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 تک ایاالتش و تمامی شهرهای این ایاالت، به آمریکا و تک

 اندک اطاعت،بسیار مقاومت کنید و  
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ت، هیچ چرا برده باشد،و و تا زمانی که انسان بی چون
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 درباره نویسنده

یکا چنووت پروفسور در مدرسه کندی  ا بر خشونت سیاسی  Chenoweth تحقیقات .هاروارد و استاد موسسه مطالعات پیشرفته رادکلیف استر

یج مطالعه تجربی مقاومت مدنی در میان    شهایبه دلیل تالشوی را    2013مجله فارین پالیسی در سال   .های آن متمرکز استبدیلو   برای ترو

کسفورد،    آنچه همگان باید بدانند  مقاومت مدنی:کتاب   .متفکر برتر جهانی قرار داد  100 به بررسی   وگو محور گفت   و فهم    (، به شیوه ای قابل2021)آ

خورد، چگونه خشونت و سرکوب بر آن تأثیر کند، چرا گاهی اوقات شکست میاین موضوع می پردازد که مقاومت مدنی چیست، چگونه کار می

یکا چنووث هایتابدیگر ک چیست.  اثرات چنین مقاومتی درازمدت  می گذارد، و  :   ار کسفورد،    اقدام مدنی و دینامیسم خشونتعبارتند از )آ

کسفوردکتاب  و سایر نویسندگان،    دبورا آوانتهمراهی  (، با  2019 یسم آ کسفورد،    راهنمای ترور یچارد انگلی2019)آ گوفاس، و ش( با ر یاس  ، آندر

کالیواس؛   کسفورد،    سیاست ترور استاتیس ان.  ؛  2018)آ یگران غیردولتی در تعارض ( با پائولین مور )ام  بازاندیشی درباره خشونت: دولت ها و باز

یا الرنس (2010آی تی   یا جی  2011مبیا،  )انتشارات دانشگاه کل   چرا مقاومت مدنی مؤثر است: منطق استراتژیک مبارزه بدون خشونت،  با آدر ( با مار

 .( 2013)سیج،   خشونت سیاسیو  استفان

شد که هر ساله توسط انجمن    2012در سال    لسونیوودرو و   ادیبن  زهیبرنده جا    چرا مقاومت مدنی مؤثر است: منطق استراتژیک مبارزه بدون خشونت

منتشر    میالدی  متحده در سال گذشته  االتیدر ا  المللنیامور ب  ای  استیدولت، س با موضوع  کتاب    نیاز بهتر   یقدردان  ی برا  کا یآمر   یاسیعلوم س

 . شودیاعطا م ،شده
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 پیشگفتار 
که    2006در ژوئن سال  اولین بار   ک و بدگمان  به عنوان فردیبود  ی  [ مثل1].آشنا شدممقاومت مدنی    موضوع  اب  شّکا رشتۀ   در   دیگر   بسیار

یسم،  -سیاسی خشونت به مردم چرا که بودم السؤ این ذهنم درگیر  اول درجۀ در ، المللبین  روابط خودم،   و   داخلی جنگ جمعی،  خشونت ترور

ی می  -شورش کرد.  و چگونه می  آورندرو یتوان آن را مهار  یم  فرضپیش  این  ما  از   بسیار  خشونت   به  به این دلیل دست  مردم  که  را در ذهن دار

یخ  در   دیمتعّد   هاینمونهدهد.  خشونت مؤثر است و نتیجه می  زنند که می   با   و قاطعانه  جدی  مبارزۀ   راه  تنها  خشونت  که   د ندهمی  نشان  تار

،  انقالب  فرانسه،   انقالب  .دهدمی   جواب  اغلب  خشونت  اینکه  و   -است  قدرت یتنام،  جنگ  چین،  انقالب  الجزایر ی  جنگ  و   افغانستان  و   شورو

ی  و  حانه از سوی طرف  هایقیام   که  دندهمی  نشان  دیگر   هاینمونه   بسیار
ّ
اند  توانسته  اغلباند،  تر بودهضعیف   که از جنبۀ نظامی  هاییمسل

 .دهند شکست را تر قدرتمند هایدولت

  مدنی  مقاومت با و در آنجا بود شده  برگزار 1خشونتبدون منازعات المللیبین مرکز  توسط که کردم شرکت کارگاهی در  آن سال  تابستان اما

با    آشنا ی  در   مردم  قدرت  هایجنبش  که   هاییروش  با  و   آن  استراتژیک  و   نظری  ابعادشدم،  شده  موارد  از   بسیار به موّفق  طریق  آن  از  اند 

کام مانده بودند  آمیز خشونت   هایشورش  کهدستاوردهایی دست یابند   را مطرح    ادعا  این  خواندیم  که  مقاالتی  و   هاکتاب  .در رسیدن به آنها نا

   مبارزۀ  اندازۀ   به  مدنی  مقاومت  که  –اً صریح  گاهی  و   ضمنی  صورت  به   گاهی–کردندمی
ّ
بلَکم بیشتر   حانه مسل و    امتیازات  به  دستیابی  در   و 

بوده ثمر   برجسته  سیاسیهایموفقیت  می  صربستان   مانند  مواردی  عمدتاً   هااستدالل  ایناست.    بخش  مثال  آنجا  که  زدندرا   جنبش   در 

کلید 3میلوشویچ  اسلوبودان  سقوط2اوتپور  یشه   حزب  موفقیت  با   «همبستگی  جنبش»  که  جایی  هستان،زد؛ یا ل   از قدرت را  در    کمونیست  دار ر

 مدنی  حقوق  جنبش  یا  و کشید؛    به زیر   قدرت  از   را 4مارکوس  فردیناند  ،مردمی  قدرت  جنبش  کهجایی  فیلیپین،؛ یا  کشید  چالش  به  را  این کشور 

یهای پشت میز ناهار نتحّص   آن  در   که  حدهمّت   ایاالت ی  از   نژادی  تبعیض  رفع  ،هاراهپیمایی  و   هابایکوت  ، خور  را  جنوبی  شهرهای  از   بسیار

ی  برایکلید زد و زمینه را   .بوجود آورد در این کشور  تر گستردهکارزار

 فیلیپین، یا  لهستان صربستان، مانند ردیامو مقابلهستند. در  تنها چند استثنای خاص احتماال  موارد  این  که کردممی فکر اوایل با خودم 

ند. جدای  شد  سرکوب  مردمی  هایقیام  آن  در   که  بیاورم  یاد   به   را1988  برمه  یا  ، 1956  مجارستان  ، چین  منآن  تیان  میدان   مانند   ردی امو  مستتوانمی

یتانیایی  راندنبیرون  برای  گاندی  مهاتما  هایتالش   یحّت   از اینها کشور به همراه   را  آمیز خشونت   هایآشفتگی  از   ایدوره  هند،  از   هابر در این 

 
1 . International Center on Nonviolent Conflict 

2. Otpor  خشونت به مبارزه با  بدون  در صربستان شکل گرفت و با استفاده از مبارزات  1998شهروندی بود که در سال  -تپور به معنای »مقاومت«، جنبشی دانشجوییوا

