 

راهبردی آنها در دفاع مدنی در  كاربرد  بنیاد  را بر    عدم خشونتهای اقدامات  ( روش1975آندرس بوسروپ و اندرو مك ) 

لیل تح  56شاک ، و ج( تضعیف.  ب( انكاركنند: الف( نمادین،  بندی میدسته، اشغال و كودتاهای داخلی  ی خارجیبرابر حمله

 دهد: آنها را به شرح زیر توضیح می 

ی اخالقی تعریف یک جامعه ی  مثابهرا به    برانگیزچالشعناصر  است،  اتحاد و قدرت  ی  دهندهنشاناقدامات نمادین   ●

 . نمایندگیری میمجبور به موضع را کنند و افراد غیر متعهدمی

 . ستاند، از حریف میشودع جمع مییا نامشروجویانه بهرهروابط تبادل اقدامات انکار آنچه را که از طریق اجبار یا  ●

یا   ● تشدید  برای  اقدامات  اختالفات  سودجویی  تضعیف  و  میان  از  همپیشگیری  مخالفان  با  از  ثالث  اشخاص  کاری 

 "مخالفان است.
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تحلیل عملکرد  تجکاربرد   و  دستهزیه  از    57ِمکو  بوزروپ  بندی  نظام  این  راهبردی  دفاع  ی  چنبرهفراتر  بندی دستهاست. 

همچنین شامل اقدامات غیرمستقیم علیه این دو تن  شود. تعریف گستردهکارزارهای تغییر اجتماعی اعمال میهمچنین برای  

 (. تشریح کرده است یردر زبیرلی که اشتراکی های )مانند روشباشد مخالفان می

 

 مقاومت مدنی در برابر فساد 

( زمینه(  2014بیرلی  چ  یدر  تحلیل  و  مدنیکاهش  گونگی  تجزیه  مقاومت  توسط  از    ،فساد  بسیاری  وی  است.  پیشگام 

روش و  خشونتهای  کارزارها  فساد    عدم  اراعلیه  سیسیل،  مافیای  علیه  کارزار  جمله  و  تفتیش،  ز  کنیا  در  اجتماعی  های 

-توان در سه دستههای وی را میکرده است. تاکتیک، مستند  فاسد در کره جنوبیمداران  ، و مبارزاتی علیه سیاستتانافغانس

 ، مشارکت و توانمند سازی.م کرد: اختاللعملکردی تقسی ی

  ز ا  هایینمونه  سازد.می  مواجه  محدودیت  با  را  وی  یا   کندمی  رویارویی  مخالف  یک  با  که  ،گراخالل  هایتاکتیک ●

  افشای  و  هابازی  ،ها جشنواره  برگزاری  شهروندان،  از  بازرسی  اطالعات،  آوریجمع  شامل  گراخالل  هایروش

   .است آنالین بنرهای و الکترونیکی هایدادخواست کوتاه، پیام طریق از فساد

  ، موارد   برخی  در  و  کندمی  رهنمون  کارزار  سوی  به   را  (آن  گوناگون  هایبخش  )و   مردم  ،مشارکت  هایتاکتیک ●

  سو  و  سمت آنها عامالن یا فاسد مخالفان  تضعیف  و شهروندان مشارکت   تقویت ،هاکاستی بروز در را خود وفاداری

  ندان کارم  یا  مدارانسیاست  مانند  ،نهادی  فعاالن  هب   نیروها   پیوستن  یمعنا  به  تواندمی   همچنین  مشارکت  .دهدمی

  منابع   و  مالی  هایکمک  مطبوعاتی،  هایکنفرانس  ذاکره، م  شامل  مشارکت  هایروش  از  هایینمونه  باشد.  دولت

 روی  بر  مقاومت  نمادهای  نمایش  و  همراهی  ،همبستگی  برای  هاییفعالیت  قدرت،  صاحبان   هاینشست  ،شهروندان

   است. غیره و هاروبان ، هاکاله ، هاشرتتی

 که  ایگونه  به (،2014  بیرلی"")دهندیم  تغییر   اعداد  نیروی  طریق   از  را  قدرت  "روابط  سازی  توانمند  هایتاکتیک ●

  آموزش  به وانتمی ،مثال عنوان به  .پوشید چشم آن از تواننمی  که  آفریندمی ملموس فشار چنانآن گسترده  مشارکت

 .کرد اشاره اتحاد ایجاد و ائتالف  و مدنی آموزش عمومی،

 

های  سو، روشخشونت متفاوت است. از یک عدم های یکبندی معیاری تاکتدستهبا نگاه از دو بیرلی های  شناسی تاکتیکنوع

فعالیت شامل  فساد  با  که  مبارزه  است  تاکتیکی  پشتیبانی  در    معموالهای  حریف  یک  علیه  مستقیم  دیگر منازعات  اقدامات 

ند توان میند زیرا کنعمل میخشونت عدم های ی سالحمثابهبه های مالی د که مثال آموزش و کمککنبیرلی استدالل می نیست.  

  از تجمع پیش  جستیکی  وبه عنوان یک فعالیت پشتیبانی لو فقط  ،  یک شهروند منفی/منفعل را به شهروند فعال دگرگون کنند

 .دهدوی قرار میاهدا شده به مخالفان یک سکه کمتر در دسترس  ی، هر سکهافزون بر این. باشندن

 

، فشار و تحرک در جهت اقدام به سوی مردم منفعل و  اصلی اختالل  که بر نقش قدرتمند وکند  ای را توصیف میپدیده  یبیرل

دارد تأکید  ر  ،سازگار  مخالف  هیچ  آن  در  وجودکه  در صورت  یا  ندارد  وجود  جمعیت  وشنی  فاسد  ،  خود  یا  خنثی  بزرگی 

گری و  ی، البیبا مبارزات انتخابات  عدم خشونتاغلب ترکیبی از مقاومت  به شکل جایگزین  فساد  مبارزه با  های  روشهستند.  

و  ها  را به عنوان مثال از رهگذر آشکار کردن کاستی  عدم خشونتی  منازعه  که پویایی خاصهمراه است  دعواهای حقوقی  

-ند شامل فعالیتتواکارزارهای مبارزه با فساد می،  افزون بر فرآیندهای رسمی.  بردبرآیند معکوس پیش میافزایش پتانسیل  

 های تبلیغاتی باشد.وزش مدنی و فعالیتهای معمول مانند مذاکره، آم

 

ابزارهای سنتی تأثیرگذار بر سیاست و اقدامات  میان  ، تمایز  مبارزه با فساداقدامات رسمی و معمول در کارزارهای    کاربرد

  های شامل برخی از روشتک نگاری  بندی در این  دستهبرد. چارچوب  میان می را از  گر  اخاللمقاومت مدنی غیر نهادینه و  

بیرلمبارزه   آشکارفساد  و  واضح  تفکیک  حفظ  منظور  به  )روش  ی  رسمی  )شدهنهادینههای  غیررسمی  و  سازمانی(  فرا( 

-یک تاکتیک را برای موفقیت امکان  کهروزمره  اقدامات منفرد یا    -های پشتیبانی تاکتیکیفعالیتبرافروختن منازعه نیست.  

،  سودجوییرا از طریق  مخالف  یک    سالح یا ابزاری باشد که مستقیما  هشود کتک نگاری تصور نمیدر این    -سازد  پذیر می

گنجانده نشده  تک نگاری  های پشتیبانی در تحلیل این  دهد. به همین روی، این نوع فعالیتزورگویی یا دستکاری هدف قرار  

 .ه کنیدمراجع 64، به صفحه پشتیبانی و اطالعات مربوط به آن هایدقیق فعالیتدیدن فهرست است. برای 

 

 مقاومت روزمره در برابر سلطه ساختاری و نهادی 
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مت  مقاوای از  گونه،  سکاتمانند میشل فوکو و جیمز سی اِ پردازانی  ، با استفاده از آثار نظریه(2013وینتاگن و یوهانسون )

،  روزه را "آرام، پراکندههمه. آنها مقاومت  اندگذاشته  "روزههمه"مقاومت  که نامش را    اندمدنی تحت بررسی را مستند کرده

 . کنند" توصیف میغیرقابل مشاهده گویا یا پنهانی 

 

و  مهم    ی، یك مجموعهبر بگیرد  ها را درو كنشاری  ، رفتارهای گفتها، عاداتتواند نگرشروزه را كه میهمهآنها مقاومت  

گرایی فوكو مبنی بر اینكه ا استفاده از حقیقتو یوهانسون ب  دانند. وینتاگنی مقاومت های مدنی میشدهكمتر ارزشمند پنداشته

نیز وجود دارد" به عنوان  ر جا قدرت وجود دارد"ه از اعمال و رفتارهای   .اندادعا كرده  زیک سرآغا، مقاومت  بسیاری 

در  پای آنها  ، اغلب ناخواسته یا ناموفق هستند و  . آنها ظریفشودانجام میر ساختارهای قدرت  مقاومت در براب  یروزمره

اجتماعی   عادی  روشزندگی  است.  خفیفباز  مقاومت  شامل  ،  های  پنهان  و  شده  از  58تصرف دگرگون  فرار  پا،  کشیدن   ،

یا  نادانی  ،  زندان به عنوان مثالساختگی  از خط است.  دسته  به شکل    اشغال زمینبه جای  ، مقاومت كنندگان ممكن  گریز 

آرامی به  دراز  جمعی،  دست  ملك  یك  یک  ی به  جای  به  جمعی  یحمله  كنند.  یک  دسته  یا شانه،  و  مستمر  کردن  خالی 

 .میان آورده را در شکستن یا کند کردن توانایی نظامی بیکسانی  یتواند نتیجهتعمدی میهای اداری ناکارآمدی

 

 کند:یا پنهانی را مستند میچهار دسته مقاومت مبدل  (1989)اسکات 

  ی درباره  بیشتر  اطالعات  )برای  پا  کشیدن  فرار،  دزدی،  ملشا  مادی،  تسلط  به  تا   روزههمه  مقاومت  هایروش ●

 کنید(.  نگاه پایین  بخش به روزههمه مقاومت شناسیجرم پیرامون جاری هایبحث

 

-داستان  تواندمی  امر  این  مثال  محرومیت.  یا  توهین  به   پاسخ  در  کرامت  گفتمان  و  عصبانیت  خشم،  یپنهان  هاینشانه ●

  یابد.می انتقال دیگر نسل به لنس یک از که باشد انتقام های

  و   اجتماعی،  هایافسانه  دینی،  های قصه  چون  هاییتاکتیک   از   استفاده  با  که  رضایت  عدم  فرهنگخرده  یک  ایجاد ●

 کند.  مبارزه ایدیولوژیک تسلط با ایدسته قهرمانان

   پنهانی. هایمقاومت  طریق از مستقیم انقالبی کنش ●

پیروی عمومی، پخش ، عدم  تک نگاری )چمباتمه زدن، خاموشیت مقاومت مدنی این  در فهرسروزه  همهچند روش مقاومت  

شناس شایعات تصحیح  غی،  و  جنسیتی  نشانگرهای  با  حالنامه  این  با  است.  شده  گنجانده  این  ره(  نخست  ،  نگاری  بر  تک 

  عدم خشونت   رویکرد  به روشنیدهند و  را هدف قرار میهای اجتماعی و چندمنظوره  هایی متمرکز است که هدفتاکتیک

 . دارند

 

 بندی "قدرت شکن"  دسته
های اصلی  بخش" را پیشنهاد داده است که وی آن را  راهبردیهای "عدم خشونت  ( طیف وسیعی از تاکتیک2015تاگن )وین

 نامد.ومت "شکستن قدرت" میمقا

 

 موارد زیر است:  این شامل

شان  به خوبی شواهد برایتمانی( که  های گفورات خوب )استراتژیو ضد تص  هاتداللبا ضد اسایجاد پیوند  گفتمان:  ضد  .  1

پروپاگندای   و  دارد  میوجود  مختل  را  )واقعیت نکنقدرت  نمادگرایید  توسط  تصاویر  ،  یابی،  دشمن  واکنشی مخالف  رفتار 

 (. همچون تغییر چهره مانند یک دلقک

 . 59، سیاسی و اقتصادی(های فرهنگیمینهعدم خشونت جایگزین و قابل رقابت )در ز. رقابت: ایجاد نهادهای 2

نیازهای متقابل بر  همکاری با افرادی که    م موجود )از جمله تحریم( همراه باها یا عملکردهای سیست. عدم همکاری با نقش3

 کنند )مانند امداد رسانی در هنگام فاجعه طبیعی(. مشروع متمرکز میو 

 )پرواز و ایجاد مناطق آزاد(.. کناره گیری: حذف خود از روابط قدرت مخرب 4

 
   گویند. تصرف را مسکونی  عمدتا کاربری با  شده ترک  زمین و ساختمان یک یا اشغال عمل  58

-می سازنده ی برنامه گاندی  که بیاندیشد   عناصری به  تا کند می استفاده قدرت  به  رسیدن برای  تالش  یمثابه به  اساسا "رقابت"  اصطالح از ویتناگن  59

 خدمات  چون  خدماتی  محلی  دولت  نهادهای  آن  در   که  است  1990  یدهه  در  کوزوو  یطلبانه  استقالل  یمبارزه  از  کندمی  ارائه  او  که  مثالی  دش.خوان

  پرداخت.می رقابت به صربستان رسمی دولت خدمات با که داشتند بدیل آموزش و هاآشغال  آوریجمع
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ممانعت5 یا  .  کردن  متوقف  فرایندهای  گیری  پیش:  جنجال  قدرت  یستمگرانههای  نظاماز  و  )محاصره،  گسترده  های 

 مداخالت(. 

 تعریف و شوک(. باز، خودبه )کنایه از طریق طنز ها عدالتیبی به نمایش در آوردن. 6

 

تواند از این رو میهای رایج بسیاری از مبارزات غیرمستقیم دارد و  در شیوهه  ریشدر آن است که  بندی  نیرومندی این دسته

دادخواست  وینتاگن با اعتراض و  های  بندیگران قرار گیرد. در این تک نگاری دستهکنشمورد توجه بسیاری از فعاالن و  

عدم همکاری و خودداری )شامل   ؛های ضد گفتمان(، از جمله روشنمایشی شناخته شده  گرانه وهای بیانروشبه شمول  )

های  ؛ و خالقانه )شامل روشوینتاگن(  یهای بازدارنده)معادل روشگر  اخالل  ی؛ مداخلههای ترک و عدم همکاری(روش

-بندی تاکتیک دستهبرای  سودمندی  روش  ولی  ست  شده نیبه خوبی شناخته  وینتاگن  های  بندیدسته.  شودنشان داده می  (رقابتی

 . نگاه کنید 4و  1های بیشتر به جدولهای نت است. برای مثالخشوعدم های 

 

تک این  اقدامات مهم دیگری در تحلیل  حاوی  كه  عدم خشونت  های  بندی تاكتیكدستهها برای  از تالششماری  این فصل به  

تاكتیك  نگاری جهان  دارد،  استخشونت  عدم  های  از  همین  اشاره  به  این  رو.  نگاری  ،  دستهبر  تک  شارپ  ندیببنیاد  های 

از   پیشگامانه و سازنده(ساخته شده و عناصری  )اقدام  )ابرت  باند   ،( )بیانانگیزه دادخواست(، کرایزبرگ  بلوخ  از   گری(، 

ادغام   دیجیتال( را  کند تا یک نوع  آنها را اصالح می(  گراخاللخالقانه و    ی)مداخله  کرده، طریق مواد(، جویس )مقاومت 

 .گرددهای مقاومت مدنی ارائه یکشده از تاکت جهانی به روز 

 

 

 

 

 . نقشه برداری از تاکتیک های مقاومت مدنی جدید 4فصل 
 ، انجام ندادن و انجام دادن. کنیم: گفتنبندی میی اصلی تقسیمهای مقاومت مدنی را به سه دستهدر این تک نگاری، ما تاکتیک

 .بیان را نیز گویندکنش  : گفتن

 گفتن مطالب ی  گوییم یا نحوهیدادخواست: آنچه ماعتراض و   ▪

 شودهای حذف یاد میهمچنین به نام کنش انجام ندادن: 

 پرهیزیم میانجام کارها  دهیم یا چگونه ازری و خودداری: کاری که انجام نمیعدم همکا ▪

 شود نیز نامیده می ارتکاب: اعمال  دادن  انجام

 در کارها یا چگونگی اخالل دهیم گر: آنچه انجام میاخالل یمداخله ▪

 چیزها  چگونگی ایجاد سازیم یا میی خالقانه: آنچه مداخله ▪

 

، و همچنین اشکال  های ارتباطات مانند فریاد زدن و آواز خواندنگری( شامل اعتراض از طریق شیوهبیان  هایکنشگفتن )

،  جازات یا پاداش دادن استفاده کردم  توان برایگری میبیانهای  کنشاست. از بیشتر    طنز و نیایشارتباطی اقناع کننده مانند  

رو،   این  روش  از  نگاری  تک  این  را  در  شارپ  روشدستهبرای  جین  بیانبندی  مقولهبا    گریهای  در  نام  یکدیگر  به  ای 

 کنیم. دنبال می دادخواستاعتراض و 

 

بندی جدیدی خواهند( و دستهیان از شما ممخالفدن کاری است که  انجام ندادن )اقدامات حذف( شامل عدم همکاری )انجام ندا

ی اعمال خواهند(. دستهان از شما نمیمخالفکردن کاری که    نامیم )متوقف ای که ما آن را خودداری میبرای تکنیک سازنده

انفعال  باشد و  تواند گمراه کننده  حذف می یا هیچ عملیکند  داللت بر  این حال  و  با  اکثر اعتصابات و ،  در آن دخیل نباشد. 

عد های عدم همکاری، بُ حذف کردن همکاری" به عنوان توصیف روششارپ از مصدر "  ی. استفادهاندها بسیار جدیتحریم

عنوان بخشی از اقدامات حذف ممکن شامل تعلیق اعتصاب ه  های خودداری بکند. تاکتیکها را برجسته میفعال این تاکتیک

ی مثبت مورد  در بر دارد. این غالبا به عنوان یک انگیزههزینه  لف  مخاباشد که برای  گر  اخاللکارگری یا توقف اقدامات  

توافق   یهرچند شامل اقدامات انجام شده در نتیجه  شود.سویه توسط جنبش آغاز مییک  ی  گونهگیرد که به  استفاده قرار می

 یک جنبش و مخالف آن نیست.میان مذاکره 

 

از کار ،  یی از مداخالت مزاحم شامل محاصرههاخالت خالقانه است. نمونهگرانه و مدااخاللانجام یا ایجاد شامل مداخالت  

-آن الگو مید و از  سازفعاالن به دنبال ایجاد آن هستند، می  ای را که جامعه  ،باشند. مداخالت خالقمیتلفن و تحصن  افتادن  
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،  ند"کناجتماعی جدیدی را ایجاد میاسی و  های اخیر "الگوها و رفتارهای سیکند که روشگیرد. شارپ به درستی اشاره می

وفسکی  کترباکند.  بندی نمی  دسته،  زندان را برهم میمخالفری تثبیت شده"  هایی که "الگوی رفتاولی او آنها را جدا از روش

های سازنده شامل برخی از عناصر به نام برنامهانند. آنها  خو" میعدم خشونتها را "مداخالت خشن  این تاکتیک  60و دودو

خالق همچنین  یشوند. مداخلهمیهای موازی و مدارس جایگزین  گیری مانند انتخابات نمایشی، دولتپیش از شکلاقدامات  و

موا "مصوبهشامل  را  آن  وینتاگن  که  است  اتوپیایی هاردی  می61ی  نهادنامد"  یا  جدید  اجتماعی  رفتارهای  مانند  که ،  هایی 

ود طرف مقابل مانند پاسگاه  تواند شامل تصرف و فعالیت نهادهای موج مچنین میخواهند ایجاد کنند. این کار هطرفداران می

 ، ایست بازرسی یا کارخانه باشد.پلیس

 

ی های گفتاری، به ویژه، اغلب به گونههای مقاومت مدنی نوعی ارتباط در یک محیط اجتماعی است. کنشی تاکتیکهمه

"پروپاگندای کردار با  قر62یکسان  استفاده  کامل صورت  ار می" مورد  واقع  در  کنترل حریف  اینکه  دادن  نشان  با  تا  گیرد 

های گفتاری شامل د. کنشای برای طغیان گردانگیزه  نگرفته و مردم عادی هم اراده و هم فضا برای طغیان را دارند، مسبب

  -اند( مشهور شدهWobbliesیا    IWWگونه که کارگران صنعتی جهان ) برقراری ارتباط از طریق اقدام مستقیم است، همان

اقدامات ی مالکان دست به اعتصابات شدید کارگری زدند.  برای اعتراض با طبقه  20ی  فعاالن کارگری که در آغاز سده

ایجاد عمدتا برای    یاانجام  در حالی که    ،حریف استبر  عدم خشونت  های قدرتمند اجبار یا فشار  سالح  ، ندادنانجام  ی  دسته

سازماندهی  -خود  ، نهادهای موازی وهای جایگزینامل )مداخله( در شیوه، اغلب از طریق تعصب قدرتکنترل منابع و/یا غ

 شود. استفاده می

 

تنها  های جدید مربوط به مقاومت مدنی ارائه شده است.  برای ترسیم تاکتیک  1که در جدول    شامل چارچوبی است   4جدول  

های جدید بیشتری در کتیک(. اگرچه تاکتیکتا  23ده است )در کل  یک تاکتیک جدید برای هر گروه عمده اختصاص داده ش

 شده است. بیان  عدم خشونتهای  و در پایگاه داده تاکتیکخشونت عدم های پیوست و تاکتیک

 
60Dodouet  
61 enactments Utopian  
62 deed the of andaPropag  
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 مدنی  مقاومت جدید هایتاکتیک  بردارینقشه :4 جدول

 

 

 

رفتار  

 مقاومتی 

 های تاکتیک نوعیت انگیزه

 

 ای )اجباری(مقابله

گفتن  

های  کنش)

 گری( بیان

 

 اعتراض

 کنش ارتباطی برای انتقاد یا واداشتن

 بدن انسان 

 

 فلش ماب 

 هنرهای مادی

 

 زو کاسروال

 فناوری دیجیتال 

 بازی دیجیتال 

 زبان انسانی

 بررسی میکروفون 

انجام  

ندادن 

های  )کنش

 حذف( 

 عدم همکاری 

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

 سیاسی

 عدم همکاری میان نهادها 

 اجتماعی

 پرهیز از مناسک دینی 

 اقتصادی 

  ستانی واپس

انجام  

ندادن 

های  )کنش

 حذف( 

 گر ی اخاللمداخله

  کندرو میروبه رفتاردر توقف، اخالل یا تغییر با را مقابل کنش مستقیمی که طرف 

 یسیاسی/قضای

 اخالل در پارلمان 

 اقتصادی 

 تجارت فشاگری ا

 اجتماعی

 ناهمخوانی کنش و رفتار 

 فیزکی

 

 نمایش مرگ

  روانی

 خودزنی 

 

 

 

 

رفتار  

 مقاومتی 

 های تاکتیک نوعیت انگیزه

 

 سازنده ن)اقناعی(

گفتن  

های  )کنش

 گری( بیان

 

 دادخواست

 آگاهی دهی یا تشویق کنش ارتباطی برای 

 بدن انسان 

 

 رشد مو

 رهای مادیهن

 نقاشی دیواری 

 فناوری دیجیتال 

 سرویالنس و نظارت 

 زبان انسانی

 آگهی عمومی
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انجام  

ندادن 

های  )کنش

 حذف( 

 پرهیز 

 مداوم برای پاداش یا تشویق مخالف ریزی شده یا توقف یا لغو یک کنش برنامه

 ی عدم خشونت شده ریزیاز کنش برنامه خودداری فعال تعلیق 

انجام  

ندادن 

های  )کنش

 حذف( 

 خالقانهی مداخله

  کندرو میروبه رفتاردر توقف، اخالل یا تغییر با را مقابل کنش مستقیمی که طرف 

 سیاسی 

توسط   بازرسی 

 شهروندان 

 اقتصادی 

 های بهبود یافته کارخانه

 اجتماعی

 شمولیت ازدواج

 فیزیکی 

 انتقادی ی توده

 روانی

 ی شفافیت خود تحمیل

 

 

 

 

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

 
 مدنی  مقاومت جدید های تاکتیک گزینش معیارهای

 
پیشین جین شارپ  های  تالش  ی ادامهجدید مقاومت مدنی در  های  یارهای خاصی برای شناسایی تاکتیکاز مع  تک نگاریاین  

 باید: بندی این تک نگاری گنجانده شوند، در دستهدنی های جدید مقاومت ماکتیک، برای ت کند. در نتیجهاستفاده می

 

ست یا رویه و غیره(  ، سیا)سیستم حاکم  کنندی که از آن پشتیبانی می برای تغییر وضعیت موجودرا  ای  گروه یا جامعهالف(  

 . ندنبرانگیز مجبور یا ترغیب ک ی جنجالدر یک منازعه

 

 . دنباشب( تهدید یا صدمه فیزیکی به دیگران یا اموال ن

 

در  ج(   یا  نباشند  نتا که  سازمانی  فرآیندهای  روزمره  شدهیج  با  )شناخته  دارند  دادگاهای  قوانین،  انتخاباتمانند  و  ها،  البی   ،

 .قرار نگیرند (تجارت

 

 . دنها باش منازعات یا زمینهتکرار در انواع پذیرش و د( قابل 

 

 د.نخشونت محافظت از غیرنظامی نباش عدم های ند فعالیت( مانبیرونی)غیر سیاسی اقدام شخص ثالث مربوط به یک ه( 

 

 د.ن نداشته باش مخالفد و نیازی به همکاری یک  نو( یک طرفه باش

 

 . دنهای مالی نباشآوری کمکبرای کارزار مانند آموزش و جمعجستیکی ولاساسا های ز( فعالیت
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استفاده شد. در زیر    عدم خشونتهای  ی تاکتیکجهانیوست  پشده در  یاد  برای شناسایی صدها تاکتیک جدید  باال  از معیارهای  

تاکتیکنمونه از  در  ای  شده  شناسایی  تازه  است.  دستههای  شده  آورده  جدید  پیشنهادی  ن همانبندی  شارپ  که  شت،  گاگونه 

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

 

های  کنش)چیزی  ، انجام ندادن  گری(های بیانکنش)گفتار  از رفتارهای مقاومتی مانند  ای  گستردههای  ها به دستهاین تاکتیک

در بنیاد اینکه  کنیم بر  ها را تقسیم بندی میهمچنین روششوند.  ( تقسیم میارتکابهای  کنش)چیزی  حذف( و انجام یا ایجاد  

های فراتر از روشنوین  های  . بسیاری از تاکتیکگیرندقرار می، یا سازنده و اقناع کننده  ی و اجباریامقابلههای  کدام روش

های  پایگاه دادهارائه شده و در    عدم خشونتهای  ی تاکتیکجهانپیوست  کامل آنها در  فهرست  است و  ه در زیر  شرح داده شد

 .اندتوصیف شده عدم خشونتهای تاکتیک

 

هایی را دهیم تا تاکتیکگیرد ارائه میه در هر گروه یا زیرشاخه قرار میهای جدید را کنمونه از تاکتیکچند  ،  در این فصل

 . بازشماریم،  عدم خشونت شارپ آمدهروش  198فهرست که در 

 

 دادخواست(  و )اعتراض چیزی "گفتن" هایتاکتیک

  رفتار

 مقاومتی 

 تاکتیک  هایانگیزه نوعیت

 ای مقابله

 )اجباری( 

 نده ساز

 )اقناعی 

  گفتار

  )کنش

 گری( بیان

 اعتراض

 کنش ارتباطی برای انتقاد یا واداشتن

 دادخواست

 های ارتباطی برای آگاهی دهی یا اقناعکنش

 بدن انسان 

 
فلش  1  .