ی اسلوبودان میلوشویچ برخاست. پس از سقوط میلوشویچ در پی   ب گستردٔە انتخاباتی و متعاقب آن اعتراضات وسیع مردمی در سال  دیکتاتور
ّ
تپور تبدیل به یک  وا  2000تقل

 م-در قامت حزبی سیاسی در آمد  2004نهایت در سال کرد و دراز میلوشویچ را رصد می های دورٔە پس سازمان ناظر سیاسی شد که فعالیت
3 . slobodan milošević 
4 . Ferdinand Marcos 
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کستان خونین داشت که با جدایی  عوامل با توانمی  را مقاومت مدنی موفق  موارد کهکردم گمان می اینبر  عالوهبه یادگار مانده است.  هنداز  پا

یگران  سرکوب  به  قادر   که  ضعیفی  هایدولت  -داد  توضیح  نیز   دیگری  غیر   باز
ّ
یگران  ،نیستند  حمسل  از   حمایت  به  مایل  که  المللیبین  باز

  که  شناختیتجمعیّ   یا   اقتصادی  اجتماعی،  های کنند، مؤلفههمراهی می  را  آنها  که  یدموکراتیک  نسبتاً   نهادهای،هستند  مدنی  هایجنبش 

گرایش   را  ند و کنمی  را فراهم  آمیز غیرخشونت  اقدامات  جوامع به  از   برخیزمینۀ  ی میخشونت   سمت   به  برخی دیگر  کشانند و در نهایت ورز

 .مردمی هایقیام آتش کردنخاموش در  حکومت سابق آشکار  ناتوانیضعف و 

یا هایی که دارم را تردید  و   شک  و بتوانم  کنم  آغاز   پژوهشی را  تا  من را به چالش کشید و ترغیبم کرد  ،حضور داشت  کارگاه  در   که 1استپان   مار

کنم. به این ترتیب    میزان   -   تجربی  و   سیستماتیک  ایشیوه  به  بتواند  که  کنیم  طراحی  راپژوهشی    تا  یک تیم شدیم  یکدیگر   با  او   و   من  برطرف 

یابی  را  هاموفقیت   این  اصلی   دالیل  و و    آمیز خشونت   و   خشونتبدون  ایتوده   هایجنبش   نسبی  موفقیت   - منبع   هزاران  از   گیریبهره  با  .کند  ارز

یخی،  اسناد   موردی،  مطالعات  ها،کتابشناسی  ها،المعارفدایرة  جمله  از    از   پژوهشگران  شدۀمنتشر   هایفهرست  و   خبری  هایگزارش  تار

شده  ثبت  کنندۀشرکت  هزار   کمدست  که  کردیم  تهیه  را  2006  تا  1900  سال  از   خشونتبدون  ایتوده  بسیج  موارد  از   فهرستی  -مردمی  هایانقالب

و  به  در   داشته  دستیابی  باشند(  یکشور   سطح   در )حداکثری  یاهداف پی  اهداف  اصالح  هایجنبش  یا   کوچکتر   کارزارهای  .بوده  طلبانه]با 

  .ردیماو ین حساب به را حداقلی[

ی جمع  سال  دو   از   پس ی کردیم. نتیجۀ نهایی شوکه  ، به اتفاق کارشناسان  موضوع  بررسیتحلیل و    و   هاداده  آور کننده بود. اعداد را پیاده ساز

ن  مقاومت  بر   عمدتاً   که   کارزارهایی  از   نیمی  از   بیش  چهارم  یک   حدود  تنها  که  حالی  در   ،به موفقیت رسیده بودند  بودند،  کیمّت   خشونتبدو

یم  هایویژگی  که  رگرسیون  هایمدل  انواع  که  زمانی  اینبر   عالوه  .کامیاب شده بودند  آمیز خشونت   هایکمپین کنترل    متغیرهای  عنوان  بهرا    رژ

کار بستیم،  شده در نظر می ی   ارتباط  هیچگیرد، به  ی  هایویژگی  بین  مندی نظام  آمار کشور   نتایج  و   کشور یک    ساختار پیدا    مبارزات در آن 

،  .مینکرد ی  عوامل  گرفتننظر در   رغمعلی   خشونتبدون  کارزارهای  به بیانی ساده تر گون  ساختار کتورهای  -گونا  قدرت  ثروت،  ،ییجغرافیا  نظیر فا

[شناسیجمعیت  یا  نظامی کشور عنوان  معموال ما    که   -]یک  به  را  میتعیینپیش  از   عوامل  آنها  نظر  در  نتایجی  چنین    از   بیش  ، گیریمکنندۀ 

 .نداهبود موفق آمیز خشونت  هایکمپین

که   منتشر   2011  سال   در   را  خود  هاییافته  اناستپ  و   من ی  آن  از   پس  سال   ده  [ طی2].عربی  بهار   اوج  با   بود  مصادف  البته   کردیم   از   بسیار

تغییر   چگونگی  و   آنها،  شکست  یا  موفقیت  چرایی  مدنی،  مقاومت  کارزارهای  رشد و گسترش  چگونگی  پیرامون  تری رامفّصل   تحقیقات  محققان

کلیدی  و   انجام داده  کنندمی  ظهور   هاآن  در   هااین جنبش  که  جوامعیو تحّول    مهم این حوزه  هایپرسش  پیرامون  را  تازه  یاجماع  و   مباحثی 

یخ  به  دهیشکل  حالدر   مدنی  مقاومت  که   مناطقی  دامنۀ  ،جهان  اسر تسر  در   جدید  ای توده  هایجنبش   تعّدد  این  بر   عالوه   .اندشکل داده  تار

 .است بخشیده مدنی بهبود مقاومت عملکرد نحوۀ از   را ما درک روند اینو   داده گسترش را آنهاست

گرچه یدر    ا  بیش  -  2020  تا  2010  -  گذشته  دهۀ  اما  ،دهندها را به خود اختصاص نمی ها تیترهای خبری رسانهاین قبیل جنبش   موارد  از   بسیار

یخ  در   دیگری  دورۀ  هر   از    قبیل تعداد این    واقع  در [  3].است  بوده  جهان  اسر تسر  در   انقالبی   خشونتبدون  هایخیزش  شاهد  ،هامکتوب انسان  تار

 تا  شیلی  از   هند،  تا   بالروس  از   سودان،   تا  ارمنستان  از   .است  بوده  بیشتر   بیست  قرن  از سرتاسر   ،یکمو بیست  قرن  ابتدایی  دهۀ  دو   در   مبارزات

، تا تایلند از کنگ و هنگ  .اندداده تغییر  بن از بیخ و   را جهان سر سرتا در  کشور  هاده سیاسی  انداز چشم بزرگ هایجنبش بورکینافاسو

 
1 . Maria Stephan 
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 »   از   .ایمبوده  حدهمّت   ایاالت  در   ایتوده  بسیج  چشمگیر   افزایش  شاهد  گذشته  سال  دهدر    .است  بوده  روند  این  از   بخشی  نیز   حدهمّت   ایاالت

هم  تا  1« استریت  وال اشغال   در دست  می  ،»دست  یا  یم« رو  تا   5« زنان  راهپیمایی»از   ،4پابرجا«  »صخرۀتا  3است«  مهم  سیاهان  »جان  از   ،2ساز

به  »خانواده ق 
ّ
متعل تو »#  از   ،6ند« همها  کنید«  7«می  حفظ  را  »دستاوردها  »  9«تیلور   برونا  برای   عدالت»  از   ،8تا  کز   تا  شادیتا  مرا

 .اندداده قرار  خود ثیر تأتحت سابقهبی یهایشیوه بهرا  گذشته در دهۀ آمریکا های قدرت مردم فضای سیاسی،جنبش 10گیری« رأی

 مقاومت  به  عالقهبی   ظنین و   فردی  از   -آور الزام   اخالقی  هاینبحرا   دلیل  به  بیشتر   اما  ،امپژوهشی  عالیق  دلیل   به  یحّد   تا   -  مدت  این  در 

کشور    دموکراسی  خاطر   به  دیگر   اکنون  .مشد  مبّدل  خشونتبدون  هایجنبش  در   مصّمم  ایکنندهشرکت  به  مدنی  با  همبستگی  و   خودمدر 

یخ   جهان،  اسر تسر  در   بشر حقوق  مدافعان  سرکوب   ،دهم. مشخصاً بررسی قرار میمورد    بیشتری  ابرام و ضرورت  با  را  مقاومتجنبش    عملکرد  و   تار

یخی  مبارزات  تر دقیق  بررسی  به  مرا  اخیر   هایجنبش    و   بومیان  پوستان، سیاه  هایجنبش  نیز مطالعۀ  و   جهان  اسر تسر  در   دیدهستم  مردم  تار

یا فردی    کنندهشرکت  یک  عنوان  بهخواه    .ه استداد  سوق،  کنند می  رهبری  حدهمّت   ایاالت  در   را  عدالت  برای  کنونی  کارزارهای  که  یدگرباشان

 دگرباشان جنسی  حقوق  جنبش  ،اقلیمی  جنبش  ،سرپناه  تأمین  جنبش  ن،مهاجری   حقوق  هایجنبش  نژادپرستی،ضد  هایکمپین  در   پیمانهم

یادی  هایدرس،  حدهمّت   ایاالت  در   دموکراسی  جنبش  و  و   درک  نتیجه،  در   .امآموخته  هاآزمودۀ این جنبش کار   دهندگانسازمان  و   االنفّع   از   ز

گاهیم    این   .است  یافته  افزایش  کنند،می  تغییر   و   ابندیفیصله می  ، کنندمی  ظهور   ، کنندمی  رشد  مردم  قدرت  کارزارهای  که  هاییروش  مورد  در آ

 نظر تجدید  درخواست  نوعی  عنوان  به  توان می  رو راپیش  کتابرو  از این.  انگیز هستند حال عبرت  و درعین  بخشالهام  هاییحکایت   هادرس

 .در نظر گرفت هشدار  حال یکدر عین و  ]در اهمیت و کارکرد مقاومت مدنی[

 اجتماعی،   عدالت  به  دستیابی  که  در سرتاسر جهان برای  است  شده  افرادی  نگرانی   باعث   ظهور نو  الگوی  چندین در دورۀ کنونی مشخصاً 

  لهستان،  هند،  مانند  کشورهایی  در   ای است کهفزاینده  اقتدارگرایی  کنندۀنگران  و   جهانی  موج  آن  اولین  .ورزنداهتمام می   اقتصادی  و   سیاسی

  استبداد   سوی   به  موجب سیر قهقهرایی این کشورها   گذشته  دهۀ   در خیز برداشته و    حدهمّت   ایاالت  و   فیلیپین  تایلند،   برزیل،   ترکیه،   مجارستان، 

است.   ی  و   کشورها   این  در شده  ،  موارد  از   بسیار نام،پرجنب  فریبان عوام  دیگر جویای  و    به  هایگروه  از   مدنی  حقوق  هایحمایت  وجوش 

  زندان  بازداشت و   به  تهدید   را  سیاسی  مخالفان  ،نداقرار داده  خود  حمله  را مورد  قضایی  استقالل  اند،کرده  حذف  به کل  یاتضعیف    را   رفتهحاشیه

نهاد  را  ایشرمانهبی  حمالت  اند،داده  قرار   اذیت  و   آزار   مورد  را  نگاران روزنامه  اند،کرده   و   اند،داده  صورت  گیرییرأ   فرآیند  و   انتخابات  علیه 

   نیروهایبر    را  خود  چشمان
ّ
متعّصبی  حمسل و   سمت   به  لغزش  این  واقع  در   .اندبسته  کنند، می  حمله  خود  داخلی  مخالفان  به  که  خودسر 

 
1 . Occupy Wall Street 
2 . United We Dream 
3 . Black Lives Matter 
4 . Standing Rock 
5 . Women’s March 
6 . Families Belong Together 
7 . #MeToo 
8 . Protect the Results 

9. Justice for Breonna Taylor   که در    ساله و سیاه پوست   26برونا تیلور زنی دست کم هفت افسر پلیس به بهانۀ تحقیقات در مورد عملیات   2020مارس    13بود 

کی، وارد شدند و پس از شلیک گلول کر مرتبط بود[ به آپارتمان شخیصش در لوئیزویل، کنتا ] که به دوست پسرش کنت وا ،  خرید و فروش مواد مخدر کر ه ای از سوی کنت وا

 .م-لۀ شلیک شده توسط پلیس، شش گلوله به برونا اصابت کرد و در دم جان سپرد به تیراندزای پرداختند. از سی گلو 
10 . Joy to the Polls 
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ی  که  ستا  چیزی   همان  دقیقاً   ، اقتدارگرایی  اولیه  حقوق  و   دموکراسی  از   دفاع برای  تا   برانگیخته  را  جهان  اسر تسر  در   ایتوده  هایجنبش  از  بسیار

 .کنند قیام خود

  ایجاد   اجتماعیات]واقعی[  ارتباط  از   گرفتی دروغینرو   دیجیتال  عصر است.  1دیجیتال   اقتدارگرایی  ظهور   این میان،نگرانی در    عامل دیگر 

آزار و اذیت  و   کنترل  نظارت،مورد    از پیش  بهتر   را  خود  سیاسی  مخالفان  تارا پیشکش کرده   قدرت  این  خودکامگان  به  عین حال  در است و    کرده

کت  برای  دیجیتال  ابزارهای  از   سعودی  عربستان  و   روسیه   ،ایران   چین،  .قرار دهند  اطالعات   و   حکومتی  تبلیغات  انتشار   مخالفان،  کردنسا

یم  .اندکرده  استفاده  خود  رقبای  میان  در   تفرقه  و   دوقطبیفضای    ایجاد  و   نادرست به همین    نیز   بحرین  و   توگو   مانند  تر کوچک  کشورهای  هایرژ

 .اندکرده تکیه دیجیتالی نظارت بر  خود مدنی هر چه بیشتر جامعۀ کردنمحدود به منظور  ترتیب و 