 ماب 

هنرهای 

 مادی

 
3  .

 زو کاسروال

فناوری 

 دیجیتال 
بازی  5  .

 دیجیتال 

زبان 

 انسانی
بررسی  7  .

 میکروفون 

 بدن انسان 

 
 . رشد مو 2

هنرهای 

 مادی
نقاشی  4  .

 دیواری 

فناوری 

 دیجیتال 
6  .

سرویالنس  

 و نظارت 

زبان 

 انسانی
آگهی  8  .

 عمومی 

 

 یهمه  است.  منفی  انتقادهای  و   مثبت  هایدرخواست  و  تصویری  و  رفتاری  ،زبانی  گفتاری،  بیانات   شامل  گسترده  یدسته  این

  هاتاکتیک  از دسته  این   حال، این  با  است.  اتارتباط  نوعی  -  نهعادال  تجارت  بازارهای  و  مشاغل  جمله  از   -  جامعه  در   اقدامات

 برای  توانمی  بیانی  هایتاکتیک  از  است.  ارتباطی  معموال  و  نخست  ی درجه  در  آنها  هدف  که  شودمی  تعیین  اقداماتی  برای

  یا  منفی  هایجعبه  در  آنها  دیبن دسته  کرد.  استفاده  (دادخواست)   سازنده  پیشنهادات  یا  اظهارات  نیز  و  )اعتراض(  تهدید  و  مقابله

  .است ایزمینه و خودسرانه کامال مثبت

 

 :دهیممی سازمان مجموعه زیر چهار به شود،می انجام آنها در  که ایاولیه یرسانه دابنی بر را بیان هایروش ما

 

 انسان،  بدن الف(

 مادی،  هنرهای ب(

   و دیجیتال/اینترنت، فناوری ج.

  انسانی. زبان د(

 

  دارد. می ارائه باال در شده یاد فرعی بخش هر برای را هاییتاکتیک از نمونه دو زیر هایبخش

a) بیان  اساسی ابزار یمثابه به انسان بدن 

 )اعتراض(  ماب فلش
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معموال  63هامابفلُش که  است  مردم  از  رسانه  اجتماعاتی  میدر  دیجیتال ضبط  خیابانی   ،شوندهای  تئاتر  مانند  اقداماتی  ،  و 

به طور ماب  مردم پیش از هنگام اجراء از آن آگاهی ندارند. فلشدهند و  ویژه انجام میا محاصره را در یک زمان  تحصن ی

ایستگاه قطارد بونشاهد آن خواهافراد فراوانی  وآمد که  ی پررفتمعمول در یک منطقه یا  ،  د، مانند  دانشگاه،   صحن پارک 

 توانند به آن بپیوندند. نیز می تماشاگراند از پیش تمرین نشده که باشتواند اقدامی اجراء میشود. این انجام می

 

های سیاسی  اض سیاسی تبدیل شد. یکی از نمونهاعتر  یکارشیوهبه عنوان شکلی از هنر مشارکتی آغاز شد و به    مابفلش

به وال استریت تن    رسمی به  هاین با لباسااز معترض  تناست که در آن صدها    2009در سال    مابفلشیک  این تاکتیک،  

از    معترضان،  کردند. در تایلند، بالروس و زیمبابوهمالی  درخواست برای نجات خود"  حمله کرده و در یک جنگ بزرگ "

ویژه در تایلند،  ند. به  یا اجتماعات عمومی استفاده کرد  قوانین منع اعتراضاتدر پیوند به  شان  ماب برای نشان دادن خشمفلش

دهی سریع در صورت سرکوب پلیس استفاده شد.  به عنوان ابزاری برای پراکنده شدن و سازمانماب  از فلش  2014در سال  

خال تایلندبر  درف  امنیتی  نیروهای  فلش  معترضانبالروس    ،  جریان  در  آن  مابی  را  در  کنندگان  شرکت  زدند میکف  که 

تصاویر   کردند.  دستگیریدستگیر  زدن  ددمنشانه  های  ابزورد  کف  به  پاسخ  لوکاشنکو در  ضد  احساسات  تقویت  در   ییبه 

 (. 2012بالروس کمک کرد )میچل و بوید 

 

 )دادخواست(  موها گذاشتن بلند

ها برای به  فرهنگی بود. این بخشی از تالش نسلتاکتیک  یک    70و    60  یرشد مو در بسیاری از کشورهای غربی در دهه

بلند موهای  رشد  بود.  جامعه  هنجارهای  و  فرضیات  کشیدن  پیرامون  چالش  بود  "  اظهاری  و  زمین"  به  حالت  "بازگشت 

ها در تالش برای به چالش کشیدن استانداردهای های ضد جنگ همراه بود. فمینیستو در سراسر جهان با جنبشطبیعی"  

اض  نیز به عنوان نوعی اعتر  بغل و پا را متوقف کردند. از ریش، اصالح موهای زیر  گوناگون اصالح جنسیت در جامعه

 شان بلند شود.هایگذاشتند ریش، نوایی با مردمنیز برای همپلیس نیویورک نیروهای ، 1981فاده شده است. در سال است

 

 اصلی بیان  یب( هنر مادی به عنوان رسانه

، غذا،  نگی، پرچمهای ر، بنرها، لباسبازیشبی خیمههانور از جمله عروسک  ، صدا وها از اشیای مادیدر این تاکتیک

چراغموس و  ماشین  های  یقی  میجلو  از  استفاده  بسیاری  در  هنر  خشونتکارزارهای  شود.  بوده    عدم  آن و  پیشگام  هدف 

 گنجانده نشده اند عبارتند از:شارپ کالسیک فهرست ای که در (. دو نمونه2015دادخواهی است )بلوک ، اعتراض و 

 

 )اعتراض(  روالزوکاسِ 

ن وسایل آشپزی فلزی است. شرکت کنندگابا صدا  بسیار بلندتر اعتراض  شکل  ،  شد  اختراع  1970ی  که در دهه  روالزوکاسِ 

خیابان به  میرا  تا  ها  آنها  آورند  صدا  با  و  کنندسر  نمونهتولید  یک  در  سال  تلخ    ی.  ونزوئالیی  2016در  معترضان   ،

از رئیس جمهور  کاسروالزو   ناامیدی  ابراز  به عنوان راهی برای  دوباره  به  روی دست گرفتند  رو نیکوالس مادورا  آنها   .

 و   اعتراضی ابزار  مثابهو از گلدان به    -نگاه بسیاری به معنای کمبود غذا بودکه از    -ی اعتراض کردندوضعیت اقتصاد

اقدامات  استفاده صورت گرفتشان  حرکتکردن  دارتر  معنی ها  سیاری از خانهبدر  زمان  همی  گونهبه    کاسروالزو. برخی 

اقداانجام شد   از کاسروالزوها شرکت تاریخ  بستر  پلیس را محدود کند. زنان در    یمات تالفی جویانهتا  فراوانی  در شمار 

اولمر، )کنند  گیر استفاده میگوشگیری از سردرد، شرکت کنندگان معموال از  پیشاند. برای حفظ سطح سر و صدا و  داشته

 (. ؛ کریستوف2016

 

 )دادخواست(  دیواری هاینقاشی

دارد به مخاطب خود تالش  باشد و  کننده  اقناعند که سازنده و  کای استفاده میدیواری از هنرهای مادی به گونه  یهانقاشی

باشدالهام نقاشیبخش  نقاشی.  دیواری  کنارههای  در  بزرگ  مقیاس  در  دوران هایی  در  هستند.  دیوارها  یا  ساختمان    های 

در شیلی پینوشه  ژنرال  اسپ دیکتاتوری  آندرس رومرو  که تصاویر   ،تمن،  دنبال کرد  را  دیواری  نقاشی  تیپ  عکاس چندین 

-ی سطح دیوارها را میهمه  های دیواری که غالباکردند. این نقاشیجتماعی و سیاسی کشور را ترسیم میاز مسائل اروشنی 

از شخصیتدنپوشان نمایشی طنزآمیز  امیدهای  د،  و  اندکی  دو  .آفریدندمیبرای مردم شیلی  فراوانی  های سیاسی  از  لت  پس 

 (. دیجیتال هاروارد ی)مجموعه کرد.شان میها پاک نقاشیتکمیل 
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-. در پروژهآیدبه چشم می،  گرفته تا فلسطین و ایرلند شمالی ، از تیمور شرقی  منازعات سراسر جهانهای دیواری در  نقاشی

های  عکس گرفته شد و پرترهیک  دند  که مشغول کار مشترک بو، از فلسطینیان و اسرائیلیان  2007سال     Face 2 Faceی

دو   در شهرهای  جداسازی  دیوار  به  پروژه  سوی  آنها  این  در  شد.  چسبانده  نام  نقاشیدیوار  به  به خواهر"  های  "نقاشیای 

یک قلوی و    ،واشنگتنی  المپیا)یک قلو( در  نقاشی دیواری دوقلو  یک  ترسیم  ،  نمونه. به عنوان  اشکال گوناگون نقاشی شد

های نقاشی دیواری مستعد "اصالح  شوربختانه، پروژه.  رسم شد  نوار غزه برای افزایش آگاهی و همبستگی   فاهِ رَ دیگر در  

های سیاسی  ، گروهحسنی مبارک ،سقوط رئیس جمهور مصر  ، پس ازنمونهوسط دیگران هستند. به عنوان مجدد" و اصالح ت

 .64در میدان تحریر اضافه کردندسم شده های از پیش رنقاشیرا بر روی دیگری دیواری های نقاشی رقیب

 

 گری بیان اصلی یرسانه یمثابه  به دیجیتال/اینترنت فناوری  ج(

گیری و  منازعه، منجر به شکلقدرت و  مشارکت در  ارتباطات و هم محیطی برای  ابزار  یک  ی  مثابه، هم به  انقالب دیجیتال

روش است.  پیدایش  شده  مدنی  مقاومت  جدید  گروه  روشاین  بیشتر  های  در  میها  قرار  اعتراض  و  و دادخواست  گیرند 

یاد در این تک نگاری  پیشتر  ، که  2.0مقاومت مدنی  ی  پروژهپیشرفت آنها با همکاری دکتر ماری جویس و همکارانش در  

نمونه  دو  استفاده شوند. در اینجا  دادخواست  یا  توانند برای اعتراض و/های دیجیتالی می، پیگیری شده است. بیشتر روششد

 آورده شده است:

 

 های دیجیتال )اعتراض( بازی

هدبازی یک  برای  عمومی  مخالفت  تقویت  برای  دیجیتالی  گرفتههای  قرار  استفاده  مورد  سیاسی  مکزیک،  شده  ف  در  اند. 

یک  برنامه ارزشنویسان  از  انتقاد  برای  آنالین  ترامپبازی  دونالد  آن  های  در  که  جمهوری  ،  ریاست  نامزد  ایاالت  هنگام 

ا آنجا که تکوشند  کنند و میکه در نقش دونالد ترامپ بازی می  ، ایجاد کردند. این بازی متشکل از کاربرانی استمتحده بود

اقلیت کنند،  پول جمع  است  به حاشیه  ممکن  را  را  ببرند  ها  او  )متیوز،  هم  در  و موهای  در سال  2015بریزند   .)2019  ،

تا به بازیکنان نشان دهند اعتراض درست کردند  ویی مبتنی بر واقعیت مجازی را  در هنگ کنگ یک بازی ویدی  معترضان

، اندهای مهمی که در حین حرکت رخ دادهرویدادی  دهد تا دربارهازی به بازیکنان امکان میها چگونه است. این بدر خیابان

پلیس بیابند. سازندگان بازی  درگیری با  یا  گاز اشک آور  انداختن  ند و مانورهای مختلفی را از قبیل  به دست آوراطالعاتی  

اعتراض در پی واکنش گوگل و   بازی نوعی  ایجاد  تازگی  بود که    Bliz-zard Entertainmentخاطرنشان کردند که  به 

 (. 2019)رویترز ،  ندود منع کرده بود های طرفدار هنگ کنگ را از سیستم عامل خبازیکنان و بازی

 

 )دادخواست( 65خودنظارتی 

ثبت   ، خود دست به  که یک شرکت کننده در یک فعالیتدهد  هنگامی رخ می  بر خالف نظارت )سرویالنس(،  ارتیخودنظ

هنگام رفتار و ارعاب در  سوء  ون و غنا برای بررسی  های همراه در سیرالی، از تلفن2007، در سال  مثالزند.  فعالیت می

استفاده   از  (. زیرمجموعه2008)گرین،  شد  انتخابات  که  نظارت  ،  نظارتیخودای  است  از  شامل    معموالمعکوس  نظارت 

سیستم بر  باال  به  نمونهآمونهادهای  ،  نظارتیهای  پایین  است.  قدرت  ساختارهای  و  این  زشی  از  گروهروش  هایی    های از 

فعالیت تا  از حریم خصوصی  مانند  های روزنامهمحافظت    The Intercept’s Secret Surveillance Catalogنگاری 

گیری از سرکوب  پیش برای  گران معموال کنشکند. از آنها استفاده می  ایاالت متحدهپردازد که میهای فناوریبه ثبت که  است

فیلمپلیس حتی در مواردی که   یا  از نظارت اجتماعی استفاده میپخش نمی  شان فوراصدا  ی دیگر  کنند. زیرمجموعهشود، 

روایت های  راهی برای دفاع نکردن از دستکاریها فعالیت خود را به عنوان  گروهدر آن افراد یا  ، که  نظارت اجتماعی است

ساختن دروغ به انجام عمل   دستگیری شرکت کنندگان یا متهمهنگام  ممکن در عدم خشونت کنند. معترضان ثبت می از رخداد

 ینند.برگز را به عنوان روشی برای ثبت اقدامات خود  شانهایی برنامهپخش زنده، نادرست

 

 بیان ی نخستین رسانهزبان انسان به عنوان د( 

ها از نگاه کز هستند. چندین مورد از این روشهای مختلف متمر چگونگی بیان انسان از طریق زبان  ها بهبرخی از تاکتیک

ا برای اعتراض که در صورت استفاده از آنه  ،شوندها و ...( توصیف میها، کتابها، ژورنالنوشتاری )روزنامههای  رسانه

توانند در  انسانی میها با استفاده از زبان  د. تاکتیکنشوبرای پیکار استفاده میهایی  ، به عنوان روشمنازعاتیا ترغیب در  

 .شوندجذابیت و هم تهدید باعث ای هم های مختلف سازنده و مقابلهصحنه

 
 بود.  آن شاهد سر چشم به 2012 سال  در قاهره به سفرش در خود نویسنده  64
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 میکروفون )اعتراض( بررسی میکروفون انسانی یا 

ک  یهای  گپاست که برای شنیدن  گفتاری  ، نوعی ارتباط  که با جنبش اشغال وال استریت رواج یافته است  یمیکروفون انسان

می مخاطبان کمک  به  ب  سخنگویانکند.  سخنران  را  خود  کوتاه  پیام  و جمالت  عبارات  میا  توسط  درنگ  بیکه  کنند  ابراز 

کنند. پیام با تأثیر  اند تکرار میکسانی که دورتر ایستادهدو یا سه بار  سپس  و  شود  شوند فریاد زده میکسانی که سخن را می

به کسانی میو در  ید  آر در سراسر جمعیت به گردش در میداموج . در غیاب  شنوندبلندگو نمیرا در  آواز  رسد که  پایان 

صوت دستگاه  و  این  میکروفون  دارد  روش  ،  صدای  تن  هزاران  به  قدرت  کند  بشنوندیک  کمک  را  رسخنگو  این  وش  . 

شنیدن  در هنگام  مندی  نیرو، و تأثیر عاطفی  تواند به اتحاد حاضران کمک کند، ارتباطات و درک را بهبود بخشدهمچنین می

به حفظ توجه و تمرکز جمعیت    انندتودارد گفتگوهای جانبی را که می همچنین تمایل این روش سخنان تکرار شده داشته باشد. 

 .، محدود سازدزیادی کمک کند

 

خراش گوشو  کننده  و سوم ممکن فرسوده  دوم  تواند خسته کننده باشد. تکرارهای  پیوسته میهای  فریاد زدن، روند  ن حالبا ای

-ی فزایندهگونهتواند مانع از برقراری ارتباط افکار پیچیده شود. این روش به  رورت استفاده از عبارات کوتاه میباشند و ض

سیاسی  نامزدان مانند شود میدهی یا قطع سخنرانانی که علیه آنها مبارزات سازمانای به عنوان نوعی اعتراض برای گفتگو 

 ( استفاده شود2013برای صندوق بین المللی پول"،    YouTube "noplatformانتخابات )کاربر  های  گردهماییدر حین  

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

 

 (واست دادخسیاسی )پروپاگندای 

و جامعه هستند. یک تاکتیک معمول برای اطالع  اجتماع  اصلی همچنان بستری مرکزی برای گفتگوهای  جریان  های  رسانه

یا زیرشاخه  رسانی  از  بخشی  عنوان  به  انسان ی  ترغیب  استپروپاگندای  ،  دادخواست  یِ زبان  سیاسی پروپاگندای  .  سیاسی 

این یک تاکتیک اقدام    دارد که معموال   جکشورها چنان روار بسیاری از  ، احزاب سیاسی و افراد ثروتمند دهاتوسط شرکت

نمیبدون خشونت   که  به شمار  هنگامی  این حال،  با  یا گروهرود.  که معموالافراد   ،هستندبیرون  گفتمان عمومی  از    هایی 

های گوناگون از طریق ی از دستگاهپشتیبانو  ها  دیدگاهابزاری برای تبلیغ  به  سیاسی  پروپاگندای  ،  پردازندی هنگفتی میهزینه

یا جنبش  یک   پیامشودمبدل میکارزار  این  اهداف  یا خان جنبشمخالفتواند  ها می.  بینندگان عمومی رسانهها  و  ها وانندگان 

م  ، مجالت و رادیو انجاها، بیلبوردها، روزنامههای اجتماعیگذاری جمعی، شبکهی از طریق سرمایهباشد. تبلیغات تلویزیون

از  سازمان  ،  2015شود. در سال  می الملل  انگلیس  1000نزدیک به  عفو بین  های تبلیغات  برای پرداخت هزینه  یشهروند 

جهت  عمومی   دولتدر  توسط  بشر  حقوق  لغو  از  مالی  پیشگیری  کمک  عفو  ،  )سازمان  کرد  انگلیسدریافت  الملل  ، بین 

2015.) 

 

 داری( خود و همکاری )عدم ندادن"  "انجام هایتاکتیک
  رفتار

 مقاومتی 

 تاکتیک  هایانگیزه نوعیت

 ای مقابله

 )اجباری( 

 سازنده 

 )اقناعی 

  انجام

 ندادن

  های)کنش

 حذف( 

 عدم همکاری 

طریق  از  انتظار  مورد  رفتار  یک  در  مشارکت  رد 

های  برای جریمه یا افزایش هزینه  و اعتصاب  بایکوت

 طرف مخالف

 خودداری 

لغو یک عمل برنامه یا  پاداش  توقف  ریزی شده برای 

 یا تشجیع طرف مخالف

 

 سیاسی

همکاری   عدم 

 میان نهادها 

 اجتماعی

از   پرهیز 

 مناسک دینی 

 اقتصادی 

 ستانی واپس

 تعلیق 

 

  

 پرهیز فعال 

 

دادن هیچ کاری به  ن  شود. اما در چارچوب مقاومت مدنی، انجامندادن هیچ کاری معموال به عنوان یک عمل تلقی نمیانجام  

توان به زیر های حذف را مییک عمل حذف است. تاکتیک،  رود کاری انجام دهیددر محیطی که انتظار می  عمدیی  گونه

 .گیرندمیقرار  عدم همکاری و خودداریعنوان زیر هایی تقسیم کرد که مجموعه
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با همکاری  شان برداشتن  ها، که هدف. این تاکتیکنیازامتناع از انجام رفتارهای مورد انتظار یا مورد  عدم همکاری یعنی  

م همکاری را به طور عمده در  روش عد  100دهند. شارپ بیش از  بیشترین اقدامات حذف را تشکیل می،  مخالف استیک  

جدید در هر یک از این  های  تک نگاری ضمن شناسایی روشبندی کرد. این  های اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی دستهحوزه

عدم همکاری، زیرمجموعهیرمجموعهز زمینههاهای  در  را  اقتصادی حفظ  ی شارپ  و  اجتماعی  عدم همکاری سیاسی،  ی 

 کند. می

 

مثابهافزون بر عدم ه به  پیوستهمکاری  تعلیق  ، خودداری شامل تحذف  در  ی یک کنش  یا  های  کنشعدم همکاری و  وقف 

دا اخالل پاداش  به منظور  اگرانه  یا ترغیب است.  است،  هاین روشدن  آنها  پیشگام  گران  تحلیلاز سوی  تاکنون  ، که گاندی 

ایبندی نشدهدسته اقدامات مثبتیاند.  اقدامات حذفی  انتقال حسن نیت به یک  سویه  یک  ی  گونهکه به    ندان  مخالف و/یا  برای 

تش  ها یا اظهارارفتار، سیاستتا  استفاده کرد  ی پاداش دادن به حریف  توان برانگاه نظری میشود. از  عموم مردم انجام می

 .استنادر عمل نسبتا   یکپاداش دادن  .را تغییر دهد

 

 حذف برای ای  های عدم همکاری: اقدامات مقابلهتاکتیک
، عدم همکاری  کند: عدم همکاری سیاسیهر یک از سه زیر مجموعه فراهم میهای زیر دو نمونه تاکتیک را برای  بخش

 تماعی. و عدم همکاری اج ،اقتصادی

 

 عدم همکاری سیاسی  ▪

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

 وجود ندارد:جین شارپ خشونت های اقدامات بدون روشفهرست آورده شده است که در 

 

 عدم همکاری میان ادارات 

یا منابع برای نشر  از    ان دیگرکه یک سازمان دولتی یا سازمدهد  می رخ میمیان همکاران هنگاعدم همکاری   اطالعات 

گسترده در کره جنوبی در سال دولت جلوگیری کند. در طی اعتراضات از سوی از اقداماتی مانند سرکوب فعاالن گیری پیش

امنیتی نت  ی، سازمان آتش نشانی منبع تغذیه2015 تا نیروهای  با    معترضانوانند  آتش را خاموش کرد  ،  )لی شلنگ آب  را 