 راهبردی  عنوان  به  اکنونمدنی    مقاومت  با وجود اینکه  .دندهمی  نشان  نگرانی  برای  دالیلی  نیز   ایتوده  هایجنبش  میان  در   اخیر   روندهای

گسترده شده است،    جهان  اسر تسر  در   تغییر   ایجاد  جهت  پیشرو  در    ،پیشین  هایدهه  از   بیش  هاحکومت   که  دهندمی  نشان  هادادهفراگیر و 

 آشکار   نزولی  روند  این  که  دندهمی  نشان  هاجنبش  این  با  مرتبط  هایدادهکنند.  موّفق عمل می   انقالبی  خشونتبدون  هایدادن جنبششکست

کنند. ظهور پیدا می و  یافته توسعه ،دیجیتال عصر  در  هاجنبش این  که باشد مرتبط هاییروش در  تغییرات  تواند بامی ها،جنبش اثربخشی در 

یممی آنها به تریشکل جّدی به پنج فصل در  که دارد وجود  کلیدی تغییر  چهار  ،طورخاص به  .پرداز

یخی همتایان از  تر کوچک اندازه   نظر  از  معاصر  هایجنبش  -  .هستند خود تار

های خشونت، نظیر شیوهبدون  کنش  های روش  سایر   تا   هستند  کیمّت   خیابانی   تظاهرات  بر   بیشتر   معاصر   هایجنبش  رسدمی  نظر   به  -

ی  عدم  منابع  لزوماً   ،مقاومت  نمادین  نمایش  .عمومی  اعتصابات   یا   ،بایکوت  ،4چرخشی اعتصابات  ،3ترک کار   ،2کار   فتوقّ   مانند  جمعی،  همکار

 .کند نمی  تضعیف را حریف قدرت

برای   استراتژی  تدوین  و   هماهنگیایجاد    در   وانندبت  که  پاسخگو   رهبری  ساختارهای  ایجاد  جای  به  دارند  تمایل  معاصر   هایجنبش  -

ن مقاومت» ،موثر باشند جنبش  ].4[در دستور کار قرار دهند را5«رهبر  بدو

چرا   امر اهّمیت باالیی دارد،  این  .شوندمی  مشخص  یافتهسازمانمدنی کمتر منضبط و    اقدامات  با  ایفزاینده  طور   به  معاصر   هایجنبش   -

 را  دولت کوبندۀ سرکوب و  کرده قطبیدو  را جوامع فضای کند،می  از جنبش دور  را حامیان و طرفداران ]در مبارزات[ایحاشیه هایخشونت  که

 قدرتی تحّول آفرین ندارد. ایجاد یا  جنبش همبستگی باالبردن و  یحمایت هایپایگاه گسترش و در نهایت هیچ تأثیری در  دهدمی افزایش

پا   باورهای غلط  برخی  ،جدای از اینها     تواندمی  که  دارد  وجود  چگونگی آن  و   مدنی  مقاومتبودن  مؤثر   پیرامون  دیر
ّ

 عمومی  اثربخشی  و   ابیتجذ

 :کند تضعیف را آن

 .است انفعالی و  ضعیف خشونتبدون کنش •

 .است کسب آزادی برای راه ترینمطمئن و  ترینسریع  خشونت •

 
1 . Digital Authoritarianism 

2 .labor stoppage کت آغاز شده و به  تواند توسط کارکنان یا مدیران یک شرشود که میتوّقف کار به توّقف هدفمند و موّقت کار به عنوان شکلی از اعتراض اطالق می

 .م-فلج اقتصادی کشور بیانجامد
3 walkouts. کارگری اس کار شکلی از اعتصاب  کارکنان به صورت دستهترک  که طی آن  کار  ت  کرده و از  کار خود را ترک  جمعی و به عنوان یک اقدام اعتراضی محل 

ی می  .م–کنندخوددار
4 . rolling strike شیوه ای از اعتصاب متشکل از مجموعهای هماهنگ از اع تصابات محدود و متوالی توسط گروههای کوچکی از کارگران –م. 
5 . leaderless resistance 
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 .است تأثیر بی یا ناممکن ،شدید هایعدالتیبی برابر  در  مدنی مقاومت •

 .کند ایجاد واقعی اقتصادی یا سیاسی اجتماعی، لتحوّ  تواند نمی خشونتبدون مقاومت • 

 قدرت   به  و آسانی  راحت  دسترسی  که  -  کنند می  تشویق  را به انجام آن  دیگران  –  کنندمی  استفاده  خشونتبدون  مقاومت  از   زمانی  افراد •

 .نیست دسترس در  شده  راندهحاشیه به جوامع برای مقاومت روش که ایناین و  داشته باشند

کتیک کدام از  اینکه از   نظر صرف خواهند شد، پیروز   باشد، حقبه علل و عواملشان که زمانی هاجنبش  •  .کنند استفاده مبارزاتی تا

 کتاب  این  .است  رسیده  فرا  دوباره  آن   زمان  که   ستایایده  مدنی  مقاومت  پرهیزی،خشونت  پیرامون  رایج  انتقادات  و   هاافسانه  این  وجود  با

  و  مدنی مقاومت  مورد در  من از  مردم عموم و  نگارانروزنامه دوستان، االن،فّع  دانشجویان، همکاران، ناظران، که است درگیر  سؤاالتی با مستقیماً 

 موجود  شواهد  بهترین  ای از بر مجموعه  مبتنی  دیدگاهی  کوشممی  در این کتاب  .اندپرسیدهمی  ام،کرده  صرف  آن   مطالعۀ   برای   که   هاییسال  طی

و قدرت بالقوۀ آنرا   ارائه داده  آمیز غیرخشونت  مقاومت  تجربی  سابقۀ  پیرامون  نادرست راتتصوّ   و   هاافسانه  بیشتر هرچه   اصالح  به  کمک  برای  را

 به همگان نشان دهم.

 نحوه مطالعۀ این کتاب 
آنچه همگان باید   مجموعّه   توسط  از پیش  پاسخ  و   پرسش  و نحوۀ  قالب  .باشد  مستمر و پیوسته  یگفتگوی  بتواند  کتاب  این  که  امیدوارم

 در   من  از   مردم  مهم  االتسؤ  ،کتاب  مطالب  فهرست  اول اینکه  .دارد  کلیدی  مزیت  چند  فرمت  این  ، با این وجوداست  شده  مشخص  1بدانند 

 تالش   تمام  مندر خود گنجانده است.   که همگان در مورد آن بدانند را   مهم است  چرا  اینکه  و   کرد آن کار  چگونگی  مدنی،  مقاومت  چیستی  مورد

  نسبتاً   ایشیوه  به  کتاب  ،اینکه  دوم  .بپردازم  -  دانیمنمی   آنچه  و   -دانیممی  این مقوالت  مورد  در   آنچه  به  تا  امداده  انجام  بخش  هر   در   را  خود

 مفاهیم  با  است  ممکن  شما  که  معناست  بدان  این  .شودمی  آغاز   ،به پایان رسیده   فصل  آخرین  که   جایی  از   فصل  هر   و   ریزی شدهپی  دار دنباله

یخی  هایمثال  و  و   مختلف  هایبخش   در   متفاوتی  تار  حالدر عین  .شوید  مواجه  هستند،  مرتبط  مختلف  سؤال   چندین  با  که  زمانی  کتاب 

ی   به  که  مختلفی  هایبخش  بهدست داده باشید  ای خاص را از زمینهپیش  لزوماً   اینکه  بدون  مستقیمًا و   توانیدمی  پاسخ  شما  سؤاالت  ترینفور

 .کنید مراجعه، دهندمی

  را  مدنی مقاومت الگوهای و  بدانند مدنی مقاومت مورد در   باید همۀ مردم دارمباور  آنچه  پیرامون ستای اولیه  تجربی درآمدپیش کتاب  این

مفّصل    گزارش  و کمتر به  دارد  تمرکز   جهانی  هایپویایی  و   الگوها  روندها،  بر   بیشتر   کتاب  .دهدمی   قرار   بحث  مورد  کلی  نسبتاً   مفاهیم و تعابیری  با

یخی   هاینمونه   و تحلیلی از  گرچهپردازد.  می  آمیز غیرخشونت   مقاومت  خاص  تار  را   مدنی  مقاومت  هایکمپین   از   هاییمثال  گاهیهراز   من  ا

 مفهومی  و   نظری  عمیق  هایبحث   مورد در   خاص  دانش  به  مندعالقه  که  را  کسانی  گیرم، امابه کار می   مد نظرم  مختلف  نکات  دادن  نشان  برای

 ایندهم.  این حوزه ارجاع می   صانمتخّص   سایر   به  هستند را  خاص  کارزارهای مبارزاتی  عملکرد  مورد  در   دقیق  اطالعاتهستند و نیز به دنبال  

یخچه  وقایع  شرح  کتاب تار از یا  جامعی  عمیق  مطالعات  -نیست  دانیممی  مدنی  مقاومت  مورد  در   آنچه  تمام  ای    که   هستند  دسترس  در   و 

به این منابع مختلف   را  کتاب خوانندگان  اسر ت سر  در   منو    کنندمی  تحلیل  و   تجزیه  را  مختلف  مهم  اختالفات  و   های ظریفتفاوت  ها،یافته

تنها چند منبع  خواهند می که کسانی؛ کنند  استفاده انتهای کتاب کامل کتابشناسی  از  که خواهم می تر یجّد  پژوهاندانش از  .دهممی ارجاع

مطالعه را  بود.    برایشان  برگزیده«  منابع»  بخش  ،کنند   اضافی  خواهد   مورد  در   که  است  شده  طراحی  کسانی  استفاده  برای  کتاب  اینکافی 

 
1 . What Everyone Needs to Know® 
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 هایجنبش  باتجربۀ  پیشکسوتان  برایاند، و البته در کنار آن  ای در این حوزه نداشتهمطالعه  هرگز   اما  ،هستند  کنجکاو   مردم  قدرت  هایجنبش 

 .در آستین دارد جدیدی هایبینش مدنی نیز 

  . است  تغییر   حالدر   سرعت  به  جهان  و   است  نوظهور   ایپدیده   مدنی  مقاومت  .باشد  در این حوزه  حرف آخر   نیست  قرار   پیش رو   کتاب  ثانیًا،

ی  و   نوشته شود  زمینه  این  در   متفاوت  کامًال   کتابی  است  ممکن  بعد  سال  ده را   امکه به آنها رسیده  اساسی  نتایج  و   نمودارها  جداول،  از   بسیار

یخی  موارد  از   توانیممی  را   عملی  پیامدهای  چه   که  موضوع است  این  بر   کتاب  این  تمرکز   .قرار دهدمورد بازبینی    موجود  جهانی  روندهای  و   تار

  دارد   همخوانی شما تجربیات و  هابینش مشاهدات، با متن آیا ببینید  که  است  این کتاب این  خواندن برای  راه بهترین رو از این .برداشت کنیم

 .کنید رها را بقیه و   بگیرید را است مفید آنچه .خیر  یا

ی  ،اینکه  سوم روزنامه  مقاالت،  در   دهممی  ارائه   کتاب  این  در   که  هاییایده  از   بسیار ویژه  مجالتسرمقاالت  و  گ  هایپست  ،ها    و   یوبال

کردهبه آن    پایانی  هاییادداشت  در در مواردی که چنین شده    .اندشده  منتشر   دیگر   مختلف  هایقالب  در    من  دانش  از   ام. بخش بزرگیاشاره 

 نام   تقدیرنامه  در   آنها  برخی  از که    شودمی  ناشی   عرصۀ مقاومت مدنی  در   فکری  های غول  و   مقدم  خط  االنفّع   بام  رمکرّ   تعامالت  از   این حوزه

یادی  مخاطبان  به  دستیابی  برای  که  قالبی  در   و   جایک  را  افکارم  که  ست  یبار   اولین  این  اماام.  برده  قرار   هم  کنار   است،  شده  گرفته  نظر   در   ز

 مرا   که   هستم  کسانیو نیز قدردان    سپاسگزارم  است  شده  من  و پیشرفت  رشد  باعث  زمینه  این  در   آنها  مشارکت  و   دانش  که  کسانی  از   .دهممی

 .منتقل کنم  مخاطبانی بیشتر تر و به و به شیوه ای گسترده هم آمیختهدر  را هابینش این تا اندکرده تشویق

 تجویزی   راهنمای   کتابچه  یک  عنوان  به   که افراد این کتاب را  نیست  این  لزوماً   من  قصد  ،کتاب   پاسخ  و   پرسش  قالب  علیرغم  ،اینکه  چهارم  و 

  برای  موقعیت  بهترین  در خودشان    ، اغلباندازندمی  راه را ب  خشونتبدون  مبارزات  که  افرادی  .ندنبخوا  مدنی  مقاومت  انجام  چگونگی  مورد   در 

  . ندارد  وجود  ثر مؤ  مدنی   مقاومت  برای   تعمیم و فراگیری  قابل  دستورالعمل  هیچ   .هستندعملی در این حوزه    اقدام  بهترین  پیرامون   گیریتصمیم 

بنابراین  آینده  و   حال  بخشالهام   تواند  می  که  دارد  وجود  گذشته  از   متمایزی  هایدرس   همچنان  اماوجود  با این گرچه  باشد.  قصدم در این   ا

مورد   هر   برای  ی رامناسب  اخطارهای  و   ،چیست  موجود  شواهداستنباط و برداشتم از    که  گویممی  خوانندگان  به  اما  ،نصیحت کردن نیست  کتاب

 در . و در مقابل،  کنم  بیان  وضوح  به  موضوع رااین    کنممی  سعی  دارد،  وجود  هابرخی یافته  پیرامون  پایینی  اطمینان  که  مواردی  در کنم.  بیان می

 .کنممی بیان را اجماع از  درجاتی به همین ترتیب نیز  من دارد وجود خاص یهاییافته پیرامون محکمی نسبتاً  توافق که جایی

اصالحترّقی   سیاسی  گیریجهت   دارای   کتاب  این و   با  خوانندگان  که  است  این  من  امید  .است  دیعّم ت  البته  که  است  طلبانه خواهانه 