ریزی برنامه یگستردهعملیات  یدربارهآمریكا گمرک مهاجرت و  یادارهسوی ای از به دنبال اعالمیه. فراری دهند (2016

همکاری این اداره  با  کردند  اعالم  ت  ن سند در شهرهای بزرگ سراسر كشور، چندین ایالبدوباشندگان  شده برای جستجوی  

همکاری نکنند و دسترسی ی مهاجرت  اداره، به پلیس این شهر دستور داد که با  فوت. شهردار شیکاگو، لوری الیتدکنننمی

 ، به ویژه اطالعات مربوط به مهاجرت را قطع کنند. خود هایبه پایگاه دادهاین اداره 

 

 همکاری اجتماعی عدم  ▪

نوعی   اجتماعی  اکنش  عدم همکاری  از  امتناع  که شامل  است  رفتارهاحذف  در محیطنجام  الزامی  یا  انتظار  های  ی مورد 

مدنی  اج جامعه  و  روشگرددمیتماعی  این  بر  .  اغلب  افراد ها  از  محرومیت  پیوستگی  رویدادهای  بنیاد  با  همکاری  عدم   ،

 شوند. بندی مینظام اجتماعی دستهگیری از کل و کناره  ،نهادهایا عرف، ، ویژه

 

 پرهیز از مناسک دینی 

نهاد دین کنند یا با  های نهاد دین را نقض میآموزههای مذهبی پرستشگرانی که  ی گزینشی از آیینگونهی ممکن به  مراجع دین

که روحانیون از   های دیگری برای عدم همکاری مذهبی استد. اوامر و نواهی دینی، روش، خودداری کنندر تضاد هستند

 کنند. آنها استفاده می 

 

. راهبان  زدندمقاومت  دست به    2007و    1990ای در سال  های برمه ان بودایی در برابر ژنرالکه راهبیک نمونه این است  

ان و غیرنظامیان حمله کرده  ، و از پذیرایی پیشنهادات غذایی رهبران نظامی که به راهبشان را تحویل دادندصدقه  یکاسه

باورند که عدم تأمین غذا  بودند، خودداری کردند. بودایی این  .  هد رساندابه سزاواری دینی فرد آسیب خوراهبان  به  ها بر 

حکومت  ، از همکاری با  قاتِل یک کشیش کاتولیکبرای یک مسلمان  سپاری  خاکروحانیون مسلمان با امتناع از تشریفات  

 (.2016، الپورتهاسالمی در فرانسه خودداری کردند )

 

 اقتصادی همکاری عدم  ▪
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  )اعتصاب( یا خرید خدمات یا کاالاز فروش نیروی کار خودداری ست که شامل حذف اای کنش گونهعدم همکاری اقتصادی 

 . باشدمی)تحریم(  

 

 66ستانی واپس

های بازنشستگی کلیسایی  واداشتند سرمایهرا بانک این کشور های بزرگ کلیسا در ایاالت متحده هفت  ، فرقه1980ی در دهه

  های بازنشستگی کارگری و. صندوق بردند، واپس بستانندسود مینوبی  از آپارتاید در آفریقای جهایی که  تجارتخود را از  

تأثیرگذار توانستند  ،  ایی که مخالف اقدامات آنها هستندهاز شرکتشان  هایگذاریسرمایه  ستانیواپسهای ملی نیز با  صندوق

تن حمایت  سنگ برای برداش های زغالاز شرکت 2015در سال دالر میلیارد  900نروژ . صندوق بازنشستگی جهانی باشند

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

 

 خودداری: اقدامات سازنده حذف

  روی خودداری  به  د که در آن کسانی که  نشواستفاده میهای خودداری به عنوان بخشی از یک رویکرد سازنده  بیشتر نمونه

ن یا متوقف کردن یک اقدام مقاومت  به تعویق انداختی مردم را متقاعد یا درخواست یک مخالف یا عامهند هواخآورند، میمی

خواهد کار  میشما  خودداری از  ،  خواهندکه مخالفان از شما میدهد  انجام نمیحالی که عدم همکاری کاری را    . درمدنی کنند

پیکار ،  فعاالن برای پیشبرد، تعلیق، که  راهبردی و آگاهانه استین انتخاب  . ادهیدیا کندتر انجام  تان را یا انجام ندهید  حریف

  توانمیرا  نی یا انصراف نیستند. خودداری  عقب نشی  برآیندها  . این روشدهندمیانجام    شانو نزدیک شدن به تحقق اهداف 

به منظور تغییر پویایی   تاه مدتم مردم در کویا عمومخالف  به عنوان نوعی همکاری داوطلبانه برای پاداش دادن به یک  

 .کردبرای کمک به دستیابی به اهداف مبارزات در بلند مدت درک پیکار  

 

ریزی ، یا از یک اقدام برنامهدنکند یا متوقف مینآوربه حالت تعلیق در میرا  پیوسته  یک اقدام    های خودداری عمداروش

کارزار اشتباه    درناکامی  ها یا مشاغل ناشی از  ها، محاصرهتصاباعاهش  کد. آنها را نباید با تعلیق یا  نماینمیپیشگیری  شده  

تند تا بتوانند یک روز دیگر  مثبت هس ها به شکل  روشبندی مجدد  های باهوش بدون شک به دنبال گروهگرفت. استراتژیست

 باشد. پیکارجویان  یا تقویت ارادهاتحاد یایجاد تواند ن میها همچنی . هدف از این تاکتیکبپردازندپیکار کرده به آرایی صف

 

مانند  های خودداریتاکتیک ویژه خطر  با خود خطر،  های سازندهروشبیشتر  ،  به  یا راهبردی،  ،  مخالفان  دارد.  به همراه 

پاداشممکن  دشمنان   برابر  مشوقدر  یا  انگ ها  یا  صداقت  ممکن  آنها  ندهند.  نشان  مثبتی  واکنش  بازیگران  یزهها  عدم  های 

 تعبیر کند و بهجنبش   ای از ضعف  ی نشانهمثابهها را به  این روشممکن    مخالفیک  همچنین  ببرند.  پرسش  را زیر  خشونت  

ب استفاده  گفتگو  ر سرجای موافقت  این فرصت  از  بیشتری  کرده  ،  فشار بر یک  .  تحمیل کندو خشونت  این رو، کاهش  از 

 . ی کارآمد بهره بردگونههایی به توان از چنین شیوهمی . هنوز همباشد ترحمالت شدیدبخش انگیزهتواند می مخالف

 

اقداماتی که هدفگونه تاکتیک را شناسایی کرده، ما دو  به جای آنای ندارد.  خودداری هیچ زیرمجموعه توقف یا شان  ایم: 

ریزی شده )پرهیز دام برنامهو اقداماتی که مانع از انجام یک اق  ،مداوم است )تعلیق(به صورت  مسدود کردن یک تاکتیک  

 های خودداری وجود دارد: ند. در اینجا دو نمونه از تاکتیکشوفعال( می

 

   تعلیق ▪

 کند. پیوسته متوقف می  است، مخالفی را که خالف عمل ی گذرا انجام به گونهکه در آن شخص است یک عمل حذف 

 

 خشونت   عدم یگرانهتعلیق یک اقدام پیوسته ولی اخالل

وان یک حسن نیت به مردم و مقامات  به عن  2017در سال  نیوجرسی )ایاالت متحده آمریکا(    در نیوآرککارگران فرودگاه  

  (. News12   ،2017اعتصاب خود را علیه اقدامات ناعادالنه کارگری به حالت تعلیق درآوردند )بود که در آن کارگران  

ساعات   یدربارهو مذاکره    برای تشکیل یک اتحادیههای کارگران  شهای هواپیمایی تالاعتصاب از آنجا آغاز شد که شرکت

اعتصاب و  خود موافقت كرد    یاتحادیه  یبا نمایندهدیدار  هواپیمایی با  این شرکت  را رد کردند. سرانجام  بیشتر  بهتر و حقوق  

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

 

 
66 Divestment  
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 پرهیز فعال  ▪

 شود.می برنامه ریزی شده علیه حریف میاقدارخ دادن ه مانع عملی ک

 

 ریزی شدهبرنامهبه شکل خشونت کنش عدم  پرهیز فعال از یک 

اعتصاب   یک  پلیس علیه کارگرانخشونت  صنفی همبستگی در لهستان برای اعتراض به    ی ، اتحادیه1981مارچ    30در  

جنبش  عمومی   رهبر  انداخت.  راه  ولبه  از  یسا ِلخ  برای    پس  کمونیست  دولت  امتیازاتو  گفتگو  توافق  یک  دادن  سویه  ، 

 اعتصاب عمومی را لغو کرد.

 

 خالقانه(  و گرانهاخالل )مداخالت چیزی ایجاد" یا دادن "انجام هایتاکتیک

  رفتار

 مقاومتی 

 تاکتیک  هایانگیزه نوعیت

 ای مقابله

 )اجباری( 

 سازنده 

 )اقناعی 

  یا انجام

  ایجاد

   چیزی

 گر اخالل یمداخله

کنش مستقیمی که یک طرف را برای توقف، اخالل یا تغییر رفتارش 

 کند رو میبا آن روبه

 ی خالق مداخله

ی یک رفتارها و نهادهای  دهندهکنش مستقیمی که نشان

جایگزین )رقیب( است یا مسوولیت نهادهای کنونی را  

 گیرد به دوش می

 قضاییسیاسی/

در   اخالل 

 پارلمان 

 اقتصادی 

اگری  افش

 تجارت 

 اجتماعی

ناهمخوانی  

و  کنش 

 رفتار 

 سیاسی/حقوقی

 تعلیق پارلمان 

 اقتصادی 

افشاگری  

 تجارت 

 سیاسی

-بازرسی 

های  

 شهروندی 

 اقتصادی 

-کارخانه

های  

بازسازی  

 شده

 اجتماعی

شمولیت 

 ازدواج

 فیزیکی 

ی  توده

 انتقادی 

 روانی

شفافیت  

خود  

 تحمیلی 

 
  کند. می   تقسیم  گرانهاخالل  و   خالقانه  مداخالت  به  را  شارپ  یمداخله  هایروش  از  ایگسترده  یدسته  نگاری  تک  این

 رفتار   تغییر  یا   اللاخ  ،توقفی   جهت  به  مقابل  طرف  بر  آوردن  فشار   هدف  با  هستند  مستقیمی  اقدامات  گرانهاخالل  مداخالت

  ، 1997  کارتی  )مک  "دگیر  قرار  هدفش  به  رسیدن  و  مخالف  میان  بیشتر  "مستقیما  کوشندمی   هاروش  از  دسته  این  .خود

 روزه همه  مقاومت  تاکتیک  چند  است.  خدمت  از  محرومیت  و  غذا  اعتصاب  ،تهاجم  محاصره،  شامل  سنتی  هاینمونه  (.323

 های بدیل  و  هنجارها  ،رفتارها  که  هستند  مستقیمی  قداماتا  خالقانه  مداخالت  دارد.  وجود  سیستم  از  فرار  و  تقلب  دمانن

 هایروزنامه  جایگزین،  ارز  موازی،  دولت  شامل  معمول  هایهنمون  کنند.می  سازی(  دلم  )یا  الگو  به  بدل  را  ایگزینج

-برنامه  از  عناصری  نیز  و  سویه  یک  پیشنهادات  یا  پاداش  همچون  نادر  مداخالت  همچنین  است.  جایگزین  زبان  یا  جایگزین

  مختل  را  مخالف  یک   منافع   ، هستند  عناصری  دارای   بلکه  شوندمی  داخلی  کارزارهای  تقویت  باعث  تنها  نه  که  سازنده  های

-زیرمجموعه  نگاری  تک  این  دارد.   وجود  نیز  سیاه  بازارهای  مانند  روزههمه  مقاومت  تاکتیک  چند  کشند.می  چالش  به  یا  کرده

  یک   هر  برای  و  داردمی  نگه  روانی(  و   جسمی  اجتماعی،  اقتصادی،  )سیاسی،  یمداخله  هایروش   برای  را  شارپ  جین های

   .کندمی اضافه و شناسایی را نوینی هایروش هاوعهزیرمجم این از

 

 پذیر تحقق  ایمقابله  اقدامات  گرانه:اخالل  مداخالت
  سیاسی،  دهد:می  ارائه  گرانهاخالل   مداخالت  یمجموعهزیر  پنج  از  یک  هر  برای  هاتاکتیک  از  مثال  یک  زیر  هایبخش

 .روانی و جسمی ،اجتماعی اقتصادی،

 

 ی سیاسی/قضایی گرانهی اخاللمداخله ▪

این مداخله در عرصهپذیرتحقق  یمداخلهیک   یا  پیشگیری  های سیاسی و قضایی برای  ؛  حقوقی دستگاه  یا براندازی دولت 

 .رودبه کار میمخالف 

 

 شورای مقننه/اخالل در پارلمان/قوه

دامات قانونی را متوقف یا كند ، اقراتبیرون از مقرقانونی یا  فراهای  كه با روشدهند  میگذارانی انجام  قانونرا  این روش  

فریاد زدنمی ی گرانهاخاللاقدامات  دیگر  . تحصن و  دهدرخ می، آواز خواندن یا شعار دادن  كنند. اخالل اغلب از طریق 
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،  برداشت  تواننیز میرا  ابزارهای مورد استفاده در طی مراحل پارلمانی  شود.  انجام میبرای توقف آرا    جسمی نیز معموال

برای  م که  نیجریه  در  نمادین  گرز  تا  پیشگیری  انند  پارلمان  قوانین  تصویب  )تیلورهنگام  از  شد  برداشته  آن  ،  برگرداندن 

نمونه2018 در    ی(.  اخالل  از  جوالی    گزاریقانوندیگری  داد  2018در  اروپا  هنگامی  ،  رخ  پارلمان  اعضای  که 

 (.France24  ،2018خاموش کردند ) ننده  کاعتصاب مترجمان از پشتیبانی های خود را در ونمیکروف

 

 ی اقتصادی گرانهی اخاللمداخله ▪

 است. مخالف های مالی برنخست متمرکز بر تحمیل هزینهو دهد رخ میقتصادی ی اتاکتیکی در حوزه یاین مداخله

 

 افشای تجاری 

ی است که از آگاهی کس  ند. افشاگر هرکنافراد داخلی اطالعات را منتشر مینگاران یا  هنگامی است که روزنامهافشاگری  

فعالیت از  تجارتخود  یک  در  غیرقانونی  کارمنهای  جمله  از  پیمانکاران،  می،  دان،  خبر  مشتریان  یا  کنندگان  دهد. تأمین 

اه آگ، از این کار غیرقانونی  آن   یدرباره  سخن گفتن، خواندن اطالعات داخلی یا  ی مستقیم رفتارتوانند با مشاهدهافشاگران می

، به عنوان ددهز مییا محرمانه به روزنامه نگار یا افشاگر دیگری دری پنهانی  گونهخودی که اطالعات را به  فرد  شوند. از  

اقدامات خطرناک ارائه    یدربارهدر سراسر جهان توسط افرادی که اطالعاتی  گوناگون  شود. مشاغل  یاد می  "افشاگر"یک  

 اند.ار گرفتهمعرض دید و پاسخگویی قر ، دردهندمی

 

  را   شده  مصادره  مواد  که  را  ه روسی  پلیس  که  است  گنیتسکیمَ   یسرگِ   نام  به  روسی  )مفتش(  رسحساب  یک  موارد  این  از  یکی

 ه ب  اطالعات  از  سپس  و  کرد  افشا  ،بود  داده  پس  لین(کرم  با  روابط  دارای  بازرگانان  و  روسیه  یبلندپایه  )مقامات  مجرمان  به

  ارمیتاژ   قبال  که  را  مالیاتی  از  دالر  میلیون  230  تقلب  با  و  درک   استفاده  ِهرمیتاژ  شرکت  سه  از  خاذیا  برای  مواد  از  آمده  دست

  (.2015 )براور، گرفت بازپس ،بود پرداخته

 

-نتیجه  در  باشد.  شدید  تواندمی  آیندپی  سرکوب  و  مجازات  و  کند می   تلقی  خیانت  یمثابه  به  را  افشاگری  معموال  دیده  آسیب  نهاد

  خطر پر  تاکتیک  یک  تواندمی  روش  این  کرد.  وکوبلت  مرگ  حد   تا  و  شکنجه  زندان   در   را  مگنیتسکی  پلیس  ، گریافشا  ی

  .گیرد قرار بررسی مورد دقت با باید و باشد باال تأثیر دارای ولی

 

 ی اجتماعی گرانهی اخاللمداخله ▪

 نهادهای   و  تماعیاج  هایمناسبت  ماعی،اجت  رفتاری  الگوهای  در  ستقیمم  دخالت  شکل  "به  تاکتیکی  مداخالت  نوع  این

  (.1973 ،)شارپ  گیرد"می شکل اجتماعی

 

  67رفتار  و کنش ناهمخوانی

  در   است.  تضاد   در  او  ومیعم  یا  سیاسی  هایکنش  با  که  است  کسی  خصوصی   زندگی  راز  کردن   فاش  برای  روش  یک  این

  محکومیت   با  تا  کردند  آشکار  را  استمدارانسی  یگرایانههمجنس  رفتار  گرایانهمجنس  یجامعه   اعضای   ،1980  یدهه

  در   تناقض  این  ،کنندمی  سرکوب  را  گرایانهمجنس  جامعه  که   هنجارهایی  و  قوانین  از  پشتیبانی  یا  گراییهمجنس   عمومی

 که   را  شانزندگی  شریک  که  شد  دیده  یمرد  مدارانسیاست  در   ناهمخوانی  این  دیگر  ینمونه  .کنند  آشکار  را  سیاست  و  رفتار

  طریق   از  معموال  ایمواجهه  چنین  د.کننمی  پشتیبانی  سقط  منع  از  علنا  که  حالی  در  ند،کرد  جنین  سقط  به  وادار  بود  شده  داربار

 نیز  قانون   اجرای  نهادی  یا  اعیاجتم  هایرسانه  طریق  از  تواندمی  ولی  شود،می  انجام  معتبر  خبری  هایسازمان  یا  هنرها

  شود. انجام

 

 فیزیکی  یگرانهی اخاللمداخله ▪

یک  نیستند تا مانع  ناخواسته  یا  هستند  ت که قانونی  هایی اسدر مکانی شامل استقرار نهادها یا امور  این نوع مداخالت تاکتیک 

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

 

 مرگنمایش 

 
67 Outing  
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به عنوان یک استراتژی برای اشغال یک    مرگ را  ی است که، شامل معترضان"خواب" نیز معروف استاین روش که به  

اغلب یک  کنندسازی میشبیهفضا   نمایشی  . مرگ  ترافیک  اثر  که  است  این  آمد  نیست. هدف  و  و مسیر رفت  آید  میان  به 

دیگر  یا ساختگی  ، خون هانشانهاغلب خود را با  این روش بنابراین شرکت کنندگان توجه صورت گیرد، جلب مسدود گردد تا 

ا  محبوبیت آنهگذشته    یدر دههولی  ،  است  ردیابیپیش قابل  سال    50پوشانند. اگرچه مرگ و میرهای مربوط به  میایل  وس

سوپ با راه  استفاده به عنوان  برای    هاعلیه کشتار گروهی کوسه، فعاالن در هنگ کنگ  2016افزایش یافته است. در سال  

نیز  یا جعلی و  واقعی  (. استفاده از خون  Efe  ،2016عتراض کردند )اهای خونین  اندازی یک نمایش مرگ و پوشیدن لباس

 ، امری رایج است.انداز پایان اعتراض باقی مانده ها پسکشیدن خطوط گچی از اجسامی که مدت

 

 ی روانی گرانهی اخاللمداخله ▪

 کردن  نمایشی  یا  خود  به  بردن  رنج  طریق  از  تواندمی  زیرا  است   برانگیزمناقشه  بسیار  یمداخله  از  نوع  یک  تاکتیک  نوع  این

   .شود اجرا فرد نیازهای یا پیام به توجه جلب منظور به

 

   بدنی( هنر )یا خودزنی

 است.  جامعه  روایت  یا  مخالف  یک  روایت  زدن  برهم  دنبال  به   که  است  فرهنگی  تخلف  غالبا  و   خودگذشتگی  از  روش  یک  این

  شدن  ورسانس  یا  خاموش  تصویری  بیان  با  علت  کردن  اماتیک در  برای  شخص  هایلب  دوختن  خودزنی  از  رایج  شکل  یک

  کشورها   از  بسیاری  در  ،هستند  بند  در   هااردوگاه  یا  ها زندان  در  که  پناهجویانی  است.  وزهر  تقویت  برای  روشی عنوان  به  یاو/

 فعاالن  است.  شخص  هایدیدگاه  یارتقا  برای  معمول  هایروش  از  دیگر  یکی  تتو  یا  کوبیخال  اند.آورده  روی  عمل  این  به

 اند. کرده  گذاری  نشانه  داغ  آهن  با  را  خود  ،حیوانات  پوست  بر  نشانه  یا  مارک  رحمیبی  دادن  نشان  برای  حیوانات  حقوق

  .کندمی رشد معمول طور به مو زیرا اشدب بدن بردن میان از گذرای  نوع  یک تواندمی سر تراشیدن

 

  بدون   اقدامات  گروه  در  خودزنی  که  کنندمی  استدالل  برخی  دانند.می  خودکشی  قصد   بدون  زنیآسیبخود  نوعی   را  خودزنی

  در   تنها  روش  یک  این  که  کنندمی  استدالل  دیگر  برخی  بیند.نمی  آسیب  کس  هیچ  عمل  یدهندهانجام   از   غیر  زیرا  گیردمی  قرار

 .دنرسان  آسیب گرکنش جمله از کسی به که گیرد قرار بدون اقدامات گروه در تواندمی صورتی

 

 سازنده  هایکنش خالقانه: یمداخله

رفتهمان اشاره  باال  در  که  این  گونه  نگاری،  دسته  تک  تاکتیکیک  از  مستقل  میخشونت  عدم  های  ی  معرفی  کند:  را 

ها شامل  شود(. این تاکتیکشناخته می  "ی سازندهبرنامه"یا    " پیش ساخته"از  های  ت خالقانه )همچنین به عنوان روشمداخال

الگوهای رفتالش   ایجاد  اقتصادیبرای  نهادهای سیاسی،  یا  به نوعی نظم تاری و هنجارها  فرهنگی است که  اجتماعی و   ،

یا کاهش قدرت و رویکردهای سازنده برای اقناع و/از پاداش    کشد. در این اقدامات گاهدولتی یا یک مخالف را به چالش می

د. این مداخله  نبه چالش بکشآنها را به طور جدی    بدون اینکه لزوما  -شودجامعه استفاده می  بروی  یا کنترل    مخالفدفاعی  

یک    شهدف  غالبا فوری  دادن  قرار  هدف  نه  و  است  جامعه  درازمدت  )مثال  مخالفتحول  نظام(.    مشهود  مسوول  شخص 

ارتباطات، نهادهای اجتماعیهای حمل و نقلهای معمول شامل بازارهای جایگزین، سیستمتاکتیک اقتصادی و  ، نهادهای  ، 

 حاکمیت دوگانه و دولت موازی است.