گاهی  احساس کتاب را به پایان برسانند  مدنی  مقاومت  مورد  در   بیشتر   آ یخ  در   آن  نقش  -این  ،   تار  مناقشات   ما،  امروز   دنیای  در   آن  نقش  بشر

 تر گسترده درک دنبال به که است کسانی کمک و حمایت از  من  هدف .آن  هایمحدودیت  و  ت قوّ   نقاط پیرامون تجربی تاواقعی و  آن، پیرامون

مجادله    با  بیش از همه  مدنی  مقاومت  به  نسبت  دیدگاهشان  که  کسانی  با  مقابله،  هستند  ما  جهان  در   خشونت  برای  بینانهواقع  هایبدیل  پیرامون

جّر  در واقعی  دنیای  شواهد  تا   است  گرفته  شکل   بحثو و  و  که  .  است  این  نهاییم  هدف   احساس  خوانندمی  را  کتاب  این  که  افرادی آخر 

.را بدست بیاورند عدالت برای جهانی مبارزۀ در  تغییر اوضاع و رقم زدن تفاوت برای بیشتری قدرت و  آمادگی ،بودنمجّهز 



 

 

 دنی ممقاومت  

 معرفی مختصر 

ید را آید یی از آنها در میصدا  هنوز که  هاییزنگ  .به صدا درآور

ید و عیبهای بیایده  نقص خود را کنار بگذار

  کرده استای، جا خوش رخنه شکافی، چیزی هر  در 

 ...به درون می آید نور  و چنین است که

 1لئونارد کوهن

یهدفش    که  ستا  جمعی  کنش  از   شکلی  مدنی  مقاومت  از   استفاده  بدون  ،اقتصادی  یا  اجتماعی  سیاسی،  موجود  وضعیت  بر   تأثیرگذار

پرهیز خشونت   خود  اهداف  و   ابزار   در   وضوحبه   و   همگانی  شده،سازماندهیاین شیوه از مقاومت،    .است  مردم  علیه  خشونت  به  تهدید  یا  خشونت

چکیدهمی  کتاب  این  .است از کوشد  آموزهواقعیت  ای  و  یخ  هایها   گرفته،  شکل  مدنی  مقاومت  کارزارهای  که  هاییشیوه  پیرامون  یتار

 .اند را با شرحی مختصر بیان کندشده بسیج شده و در نهایت سازماندهی ،شده ریزیبرنامه

یخ  با  را  شما  فصل  این  همچنان   که  کلیدی  مناقشات  از   برخی  با  کرده و عالوه بر آن  آشنا  هزارۀ گذشته  طول  در   مدنی  مقاومت  چشمگیر   تار

یتأثیر  چگونهو    مدنی  مقاومت  پیرامون چگونگی تعریف بخواهیم در   اینکه  از   پیش  اما.  کندمی  نرم  پنجه  و   دست،  دارد   وجود  جهان  بر   آن  گزار

 .نماییم تعریف را خود واژگان دهید اجازه کنیم، صحبت هاقرن طول  در  شیوه از مبارزه این و تحّول پیشرفت مورد

؟ چیز  نه و  نامیممی   «مدنی  قاومت»م را آن چرا  دیگر
یخی یمیراث وجه  بهترین به اصطالح  این  چرا که امگذاشته 2مدنی مقاومت را کتاباین   عنوان من بواسطۀ  مردم که  کشد به تصویر می را  تار

  گاندی  مهاتما  .کاربرد پیدا کرده است  که  است  سال  100  تنها حدود  اصطالح  این  خود  .اندبهبود بخشیده  و داده    توسعه  را  مبارزاتی  تکنیکاین    آن

ی  ها،سال  طول  در   .کرد  ابداع  هند  در   بریتانیا  استعمار   با  مبارزاتش  در جریان  را  اصطالح   این  از   -کنشگران این حوزه  و   دانشگاهیان   از   بسیار

 .انداستفاده کرده نوظهور  پدیدۀ این توصیف برای را  گفتهاز واژۀ پیش -4الوسون جیمز  کشیش تا3شارپ جین

 
1 . Leonard Cohen 
2 . Civil Resistance 
3 . Gene Sharp 

4. Rev. James Lawson:   کتیکی یکی از  ال آمریکایی و استاد دانشگاه. و فّع مبارزات بدون خشونت در جریان جنبش حقوق مدنی    ۀدانان برجستنظریه پردازان و تا

 .م- امریکا بود 
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   افراد   آن   در   که   است  نهاال فّع   مبارزۀ   روش  یک  مدنی  مقاومت
ّ
 ، اعتراض   ، اعتصاب  -نهادیغیر   و   یافتههای سازمانروش  انواع  از   حغیرمسل

ی  ،بایکوت  تظاهرات، ی   و   جایگزین  نهادساز کتیک  از   بسیار ن  -کنندمی  استفاده  دیگر   های تا  رسانی بهآسیب  به  تهدید  یا  رسانیآسیب  تا بدو

  . است  شده  گرفته  «شهروند»  معنای  به civis التین  کلمه  از   «مدنی»  اصطالح  انگلیسی،  زبان  در تغییرات مورد نظر خود را بوجود بیاورند.    حریف

  به را  خود نیازهای و  حقوق جمعی ایشیوه  به مردم آن  در  که است عمومی مسئولیت برداشتی از  « بیانگر مدنی» اصطالح  ،شمعاصر کاربرد در 

به   ،stare فعل  از   تریقوی  شکل  Sistere .است  شده  گرفته resistereالتین  کلمه  از   «مقاومت»  اصطالح  .کنندمی   ابراز   خود  جوامع  از   نمایندگی

  جامعه  اقشار   تمامی از  شهروندان  مدنی، مقاومت طریق از [ 1.]بخشد می تشّد  کلمه به re پیشوند  .است یا ایستادگی کردن« ایستادن » معنای

یاد قدرت و  تشّد  با تا آیند می همگرد  .کنند مطالبه را ]عمدتًا دولتمردان[دیگران پاسخگویی و  عدالت و  گیری کردهموضع ز

 یک  در   تجّمع  مانند  -و اغلب هم چنین هستند  باشند  جویانهمقابله  و   اخاللگرانه  العادهفوق   توانندمی  مدنی  مقاومت  هایروش  از   برخی

 مورد حملۀ   که  مؤسساتی  یا  دولتی. افراد  مقام  یک  دفتر   خروج از   از   امتناع  یا  زندان،  هایسلول  در   عمدی  ازدحام  ،عمومی مهم  گذرگاه  جاده یا

 خطر   به  را  آنها  آسایش  و   موقعیت  قدرت،  مقاومتی  شیوۀ  چنین، چرا که  کنندمی  خطر   احساس  اغلب شدیداً   گیرند،می  قرار   مدنی  هایجنبش 

یادی  راستآسان و سر   هایگزینه حالو در عین  ،اندازد می   از طریق   کوشند نیز متقابًال می  آنها  .گذارددر اختیارشان نمی مناقشه  حل  برای  نیز   ز