 

ارتباطات    20ی  سدهدر    شهروندان غنا و زامبیاو    19ی  سدهها در  ها و الجزایری، لهستانی18ی  سدهمهاجران آمریکایی در  

اجتماعی به عنودینی  ، سیاسی و  اقتصادی،  را  استعماربومی  برابر  در  بدیل مقاومتی  نها  -ان نوعی  با  دهای  اغلب موازی 

کمک اقتصادی  به عنوان نوعی مقاومت فرهنگی و  پروایانه  ایجاد کردند. گاندی به رواج اقدامات بی  -  رسمی از سیستم انقیاد

-بافندگی انگلیس به نخهای  میان بردن وابستگی به کارخانهرا برای تشویق به اعتماد به نفس و از  آشکارا هندیان  کرد. وی  

رفت و دیگران همچنین به زیبایی به دریا میمچنان نقش اصلی پرچم ملی هند است. گاندی  ریسی هریسی سوق داد. چرخ نخ

ها هندی . میلیونبودعتقاد او حق هر هندی  ، كه به اتهیه كنند )یك فعالیت غیرقانونی(كرد كه نمك خودشان را  را تشویق می

و تضعیف لرزان  مالیات و عمل به نافرمانی گسترده  به او پیوستند و رژیم استعماری انگلیس به دلیل از دست دادن درآمد  

 ،مختلفی از جمله اقدام مقدماتی  هایگیرد دارای نامحیط تعارضی مورد استفاده قرار میای که در یک می سازندهشد. مداخله

فرهنگیبرنامه مقاومت  موازی،  نهادهای  نهادها،  ایجاد  خالقانه،  مداخالت  سازنده،  آی  برای  امروز  اقدام  اقدامات ،  و  ینده 

 " بدون خشونت برای "ساخت یا ایجاد" است.
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بیکار در ایتالیا )که دولت به آنها  ، مانند مردان  مخالف استیک    سویه به معمول از پاداش یک    اعتصاب معکوس مثالی غیر

 (. نداشت آن راتعمیر پروای دولت در حالی که )ی نیازمند به تعمیر را تعمیر کردند  که یک جادهکرد(  کمکی نمی

 

شن تازه  تاکتیک  چند  اینجا  زیردر  پنج  از  یک  هر  برای  که  شده  دارد:    یمجموعهاسایی  وجود  خالقانه  مداخالت  مداخالت 

 روانی.مداخالت جسمی و مداخالت ، مداخالت اجتماعی، مداخالت اقتصادی، سیاسی

 

 سیاسی/قضایی   یانهی خالقمداخله ▪

  ی بالقوهپیمان  همیا  مخالف  است که به دنبال پاداش دادن یا ترغیب  فیزیکی  مادی و  ای مثبت از اقدامات  این مداخله مجموعه

برای   جنبش  پشتیبانی  یا    ترغیبخود  یک  اهداف  عباشدمیاز  به  دادگاهمی،  نمونهنوان  .  به  معکوستوان  انتخابات  های   ،

 شهروندان اشاره کرد. ساختگی و بازرسی

 

 شهروندان  هایبازرسی

اندازد و  سازمان را به خطر میبه دست آورند و منتشر کنند که  اطالعاتی  کنند تا  دان دولتی را بررسی میکارمنشهروندان  

پنهانی ی  گونه، یک تیم بازرسی شهروندان به  ایاالت پنسیلوانیادر    1970ی  . در دههندکپشتیبانی میاز اهداف یک جنبش  

های اجتماعی  کاری گسترده علیه جنبشارت غیرقانونی و خرابرا "بازرسی" کردند و اسنادی را که نظ  FBIی  شعبهیک  

FBI  پشتیبانی نمیشهروندان  ی  پیوستههای  ها مستقیما از بازرسیبا وجود اینکه این تالش، حذف کردند.  کردرا ثابت می-

نهادهای  های  فادهسوءاستتا  بر آنها صورت گیرد  تری  و نظارت قوینمایندگان تحت فشار قرار بگیرند  باعث شدند  ،  کردند

آلمان شرقی است که در  آن در میان  دیگر  ی  یابد. نمونهکاهش    گویی و حسابدهیپاسخبدون  قانون  مجری     15شهروندان 

-به شکل برنامههای مهم و افشاگرانه  "پلیس مخفی" در برلین شرقی شدند و نگذاشتند پروندهوارد مقر اصلی    1990ژانویه  

پست    یادارهنهادها و به ویژه  تجهیزات نظارت پلیس مخفی را در  گر نیز  هروندان پژوهشدیگر ش .  ریزی شده ویران شوند

 در پایتخت آلمان شرقی کشف کردند.

زیرا مقامات    های بزرگ برخوردارندها و دوربینبینهستند که از ذرهی  هاینمایشهای شهروندان گاه  با این حال، بازرسی

 . دهندنمیان را ورود فیزیکی به یک مک ی اجازهاغلب 

 

 ی اقتصادی ی خالقانهمداخله ▪

تاکتیک باین  پاداش  سیستم  از طریق  جدید  اقتصادی  روابط  یا  نهادها  ایجاد  دنبال  به  سازی  ها  مدل  یا  مخالف  ترغیب  رای 

بهتر  روش نمونهسازمانجهت  های  اقتصادی هستند.  امور  )به عنوان مثدهی  نقدی  از خرید  این موارد عبارتند  از  ال هایی 

، در دسترس قرار ی حق چاپ، حق چاپ )جایگزینی برایگران به جای مخالفان تحریم شده(خرید خدمات یا محصوالت از د

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

 

 سلب مالکیت 

های اقتصادی تعاونی وارد کارزار کرده و آنها را به بنگاهرا  کنند  ا کار میهدائمی که در کارخانهکارگران  پای  این تاکتیک  

سقوط اقتصادی در آرژانتین ورشکسته شدند. مالکان ورشکسته پی  کارخانه در    300، بیش از  2001د. در سال  کنتبدیل می

جایگزین    به سادگی  ،را بر عهده گرفتند  هاارگران که مدیریت و مالکیت بنگاهبرداری فرار کردند یا کبه دلیل اتهامات کاله

 (.2013، شدند )بالچ

 

اقدام   از مصادیق نوعی  نیرومند  سلب مالکیت  اعدم خشونت  بیان میبر  صطالح "تصرف"  است که  بهتر  شود. موارد آن 

آن نهادهای  که در  گیرند  روی دست میای  ها( اقدامات گستردهولت متجاوز )یا در این مورد شرکتبسیاری وجود دارد که د

نهاده با  نمیدولتی  جایگزین  جدید  به سادگی تصرف شده  ،  شوندای  قدیمی  و  کارمندان  این روش میبیرون  را  و  ها رانند. 

 گنجند.اقناعی یا پاداش ما به راحتی نمیاقدامات  یهمیشه در دسته

 

 ی اجتماعی ی خالقانهمداخله ▪

  های به روشمادی برای تغییر رفتارهای اجتماعی و نهادهای فرهنگی    فیزیکی یاهای  ی کنشها به واسطهکنشاین دسته از  

می تعریف  در  سازنده  گاهگیری  تصمیم-خودشود.  فعاالن  هویتی،  تعارضات  روش  و  این  و  از  سیاسی  اهداف  با  همراه  ها 

ز و  نما  برگزاری،  ید رسمیدینی شدن زنان بدون تأیهایی از این موارد عبارتند از: رهبران  كنند. نمونهاقتصادی استفاده می

 )دومی در زیر توضیح داده شده است(. ازدواج

ACKU



 

45 

 

  ازدواج یتشمول

 در  جعبه  از  بیرون  هاینمونه  تاریخ،  بستر  در  است.  خورده  گره  دین  با  شدت  به  که  است  جهانی  فرهنگی  عمل  یک  ازدواج

  بسیاری  که  هنگامی  .اندنبوده  ازدواج  دنبال  به  نیقانو  یا  دینی  ،اجتماعی  تابوهای  وجود  با  که  شده  دیده  افراد  از  بسیاری  میان

-نمونه  یک  .رودمی  شمار  به  مدنی  مقاومت  یک  عملی  چنین  ،هستند   شده  هماهنگ  ازدواج  جشن  برای  تالش  دنبال  به  افراد  از

  در   شرکت  به  شروع   گراهمجنس  هایزوج  ،1970  یدهه  از   است.  گرایانهمجنس   ازدواج  برابری  جنبش  آن،  یتازه  ی

  ی حوزه  هیچ  در  قانونی  نگاه  از   ها ازدواج  این   کردند.  شمالی  آمریکای   و  ییاروپا  گوناگون  کشورهای  در  بدیل   ازدواج  سممرا

 .است نشده شناخته رسمیت به قضایی

 

  حقوق   فعاالن  شود.می  پذیرفته  دولت  توسط  سپس  که  دهندمی  انجام  را  هاییازدواج  دینی  نهادهای  ،کشورها  از  بسیاری  در

  آنها   شناختن  رسمیت  هب  از  دولت  اگر  حتی  ،زنندمی  ازدواج  به  دست  خود  دینی  جوامع  ترغیب  برای  جنسیتی  هایاقلیت

 جامع   کلیسای  نام  به   را  خود  لیسایک  ،است  مستثنی  دینی  جوامع  بیشتر  از  که  ،جنسیتی  هایاقلیت  جوامع  .کند  خودداری
  در  هنوز  آنها  از  برخی  .است  رسیده  جماعت  022  از  بیش  به  جوامع  این  2017  سال  تا   اند.هداد  سازمان متروپولیتن

 غیرقانونی   یگونه  به  رویندروبه  باالیی  خطر  با  آنها  اعضای  که  سعودی   عربستان  و  ایران   ،نیجریه  اوگاندا،  مانند  کشورهایی

  به   آغاز  لفیمخت  هایفرقه  ،1970  یدهه  در  سپس،  .پذیرفت  انجام  1969  سال  در  همجنس  ازدواج  نخستین  .کنندمی  فعالیت

  اگرچه   هافرقه  این  زدند.  گرایانهمجنس   هایازدواج  به  دست  1990  یدهه  در  و  کردند  گرایانهمجنس  هایاتحادیه  تشکیل

  و   حقوقی  دستگاه  ،مردم  بر  اجتماعی   و  اخالقی   سیاسی،  فشارهای  اعمال  به  بودند،  نشده  شناخته  رسمیت  به  انونق  توسط  گاهآن

  .کردند کمک گرایانهمجنس ازدواج از یپشتیبان برای گذارانقانون

 

 ی فیزیکی ی خالقانهمداخله ▪

، مانند حفر  دیاجتماعی یا تغییرات مانوین  های  کنند تا با کاربرد شیوهز بدن یا مواد انسانی استفاده می انخست  ها  این روش

، سرپیچی از محاصره و  بوسه زدن  این موارد عبارتند از:  هایی ازحریف شوند. نمونه، مانع  ساخت یک باغآسفالت برای  

 )دومی در زیر توضیح داده شده است(. انتقادی یتوده

 

 )دوچرخه سواری( انتقادی  یتوده

از  گیری خیابانوچرخه سواران در تالش برای بازپسد نقلیهها  را    انتقادیقدامات دسته جمعی  ، اموتوری  یطریق وسایل 

  بعدازظهر به طور معمول در    -آیندگرد میدوچرخه سواران  شمار فراوانی از  ،  دهند. در این اعتراضاتمرتبا سازمان می

ماه  یجمعه دوچرخه  بداههدر  و    -آخر  خیاباندستهسواری  یک  در  را  شهر  جمعی  میهای  قوانیاندازند  راه  از  اغلب  ن و 

آغاز رنیا  وکالیففرانسیسکوی  در سان   1992خود در سال  کنند. این رویداد به شکل مدرن  راهنمایی و رانندگی سرپیچی نمی

)گاروفولی سلطه2002،  شد  کشیدن  چالش  به  شامل  رویداد  این  اهداف  نقلیه(.  وسایل  بهموتوری  یی  احترام  تشویق   ، 

آینده الگوسازی  بر  به وسیلهای بود که در آن دوچرخه سواری  دوچرخه سواران و  با محیط  ی حاکم  حمل و نقل )سازگار 

 . بدل گرددزیست( 

 

 ی روانی ی خالقانههمداخل ▪

ی تفکر افراد استفاده  ای جدید برای تأثیرگذاری بر نحوهها یا الگوهشناسی متمرکز هستند و از پاداشها بر رواناین روش

به عنوان  می به جوایزمینمونه  کنند.  شفافیت و حسابدهی خودتوان  اسلحه و  در  اشاره کرد )دومی در زیر  ی  تحمیل -، گل 

 ست(.توضیح داده شده ا

 

 شده تحمیل -خود حسابدهی  و شفافیت

  معترضان   کردن  متقاعد  ،روسیه  پارلمانی  انتخابات  در  گسترده  تقلب  علیه  2012  سال  تظاهرات  برگزارکنندگان  اصلی  چالش

 یک   ،SOTV یدولت  تلویزیون  یشبکه  ،کار  این  انجام  برای  تالش  در  بود.  انتخابات  دهندگان  سازمان  به  اعتماد  برای  بالقوه

  کرد.   افشا  و  پخش  را  ،مالی  موارد  جمله  از  ،اعتراضات  سازماندهی  یصحنه  پشت  به  مربوط  مباحث  ،جدید  آنالین  یهشبک 

  برای   بلکه   ،دهندگان  سازمان  اعتبار  افزایش  ایبر  تنها  نه  است  قدرتمند  تکنیک  یک  داوطلبانه  مالی  شفافیت  ،بنابراین

  فاسد. و شفاف غیر دولت یک شرمساری
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  است.  مدنی  مقاومت  یزمینه  در   رشد  حال   در  و  بزرگ  هایداده  مجموعه  یک  از  اینمونه  باال  در  شده  صیفتو  تاکتیک  23

  نگاه  از  هاتاکتیک  از   برخی  است.  متفاوت  سیارب  دفعات  و  اندازه  ،سیاسی  یا  فرهنگی  هایزمینه  مکان،  نگاه  از  هاتاکتیک  این

 قرار  مدنی  مقاومت  هایجنبش  یحاشیه  در  نیز  هاتاکتیک  از  بسیاری  دارند.  مپوشانیه  هم  با  نیز  اجباری  یا  اقناعی  شخصیت

 .شد  خواهد پرداخته شاندرباره بحث به بعدی فصل در که ،گیرندمی
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 های مقاومت مدنیهای تاکتیکدر لبهششم: فصل 

ونت جمع شده در  خشعدم  های  روشفهرست  از    انهمندهایی وجود دارد که هدف، تاکتیکایی کنش سیاسی تودهدر حاشیه

، اما هنوز هم ممکن ها عادی هستند )یک رفتار روزمره(اند. برخی از آنهای بدون خشونت حذف شدهتاکتیک  یجهان  پیوست 

ک  ایجاد  خشونت  بدون  مقاومت  و  براندازی  از  الگویی  هستنداست  آمیز  خشونت  دیگر  برخی  در  نند.  ممکن  هرچند   ،

ه باشند زیرا به دیگران آسیب یا موجو/خشونت  بدون  برخی  نگاه  ار بگیرند و از  خشونت مورد استفاده قربدون  کارزارهای  

با توجه به بحثنمی اقدامات و درهمهای مرسانند.  این  با مقاومت مدنی،  پیوستهتنیدگی  داوم پیرامون  آنها  با  ها  این روشی 

 شوند. میبه بررسی گرفته مختصر  توضیحیک 

 

 مقاومت روزمره 

گیرد ی مقاومت مدنی مورد انتقاد قرار مینظر گرفتن آن به عنوان یک پدیده  به دلیل در، مقاومت روزمره  اسکات  یبه گفته

برآیند انقالبی ندارد. ( هیچ  3اند.  فرصت طلبانه و خودخواهانه(  2.  {هستند}، غیر سیستماتیک و فردی  نامنظم(  1زیرا: "

  ، مقاومت روزمره هاگیرند. "در نتیجه این ویژگیرا در نظر می  اری با ساختار سلطه ( در قصد یا منطق خود سازگ4یا  و/

 مقاومت مدنی باقی مانده است.پژوهشگران برخی از ی خارج از حوزه

 

  مدنی   هایمقاومت  اکثر  قلب  در  اختالل  ادایج  و  شده  تعیین  هنجارهای  نکرد  پا  زیر  با  موجود  وضع  کشیدن  چالش  به  مسلما

  ، روزمره  مقاومت  از  شکنی  قانون   یا  عادی  موارد  از  بسیاری  مدنی  مقاومت  دهندگان  مانساز  اما  است.  ممکن  خشونت  عدم

-می  نظر  در  ندارند،  مطابقت  اهداف  با  که  رهاییابزا  از  هایینهنمو  یا  متداول   جرم  عنوان   به  را   کشیدن  دراز  و  دزدی  مانند

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

 

  به   که  هستند  اقداماتی  دو  هر  شود.  گرفته  اشتباه  سازنده  برنامه  یروزانه  مقاومت  با   تواندمی  روزه"همه  "مقاومت   الحاصط

 فرار   زدن،  چمباتمه  ،ناشناخته  اقلیت  زبان  یک  تدریس  برای  بان ز  آموزشگاه  یک  در  حضور  ،ریسی  نخ  مانند  پیوسته  یگونه

  که   است  آن  اقدامات  این  از  بسیاری   میان  تمایز  یک  دهند.می  رخ  کرامت  ادعای   یبرا  مستقل  اجتماعی  فضای   ایجاد  یا  مالیاتی

   .هستند ناآشکار روزههمه مقاومت هایفعالیت از بسیاری و مشاهده قابل سازنده هایبرنامه از بسیاری

 

  امالک دگرگونی و ویرانی

  شده  شناخته  سوبژکتیو  شکل  به  اصطالح  دو  )هر  دکننمی  استفاده  امالک   دگرگونی  و  ویرانی  از  غالبا  هاجنبش  از  بسیاری

-کشیده  بیرون  خشونت  عدم   هایروش  فهرست  از  را  اقدامات  نوع  این  خشونت  عدم   ورزانرکا  از  بسیاری  و  شارپ  هستند(.

 دارند.   تمرکز  سازنده  یبرنامه  عنوان   به  دارایی  در  تغییر  بر  آمیز  خشونت  غیر  تحریم  یک  جای   به  کارزارها   از  برخی  .اند

  و ایهسته هایسالح یارائه هایسیستم فیزیکی نگاه   از Plowshares نام به  مسیحی ایهسته هایسالح با مبارزه   گروه  کی

-می  ،گاوآهن  استفاده  یدرباره  مقدس  کتاب  یآیه  به  استناد  با   ،گروه  این  گرانکنش   .کشدمی  چالش  به  را  آنها  هایزیرساخت

 .کنند تبدیل نمادین هایگاوآهن به را آنها یارائه یهاسیستم و ایهسته هایسالح خواهند

 

  تخریب  ،سوزانده  را  اسکی  لژهای  و  خزدار  یهاتکُ   ،)سدها(  آب  بندهای  حیوانات،  قفس  مانند  امالکی  ،زیست  محیط   فعاالن

 پول   عتراضی ا  هایپیام  با  شهروندان  آن  در  که  اندکرده  تجربه  را  کارزارهایی  کشورها  از  بسیاری  .اندبرده  میان  از  و  کرده

  امالک   به  حمله  به  تدس  اعتراض  نوعی  عنوان  به  دیگران  و  خواهبرابری  زنان  ،هاآنارشیست  کردند.می   مهر  یا  رونویسی  را

  .اندزده هاشرکت و خصوصی

 

 ان عنو  به  را  خود  اموال  تخریب  ما  ،کرد  فدا  تاکتیک  یک  عنوان  به  را  دخو  نقاشی  و  پیوست   کارزار  یک  به  هنرمند  یک  گرا

 مک   رستوران  یک  ،فرانسوی  اورزکش  یک  ،بووه  خوزه  که  هنگامی   ،سو  دیگر  از  گیریم.می  نظر   در  خشونت  عدم  روش  یک

  امالک   تخریب  .رودنمی  شمار  به  آمیز  خشونت  غیر  اقدام  این  ولی  ،باشد  شده  توجیه  شاید  کرد،  ُخرد  تراکتور  با  را  دونالد

   .است رونبی خشونت عدم اقدام برای ما تعریف از ،کل در اما دارد بستگی زمینه به کامال مشترک و عمومی

 

  اقدام  یک  توانمی  را  اموال  تخریب  نبیند،  آسیب  و  نگیرد  قرار   هدف  یکیفیز  نگاه  از  شخصی  هیچ  اگر  معتقدند  برخی

 بسیاری   داند.نمی  خشونت  بدون  اقدامی  را   1933  لسا   در  پارلمان   سوزاندن   کس  هیچ  ،حال  این  با  دانست.  آمیز  غیرخشونت

  مالکیت  ،جمله  از  ها،آنارشیست  و   هاکسیستمار  است.  فیزیکی  خشونت   یا  تهدید  شبیه  امالک  تخریب   اشکال  بیشتر  که  معتقدند
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 اموال   برخی  نتیجه،  در  دهند.می  قرار  انتقاد  مورد  افراد  ٪99  بر   ژرف  ستم   نوعی  عنوان  به  را  تولید  ابزار  خصوصی

  یک  پی  در  شانهایپنجره  )یعنی  گیرند  قرار  شدن  شکسته  هدف  شانهایپنجره  انندم  ،هابانک  ویژه   به  انتفاعی،  هایشرکت

 (.بشکند ممکن  خشونت عدم کنش

 

  زمینه   به  بسیار  آمیز  غیرخشونت  یا  آمیز  خشونت  کنش  یک  عنوان  به  امالک  تخریب  هایتاکتیک  به  زدن  برچسب  که  آنجا  از

  یک  68هستینگز  تام  اند.کرده  متمرکز  خشونت  عدم  لنز  از  اموال  تخریب  اثربخشی  بر  را  خود  توجه  بسیاری  دارد،  بستگی

 سودمند  آمیز  خشونت  غیر  کارزار  یک  برای  چیزی  تخریب  آیا  کندمی  تعیین  که   است  کرده  پیشنهاد  را  عنصری  پنج  فهرست

  . 69(2020 ، )هاستینگز "شود ویران نباید خصوصی اموال هیچ" که فرضپیش جمله از نه، یا است

 

  عمومی   امالک  تخریب  که  باورند  این  بر   فعاالن  از  برخی  است.   بوده  برانگیزبحث   اثربخشی  و   اخالقی  نگاه  از   اتاقدام  این

 و  نزدیک  شانبالقوه   پیمانانهم  و  شانموضع  در  گیریسخت  با  را  مخالفان  تواندمی  زیرا  است  معکوس  برآیند  دارای  و  اثربی

  در  است(  برانگیزبحث  اغلب  که)  اموال  انتقال  و  تخریب  هایتاکتیک  از  کند.  دور  مخرب  گروه  از  پشتیبانی  و  همدردی  از

 یدامنه  از  بیرون  اموال  تخریب  کارآمد  کاربرد  هایاستراتژی  یدرباره  مشاوره  شود.می  استفاده  خشونت  بدون  مدنی  اومتمق

 .است مطالعه این

 

   خودکشی

  آسیب   و  تهدید  بدون  گرانکنش  این  .ددهمی  رخ  شونتخ  عدم  کارزارهای  در  گاه  که  است  دیگری  روش  گرانکنش   خودکشی

 از  انگلیس  اخراج  خواستار  که  حالی  در  ،ایرلندی  گرایملی  ،70سندز   بابی  کنند.می  فدا  را  خود  جان  شان مخالفان  به  رساندن

 هایسیاست  به  اعتراضات  جریان  در  باخت.   جان  روزه  فشار  اثر  بر  و  گرفت   روزه  انگلیس  هایزندان  در  بود،  شمالی  ایرلند

  شت.کُ   ،بود  ایستاده  مکزیک  در  پلیس  موانع  باالی  در   که  حالی  در   را   خود  ایکره  کشاورز  یک  ی،جهان  تجارت  سازمان

-تبتی  توانمی  ،نمونه  عنوان  به  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  بسیار  نیز  جهان  سطح  در  گوناگون  هایجنبش  در  خودسوزی

  لهستانی   یک  و  ،ویتنام  اشغال  و  متحده  ایاالت  به  معترض  یهاآمریکایی  و  هاویتنامی  ،هستند  معترض  چین  اشغال  به  که  را  ها

  کرد. اشاره ،است دموکراسی برای تهدیدی وی نظر به که کار محافظه دولت  به اعتراض در  2017 سال در

 

این بر  شهروافزون  هزاران  موقعیت،  معرض  در  پرخطر  ند  میهای  کوریمانگیرند؛  قرار  راشل  در  ک  71ند  مارس    16ه 

، زن 72، امیلی دیویسون 1913. در سال  اسرائیلی در فلسطین ایستاد و جان خود را از دست داد  بولدوزربرابر  در  ،  2003

درگذشت.    ،برابر پادشاه انگلیس نصب کنددر  کوشید یک بنر را  و می  ی تازان نشسته بود، در حالی که بر اسبخواهبرابری

( علیه خشونت و مصونیت از مجازات 2016تا    2000ساله )  16در یک اعتصاب غذای    پور، بانوی آهنین مانیدر هند

 .خوراندندتش هند دستگیر شد و به زور به وی غذا میتوسط ار  تالش کرد خود را بکشد. او مرتبا پلیس

 

به   از  ی  مثابهبه    گسترده  صورتخودکشی  و  خشن  میشناختی  رواننگاه  عملی  تلقی  وشودددمنشانه  به  بدون  ،  اگر  یژه 

-خودکشی بسیار اندکی سازمان دادهها اقدامات  کارزارها یا  شود. گروه  انجام  ی شخصمبارزان و یا خانوادهپشتیبانی دیگر  

 . شودانگاشته میاین اقدامات تجاوزکارانه از این رو، ، و اند

 

مان محدودی برای زندگی دارند و  ، افرادی که زاست یک استثنا باشد. در این جنبش، جنبش حق مرگ ممکن  با این حال

زندگی برنامه  شانکیفیت  پشتیبانی  با  است،  ازپایین  شده  موارد،  دوستان  سوی  ریزی  برخی  در  و  سوی  شان  پزشکان از 

کرده است، یک    ممنوعناپذیر  درمانکنند. نافرمانی مدنی در برابر قوانینی که منع خودکشی را برای بیماران  خودکشی می

بحث فراوانی بر  که  خوانند در حالی  ن یك عمل خشونت آمیز میرا به عنوا  ش خودكشیاست. باند و همکاران  یی جهانپدیده

 های نوع دوستی و همدلی برایاند، در عوض به درخواستکردهنتوصیف    ی اجباریمولفههیچ    و تقریبا   سر آن روان است

 
68Hastings Tom  
 )وبالگ(،   جنبش  هایذهن  استراتژی".  و  خشونت  بدون  کنش  امالک،   تخریب  "خشونت  تام.  هستینگز،   به:  کنید  نگاه  بیشتر  اطالعات  برای   69

ICNC ،  2  2020  جون .  -action-nonviolent-violence-damage-conflict.org/blog_post/property-https://www.nonviolent

 strategy/.-and    
70Sands Bobby  
71 Corrie Rachel  
72Davison Emily  
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های مختلف مورد وان یک روش مقاومت مدنی در زمینهبه عن  تأثیر خودکشی  یدربارهبیشتر    ی. مطالعهکنندمیتغییر تكیه  

بیرون  خشونت  عدم  های  تاکتیک  یجهانپیوست  خشونت ذکر شده در  عدم  های  نیاز است. اقدامات خودکشی از فهرست روش

 .است

 

 شخص ثالث  بدون خشونتاقدامات 
ای  منازعات فرقهبدون خشونت در  ی  اخلها به عنوان شخص ثالث برای مد)ارتش صلح( ر  73نا شانتی سِ   ،س گاندیداناهوم

اوایل دهه از  داد.  این مسأله از    Witness for Peaceو    Peace Brigades Internationalهمچون  ،  1980ی  پیشنهاد 

مهایی  گروه برای  را  افرادی  تا  گرفتند  آسیبالهام  برابر  در  شهروندان  از  به حافظت  مسلح  بازیگران  دیگر  و  دولت  های 

گران همبستگی تبدیل شوند،  که به کنشبرای نظارت بدون ایناز امتیازشان    کزی بفرستند. این افراد با استفادهآمریکای مر

از فنون  مجموعه اکنون بسیاری از گروهعدم  ای  ایجاد کردند که  های دیگر در  خشونت را برای محافظت از غیرنظامیان 

 .برندآنها را به کار میسراسر جهان 

 

و همدلیه بشر  مراهی  مدافعان حقوق  تهدید  برای  با  یا گروه، حضور  افراد  از  بومیحفاظت  ی درباره  دهی، گزارشهای 

(، 1997حزبی است. ماهونی و اگورن )های غیرهایی از روش، نمونهشهادتدادن    و  تر کردن رفتار افراد یانسانا و  تهدیده

. 74اند ی را مستند و تجزیه و تحلیل کردهغیرحزب  ( ظهور اقدامات شخص ثالث2009( و کالرک )2010،  2001شویتزر )

غییرات اجتماعی به  ای تبر شانکارزارهای مردمیها را به خود اختصاص داده و در های مدنی برخی از این تکنیکاومتمق

د( برای تأمین های سیاسی یا اجتماعی هستند محلی )که دارای برخی از موقعیت، افرا. به عنوان مثال، در کلمبیااندکار گرفته

 .دادندهای غیر طرفدار انجام میپیشتر تنها خارجیچیزی که  -اندردهکو همدلی مدافعان حقوق بشر همراهی با   ،امنیت

 

  مسیحی   آفرینهای صلحتیمو    المللیجنبش همبستگی بینمتفاوت است.  در یک منازعه  و احزاب    وابستگی به حزبمرزهای  

ده که دارای دیدگاه همبستگی هستند،  شجهان به عنوان خارجیان فرا خوانده  نقاط  دیگر  ن و  از برخی از این فنون در فلسطی 

گری(  شوند و این فنون غیرحزبی )مانند گزارشدر منازعه درگیر می  اها مستقیم، این گروهکنند. در برخی موارداستفاده می

-ی یکی از طرفین درگیر فعاالنه وارد مداخله میایندهنمهای مقاومت مدنی دانست. خارجیانی که به عنوان توان روشرا می

آنها ویزا داده نمییا دیپورت میاغلب  شوند   یا به  این رو فعاالن همبستگی گاه نمی و  شود،  شوند  این فنون  از  به را  توانند 

خشونت  عدم  ای  هپیوست جهانی تاکتیکخشونت شخص ثالث در حال حاضر در  عدم  مداخالت  بیشتر  .  شکل پایدار پیاده کنند

بازیگران  وارد نشده است اینکه  را  ، مگر  آن  محلی مداخله  باشنداز  به   که گاه  گونههماندرست  ،  کرده  داخلی  با همراهی 

 افتد.جنبش یا طرفداران آنها اتفاق می رهبری اعضای

 

 مذاکره و گفتگو 
شود میتصور  منازعه  ای از  کره در نقطهبر سر میز مذا  به عنوان گفتگواغلب  ارچوب مبارزات مقاومت مدنی  مذاکره در چ

را   توافق  به  دستیابی  طرفین  میکه  ضروری  یا  وانیسسودمند  روزن -دانند.  و  جان  میان نزدیک    پیوند(  2017)  75سنت 

موفقیتمذاکره می آی  پیشنهاد  را  مدنی  مقاومت  و  آن  کنندمیز  در  که  اختیار    اهرمیمدنی    مقاومتمبارزان  ،  مذاکره  در 

به عنوان تاکتیک    . مذاکرات معموال76کنند برآورده می  مخالفیک  شان را از قبال  منافعدر ازای آن  د و  ندهار میقرکنندگان  

افزون  دارند.  مذاکره کننده نیاز  آغاز نشده است. آنها به یک  سویه  یک  ی  گونهبه    مذاکرهزیرا  شود  نمیخشونت لحاظ  بدون  

 
73  Sena Shanti 
  مانند   اقتصادی   تحریمات  نمایندگی،   همدلی،   و   همراهی  است:  کرده  معرفی  را  ثالث  شخص   خشونت   عدم  یمداخله  نوع  11  (1995)  بییر  مایکل  .74

  برای  رانیزدن/کشتی  گام  گری، میانجی  رسانه،   نظرسنجی،   و  اطالعات  گردآوری  بشر،   حقوق  تحقیق  و  بانیدیده  انتخابات،   از  نظارت  بایکوت، 
  را   ثالث  شخص  خشونت  عدم  یمداخله   نوع  چهار  (، 2003)  لیکی  و  نترها  نه.بشردوستا  هاینجات/کمک  هایتیم   و  فیزیکی،   جاییجابه  صلح، 

 فرامرزی   کنش  (2000  وبر،   و  پوانگسوان  )موزر  باروز  حضور.  و  محافظت،   برای  همراهی  نظارت/مشاهده،   فیزیکی،   جاییجابه  کردند:  شناسایی
  بدون   یبشردوستانه  هایکمک   محلی،   خشونت  عدم  هایکارزار  کند:می  بندی  دسته  نوع  9  به  را  بومی  خشونت  عدم  هایجنبش  از  نمایندگی  به

  (،2015)  دودو  خشونت.   بدون   یتوسعه   و  آشتی   و  خشونت،  بدون  همبستگی  خشونت،  بدون   گری میانجی  خشونت،  بدون  همدلی   و  شهادت   خشونت، 
  ترویج،  کند:می  بندی  دسته  یا  تعریف  چنین  محلی  قدرتمندان  یا  محلی  دهندگانسازمان  به  مروط  هایکارشیوه  بر  تمرکز  با  را  خشونت  بدون  یمداخله
   آوردن. فشار  و نظارت  حفاظت،  سازی، شبکه  سازی،   ظرفیت

75  Rosen and Johan St. Wanis 
  مذاکره   یک  برآیند  بر  تاثیرگذاری  توانایی  یعنی  اهرم  مذاکره".  یک  در  قدرت  "تجلی  کنندمی  تعریف  چنین  را  اهرم  روزن،   و  جان  سنت  واینس   76

 مقابل.  طرف  دوش بر  هاهزینه  تحمیل  تحمیل/عدم یا  مقابل طرف  به  مطلوب مزایای  اعطای یا  توافق  به طرف وانایی ت بر مبنی
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این از  بر  کالسیک  مذاکرات  ب،  خود  مراحل  شدهنگاه  شناخته  توافق رآیندهای  الف(  دارند:  می  نامهای  یشودحاصل  ا ب( ، 

نمیتوافق حاصل  همیننامه  به  گفتگو  شود.  تاکتگونه،  یک  اینجا  نمیدر  گرفته  نظر  در  مدنی  مقاومت  به  یک  زیرا  شود 

، نافرمانی دلیل ممنوع بودن وجود دارد که بهشماری از گفتگوها  های بیمخالف نیاز دارد. با این وجود، نمونهمشارکت یک  

 . روندبه شمار میمدنی 

 

بلند  میان مقاومت مدنی و مذاکرهنویسد که "همزیستی  سنت جان می-وانیس مدت است. منطق مارتین یک همزیستی برای 

کینگ   جداییلوتر  افراد  که  بود  .این  کند  بیشتر  اجتماعی  عدالت  به  دستیابی  جهت  در  مذاکره  به  وادار  را  نبش  ج..  طلب 

لهستان را انتقال قدرت در  و  شد  مذاکره  وارد    ،، برای رسیدن به قدرتپس از بسیج گسترده و اعتصاباتهمبستگی لهستان  

، مذاکره را به عنوان گام مهمی در ایاالت متحده، یکی از فعاالن پیشگام  ساول انیسکی.  به سر رساندبه دور از اقتدارگرایی  

 (.  USIP ،2017طرح خود برای اقدام قرار داد. ")

 

 گیرد ن مذاکره و حل تعارض را در بر میعدم خشونت در گاندی مفاهیم مدر  . از نگاه اوکندوبر فراتر از این استدالل می

کند که کنش  ی خود، استدالل می، به نوبه(2016ند. وینتاگن )شوریزی میبرد پایه-دو در چارچوب تعارض بردزیرا هر  

گفتگویی   ذاتا  خشونت  میبدون  پیشنهاد  او  که  است.  انسان  ی  همهکند  ناپسند  از  گونه رفتارهای  همهای  و  است   ی ارتباط 

بازیگران  بدون  اقدامات   اگر  حتی  است.  اجتماعی  تعارض  نوعی  کاربرد  خشونت  دادن"  بدون  "گوش  به  تاکتیکی  دست 

از  دیگر است.  طرف    به گوشازشان  رساندن آوها نیست بلکه  فریاد زدن بر روی درختان و سنگشان  بزنند، هدفاعتراض  

 کنند. نوعی گفتگو را آغاز میخشونت عدم های روشی این رو، همه

 

از گفتگوی بیای  ( نمونه2012)  77اسمیتی و کورتز  ایرلند شمالیمیان  کالم  گیرا  ها را از طریق و ناسیونالیست  وفاداران 

گرایان خودداری  ی ملیبه ظاهر از تحریم رژه  78ایان بالیر، وفادار1990ی  دهند. در دههیک کنش بدون خشونت ارائه می

برای حفاظت از  ، حامیان خود را  پیشگیری از درگیری با پلیسبرای  در پاسخ به این عمل در مراسم رژه  گرایان  كردند. ملی

همچون   ماه  گماشتندپلیس  خود  چند  طی  رژهخویشتن.  این  متقابل،  براداری  ارتباطی  وسایل  عنوان  به  اعتماد  ها  ایجاد  ی 

 .مذاکره گردیدغیرکالمی مورد استفاده قرار گرفتند که منجر به گفتگو و 

 

 دهیم.خود قرار نمیخشونت عدم های روش ی، ما گفتگو و مذاکره را در مجموعه، به دلیل عدم توافق جهانیبا این حال

 

 البی کردن 

-گری باعث می، البیمعموالشناخته شده.  برآیندهای  با  ست  داری مبتنی بر نمایندگی احکومتالبی یک فعالیت معمول در  

درگیر موضوع  یا از طریق نامه یا تماس تلفنی    در محل کارشرا در یک رویداد عمومی یا    منتخب شود شهروندان یک مقام  

دادن دارد و   که قدرت رأی ای است  تقاضا، نتیجه کامال در اختیار نمایندهیا  درخواست  کنند. صرف نظر از محتوای  خودشان  

البی عملنه  در  شهروندان.  رفتارتوان  می،  های  میهنجارهای  شخصی  ارتباطات  و  البیکرد  مختل  را  تواند  ی  گری  و 

های در البی  تک نگاریاین    ی، نویسنده2017نیز بدون خشونت باشد. به عنوان مثال، در سال  ، اجباری و  برانگیزمشاجره

به شمول  اخالل دفتر کگر  در  آموزش ساعتآموزش  این  کرد.  اینکه خواستههای  نگره شرکت  تا  داشت  ادامه  های  درازی 

البی امین آن را  دیا بنجبرآورده شد. این آموزش نوعی البی خالقانه و قاطعانه بود که مِ نوشته شدن بر کاغذ  ها برای  البی
کلی،  نامد.  می  شدید طور  خود  به  نمیالبی  گرفته  نظر  در  روش  بسیاشودیک  اما  روش،  از  مانند  خشونت  عدم  های  ری 

 د.نشو با مقامات منتخب استفاده میکردن آموزش، تحصن و فراخوان برای البی

 

 خشونت عدم های وجستیکی برای تاکتیکهای پشتیبانی لفعالیت

ز آنجا که  شود. اخشونت به کار گرفته می  عدمکتیک  موفقیت یک تااحتمال  های پشتیبانی تاکتیکی به منظور افزایش  فعالیت

، در این تک نگاری به  را هدف قرار دهند  مخالفستند که از طریق فرایندهای اقناع، اجبار یا دستکاری، یک  آنها سالحی نی

( آنها را برای انجام 2014،  بیرلی  مانند)پژوهشگران  ، برخی از  اند. با این حالخشونت تعریف نشدهعدم  وان یک روش  عن

. ما سه دهندقرار میخشونت  عدم  های  و آنها را در فهرست تاکتیکدانند  ی کافی مهم میهخشونت به اندازعدم  کارزارهای  

 ایم: های مشخص شناسایی کردهنوع فعالیت پشتیبانی را با مثال

 
77Kurtz and Smithey  
78Ballyreagh  
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 ریزی برنامه

 پشتیبان  هایبرنامه ●

 ارزیابی ●

 رسانی پیام ●

 اهداف  ●

 سنجش  و بررسی ●

 پایان  تا آغاز از کنش یک برای پیگیری و مداوم ریزیبرنامه ●

 هدف گزینش و تحلیل ●

 مکان و مدت بندی،زمان ●

 

 لوجستیک   و دهیسازمان

 هاهزینه ●

 پوشاک  و خوراک ●

 بیرونی و داخلی هایرسانه ●

 بیرونی  ارتباطات ●

 پشتیبان هاینقش انجام برای افراد و پیمانانهم  کارزارها، کارشناسان استخدام ●

 منابع  سازی آماده و طراحی ●

 صدا هایدستگاه ●

 نقل  و حمل ●

 

 بندی  زمان

 رهبری  و هانقش  هماهنگی ●

   آمادگی و سالمت، و امنیت برای دهی آگاهی عملی، و انضباطی رهنمودهای ●

 کنندگان  شرکت و آموزگار استخدام زمان، مکان، آموزشی؛ یدوره برگزاری  هماهنگی ●

 آموزشی ویدیوهای و هانامهدست رهنمودها، ●

  آموزگاران آموزش ●

 

 روانی  حمله
  کالسیک  فهرست   بود.  خواهد  عادی  امری  مدنی  مقاومت  در  ،هستند  حریف  یک  تضعیف  دنبال  به  که  ایمقابله  ایهتاکتیک 

  و   تمسخر  برهنگی،  پرتحرک،  نوشتار  و  گفتار  نمایشی،  مستندهای  ،صورت  و  دست  خشن  حرکات   شامل  شارپ  هایروش

  گاندی  خشونت   عدم  یروانپ  دارند.  را  گذرا  ریشانیپ  یا  ژرف  روانی  آسیب  ایجاد  یبالقوه  قدرت  هاتاکتیک  این  است.  شایعات

-بی  مبارزات  در  موفقیت   برای  و  بارزیان  دیگران  برای  ،اموال  تخریب  و  کاریپنهان  با  همراه  ،هاروش  این  معتقدند  معموال

  و   شرورانه  خشونت  عدم  مبارزات  در  بشر"  حقوق  "اخالق  وجود  عدم  یا  وجود  با  (2017)  ویلسون  است.  سترون  و  حاصل

  که  )"اهدافی  سرکوب  عدم  دیگران"(؛  با  برابر  )"رفتار  تبعیض  عدم  اصل  چهار  بنیاد  بر  اخالق  این  شد.  قائل  تفاوت  نابکارانه

  اذیت،  و  آزار  تحت   افراد  با  مبستگی )"ه  برداریبهره   عدم  برد"(؛می  پیش  همه  برای  را  سیاسی  مختاریخود  و   سیاسی  حقوق

 خشونت  غیر  ابزارهای  و  ؛مشترک"(   اعتماد  و  تفاهم  ایجاد  ایبر  جامعه  گوناگون  ایهگروه  با   ارتباط  و  متقابل  کمک  یارائه

   ."(زنندنمی جسمی  آسیب یا دنکننمی تهدید را دیگران که )"اعمالی است آمیز

 

 یا آ  و  بگیرد  قرار  خشونت  عدم  اقدامات  گروه  در  ممکن  روشی  چه  اینکه  تعیین  برای  توانمی  بشری  حقوق  معیارهای  این  از

  )اخالق   کرد   استفاده  خیر،  یا  دارند  ایشرورانه  یا  منفی  اخالقیات  اند،   گرفته  نظر   در  را  هاییروش   چنین  که  عواملی  یا  افاهد

  بوده   واقعی  مدنی  مقاومت  جنبش  یک  از  بخشی  آنها  آیا  کنید  مشخص  تا  کند  کمک  شما  به  تواندمی  امر  این  بشر(.  حقوق  ضد

 .نه یا اند

 

 استراتژیک به ظاهر بدون هدف  اقدامات

ACKU



 

52 

)  اعمالاز    (2015ویتناگن ) اجتماعی  یا  مانند  تنظیم هنجارهای  لباس رسمی  گفتپوشیدن  ارتباطات  بمثل( و  در   اریمقابله 

بدون برای عادی سازی اقدامات  اعمالی که    –  نویسدمی  مخالف(گوش دادن فعال به یک  مثال،  خشونت ) کارزارهای عدم  

ای به در جستجوی وضع هنجارهای حاشیهو فرهنگی  ترجیحی  . این کار  ستمهم اگر  خشن و سرکوب  در جوامعخشونت  

ها را باز  پرسشبه زمینه بستگی داشته باشد. ما این  تواند  میکه  ،  است خاصراهبردی  عنوان رفتارهای معمول بدون اهداف  

 کند. نمیلحاظ خشونت عدم های بندی روشچنین اقداماتی را در دسته تک نگاری، هرچند این گذاریممی

 

شوند زیرا بندی نمیدستهخشونت  عدم  های  به عنوان تاکتیکبسیاری از اقدامات در مبارزات مقاومت مدنی  اینک  ،  در نتیجه

و خشونت و نقش ارتباطات و گفتگو  منازعه  ، ماهیت  ابزار آنهااهداف و  پیوند میان  ،  عملکرد آنها  یچشمگیری دربارهبحث  

یا باید بخشی از کارنامهچنین اقداماتی میعیین اینکه آیا  وجود دارد. ت این تک ی  ه، از حوصلی مقاومت مدنی باشندتوانند 

دیدگاهنگاری   این  اینکه  جای  به  حال،  این  با  است.  تاکتیکهای  بیرون  نشانهگوناگون  را  یا    یها  در  گنگ  ضعف  بودن 

ای  ی را به عنوان نشانههای پیرامونخالقانه و بحث  گوناگونی در اقدامات، باید  ی مقاومت مدنی بدون خشونت ببینیممطالعه

 .حوزه تفسیر کنیماین از سرزندگی و گستردگی 

 

 

 
 کلیدی هاییادداشت هفتم: فصل

 

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

 

  برای   جدیدی  هایشرو  چه   تاکنون  1973  سال  از   و  گذاشت   قلم   قید   از  را  مدنی  مقاومت  هایتاکتیک  چه   شارپ  جین (1

  و  جدید  هایداده  پایگاه  یک   با  را  خوانندگان  نگاری   تک  این  ،پاسخ  در  است؟  شده  شناسایی  یا   مده آ  پدید  مدنی  مقاومت

  بدون  هایتاکتیک  یجهان  پیوست  )به  کند می  آشنا  خشونت  عدم  مقاومت   روش  300  از  بیش  با   شده   روز  به  مرتبا 

   (؛کنید مراجعه خشونت

  تک   این  ،پاسخ  در  باشد؟  سودمند  انسانی  فعالیت  رگست  یحوزه  این  ثبت  برای  تواندمی  هاتاکتیک  از  جدیدی  بندیدسته  چه  (2

-می  ارائه   را   خود  یپالوده  چارچوب  و  کندمی  بررسی  را  دیگر  موجود  هایبندیدسته  ،شارپ  جین بندیدسته  بنیاد  بر  نگاری

  (؛است موجود 4 و 1 هایجدول )در دکن

  ای بر  نیز  و   مدنی  مقاومت  دانشمندان  و  کنندگان  تمرین  برای  تواندمی  چگونه  -  هابندیدسته  و  هاتاکتیک  –  ید جد  دانش  این   .3

 نمودارهای  در  بیشتر  جزئیات  با  پرسش  این  پاسخ  باشد؟  سودمند  دارند،  خشونت  عدم  هایجنبش  به  کمک  به  مایل  که  کسانی

 .است شده آورده زیر

 

 گرانهایی برای کنشیادداشت

نشان مینخ به وضوح  این مطالعه  قبال مستند شده است  بیشخشونت  عدم  های  دهد که روشست،  که  در  از چیزی است   .

نویسندهواقع مطالعه  ی،  را    ،این  از    یدربارهاطالعاتی  جدید    100بیش  شده  198ورای  تاکتیک  شناسایی  جین روش  ی 

 آوری کرد.شارپ گرد

 

و هر یک از آنها را بر    تاکتیک(  23برگزیده و توصیف کرده )را  نوین  های  یکتنها شمار اندکی از تاکتاین تک نگاری  

.  است ها  گوناگونی از ویژگیطیف  دارای  برگزیده  های  است. تاکتیکاستوار نموده    4جدول  در  چارچوب جدید  یک  روی  

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

 است.

 

نت استفاده کنند.  خشوعدم  های  کبرای درک بهتر عملکردهای مختلف تاکتی   تک نگاریتوانند از چارچوب این  فعاالن می

کنونی خود به های گذشته و  هایی که به عنوان بخشی از فعالیتتوانند از این چارچوب برای ترسیم تاکتیکآنها همچنین می

برده ببرندب،  اندکار  این  هره  آنها کمک کند  چارچوب می.  به  اقداماتتواند  به  باشد  تاکتیکی متنوع  نگاه  از  شان  تا جایی که 

درباره می تصویرپردازی  کمک  همچنین  بپردازند.  دریابند  شان  است  آیا  کند  تاکتیکبممکن  از  مجموعه  یک  تاکید ها  ر 

تواند به فعاالن ی خود می، به نوبهگیری. این موضعنادیده بگیرند  اخواسته دیگران رادر حالی که به عمد یا ن،  بیشتری کنند
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تا   کند  میکمک  چگونه  تالشبیاندیشند  افزایش  توان  برای  را  خود  و روشگستردگی  های  کرد  متعادل  رفته  کار  به  های 

 آنها را افزایش داد. راهبردی بنابراین قدرت 

 

-روش نویسیفهرست دارند.  بیشتری  یا کم ارزش شانبندیدسته دلیل به  هاتاکتیک از برخی که  بگیرند نتیجه  نباید ورزانرکا

 عدم  تاکتیک  هر  کاربرد   نیست.  مقاله  این  در  شده  مشخص  اقدامات  برای  تأیید  مهر  یا   تجویز  معنای  به  مدنی  مقاومت  های

 که   است   مناسبی  کار  یا  "درست"  عمل  آیا  ،دیگر  سخن  به  کارآیی.  و  تناسب   شود:  تعیین  اصلی  متغیر   دو   توسط  باید  خشونت

  است؟  مدت  بلند  و  مدت   کوتاه  اهداف  به  رسیدن  برای  "موثر"   کنش  یک  عمل  آن  آیا  و  ،شود   انجام  معین  شرایط  در  باید

  کرد.   بندیدسته  روش  یک  از   بیش  به  توانمی  را   شده  شناسایی  هایتاکتیک  از   بسیاری  که  است  یادآوری  شایان  همچنین

 داشته  جنبش  یک  برای  را  مختلفی  تأثیرات  توانندمی   همچنین  آنها  کارزار،  کلی  یزمینه  و  شجنب  هایاستراتژی  به  بستهوا

  کند.می  تعیین  را  نت خشو  عدم   هایتاکتیک  ارزش  استراتژی  این  ،ماهرانه  انجام  و  تاکتیکی  سازی  آماده   بر  افزون  باشند.