  که  کسانی  .روبرو شوند  با مقاومت آنها  اجبار   اشکال   سایر   و   شکنجه  هدفمند،  هایقتل  دستگیری،حبس،  از   استفاده   با  مدنی   مخالفان  سرکوب

ن  مقاومت  از   پرهیز خشونت  مخالفان  اما  .شوندمی  آماده  آن  برای  و   داشته   را  خود  دشمنان  خشونت  انتظار   اغلب  ، کنندمی  استفاده  خشونتبدو

خود نوبۀ  که  ،ورزندمی  اجتناب  خشونت  کاربرد  از   به  از    خشونت  چرا  کتیککمتر     قدرت  برابر   در   دیگر   گفتۀپیش  هایتا
ّ
یشه  حمسل و    دار ر

گرچه کنند، تأیید را  آن یاباشند  داشته  طلبیصلح به باور  مدنی مقاومت حامیان گونه نیست که تمامیاین .است مؤثر  مستحکم   به آن  برخی ا

گرچه  کنند، استفاده مدنی مقاومت از  طلبانصلح نیز اینطور نیست که تمامی و  ،معتقدند  .کنندمی  چنین آنها از  برخی ا

یکرد این کهاز آنجایی  .کنیم بررسی تر دقیق کمی راآن   عناصر  از  یک هر  که  بهتر است ،شودمی  دچار بدفهمی اغلب رو

اینکه،    کتیکی   -است  مبارزه  روش  یک  مدنی  مقاومتاول  پیگیری  برای  آن  از   هاجنبش  یا  مردم  که  جویانهمقابله   و   نهاال فّع   تا و   اثبات 

یج  راکشکمش    نه تضاد و اال فّع   ایشیوه  به  مدنی  مقاومت  .کنندمی  استفادهخود    اخالقی  یا  اقتصادی  اجتماعی، سیاسی،  ادعاهای   کند، می  ترو

ی،در جهت   و  کندمی ایجاد اختالل ]در نظم موجود[  ی نیروهای خود میموجود وضعیت تغییر  یا جایگزینی تأثیرگذار پردازد. این ، به جمع آور

که می  مردم  که  نوعی حملۀ متقابل است  شیوه از مبارزه  آنها  با   سیاسی  های نظام  یا  هادولت  ها،سازمان  قدرتمند،  افراد   بینندمی  توانند زمانی 

ی را مورد توجه   اساسی  هایعدالتیبی   این  که  ی باشندجدید  هاینظام  ایجاد  در پی  و اند، از آن بهره برده  ستوه آوردهو آنها را به    کرده  بدرفتار

 . ست تفاوتیبی   و  انفعال پادزهر  مدنی مقاومت. آیدقرار داده و درصدد رفع آنها بر می

   غیرنظامیان   از سوی   مدنی  مقاومت  ،اینکه  دوم
ّ
 به دنبال   که  افرادی پذیرد.  صورت می  حریف  به   مستقیم  رساندنآسیب  بدون  ح و غیرمسل

   به  کههستند    عادی  یافراد  تغییراتند،  ایجاد
ّ

های اهرم  و   فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف  منابع  با   همراه   -بوده  ز مجّه   خود  نبوغ   و   قیت خال

اختیارشان  سیاسیفشار   ی  شانهدف  و   -در  جنبش  .است  خود  جوامع  و   اجتماعات  بر   تأثیرگذار این،  بر  عمومًا   مدنی  مقاومت  هایعالوه 

می  را   اقداماتی کثر   برای  .نیستند  آمیز خشونت  که  دهندانجام  حوزهدست  و   پژوهشگران  ا این   به  «مدنی  مقاومت«»مدنی  »  بخش  ،اندرکاران 

   اقدامات  رد  معنای  به  صراحت
ّ
  « آمیز خشونت  اقدام»  و   «خشونت  عدم»  مفاهیم  البته،  .است  مبارزه   از   شیوه  این  در   آمیز خشونت  یا  حانهمسل

گرچه  ،زنندمی   مدنی  مقاومت  دست به  که  کسانی  توان گفت کهما می   منظور فعلی  هستند، اما با توجه به  برانگیز بحث   خود  مخالفان  با  مستقیماً   ا

یارویی  به  خود کنیمشت  مانند  فیزیکی  حمالت  یا   هاسالح  از   اما  ،پردازندمی  رو مقابل  کشتن  یا  جرحو ضرب  ،زنیلگد  ، پرا   استفاده   طرف 

این  .کنندنمی  مقابل،  . نیست  بودن  «انهدبمؤ»  یا  «محترم»،«دوستانه»معنای  به  لزوماً   «مدنی»  اصطالح  حالبا  در  ایجاد   معموال   محققان  بلکه 
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 رفتارهای   عنوان  به  را  مخالفان  کردنطرد  و   زدنانگ  ،سرافکنده کردن   ،صداو کردن و ایجاد سر هو   ،برگرداندن   رو   ،محترمانهنا  حرکات  ،مزاحمت

 آنها حامیان و  دشمنان خود به را هاییهزینه تواندمی دیگر  هایروش  با ترکیبدر  استفاده صورت در  که کنندمی بندیطبقه آمیز خشونت غیر 

 . کند تحمیل

توازن  مستلزم  مدنی  مقاومتاینکه    سوم و  متنوّ   هماهنگی  از مجموعۀ   پیش  از   و   عمدی  مبارزۀ  روش  این   .هاستروش  عی 

ی کم  ،تجّمع اعتراضی  ،اعتصاب  مانند  -کندمی  استفاده  مختلف  هایروش  از   هدفمند  ای شیوه  به  که  ستایشدهطراحی ، اجتناب از 1کار

ی،  عدم  ،اشغال و تصّرف عمدی  ،2کار  تا بتواند به   -نیز موارد دیگر   و   جایگزین  اجتماعی  و   سیاسی  اقتصادی،  نهادهای  توسعه  یا/و   همکار

بپردازد.    پایین  از فشار    اهرم  و   قدرت  ایجاد در درگیر   معنی  به  ،خیابان  در   یمردم  تظاهرات  صرف  جامعه  افراد   .نیست  مدنی  مقاومت  شدن 

  ، گیردصورت نمی  تر گسترده  استراتژی  یک  از   بخشی  عنوان  به  و   مختلف  مدنی  هایگروه با هماهنگی    که  خیابانی  بداهۀ  و   خودیبهخود  اقدامات

 یگروه  ،اعتصاب  یا  اعتراضیکبارۀ یک    سازماندهی  و نیز اینکه  .هستند  درازمدت  در   لتحوّ ایجاد    برای  ماندگار   یظرفیت  یا  قدرت  دارای  ندرت  به

 بلکه  نمادین،  صرفاً   نه  و   است  خودانگیخته  ایمبارزه  نه  مدنی  مقاومت  .کندنمی   مدنی  مقاومت  جنبشیک    شدن در سهیم  شرایط  واجد  را

ی  با  طوالنی  ایمبارزه  اصلدر    سایر   و   مذهبی،  ساتمؤّس   ها،حادیهاتّ   جوانان،  هایگروه  مدنی،  هایانجمن  -یافتهسازمان  هایگروه  همکار