  فعاالن   به  کمک  شهدف  و  پردازدمی  مختلف  هایدسته  نوعیت  موشکافی  به  نگاری  تک  این  های تاکتیک  تحلیلی  بردارینقشه

 .است ترراهبردی ریزیبرنامه و ابیارزی برای

 

 مقاومت مدنیپژوهان ی دانشبراهایی یادداشت

بندی  دستهاجتماعی با  علوم  و دانشمندان  های فراوانی انجام داد. کارشناسان راهبردی  شیوهتوان به  ها را میکبندی تاکتی دسته

ی هدف  ابژه،  ، مخاطبان کنشهای بازیگرانبنیاد معیارهای مختلف، از جمله پراکندگی/تمرکز، انگیزهها بر  اکتیکی تدوباره

 های جدید هستند.  منازعه، مسأله و دیگر موارد، دائما در حال کشف الگوها، روابط و بینش، مراحل )اراده، بدن یا محیط(

 

نگاریاین   از    شماری  تک  نجدیهای  شیوهنمونه  دو  درک  برای  را  مید  ارائه  مدنی  مقاومت  اقدامات  یا  دهد:  وع  اجباری 

   .انددیگر. هر دو مهمسوی ها( از ها و پاداشدادخواستیا سازنده )، و اقناعی ها( از یک سوای )تهدیدها و تحریممقابله

 

بررسی  به  ی خالقانه را  داری و مداخله، خوددادخواستهای مثبت مانند  ای با جزئیات انگیزهی ویژهبه گونه  تک نگاریاین  

خشونت را بیشتر  عدم  های  انواع مختلف روشگوناگون و  کمک کند تا ابعاد  پژوهشگران  تواند به  د. این بررسی میگیرمی

این   کنند.  نگاری  کشف  عناصر  تک  بر  مدنی    یگرانهاخاللهمچنین  مقاومت  دارداقدامات  اقدامات  تأکید  خشونت  بدون  . 

و  توانند قدرت  ا می، آنها ظاهراز این روها(.  ها و اشغالمثال، تظاهرات، اعتراض)هستند  و چشمگیر  دید  لب قابل  اغ اجباری  

، پنهان یا کمتر چشمگیر  ترامات مثبت یا سازنده داشته باشند، حتی اگر ظریفنسبت به اقدجنبش  یک  سوی  بیشتری از  فشار  

به بار    بر جهت مبارزهژرفی  تواند تأثیر  هاد جایگزین(. با این وجود این امر میها، اقناع یا ایجاد ندادخواست،  مثالد ) نباش

این  آورد.   در  ارائه شده  نگاریچارچوب  تعادل  ،  تک  ایجاد  میان  برای  موارددر  دسته دیگر  مثبت    ی،  اقدامات  از  جدیدی 

هاست مورد استفاده قرار  و دههدارد  نگر  ویرانهای  کمتر از نمونه  ی، که قدرتکندرا پیشکش میخودداری  همراه با  حذف  

 .قرار نگرفته استمطالعه مورد تحلیل یا تاکنون ولی ، گیردمی

 

  گسترش   خشونت  عدم  هایجنبش  و  کارزارها  بررسی  برای  را  نگاری  تک  این  در  شده  ارائه  چارچوب   توانندمی  پژوهشگران

 اقناعی   و  اجباری  هایتاکتیک  دو  هر  یمقایسه  و  اثربخشی  ،توالی  تعیین  ها،نمونه  بررسی  شامل  تواندمی  چارچوب  این  دهند.

 تک  این  ،ششم  فصل  در  ،این  بر  افزون  .کند  فراهم  خشونت  عدم  کارزار  یک  کلی  رفتار  یدرباره  بینشی  ترتیب  بدین  و  باشد

  دارند  بیشتر  یمطالعه  به  نیاز  که  کندمی  مشخص  مدنی  مقاومت  مبارزات  در  را  هاپویایی  و  اقدامات  از   ایمجموعه  نگاری

  ارتباطات   شهر،آرمان  ایجاد  ،اجتماعی  هنجارهای  تنظیم  دارایی،  تخریب  روانی،  یمداخله  خودکشی،  از  استفاده  جمله  از)

 مدنی  مقاومت  هایروش  بندیدسته  در  آنها  مناسب  تحلیلی  ایگاه ج  تا  (روزههمه  مقاومت  و  ثالث،  طرف  یمداخله  ،گفتاری

  .شود تعیین

 

 ،آنها  بنیادین  هایکارشیوه  از  ما  ترژرف  درک  و  خشونت  عدم  هایتاکتیک  و  هاروش  عریفت   عیارهایم  سازی  شفاف  برای

  در   را  نیمد  نافرمانی  هایتاکتیک  هایزیرشاخه  باید  چگونه  است.  نیاز  بیشتر  تحلیل  و  تجزیه  و  هاداده  آوریجمع  پژوهش،  به

  یکدیگر  با  کمی  اشتراکات  )که  دهندمی  تشکیل  ار  غیرقانونی  اقدامات  از  بزرگی  یمجموعه  که  ،ناعادالنه  قوانین  برابر

  زمینه  به  بسیار  که  هاییتاکتیک  یدرباره  ؟کنیم  توجه  ،باشد  کرده  توصیف  غیرقانونی  را  آنها  دولت  یک  کهاین   مگر  دارند(،

  که   ،یجنوب  ایآفریق  در  سواحل  و  استخرها  سازیپارچهیک   برای  ممنوع(  مکان  یک  به  فیزیکی  ورود  )مانند  دارند  بستگی

  یک   طریق  از  چندانی  التفاط  یا  عینی  توجه  بنابراین  و  رسدمی  نظر  به  بعید  دیگر  هایمحیط  از  بسیاری  در  آنها  تکرار

 مواد  و  هامکان  ها،تکنیک  تنوع  دلیل  به  بنر  نمایش  وشر  آیا  ؟چطور  ، است  پذیرش  قابل  سختی  به  آنها  در   برای  چارچوب
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  چشم  شود؟  تقسیم  هاتاکتیک  از  دسته  ندینچ  به  باید  ،یک  هر  نیاز  مورد  منابع  و  استقرار  مختلف  هایمهارت  و  استفاده  مورد

-می   نشان  کنند می  مطالعه  را  مدنی  مقاومت   که  انیکس  برای  را  چیزی  چه  خشونت  عدم  هایتاکتیک  درک  از  جنسیتی   انداز

 .است مانده باقی هنوز شدن روشن و مطالعه برای پرسش چندین دهد؟

 

 و  خشونت  عدم  هایتاکتیک  اسناد  ثبت  برای  مدنی  مقاومت  کارشناسان  و  پژوهشگران  به  بخشیدن  الهام  نگاری  تک  این  هدف

 و  ماهیت  نوع،  از  روشنی  سازیسیستم  و  مشخص  تحلیلی  نظم  آن  کمک  به  بتوان  تا  است  جهانی  چارچوب  یک  در  آنها  ترسیم

   داد. ارائه خشونت عدم هایتاکتیک تأثیر

 

 خشونت   عدم هایجنبش از پشتیبانی به مندعالقه هایگروه  برای کلیدی هاییادداشت

  یک   اقدامات  توزیع  ینحوه  و  جنبش  یک  تاکتیکی  تنوع  ارزیابی  برای  جدید  چارچوب  این  از  توانندمی  بیرونی  بازیگران

  ظرفیت   ضعف  و  قوت  نقاط  یدرباره   اطالعاتی  آنها  به  تواندمی  چارچوب  این  کنند.  استفاده  تاکتیکی  هایدسته  طیف  در  جنبش

 . کند  ارائه  است،  روهروب  آن  با  که  شرایطی  از  جنبش  یک  یمشاهده  ینحوه  و  راهبردی  ریزیبرنامه  جنبش،  یک  سازمانی

 در  کنندگان  شرکت  با  بحث  در   باید  را  آنچه  یدرباره  نکاتی  بیرونی  بازیگران  به  تواندمی  خود،  ینوبه  به  چارچوب،  این

 به   کمک  برای   توانمی  را   خارجی  بازیگران  هایتکنیک  و  ابزارها  کدام  اینکه  چنینهم  و  ، هیمد  قرار  استفاده  مورد  جنبش

  یک   نگاری  تک  این  ،کوتاه  سخن  .دهد  ارائه  ،کرد  استفاده  خشونت  عدم  هایتاکتیک  استقرار  و/یا  طراحی  نگاه  از  جنبش

  های تالش  از  دسته  هر   دهد.می  ارائه   تخشون  عدم  هایتاکتیک  تحلیل  و   تجزیه  و  درک  برای  شده  روز  به  چارچوب  و  جدول

  تک   این  در  شده  ارائه  هایروش  الگوی  ،مدنی  مقاومت  گستردگی  به  توجه  با  ولی  ،است  واقعیت  سازی  دهسا  حدی  تا  بشر

 و  تجزیه  یزمینه  در  مرجع  ای جزوه  عنوان  به   اثر  این  از   توانمی  شود.  تبدیل  بدیلبی  آموزشی  ابزار  یک  به  تواندمی  نگاری

 آن  به  بارها  و   بارها  و  داشت  دست  دم  را  آن  همیشه  و  کرد  استفاده  خشونت  عدم  هایتاکتیک  و  هااستراتژی  درک  و  یلتحل

  .کرد مراجعه

 

های تک تک تاکتیک  یبندی ساده نیست. مطالعهتمرین طبقهیا    سندیک  تنها  های مقاومت مدنی  در نتیجه، بررسی تاکتیک

مطالعه فهمی . این  گذاردهای مختلف فرا روی ما میها و زمانقاومت مدنی را در مکانهای ماز داستانجهانی  خشونت  عدم  

نبوغ افراد  از  مقاومت  و  پشتکار  می،  ارائه  سرکوب  برابر  در  نشاناغلب  که  به  ی  دهندهدارد  و  تمایل  خالقانه  برخورد 

 . مدنی است مقاومتکارزارهای رهبری هنگام در راهبردی 

 

برای   انتظار  جای  ای  هادههبه  که  دادهامیدواریم  پایگاه  و  نگاری  تک  همهخشونت  عدم  های  تاکتیکو    هان  امکان  مابه  ن 

در سراسر  مدنی  که فعاالن و سازمان دهندگان  بدهد  مقاومت مدنی را  نوین  های  نویسی تاکتیکآوری و فهرستگرد،  شناسایی

 . اند و به کار خواهند بردبردهبه کار ری شان برای حقوق، آزادی، عدالت و پایدا های مداومتالشجهان در 
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 پیوست

 های جهانی عدم خشونت تاکتیک

روش جین شارپ و نیز   198گیرد. این فهرست شامل تاکتیک مقاومت بدون خشونت را به معرفی می 346این پیوست 

-. این پیوست همچنین دسته79اندهای عدم خشونت شاملهای تاکتیکاست که در پایگاه دادههای جدید عدم خشونت تاکتیک

بندی فراوانی برای  های دستهگذارد. نظامهای جدید و قدیمی عدم خشونت را به نمایش میی  روش ی همهبندی پالوده شده
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های این  رم آمده است( وجود دارد. تاکتیکهای مقاومت عدم خشونت )همان گونه که در فصل سوم و چهادهی روشسازمان

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

 است. 

 

ای عدم ههای تاکتیکی شناسایی واحد برای آن تاکتیک در پایگاه دادهتاکتیک در سمت راست هر روش به شماره یهشمار

 گردد. خشونت برمی

 

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

 بود. 

 

 گری/اعتراض و دادخواست بیان

 گوید"(چگونه فرد چیزی را "می)

 گری با استفاده از ابزار انسانی های بیانتاکتیک

 حرکات و اشارات 

: اشارات دست )توسط یک شخص یا یک ی دستهاشار

 رود گروه( که برای انتقال معنای مخالف به کار می

1 

ای از رقص برای نشان دادن  اجرا یا شرکت در گونهرقص: 

 ناخوشنودی/مقاومت/موافقت 

307 

-: بسیاری از افراد دستان یکدیگر را میی انسانیزنجیره 

زاری برای نشان  گیرند تا یک خط طوالنی را به عنوان اب

 دادن همبستگی سیاسی شکل دهند.

2 

به استفاده از اشارات دست یا بازو  :(30)اشارات گستاخانه 

پنداشته ناپسند  گستاخانه یا خاص که در یک جامعه شکلی 

  شودمی

308 

ی ابزاری  : تمرین هنرهای رزمی به مثابههنرهای رزمی

 برای اعتراض یا دادخواست

3 

یا هنگامی که از نامناسب  دن در اماکن زانو ززانو زدن: 

 نگاه اجتماعی انجام آن نامناسب است

309 

های انسانی برای ساختن یک  نر انسانی: استفاده از بدنب  

 تصویر یا نوشتن یک واژه، و معموال از باال قابل دید است 

65 

تولید صداهای انسانی با هدف نشان دادن تایید آواز انسانی: 

 اتحاد )مثال تشویق( یا عدم تایید یا

310 

 حرکت دسته جمعی 

: گروهی از افراد که یکجا برای رسیدن به  (38) راهپیمایی

ی مشخص برای بیان اعتراض یا دادخواست قدم  یک نقطه

 زنند   می

4  

جمع شدن در فضای بیرونی برای بیان  : (16)جمع شدن 

 اعتراض یا ممانعت از ورود 

 10 

اهمیت سیاسی   هدفی است اما : مانند راهپیمای(39) رژه

 ای برای ختم حرکت استندارد؛ فقط نقطه

5 

یک پیاده روی طوالنی با هدف افزایش آگاهی پیاده روی:  

عمومی و/یا نشان دادن حمایت از یا علیه یک 

دلیل/گروه/قانون/... خاص؛ مسیر بسیار مهم است زیرا 

باال   برای همگان قابل مشاهده است و احتماال آگاهی مردم را

 خواهد برد.

11 

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

 شخصیت دینی 

6 

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

 گروه( که از اهمیت اخالقی و/یا دینی برخوردار است 

 

 های عمومیگردهمایی

: یک نشست در یک هیأت نمایندگان با حضور  نمایندگی

ف به منظور بیان شکایات یا پیشنهاد یک  طرف مخال

 سیاست جدید 

 

جلسات اعتراضی که : (49) جلسات پنهانی برای اعتراض 

، یک رویداد ورزشی، محفل ظاهرا چیز دیگری هستند )مثال

 باشند می  اغلب برای پیشگیری از پیامدهای قانونی ودینی( 

16 

شان را  گروهی از موکلین که استدالل:  (15)گروه البی های مبتنی بر  "تجمع زنده )کوریوگرافی( از طریق داده
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 استفاده از اپلیکیشن برای هماهنگی جنبش مردمی  تجمع":

12 

-ی مشخص پارلمانیبرای یک موضوع خاص نزد نماینده

 کنند  شان بیان می

17 

های اجتماعی  های رسانه: استفاده از شبکه اعالم حضور

شان دادن  برای "اعالم حضور" در یک اعتراض و ن

 حمایت خویش 

13 

یک مدت زمان برای عبادت یا نگهبانی  : (34)شب بیداری 

 قدردانی از یک شخص یا رویداد به منظوردادن 

یک گردهمایی  : (47) تجمعات اعتراضی یا حمایتی

ناخوشنودی که در اماکن مهم برای دلیل اعتراض  اعتراضی/

 های دادگاه( دهد )مثال در مقابل پلهرخ می

14 

های فراوان  راهپیماییهای جهانی هماهنگ شده: هپیماییرا

ی خاص المللی که همزمان برای جلب توجه به یک مسألهبین

 شوندراه اندازی می

: مانند تجمع اعتراضی یا حمایت  ( 48)  جلسات اعتراضی

 فاتد. است اما در جای مناسب اتفاق می

 

 هامناسک و سنت

: بیان عمومی اعتراض بلند گذاشتن/تراشیدن مو به نشان

 سوگواری یا انتقاد از یک عمل، سیاست و غیره 

روی آوردن به سنت یا  های سنتی یا تاریخی: پوشیدن لباس

 تاریخ                                                               

21 

: بیان نوعی اعتراض در جریان  اعتراضات سرود ملی 

 اجرای سرود ملی 

نشان دادن عدم تایید اخالقی یا : ( 20)بادت  پرستش و ع

 های دینیاعتراض سیاسی از طریق کنش 

توسل به جادو: تمرین جادو برای محکوم کردن کارکردهای  

 یک فرد یا گروه 

 

 بزرگداشت از مردگان 

استفاده از نمادهای سوگواری  : (43)  سوگواری سیاسی

بت ون گریه و مویه برای نشان دادن ناخوشنودی نسهمچ

 به یک سیاست، رویداد یا عملکرد 

27 

یک مراسم خاکسپاری  تبدیل: ( 45)های نمایشی  خاکسپاری

به ویژه در هنگام بزرگداشت از قربانی که ، به یک اعتراض

 .است به دست مخالفان جانش را از دست داده

25 

: برگزاری یک مراسم  (44)  ساختگیهای خاکسپاری

باورهای مخالفان غم و  خاکسپاری ساختگی که بر فضایل و 

 خورند غصه می

26 

اعتراض در : (46)های خاکسپاری ادای احترام در محل

ی  انگیزهمحل دفن شخصی که نماد یک موضوع بوده یا بر 

 اعتراض اثرگذار بوده است

28 

 اجرا و نمایش

های  ی پاداش: ترتیب و تهیه(14) های ظاهریپاداش

 مون یک موضوعساختگی برای ابراز یک بیانیه پیرا

29 

طنز  ها و نامهها، نمایش استفاده از طرح: (36)سنتی  تئاتر

برای باال بردن آگاهی، پخش اطالعات و/یا اعتراض و 

 دادخواست

34 

های عمومی غیر رسمی برای  : دادگاههای ظاهریدادگاه

قربانیان یا معترضان تا احساسات و افکارشان را نسبت به 

 کنند ها بیان ها/کنشسیاست

31 

ی اموال تخریب خودخواسته: ( 23)تخریب امالک خویشتن 

 شخص به عنوان اعتراض/دادخواست

35 

: گروهی که در یک مکان عمومی های کوچکماب/مابفلش

جمع شده و اجرایی ظاهرا ناگهانی )مثال رقص( به مدتی  

 شوند کوتاه دارد و سپس اعضای گروه پراکنده می

32 

یک فعال دست به  بدون تجمع(:  اعتراض یک نفره )با یا

تواند اغلب برای زند که میاعتراض/دادخواستی می

 تماشاچیان فرصت پیوستن به خود را بدهد. 

36 

اعتراض با  های طنز و تمسخرآمیز: پردهاستفاده از میان

 استفاده از کمدی یا طنز 

پوشیدن یک رنگ  پوشیدن/نشان دادن یک رنگ خاص: 

برای بیان حمایت از یک جنبش  خاص در یک روز مشخص 
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 و/یا ناخوشنودی نسبت به یک فرد یا دولت  33

311 

 انصراف

دادخواست که در آن /ی: یک اقدام اعتراض ( 51)خروج 

-یک جلسه، گردهمایی و غیره خارج میاز شرکت کنندگان 

 شوند

40 

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

 خواست به عنوان اعتراض یا داد

42 

: حفظ سکوت در پاسخ به یک سخنران یا رویداد؛  سکوت

 شود اغلب برای انتقال پیام محکومیت اخالقی استفاده می

41 

پشت کردن به یک مخالف در حین  (:54)پشت گرداندن 

توان به شکل انفرادی یا که می ،صحبت یا اجرای وی

 گروهی انجامش داد

43 

 فشار بر افراد 

: فعاالن مقامات را  (31) ورین و مقاماتبازخواست از مام

کنند و به آنها حضور و تعهدشان را نسبت به  میدنبال 

 شوند. موضوع یادآور می

44 

رفت و آمد با پلیس یا سربازان با هدف کاهش  : (33)اخوت 

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

46 

مقام در یک   تمسخر مستقیم یک: ( 32) تمسخر مقامات

 مکان عمومی

45 

 

 

 گری با استفاده از اشیاءهای بیانتاکتیک

 آواز و موسیقی

: کاربرد آوازهایی بدون زبان برای  ( 28)  آوازهای نمادین

 داشتن یک تون خاص در صدا یا فرستادن یک پیام  

49 

استفاده از سوت یا تکنیک سوت زدن سوت زدن )اشپالق(: 

 برای سرو صدا کردن 

52 

تابه به عنوان : ضربه زدن به کاسه و ماهیاسروالزوک

 بخشی از یک راهپیمایی یا رویداد مشابه 

50 

ایجاد سروصدا/ریتم آهنگین که باعث تقویت  درام زدن: 

 شودخوانی/فریاد میآوازخوانی/آهنگ

53 

ی متواتر از بوغ به شکل منظم : استفادهبوغ/هارن زدن

 برای آگاهی دهی/ابالغ ناخوشنودی 

51 

بیان اعتراض یا دادخواست در  : ( 36)ابزارهای موسیقی  

 کنند  اماکن عمومی از طریق ابزارهایی که تولید صدا می

93 

 هنرها و مواد دوبعدی 

: مواد ارتباطی قابل  (8) بنر، پوستر و دیگر وسایل ارتباطی

حمل به شکل متن، نقاشی یا چاپ شده که معموال در اماکن 

آید و برای فرستادن یا تقویت یک عمومی به نمایش در می

 شود  پیام استفاده می

54 

بیان ناخوشنودی :  (18)های نمادین نمایش پرچم و رنگ

سیاسی با به نمایش در آوردن/پوشیدن پرچم یک کشور یا  

های نمادین یک گروه و  ها یا رنگهای نمادین، پرچمرنگ

 غیره

56 

شی بر  : گرافیتی، نقا( 26)  نقاشی به عنوان اعتراض

 و غیره تابلوها 

55 

بیان ناخوشنودی سیاسی با پوشیدن  : ( 19)پوشیدن نمادها  

 های نمادین و غیرهها و رنگسلبا

57 

گری  اده از چراغ برای بیان: استف (24) های نمادینچراغ

ها و های دستی، شمعها، چراغخاموش کردن المپانند )م

 غیره به صورت گروهی( 

58 

ی حمایت/مخالفت  دهندهی که نشانیکرهانمایش استیاستیکر: 

 هستند 

62 

ی مجدد لوگوها برای انتقال یک  تهیه یا استفادهلوگوها:  ها در یک مکان  : نمایش پورتره(25) هانمایش پورتره
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 عمومی اغلب با شب بیداری یا یک رویداد مشابه

59 

 پیام/ثبوت یک نکته 

63 

را به افراد، هایی که انتقاد/تمسخر/توجه : کومیککومیک

 کنند ها یا موضوعات خاص جلب میها، یا شرکتگروه

 ها به نشان حمایت/مخالفت نمایش دکمهها: دکمه

224 

: استفاده از نقاشی بر چهره برای نشان  نقاشی بر چهره

 دادن یا رساندن یک پیام یا یک نکته 

312 

 

 هنرها و مواد سه بعدی 

مایی یا رژه اما در  : مانند یک راهپیتظاهرات توسط خودرو 

-شان را با سرعت پایین میآن شرکت کنندگان وسایل نقلیه 

 رانند 

8 

استفاده از وسایل گریم برای افزودن خالقیت  وسایل گریم: 

 و/یا تاکید بر دلیل یا علت یک اعتراض 

68 

های غذا )یا دیگر مواد کشاورزی( به عنوان  ماندهته

به عنوان  های غذامانده: استفاده از تهاعتراض

 اعتراض/دادخواست

38 

های سنتی مرتبط به موضوع  پوشیدن لباسهای سنتی: لباس

 جهت جلب توجه  

69 

: ارسال یک شیء که نماد خاصی  ( 21)  ارسال اقالم نمادین

 است برای بیان اعتراض 

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

 مسأله

70 

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

 یک مخالف  

66 

تولید مجسمه برای تاکید بر یک مسأله جهت  مجسمه: 

داشت یا تکریم یک شخص مربوط به علت اعتراض بزرگ

یا برای نشان دادن اعتراض نسبت به یک نکته و/یا فریاد  

 برآوردن بر یک مخالف

71 

  ها )نمایش عروسک( برای: استفاده از عروسک عروسک

ارسال یک پیام، تمسخر مخالفان یا انتقاد از یک  

 ی خاص گروه/افراد/مسأله

67 

تغییر شکل وسایل نقلیه وسایل نقلیه، با هنر دو و سه بعدی: 

های سیال )به شمول بالون، هواپیما و غیره( به مکانیزم

 دهیارسال پیام یا آگاهی

72 

 

 اطات الکترونیکگری با استفاده از ابزارهای ارتبهای بیانتاکتیک

 ثبت و توزیع خبرهای مربوط به عدم خشونت

 ی یک رویداد، حادثه یا اعتراض  پخش زنده: پخش زنده 

73 

نشر یک تصویر  های اجتماعی: کارزار تصویری در رسانه

های اجتماعی )مانند تغییر عکس  خاص از طریق رسانه

 پروفایل( 

75 

ی  دهندهنشانویدیوی دیجیتال کوتاه: یک ویدیوی کوتاه که 

 کنند موضوعی است که مردم برای/علیه آن اعتراض می

های دیجیتال حاوی نشر کامل بایگانیها: نشر پایگاه داده

آگاهی دهی به مردم و/یا افزایش   بندی شده برایمواد دسته

 گاهی آ

313 

 گذاری جمعی اطالعات  اشتراک

: نظارت پنهان و مکرر مقامات توسط  خودنظارتی

 ان شهروند

76 

به های دیجیتال:  های به اشتراک گذاری فایلاپلیکیشن

 همتا-به-ها به صورت همتااشتراک گذاری فایل

78 

-: استفاده از نقشه، معموال نقشهگریکنشینقشهها و نقشه

ها یا  های دیجیتال، برای به اشتراک گذاری جمعی داده
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 اطالعات 

77 

 تولید محتویات آنالین دیجیتال 

تولید   :نویسی ویسی/نویسندگی/نظردهی/تویتنوبالگ

محتوای آنالین نوشتاری که به یک موضوع خاص توجه 

کند، و در شرایطی که صحبت از محتوا یا بیان آن  می

 باشد، سودمند خواهد بود  شخصا بسیار خطرناک

80 

ای  استفاده از اشکال رسانههنر ویدیو و صوت دیجیتال: 

هنر دیجیتال، انیمیشن، و   ، عکس هنری،مانند ویدیو، عکس

 ویدیوهای خاموش برای اعتراض/دادخواست 

81 

های دیجیتال که برای انتقاد از  : بازیهای دیجیتالبازی

شود تا یک رفتار یا نهاد  مخالفین و افکارشان استفاده می

 جدید به دست معرفی گرفته شود

314 

 

 اطالعات غلط یا خیالی 

تولید نوعی  : یدیوهای جعلی ها و وها، وبسایتهویتتولید 

از اطالعات جعلی یا غلط که هدفش تمسخر مخالفان و/یا  

 شگفت زده کردن مردم است 

82 

های تولید اسناد یا فورمهای دولتی(: اسناد ساختگی )فورم

 ی مردمیدولتی برای استفاده

: یک مستند که از طنز و تقلید برای  مستندهای ساختگی

 کند استفاده می تمسخر مخالف یا یک مسأله

83 

تولید پول جعلی که بتوان برای مبارزه با  پول جعلی تعمدی:  

 ی مسأله و غیره استفاده کرددربارهفساد و آگاهی دهی 

85 

 کنش جمعی

: استفاده از های اجتماعیرسانه 80گذاریک/ایمیل/بمپیام

های اجتماعی برای ارسال پیام به پیام متنی، ایمیل یا رسانه

 برای یک هدف مشخص  شکل جمعی

ربودن، پست  های اجتماعی بدون خشونت: ربودن در رسانه

-کردن، در معرض قرار دادن و/یا غیرفعال ساختن حساب

 های اجتماعی یک مخالفهای کاربری رسانه

گذاری ک ارسال اطالعات، ریتویت، پست دوباره، اشترا

اطالعات و آگاهی دهی از   ریبه اشتراک گذا :اطالعات

 های ارسال پیام ستمی اجتماعی یا دیگر سیسهارسانه طریق

های استفاده از رسانههای اجتماعی: های" رسانه"چالش

انجام یک کنش به جهت اجتماعی برای فرا خواندن دیگران 

 شکل جمعی 

های  : استفاده از ویژگی هشتگ در رسانهاستفاده از هشتگ

 )#(  اجتماعی برای جلب توجه به یک مسأله یا رویداد

مرور دسته جمعی یک تولید برای یافتن  ربودن مرور تولید: 

 نقاط منفی یا مثبت اثر 

316 

: تغییر  های جستجوی اینترنتیتاثیرگذاری باالی ماشین

 نتایج یک ماشین جستجو برای یک موضوع/شخص خاص 

 

 

 گری با استفاده از زبان انسان های بیانتاکتیک

هنگ به عنوان روشی استفاده از آ(: 37خواندن )آواز 

برای بیان یک دیدگاه خاص یا دور کردن توجه به سخنرانی  

 مخالف  

48 

پخش مواد نوشتاری  (: 9های عدم رضایت ) پخش جزوه

 برای بیان ناخوشنودی یا مخالفت

تغییر یک  ها/ویراست متن موسیقی و غیره: تغییر روایت

که  روایت، آهنگ، متن موجود برای نشان دادن مثالی از این

چگونه اصل یک روایت/آهنگ/متن نادرست، گمراه کننده و  

 یا توهین آمیز بوده است. 

بیان ناخوشنودی یا مخالفت  : ( 10)ها  ها و ژورنالروزنامه

 ها یا دیگر نشرات ها، ژورنالهای روزنامهاز طریق مقاله

103 

البداهه  های آماده یا فیسخنرانی: (1)های عمومی سخنرانیآموزش شرکت کنندگان پیرامون : ( 50)ی تدریس  جلسه
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های  ادن به سخنرانان تا دیدگاهیک موضوع با اجازه د

ی  زمانی یا گستره  بدون محدودیتو گوناگونی را بیان کنند 

د و مخاطبان را تشویق به مشارکت نموضوع به بحث بپرداز

 در طول جنگ ویتنام رایج بود روش د؛ این نکن

92 

-عتراض، حمایت یا غیره ارائه میکه به عنوان مخالفت، ا

 شود   

104 

ها یا شعارهایی که با پاسخ  آوازخوانیتماس و پاسخ: 

 گردد شنوندگان مشخص می

105 

ها و صداها فریاد گروهی آهنگین با تکرار واژهآوازخوانی: 

 با یا بدون یک ملودی

106 

در آسمان یا    نوشتن پیام(: 12نوشتن بر آسمان یا زمین ) 

 د ی دور قابل دید باشفاصلها از زمین ت

94 

های تلفنی برقراری تماستماس تلفنی/راهپیمای تلفنی: 

 فراوان با یک مقام یا شخصیت 

108 

ها یا نمادهای ساده به پیام(: 7شعار، کاریکاتور و نماد ) 

با حرکت دست و پا،  شکل نوشتار، نقاشی، چاپی، نمایشی، 

   ترسیم شده، گفتاری و غیره

95 

ی روشی برای مبارزه  سرودن یا خواندن شعر به مثابهشعر: 

 با خشونت و بلند کردن آواز جمعیت خاموش 

های امضاء شده نامه(: 2های مخالفت یا حمایت )نامه

شان را در برابر یک  ها که موقفتوسط افراد و/یا سازمان

 دارند موضوع بیان می

96 

ی  استفاده از یک گروه بزرگ مردممیکروفون مردمی: 

ی فریاد زدن همان پیام )شبیه برای تقویت یک پیام به واسطه

 تماس و پاسخ(

110 

هایی که نه تنها  بیانیه(: 3ها و نهادها )های سازماناعالمیه

کنند بلکه مرتکب عمل اشتباه را یک دیدگاه را بیان می

 کنند و/یا گویای قصد انجام یک عمل استسرزش می

97 

اد زبان رمزآلود برای پیشگیری ایجزبان رمزگذاری شده: 

 از سانسور

111 

ای برای عموم  بیانیه(: 4های عمومی امضاء شده ) بیانیه

 رسانند ها به امضاء میمردم که افراد و/یا سازمان

98 

د خوردن یا استفاده از زبان  سوگنزبان خشن/متخلفانه: 

برای آمیز برای نشان دادن یک نکته یا اجازه ندادن  نتوهی

 به مخالفان  صحبت

112 

هایی که به بیانیه(: 5های کیفرخواست و قصد )اعالمیه

 کنند جای اظهار محض، یک قصد را بیان می

99 

پاسخ به آزار خیابانی با صدای  : 81مبارزه با آزار خیابانی 

 بلند جهت جلب توجه مردم به آزار جنسی

های نوشتاری با  درخواست(: 6های گروهی )دادخواست

 رساننداص که افراد زیادی آن را به امضاء مییک هدف خ

100 

ی جرایم بزرگ از طریق صحبت دربارهخودافشاگری: 

 افشای شکایات شخصی

319 

هایی که گویای یک  آگهیهای نوشتاری عمومی: آگهی

ی  د یا یک مسألهنکنخدمات هستند، یک پیام را ارسال می

 سازند مشخص را برجسته می

101 

مواد آموزشی نوشتاری که به (:  9شنودی )چاپ ادبیات ناخو

 های مقاومت مدنی ارتباط دارنداستراتژی

346 

 

 

 حذف هایکنش

 اجباری هایکنش  همکاری: عدم

 ندهد(   انجام را کاری کسی چگونه)

 اجتماعی  همکاری عدم
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 ها افراد/سازمان از  پرهیز

  شخص یک با  همکاری و مشارکت رد  (:55)  اجتماعی بایکوت

 اشخاص  از روهیگ یا خاص

113 

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

 دینی 

116 

  از خاصی نوع در  مشارکت  رد  (:56)  گزینشی اجتماعی بایکوت

 اشخاص  گروه یا شخص یک با  پیوند در اجتماعی  رفتار

  تا مشخص دین یک در دینی خدمات  تعلیق (:59)  ممنوعیت

  آید میان به آن در اجتماعی یا سیاسی تغییر که هنگامی

117 

  که هنگامی تا جنسی یرابطه رد :82( 57)  جنسی یرابطه رد

 شوند  برآورده  هاخواسته

115 

 

 نهادها  و  سنتی هایلباس اجتماعی، رویدادهای با همکاری عدم

  یا نکردن برگزار (:60) ورزشی  و  اجتماعی هایفعالیت تعلیق

  اجتماعی هایفعالیت در  شرکت عدم

118 

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

 مشخص  نهادهای در

121 

  خاص انواع  در  حضور عدم   (:61)  اجتماعی  امور بایکوت

   اجتماعی رویدادهای

119 

 

 زدن  هاوعده و هاقول زیر سوگندها: و  هاوعده  انکار

  درس   کالس به نرفتن (:62)  دانشجویی  اعتصاب

 اجتماعی نظام از دوری  و  خودداری

  نه اما منظم، شکل  به خانه  در  ماندن (:65)  خانه در ماندن

   کاری ساعات جریان در همیشه،

124 

-محدودیت دلیل به را فرد نتوان که جایی  به فرار (:68)  پناهگاه

 نمود  حذف اجتماعی یا اخالقی قانونی، دینی، های

  انجام رایب زندانی  کامل رد (: 66)  کامل شخصی همکاری عدم

  تکان حتی  یا  نوشیدن خوردن، غذا شمول  به اقدام گونه هر

 خوردن 

125   

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

  جمعیت

128 

  به و  کشندمی کار از دست  کارگران (:67)  کارگران  "جنگ"

 اند نکرده بیان هنوز را  شانهایخواسته اما روند می خانه

126 

 مکان یک از خودخواسته  مهاجرت (:70)  ی اعتراض حجرت

129 

  یا کار به رفتن  جای به جمعیت از  بزرگی  هایبخش خیالی: شهر

 مانند می خانه در  درس،

320 

 

 

 بایکوت  اقتصادی: همکاری عدم
 کنندگان  مصرف اقدامات

  خاص  اقالم برخی کننده مصرف (:71)  کنندگان مصرف بایکوت

 خرد نمی را اقالم از گروهی یا

301 

  اعتراض برای زمین یا ساختمان یک یاجاره  رد  (:75)  اجاره رد

 آن  صاحب یا مالک به نسبت

134 

  مصرف از استفاده رد (:72)   شده بایکوت اجناس مصرف عدم

 است  خریدهمی  قبال فرد  که شده  بایکوت اجناس

131 

  را ملت یک تمام که بایکوتی (:76)  کنندگان مصرف ملی بایکوت

 د ن شومی تولید کشور آن در که محصوالتی نیز و گیردمی بر در

135 

  دنیوی هایلذت از کشیدن دست (:73)  اقتصادی  ریاضت سیاست

 بایکوت یک عنوان به یا نمادین دالیل به یا

132 

  اجناس/خدمات بایکوت (: 77)  کنندگان مصرف المللیبین بایکوت

 کشور  چندین طرف  از کشور یک

136 
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 زمین/خانه  یک مالک یاجاره پرداختنن  (:74)  اجاره پرداخت رد

133 

  واحد از خاصی شکل نکردن  مصرف برای تالش سکه:  احتکار 

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

321 

 کنندگان  تولید و کارگران اقدامات

  یا فروش از دست ،تولیدکنندگان (:79)  تولیدکنندگان بایکوت

 دارندبرمی شانتولیدات  یارائه

137 

  ابزارهایی یا تامینات از استفاده کارگران (: 78)  کارگران بایکوت

 کنند می نفی ،اندشده  تولید خاص شرایط  تحت که را

 ها()واسطه کارانکمیسیون اقدامات

  و انتقال هاواسطه (:80) ها واسطه و  کنندگانعرضه  بایکوت

 کنند می نفی را خاص محصول یک پردازش

138 

 

 مسووالن  و  مالکان داماتاق

  یارائه  یا خرید فروش، فروشانخرده  (:81)  بازرگانان بایکوت

 کنندمی نفی را خاص جنس یک

139 

  خدمات  یارائه و تولید سازمان  (:84)  صنعتی همکاری رد

  کندمی نفی مخالف برای را اقتصادی/تخنیکی

142 

  کرایه به از  ملک یک مالک رد  (: 82)  ملک فروش یا اجاره رد

 خاص  هایگروه یا اشخاص  به ملک فروش  یا دادن

140 

 فروشانخرده  یا تاجران (:85)  تاجران عمومی" "اعتراض

 بندندمی اقتصادی گردش  انسداد یا رکود برای را شانهایتجارت

143 

  بنددمی را کار محیط موقتا کارفرما (:83)  کارخانه کردن تعطیل

 بیاورد فشار کارمندان باالی تا

311 

 

 مالی  منابع دارندگان اقدامات

 مالی همکاری به دادن پایان بانکی: هایسپرده برداشت

144 

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

147 

  پول  نپرداختن (:87)  هاارزیابی و  هابدهی ها،هزینه پرداخت رد

 دادخواست  یا اعتراض عنوان به دیگران و  دولت نهاد، یک به

145 

  مالیه )مانند دولت به هاهزینه پرداخت رد  معموال (:90)  درآمد  رد

 مجوز(  یهزینه یا

148 

 بدهی پرداخت عدم  (:88)  سود یا هابدهی پرداخت رد

146 

  قابل آنها عملکرد که هاییشرکت سازمانی تفکیک :ستانیواپس 

   است اعتراض

323 

 ها دولت اقدامات

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

  کندمی تحریم مرزهایش

150 

  یک خرید  یاجازه دولت  (:95)  المللیبین خریداران تحریم

 دهد نمی کشور یک  از را محصول

152 

 یا هاشرکت با تجارت از ممانعت (:93)  تاجران کردن لیستبلک 

   خاص افراد

150 

-بین وشندگانفر تحریم از ترکیبی (:96)  المللیبین تجارت تحریم

 المللیبین خریداران تحریم و المللی

153 

  یک فروش یاجازه  دولت (:94(  المللیبین فروشندگان  تحریم

  دهدنمی را خاص  کشور یک به محصول

151 

 

 

 اعتصابات  اقتصادی: همکاری عدم

 نمادین  اعتصابات

  جای )به مشخص مدت به اعتصاب (:97)  اعتراضی اعتصاب

 بیانیه  یک یارائه هدف  با ص(خا  هدف یک به نیل

154  

  و  کوتاه اعتصابات (:98)  آسا(برق )اعتصاب سریع رویپیاده

 غیرقانونی بیشتر رسمی اعتصابات که هنگامی نشده ریزیبرنامه

 باشند می عملی غیر یا

155 

 کشاورزی  اعتصابات

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

 کنند می رد

 کارگران طرف از اعتصاب (:100)  زمین کارگران اعتصاب

 کشاورزی 
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  و  هابرده  رد (:101)  رساطاقت کارهای انجام از خودداری

 کار  به اجباری کارگران

  یک اعضای طرف  از اعتصاب (: 104)  ایحرفه اعتصاب

   خاص  یحرفه

161 

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

591 

  شامل  که ایالت سطح  در اعتصاب یک ایالت: سطح در اعتصابات

 است.  غیره و باز هایمغازه کار، سر  به رفتن مدرسه، به رفتن رد

324   

  که پیشه  یک عین کارگران اعتصاب (:103)  ورانپیشه  اعتصاب

 شود می کشیده میان به نیز آن یاتحادیه پای معموال

160 

 

 عمومی   صنعتی اعتصابات

  در شرکت یک کارمندان تمام (:105)  تشکیالتی  تصاباع

 کنند می اشتراک اعتصاب

162 

  به مسأله یک که هاییاتحادیه (:107)  همدردی برای اعتصاب

 زنندمی اعتصاب به  دست همبستگی برای نیز ندارد ارتباط آنها

164 

  خاص صنعت یا محل یک  کارگران تمام :( 106)  صنعتی اعتصاب

   کنندیم شرکت اعتصاب در

163 

 

 محدود  اعتصابات

  تعداد  آن در که یافتهسازمان  اعتصاب :(108)  مفصل اعتصاب

  کشند،می کار از  دست مشخص  زمان   یک در که کارگرانی

 یابد می افزایش

165 

  کارگران از بزرگی شمار (:112)  زدن"  مریضی به را  "خود

  اندشده مریض کنندمی وانمود

169 

  یک علیه  زمان  یک در  هااتحادیه (:091)  هااتحادیه اعتراض

 کنند می اعتراض شرکت

166 

 کارمندان  یگسترده استعفای (:113)  استعفاء  با اعتراض

170 

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

 کارفرما  گرفتن

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

 کنند می رد را  (خاص  روزهای در یا کار

171 

  دقیق  پیگیری  (:111) کار قانون در  تغییر  خواهان اعتصاب

  پایین جهت اضافی تالش بدون کار یک مقررات و  قوانین یهمه

 کار  موثریت آوردن

168 

  را  خاص  وظایف انجام کارگران (:115)  گزینشی اعتصاب

 کنندمی رد سیاسی یا اخالقی تردیدهای دلیل به معموال

172 

 صنعت   چندین صاباعت

  صنعت چندین ناگهان که اعتصابی (:116)  یافته تعمیم اعتصاب

 شوند نمی  وارد آن  در  کارگران اکثر اما دهندمی  انجام

168 

  و  هاحرفه کارگران که اعتصابی (:117)  عمومی اعتصاب

  اقتصادی رکود یک تا دهندمی  انجام منطقه  یک در مختلف صنایع

 آید  میان به

174 

 اقتصادی  تعطیلی و  اعتصابات  از ترکیبی

  فعالیت از داوطلبانه  پرهیز (:118)  سرتاسری عمومی اعتصاب

 نمادین  ژست یک یمثابه  به طوالنی مدت به اقتصادی

175 

  عمومی اعتصاب و عمومی  اعتصاب اقتصادی: موقت تعطیلی

  تاجران

176 

 

 اقتصادی  همکاری عدم

 مشروعیت  نفی

  رسمیت   به نفی (: 120) سیاسی  داتحا گیریبازپس یا خودداری

 وی  دستورهای  کردن دنبال  یا مقام یک اعتبار  شناختن

177 

  مقاومت  تشویق برای های سخنرانی  و چاپی متون انتشار 

  سرکشی و پردازندمی مقام یک نکوهش به که هاییمتن (:122)

 کنند می ترویج را

  یا رهبر  یک از حمایت مردم عموم  (:121)  عمومی حمایت نفی

 کنند می نفی دولتی یهرهچ
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 دولت   با شهروندان همکاری عدم

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

   دولت   قضایی

180 

 با همکاری یا تعامل نفی دولت: حمایت  تحت هایسازمان بایکوت

 دارند همکاری دولت با که نهادهایی

185 

  معموال انتخابات،  کی در مشارکت رد  (:124)  انتخابات بایکوت

 اپوزیسیون   سوی از

181 

  یا اطالعات یارائه  نفی قانون: حاکمیت نهادهای با  همکاری نفی

 قانون  حاکمیت  مشابه هایمکانیزم یا ارتش پلیس، به کمک

186 

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

   دولتی

182 

 یا جاییجابه  (:130)  شخصی  نماهایمکان و  عالیم جایی جابه

 تغییر هدف به اما کنندمی کمک مسیریابی به که عالیمی تغییر

 مقامات برای تاخیر ایجاد یا مسیر

187 

  نفی (: 125)  نهادها سایر و  دولتی نهادهای ها،ریاست  بایکوت

 مشابه  سازمان یا دولتی  نهاد  یک با همکاری یا تعامل

183 

 شناختن  رسمیت به فین  (: 131)  انتصابی مقامات پذیرش نفی

  به  تالش که وقتی در همکاری عدم  به دادن پاسخ و مقام یک قدرت

   د.دار شانوظایف انجام

188 

   یگسترده خروج (:127)  دولتی آموزشی نهادهای از خروج

   دولتی مدارس به رفتن  از فرد یک فرزندان

184 

  قبول از خودداری (:132)  موجود نهادهای انحالل خودداری

  سازمان یا  نهاد یک انحالل برای دولتی اوامر

189 

  میلیبی با  برداریفرمان (:133)  تاخیر با کار و تمایل  عدم  ابراز

 کار  روند در  تاخیر برای آهسته یا

190 

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

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

194 

  هنگامی نافرمانی (: 134) مستقیم نظارت نبود زمان در مانینافر

 ندارد   حضور آمر یا  مقام هیچ که

191 

 مکان یک ترک نفی و  تحصن (:138)  تحصن

195 

  و  قوانین از  پیروی از همگانی نفی (:135)  همگانی نافرمانی

   نباشد واضح  و آشکار که شکلی به مقررات

192 

  نوعی (:139)  تبعید و اجباری  خدمت هنگام به همکاری عدم

  خدمت برای شدن حاضر یا نویسی نام نفی – آگاهانه اعتراض

 آن.  رد یا اجباری

  است قانون با  همخوان ظاهرا که  اقدامی (:136)  پنهان نافرمانی

 نیست  چنین این واقع در اما

193 

  غیر  جعلی هایهویت از  استفاده و  کردن فرار  شدن، مخفی

  برای شخص هویت کردن پنهان ای  کردن فرار (:140)  قانونی

 دولت  سیاست یک به اعتراض یا قانونی پیگرد از فرار

197 

 دولت   کارمندان اقدامات

  روند  در مشارکت دولت یمقننه یقوه اعضای قانونی: انسداد

  به رسیدن در  تاخیر با )مثال اعتراض  عنوان  به را گزاریقانون 

 کنند می نفی نصاب( حد

122 

  کارگزاران یا  عناصر با همکاری عدم  و هانهآگا  کارایی عدم

  مشابه نهادهای یا پلیس از اندک برداریفرمان  (:147)  اجرایی

   قانون حاکمیت

  دولتی  هایهدف تحقق به کمک مورد در  ینشگزی خودداری

 مشخص  اوامر انجام از دولت کارمندان نفی (:142)

198 

  توسط رناآشکا و  آشکار برداریفرمان (:148)  شورش و  تمرد

 قانون  حاکمیت ماموران

204 

  (:143)  اطالعات انتقال و  دهیفرمان  خطوط کردن مسدود

   ارتباطات و دهیفرمان  خطوط در  آگاهانه یمداخله

199 

  سایر با همکاری و حمایت  توقف ادارات:  میان همکاری عدم

 دولتی هایها/نهادها/ریاستوزارت

205 

  موثر غیر  کار (: 144)  کارها  در  مانع ایجاد و  انداختن تعویق به

 دولتی   کارهای در تاخیر برای

  از امتناع (:145) عمومی اجرایی و  اداری همکاری عدم

  از تازگی به که کسی معموال آن در که رژیم، یک با همکاری

  رسیده  قدرت به دولت کارمندان  اکثریت توسط و  نامشروع هایراه

 است 

201 

  سایر و  هاستانداد قضات،  (:146)  قضایی همکاری عدم

 ورزند می امتناع  اوامرشان  انجام از قضایی  نهادهای کارمندان
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 داخلی   دولت  اقدام

  که قوانینی تصویب (:149) قانونی شبه تاخیرهای و  رفتن  طفره

  آن با  مستقیما  اما  شوند،می دولتی باالتر مقامات دستورات مانع

 ندارند  تضاد قوانین 

206   

  دولتی نهادهای (:150)  دولتی   شکلمت واحدهای  با هکاری عدم

 برندنمی فرمان مرکزی مقامات از محلی

207 

  

 

 المللی بین سطح در  دولتی اقدامات

  سیاسی هاینمایندگانی سایر و  دیپلماتیک   کادر در  تغییرات  آوردن

 برای دیپلماتیک کارمندان/تشکیالت تغییر (:151)  اقتصادی و

   خارجی   دولت اقدامات یا های سیاست با مخالفت دادن نشان

208 

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

  دیگر

211 

 

  (:152)  دیپلماتیک رخدادهای  و اقدامات  لغو  و انداختن تاخیر

  یک با مخالفت دادن نشان برای شده  ریزیبرنامه رویدادهای لغو

   خارجی  دولت

209 

  گروه یک ترک (:155)  لیالملبین هایسازمان در  عضویت  لغو

   المللیبین

212 

  یتسمر به از امتناع (:153)   دیپلماتیک شناسایی از خودداری

 کشور یک دولت مشروعیت شناختن

210 

  دعوت رد (:156)  المللی بین  نهادهای در عضویت از خودداری

 المللیبین گروه یک به پیوستن به

213 

  یک اخراج  (:157)  المللیبین هایسازمان  از عضو  یک اخراج

 المللیبین سازمان یک از دولت

214 

 

 

 مثبت  اقدامات  پرهیز:

 ندهد(  انجام را  کاری فرد )چگونه

  که اقدامی کنند،می متوقف را اقدام یک موقتا معترضان تعلیق:

 شود می انجام مخالف  به دادن پاداش برای معموال

215 

  طور به تهدیدآمیز اقدامی با شده: ریزیبرنامه اقدام از فعال پرهیز

 شود می انجام مخالفان به دادن پاداش  برای معمول

217 

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

  شودمی  انجام مخالف به پاداش برای

216 

 

 

 

 ارتکاب  اقدامات

 دهد(می  انجام را  کاری فرد )چگونه

 گرانه اخالل ارتکاب

 روانی  یمداخله

  عمومی  مکان یک در  لباس درآوردن  (:22)  برهنگی  با اعتراض

   سیاسی  و/یا  دینی ناخوشنودی بیان برای

30 

 با معنوی آمادگی با همراه روزه ج(: 159)  ساتیاگراها یروزه

 مخالف  تغییر هدف

221 

  به عمومی   جنسی فعالیت  یک  در  مشارکت جنسی: اعتراض

 اعتراض  عنوان

37 

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

 مقصران

222 

  دیگران  برابر در  پردهبی  و شخصی نظر  ابراز و گفتن  سخن

  )سرما، دشوار محیطی شرایط در  شخصی  نظر ابراز (:158)

-درخواست  به تن  تا مخالفان بر آوردن   فشار برای غیره(  و  گرما

   بدهند شهروندان های

218 

  عنوان به ودخ بدن به رساندن  آسیب بدن(: )هنر خودزنی

-مناقشه بسیار که خشونت عدم روش  یک اعتراض/دادخواست؛

 است برانگیز

223 
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  آوردن برای گرفتن  روزه  الف(: 159)  اخالقی فشار برای روزه

 مخالف  بر اخالقی فشار

219 

  یک در حد  از بیش ترافیک ایجاد :83شده  توزیع  سرویس  انکار

 آن  به ترسیدس برای فراوان  هایدرخواست فرستادن با وبسایت

225 

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

220 

 به کنندگان شرکت آن در که اعتصابی نوبتی: غذای اعتصاب

 کنند  ترطوالنی را  روزه مدت تا گیرندمی روزه نوبت

300 

 فیزیکی  یمداخله

  به ورود  برای عمومی نقل  و  حمل از پیشگیری چسباندن: 

 اشیاء  به چسبیدن محکم یقطر از هاساختمان

79 

  یک در مرگ به مردم از گروهی کردن وانمودن مرگ: نمایش

 ها،سیاست پیامدهای دادن نشان برای اغلب که عمومی؛ فضای

 رود می کار به مخالفان ویرانگر هایکنش یا باورها

229 

  ممانعت ایجاد جهت مکان یک در  تنسنش (:162)  نشسته تحصن

  فعالیت  انجام در  معموال  که فضا،  هب بیشتر دسترسی برای

   کرد خواهد اخالل  روزمره

226 

  و اقالم از انسانی حصار در کنندگانشرکت  گونه:کتاب موانع

  یک رساندن و/یا سپر عنوان به  کتاب شکل به شده  ساخته اجناس

 کنندمی استفاده پیام

230 

  برای  ممانعت ایجاد خشونت: بدون  ارتباطات  کردن مسدود

 کنند  استفاده ارتباطی هایدستگاه  فناوری از بتوانند تا مخالفان

227 

  هایراه بستن برای کشتی از استفاده کشتی: توسط ممانعت

 هاکشتی دیگر راه یا ورودی

231 

  دوربین  یپایه سه  مانند پایه سه بزرگ دستگاه   یک پایه:  سه

 ورود  از  ممانعت و  حصار ایجاد برای

228 

-می جمع کارزار دهندگان ازمانس (:166)  متحرک گردهمایی

 باشند می حرکت حال در اما شوند

232 

  بر نشستن  یا درخت یتنه به  خود بستن درخت:  روی  نشستن

 اعتراض/دادخواست  نشان به  درخت  روی

 خشونت  بدون ابزار یمثابه به  غذا از استفاده غذا: کردن پرتاب

234 

  یشده درصا   اسناد یهدفمندانه  تخریب دولتی: اسناد تخریب

 اعتراض  از شکلی یمثابه به دولتی

327 

 

  روش  یک که عمومی؛ امالک تخریب  عمومی:  امالک تخریب

 است  خشونت عدم برانگیزمناقشه بسیار

235 

  حمل وسایل  از استفاده  (:169آمیز) خشونت  غیر  هوایی حمالت

  آموزشی هایجزوه یا اجناس انداختن برای برای هوایی نقل و

 مهم 

236 

-پیام گذاشتن پوشش یا حذف عمومی:  امالک/هنر گذاشتن پوشش

  یا هاپیام مردم عموم دیگر اینکه برای مخالفان نمادهای یا ها

 نبینند  را مخالفان نمادهای

329 

  قابل غیر برای اجسام دیگر یا بدن  از  استفاده انسدادی: تظاهرات

 دیگر   تظاهرات یک ساختن  دید

237 

  بزرگ، نقلیه وسایل  از تفادهاس نقلیه: وسایل  توسط معبر سد

 معبر  سد برای موارد سایر  و شخصی  خودروهای تراکتور،

330   

  خویش  بدن دادن قرار  (:171) شی یا  شخص میان بدن دادن  قرار

  و سرباز/پلیس  یک  بین یا وی،   فعالیت یا هدف و  شخص میان

   نقلیه. وسیله  مسیر در  خود  دادن  قرار یا کننده، تظاهرات یک

238 

  اعتراض و تنظیم برای شدن دلقک  تمرین شامل رشی:شو دلقک

 سیاسی نافرمانی یا

331 

  یک کییفیز  کردن مسدود (:172)  آمیز خشونت غیر کارشکنی

  از پیشگیری  برای بزرگ کافی یاندازه به  مانع یک ایجاد فضا،

   افراد  آمد و  رفت

239 

  فادهاست  با معموال پل، یکناره از شدن آویزان ها:پل  از بودن معلق

 ریسمان از

332 

  برای  شدن باد قابلیت دارای  مواد از استفاده باد:  قابل مواد

  یک برای تعاملی عنصر  یک افزودن و/یا  ممانعت انسداد،

 اعتراض 

240 

  یا انسداد تاخیر، برای که فیزیکی  هایکمپ اعتراضی: کمپ

  شوندمی پا بر مخالف طرف اعتراض بر تمرکز از پیشگیری

 دید مانع شودمی پا بر مخالف طرف  اعتراض مقابل در )کمپ

   گردد(.می مخالف طرف اعتراض
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333 

  به دیگر  کسی همراه متشخص، بالقوه فرد، یک داخلی: همراهی

   باشد آسیب معرض در ممکن که رودمی  مکانی

259 

  ثالث شخص یک فیزیکی حضور همبستگی: نشان به همراهی

 دهد می کاهش ار پذیرآسیب اجتماع/فرد به خشونت احتمال

334 

  قفل زنجیر، بند،دست از  استفاده خود/دیگری: کشیدن  زنجیر به

  در  که دیگر شی/فرد یک به فرد یک بستن  برای غیره  و دوچرخه

 است   مهم اعتراض هنگام

325 

  جلوگیری  عمومی: نقل   و حمل  وسایل حرکت یا پرواز از ممانعت

 عمومی  نقل و  حمل وسایل دیگر یا هواپیما آمدن در حرکت به از

335 

 اجتماعی  یمداخله

  یاستفاده (:175)  امکانات  و  تجهیزات از حد  از بیش  استفاده

  منجر که تجهیزات یا  ساختمان  یک ظرفیت حد از بیش و  آگاهانه

 گردد  آن کار در  توقف یا افتادگی کار از به

241 

  اجتماعی و  سیاسی مسائل ی درباره  فعال نظر اظهار و  صحبت

 رویداد یا گردهمایی یک در کارزار دهندگان انسازم (:177)

  به طوالنی  مدت به و دارند بیان را مسأله یک تا کنندمی اخالل

   بپردازند صحبت

243 

  وقت کاری انجام برای  کنندگان/مشتریان مصرف  (:176)  تعلل

   بکاهند  عمل  موثریت از تا  کنندمی سپری را معمول از بیش

242 

  تاخیر یا تعلل ایجاد مانند پارلمان/سنا: کار  در تاخیر  یا تعلل  ایجاد

  ایجاد هدف با مدت طوالنی  )سخنرانی است سناتور یک برای

 عمومی  یحوزه در اما – گزاری قانون  روند در تعلل و تاخیر

244 

 مخالف  طرف گردهمایی/رویداد به پنهانی نفوذ و  ورود  نفوذ:

245 

  شدن شناخته  رسمیت به دنبال به که یتئاتر دید: قابل غیر  تئاتر

-می اجرا همگان یدیده برابر در واقعیت عنوان به بلکه نیست،

 شود 

254 

  فعاالن  آن در که تئاتر یاخاللگرانه شکل  (:178)  چریکی تئاتر

 آورند می در  شگفتی به را  بینندگان و مخاطبان

246 

-می مخاطب از که سیاسی تئاتر نحوی به  :گزاریقانون  تئاتر

  اجرای در که احتمالی قوانین یا سیاست یک یدرباره خواهد

 ند ک ارائه راهکارهایی یا پیشنهادها  ،است هگردید بیان نمایش

255 

  فرد آن  در  که چریکی نمایش از  شکلی انتخابات:  چریکی نمایش

 کند می دولتی  پست  یک نامزد را خود اجتماعی طنز یک  عنوان به

247 

  ایرسانه یویداد/شبکه ر کردن خراب یا برانداختن ربایی:رسانه

 خود   یبرنامه سود به مقابل طرف

256 

  از اما  کندمی توجه مسأله یک به که نمایشی  گفتگویی: نمایش

  اصالحاتی و  کند شرکت نمایش اجرای در  خود خواهدمی مخاطب

 بیاورد  آن در

248 

  منحصر شکلی  به صحبت یا رویداد  یک در اخالل خالقانه: اخالل

  بفرد

257 

  کنندگان  شرکت اما است پایگاه در تئاتر مانند  تصویری: تئاتر

 هستند  شده  ثبت واقعیت  از تصویری که گویی اند،ایستاده همچنان

249 

  کردن عمل برای هارسانه از استفاده (: 180)  بدیل ارتباطات نظام

  رادیوهای )مانند صداییتک ارتباطات  یا اصلی جریان از بیرون

  زمینی( زیر

258 

  به جدید معنای دادن  و هنری  مشهور اثر یک اصالح ی:برانداز

   باشد داشته  همخوانی گرکنش پیام با که آن

250 

  تا دهدمی قرار موقعیتی در را خود گروه یک محافظتی: حضور

 دهد کاهش را  دیگر شخص یک به آسیب خطر

260 

  پاسخ تصریح برای نشده تایید اطالعات پخش شایعات: پخش

   همسأل یک به عمومی

251 

  دخیل غیر ثالث شخص عنوان  به کردن عمل ثالث:  شخص  شاهد

 خاص  رویدادهای دادن گزارش  احتماال و مشاهده طریق  از

261 

  که دروغین  خبری داستن یک   پراکنده و  نوشتن دروغ: پخش

 است  مردم به آن باوراندن هدفش

252 

  با شخص یک برای  صحبت  یزمینه ساختن دشوار بلند:  فریاد

 متواتر  شکل به بلندتر مراتب به صدای یک از استفاده

336 

  معموال آن در  که واقعیِ  نیت/باورهای افشای هویت: اصالح

  شکل به و  عموم برابر در افشا این است؛  ددمنش مخالف  طرف

 است  نمایشی
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253 

 اقتصادی  یمداخله

  حالت از  شدیدتر  کارگران و  معترضان (: 181)  معکوس اعتصاب

  کار به کنند، کار نیست قرار که  هنگامی در  یا کنندمی کار عادی

   دهندمی  ادامه شان کردن 

263 

  جعلی  پول توزیع (:185)  سیاسی هایانگیزه با  تقلب  و جعل

 اقتصادی  آشفتگی برای

265   

  کار از دست کارگران (:182)  کار( محل )در نشسته اعتصاب

  وردهبرآ شانهایدرخواست که  هنگامی تا را  کار محل  و  کشندمی

 کنند نمی ترک  نشود،

264 

  خرید (:186)  اقتصادی  معامالت کردن محدود و  پیشگیری

  مخالف  طرف دسترسی از پیشگیری برای خاص  اجناس یآگاهانه

 اجناس  آن به

266 

  به مخالف دسترسی  یممانعت/مصادره (: 187)  هادارایی  تصرف

  یا  اختراع ثبت چاپ/حق حق  سود، پرداخت  بانکی، هایحساب

   مشابه هایایی دار

267 

  اخالقی غیر و/یا قانونی غیر هایتمرین افراد  تجاری: افشاگری

  کنندمی نشر علنا را غیره و هاشرکت ها،تجارت ها،بانک

337 

  برای بازار از کمتر بهای به  کاالیی  فروش (: 188)  دامپینگ

 حریف  یا  رقیب بر فشار

268 

  زمین فروش از  پیشگیری زمین: حراج در  اخالل

337 

 سیاسی  یمداخله

  و  کنش )ناهمخوانی  سیاسی اقتصادی، اجتماعی،  – افشاگری

  شهرت  به آسیب باعث که اطالعات علنی تغییر یا  افشا  رفتار(:

 شود می فرد

269 

  عمدی، کردن پا زیر (:196)  قوانین برابر در مدنی نافرمانی

  نگاه از که مقرراتی و احکام قوانین، آمیزمسالمت و آشکار

 مجازات  پذیرش و هستند؛ خنثی خالقیا

273 

  موجود  اداری  هایسازمان  ظرفیت و  توان از بیش  یاستفاده

  یا  مرتبط ممکن )که حد  از بیش  اطالعات یارائه (:193)

  پیشرفت کاهش منظور به اداری هایسیستم برای باشد( نامرتبط

  جامان دیجیتال   شکل به را  کار این توانمی امروزه فعلی؛ کارایی و

 ( DDoS حمالت )مثال،  داد

270 

  رفتارهای تداوم معترضان  (:197)  همکاری بدون  کار انجام

   گزینندبرمی را قبلی مراتب اداره/سلسله

274 

  قانونی، شکل به قانونی  یقضیه  یک ترتیب چریکی: قانونی کار

  پنهانی روش یک به معموال

275 

  یک هویت عمومی  افشای (:194)  مخفی عوامل  هویت افشای

   کند دشوار برایش را کار یادامه که مخفی مامور

271 

  کند یا متوقف :گزاریقانون  مقننه/شورای یپارلمان/قوه در  اخالل

 یا قانونی غیر ابزارهای از استفاده با گزاریقانون  روند کردن

  و خواند  آواز زدن، فریاد طریق   از اغلب اخالل قانونی؛ فوق

 تد افمی اتفاق دادن شعار

339 

  برای  خودخواسته تالش (:195)  شدن  زندانی برای تالش

 شدن  زندان  و دستگیری

340 

  یا عجیب سیاسی مخالفان ایجاد طنزآمیز: سیاسی نامزدان/احزاب

 به آنها کشاندن یا اصلی نامزدهای کردن منحرف برای طنزآمیز

 متمرکز  دیدگاه یک سمت

272 

 

 ترجیحی  سیاسی/اقدامات یمداخله

 کند( می ایجاد  یا  سازدمی را چیزی کسی )چگونه

 شکل به یا نمادین کامال انتخابات یک (:17)  ظاهری انتخابات

 اعتراض یا آموزش هدف با عمومی یا خصوصی

276 

  پس که اجتماعی هنجارهای از سرپیچی  (:63)  اجتماعی نافرمانی

 شود می تبدیل الگو یک به قانونی نقض بدون اما مدنی نافرمانی از

277 

  جدید دولت  تاسیس (:198)  موازی دولت و  دوگانه  حاکمیت

   سازمانی تشکیالت و سیاسی نهادهای با همراه

278 

  طریق از متهم آن در که هاییدادگاه (:160)  معکوس دادگاه

  یا قانون گیرد،می عهده بر  را دادستان نقش بدن زبان و کلمات

 کشدمی محاکمه به را نظر مورد  سیاست

280 

  باز و آزاد  نقض "نامشروع":  قوانین برابر در مدنی نینافرما

  ناعادالنه قوانین

279 

  که غیرقانونی مصادرات و هابازرسی  شهروندان:  توسط تفتیش

  دهندمی انجام شهروندان

241 
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 اقتصادی اقدامات

  آنها در اغلب تجارتی، یگرانهاخالل  مناطق سیاه: بازارهای

 گیردیم  صورت قانونی غیر اجناس فروش

107 

  که  را هاییتجارت فعاالن  (:189)  "بایکوت" ایسلیقه پشتیبانی 

-می جایزه و  پیشرفت دارد، همخوانی کارزارشان اصلی اصول با

 دهند 

286 

   خاص  پولی واحد یک انکار (:91)  دولتی  پول  انکار

281 

-توافق یک تحت هاتجارت برای فعاالن مشروط: مطلوب هایوام

  و هاشرو تجارت، آن اساس بر که اینامهتوافق ،دهندمی وام نامه

 دارند  همخوانی فعاالن کارزار  با که شد دخواه ترویج را هاییایده

302 

  برای قانونی غیر و بدیل هایشبکه ایجاد (: 190)  بدیل بازارهای

   خدمات  و اجناس فروش یا خرید

282 

  نمایش بدل در پول دادن نمایش:  هر ازای به معکوس پرداخت

 غیره( و  کوتاه ویدیوی مستند، یک )نمایش

305 

  جدید  اقتصادی نهادهای ایجاد (:192)  اقتصادی بدیل نهادهای

  برای که تولیدکنندگان( یا کنندگان مصرف هایتعاونی )مانند

 دن رو می کار به قدرت/نفوذ از استفاده

283 

  را ورشکسته یا متروکه شخصی امالک معترضان مالکیت: سلب

 کنند می مصادره خودشان یادهاستف برای

342 

 گرفتن نادیده چاپ: حق دارای  مواد توزیع/چاپ  حق گرفتننادیده

 چاپ  حق   دارای  متون/مطالب توزیع یا ارسال و  چاپ  حق قوانین

284 

  مثبت دالیل به اختراع ثبت قوانین  نقض اختراع: ثبت هایبدیل

 زندگی(  ی دهنده نجات داروهای )مثال،

343 

 زمین  خشونت بدون تصرف (:183)  زمین  خشونت بدون تصرف

  یا زمین مالکیت دارند انتظار  کارزار دهندگان سازمان آن در که

 آنها به شانمدنی مبارزه در شدن برنده هنگام در تسهیالت یک

 یابد  انتقال

285 

 معیارها و  اصول از  ایمجموعه مسووالنه: اجتماعی  معیارهای

  طریق  از است؛ کرده تاسیس یمدن  یجامعه   که هاییشرکت برای

 سهامداران تصامیم و گزاریقانون بایکوت،

344 

 فیزیکی  اقدامات

  که جاهایی در یا ممنوعه مناطق در درخت کشت درخت: کشت

 شود نمی کشت

60 

  به ممنوعه یمنطقه یک به ورود (:170)  خشونت بدون یحمله

   نظر مورد زمین بر  دولت کنترل علیه اعتراض منظور

828 

  عمومی یحوزه یا خیابان یک کردن مسدود  و  ادعا زاد:آ مناطق

 حرکات  دیگر یا نمایش اجرای برای

262 

  پس منطقه  یک در  ماتدااق یادامه (:173)  خشونت بدون تصرف

 خشونت  بدون یحمله  یک از

289 

  انجام برای ممانعت ایجاد  و ایستادن (:163)  ایستاده تحصن

 مانع یا گرددنمی ارائه خدمات  فرد  برای که مکانی در فعالیت

   شودمی وی ورود

290 

-می پیاده ایمنطقه تا معترضان (:168)  خشونت بدون حمالت

 کیست از مکان آن مالکیت  حقیقتا کنندمی اعالم و روند

  در اجباری تفکیک از نافرمانی  (:164)  سواره شکل به اعتراض

  جنبش  در نآ از استفاده نوع مشهورترین عمومی؛ نقل و حمل

 شده دیده امریکا مدنی حقوق   جنبش جریان  در آزادی" "سواران

 است 

291 

-بین موانع از برداریفرمان انکار (:184)  تحریم از سرپیچی

   شده. تحریم مکان یک برای تامینات سایر یا غذا دادن و المللی

297 

 اماکن در رمانتیک و آمیزمحبت  هاینمایش از استفاده  بوسه:

 اعتراض عنوان به عمومی

299 

  عمومی آب به دسترسی  از که کسانی (:165)  رفتن آب در

 بیشتر روش این از کنند.می پیدا دسترسی آن به ولی هستند مستنثی

 شود می استفاده جداسازی با مبارزه برای

292 

  خالی  و سواران  دوچرخه یگسترده اعتراضات :سواری دوچرخه

 توری مو نقلیه وسایل از هاخیابان کردن

345 

 

 اجتماعی  اقدامات

 نمادهای یا اشیا کاربرد یا خالقانه یاستفاده  (:29)  نمادین  احیای

 غیره(  و عمومی هایزمین در باغ یک )کشت حال  مناسب

 زنان شوند:می دینی رهبران  به  تبدیل رسمی یاجازه بدون  زنان

  بر مسوولیت این برای صریح  یاجازه بدون را کلیساها رهبری
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 گیرند می هدهع 39

301 

  جدید نهادهای ایجاد (: 174)  اجتماعی جدید الگوهای  ایجاد

 نشده  ریزیبرنامه و  شده  ریزیبرنامه شکل به اجتماعی

287 

 توزیع بدیل: هایاپلیکیشن و  هافیلترشکن یگسترده انتشار 

  یا هادولت سانسور از دهدمی اجازه مردم به که اینترنتی ابزارهای

   گیرد. صورت خودداری مردمی تنگرف نظارت تحت

302 

  به خصوصی یا عمومی فضای یک در نیایش (: 167)  نیایش

 کلیساها در جمله  از بازدارنده روشی

293 

  از یابود یا شودمی بزرگ همچنان که یادبودی  زنده: یادبودهای

  اندزنده هنوز که کسانی

318 

  یا خیابانی تابلوهای بازبینی/حذف  (:27)  جدید هاینام و تابلوها 

 جدید  تابلوهای نصب

294   

  باشند  شده انجام دولت تایید بدون که هاییازدواج ازدواج: شمولیت

 نژاد دین، دو از که کسانی ازدواج گرایان،همجنس ازدواج )مانند

 اند( مختلف یتیره یا

326 

  نقل و  حمل سیستم  یک ایجاد (:191)  نقل و  حمل بدیل هایسیستم

 شده  اعمال قبل  از یکوتبا بر افزون بدیل

 

 روانی  اقدامات

 ارتباط به آگاهانه سازمانی شفافیت  : لیتحمی  خود شفافیت

 جاری   مسائل و موضوعات 

298 

  یگونه به که کسانی به پاداش اعطای تشویق: یمثابه به پاداش

  سازمان اقدامات  از تا شوندمی  همسو جنبش اهداف با آزمایشی

 گیرد  صورت بیشتری حمایت

630 

  به تفنگ یک یدهانه در گل  شاخه  یک دادن قرار  تفنگ: در گل

 خشونت  جای به صلح به نیاز نماد

 

 

  نشانی به خشونت بدون هایتاکتیک هایداده پایگاه به مدنی مقاومت جدید هایتاکتیک پیرامون اطالعات ترینتازه دیدن برای

tactics.nonviolenceinternational.net کنید. مراجعه   

 پیام زیر ایمیل به لطفا مدنی مقاومت  و  خشونت بدون اقدامات یناشناخته  اشکال یا جدید های ها/روشتاکتیک پیشنهاد و جستجو برای

   .info@nonviolenceinternational.net بفرستید:

 

 

 

 

 نویسنده   یدرباره

المللی عدم خشونت، که یک سازمان غیرانتفاعی مبتکر و کامال شناخته  ی بینیر به عنوان مدیر عمومی موسسهمایکل اِی. ب

غیرانتفاعی است که رویکردهای عدم خشونت سازمان  کند. این موسسه یک  می  وظیفه ایفاشده در واشنگتن دی سی است،  

می ترویج  جهانی  منازعات  در  سال  ایشان  کند.  را  با  بدی  1991از  سو  عدم خشونتن  به    انستیتوت  افراد  به  خدمت  برای 

شده رانده  تاکتیک  ،حاشیه  از  اغلب  محیطخشونت  عدم  های  که  خطرناک  در  و  دشوار  های 

می  است.  کنند،  استفاده  کار  افراد  این  مشغول  فعاالن  گروه  ائتالشامل  چند  فدیاسپورا،  های 

جنبش اجتماعی  ملیتی،  جهان  های  سطح  در  واست.  در  در  ی  راستا  چون   ییکشورهااین 

ایران، هند، کوزوو،   ،سطین، کامبوج، تیمور شرقی، فلتبت، اندونزی، روسیه، تایلند،  میانمار

در حمایت  مایکل بیر  . تخصص  استسفر کرده فعالیت کرده    ، سودان و ایاالت متحده زیمبابوه

، محیط زیست و  تهای جهانی برای عدالجنبشاز  پشتیبانی  و    ضد دیکتاتوریهای  از جنبش

 . بر عهده دارندرا دو نوجوان سرپرستی )همسرش( با التانجا  بیر . مایکل است صلح
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