 .کنندمی فّعالیت یکدیگر  با مشترک هدف  یک به رسیدن  برای زمان طول در   است که –مدنی جامعۀ هایگروه

 و   است   نافرمان و متمّرد  تعّمداً   مدنی  مقاومت  دیگر   بیان  به  .است  نهادیغیر   هایاقدامات و کنش   شامل  مدنی  مقاومت  ،اینکه  چهارم

کهمی  عمل  تریبزرگ  هاینظام  و   قوانین  نهادها،  حیطۀ  از   خارج   غالبًا و آشکارا   مدنی   مقاومت  .اندشده  یتلّق   نامشروع   یا   ناعادالنه  عمدتاً   کند 

ی،  تضعیف،  رقابت،  کشیدن،چالش   به  برای ی  ،دادن   رأی  .کندمی  عمل   نهادهایی  چنین  جایگزینی  یا  ایحاد اختالف  برانداز  هایمیتینگ  برگزار

ی جمع و  نوشتن ،انتخاباتی ی کردن،البی طومارها، آور  مقاومت معموال  ،قانونی حمایت کارزارهای سازماندهی و  کنگره، اعضای با تماس برقرار

محدودهچهارچوب   داخل  در   اقدامات  این  تمامی  که  چرا  -شوندنمی   تلقی  مدنی و  صورت  سیستم  هایها   از   برخیپذیرند.  می   موجود 

کتیک که از این  ،شوندمی  تلقی  مدنی  مقاومت  که  هاییتا ی  از   خارج  رو چنین هستند  :   د،نگیرمی   صورت  و قانونی  رسمی  مجار مواردی نظیر

ی ی  ،«ناعادالنه  قوانین»سرپیچی از   غیرقانونی،  یا  غیرمجاز   هایراهپیمایی  برگزار ،   تعطیلی  و   اعتصاب  برگزار  و   مالیات،  پرداخت  از   امتناع   کار

فراتر   خارج  غالباً   تمامی اینها  .سیاستمداران  دفتر   اشغال  یا   محصوالت،  بایکوت  ها،بانک  محاصرۀ  مانند   یمستقیم  اقدامات نهادهای   از   یا 

گر  -صدها. پذیرندصورت می مستقر   . دارد وجود  نمونۀ دیگر نیز  -هزاران نگوییم ا

ی  عمل  در   البته  حقوق  جنبش  مثال،  عنوان  به  .کنندمی   ترکیب  یکدیگر   با  را  نهادیغیر  و   نهادی  اقدامات  مدنی  مقاومت  های کارزار  از   بسیار

یپشت میز ناهار   تحّصن  ها،اتوبوس   بایکوت  ،راهپیمایی  -نظیر   مدنی  مقاومت  از   مختلفی  اشکال  حده،مّت   ایاالت  مدنی بایکوت از   ،هاخور

ی و  هازندان در  عمدی ازدحام گسترده، تظاهرات عمومی، نیایش در مکانهای و  دعا ،سکوت هایراهپیمایی  کنندگان،مصرف سوی   از  بسیار

  سفید   کاخ  با مقامات  کردنالبی   قانونی،  هایحمایت  انجام  عمومی،  هایبیانیه  صدور   مانند  تر تیسّن   یسیاس  هایروش  را با   -دیگر   هایروش

 تنها   که  هاییجنبش  حال،   این  با  .ترکیب کرده بود  دولتی  مناصب  تصّدی  برای  پرستیمخالف نژاد  نامزدهای  از   حمایت  و   کنگره، نمایندگان    و 

 
1slow -. go  یاslowdown  ی یا کمآهسته ی شیوه ای از اعتصاب است که در آن کارکنان یا کارگران وظایف خود را انجام میکار ی  دهند اما به دنبال کاهش بهرهکار ور

 .م-هاستتر از سایر شیوهخطرتر و کم هزینه های آنها کمد در انجام این وظایف هستند. این شیوه از اعتصاب برای کارگران و اّتحادیهیا کارایی خو 
2«away-stay.  یا »سرکار نرفتن« نوعی اعتراض، مشابه اعتصاب عمومی است که در آن از مردم خواسته می » کار و محلاجتناب از کار ی اجتناب  هاشود که از  ی کار

 .م-کنند
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 مقاومت   هایجنبش   جزو   معموال   هستند  کیمّت   دولتی،  مقامات  به  نامه  نوشتن  یا  سیاسی  نامزدهای  برای  گردهمایی  مانند  نهادی،  اقدامات  بر 

 .شوندنمی  محسوب مدنی

ی  مدنی  مقاومت  هدف  آخر اینکه  در    در   انقالبی  یتغییرات  اغلب  –است  تغییر   دنبال  به  مدنی  مقاومت  .است  موجود  وضعیت  بر   تأثیرگذار

 شود می  ]از میان شهروندان[هاییائتالف  یا  هاگروه  شامل  و   است  مدنی  یا  مردمی  کیفیتی  دارای  غالباً   مدنی  مقاومت  .گستردهوسیع و    ایجامعه

ی  یکدیگر   با  که ]مورد    اخالقی  یا  مذهبی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  دغدغه های  و   اقدامات  پیرامون  را  جمعی  یادعاهای  تا  کنندمی   همکار

کنند مطرح   ] ن  -نظر از  به   حقوق   مینتأ  برای  تنها  مدنی  حقوق  جنبش  طول  در   پوستسیاه  االنفّع   مثال،  برای  .بزرگتر   گروهمایندگی 

آن    کنندگانشرکت عمل  جنبشدر  به  بلکه  نمی   دست  نژادی   نظام  کامل  حذف  دنبال  بهواقع    در زدند،   طلبی برتری  و   نژادپرستی  ،تفکیک 

ی  کهسودان    انقالب  .بودند  شهروندان این کشور همۀ    برای  و   حدهمّت   ایاالت  در   سفیدپوستان   کرد،   سرنگون   2019  آوریل  در   را  البشیر   عمر   دیکتاتور

یم  فراهم شود.  سودان مردم  همۀ برای دموکراتیک تغییرات از میان برداشت تا از این طریق امکان را رحم و خونخوار بی  یرژ

 یک از  استفاده مدنی مقاومت اوال،  .باشد مفید تواندمی  نیست چیزی چه این شیوه از مبارزه اینکه درک  مدنی، مقاومت چیستی بررسی در 

 مانند  -  است  خشونتبدون  هایتکنیک  از   انبوهی  شامل  مدنی  مقاومت  که  فراموش نکنید  .نیست  یاعتراضتجّمعات    مانند  واحد  تکنیک

کار   ، اعتصاب  تظاهرات، یعدم  اشکال   سایر   و   جایگزین،  نهادهای  ایجاد  ،محاصرهبندان و  راه  ،اجتناب از  گاهانه و به منظور   -همکار   که آ

، یکی پس از دیگری عملیاتی می  قدرت  بردنبیناز  کتیک  اینشوند.  مستقر  مدنی   مقاومت  کارزارهای  .ستا  هماهنگی  و   سازماندهی  مستلزم  تا

تجّمعات   .کنندمی  کمک  هاکمپین  راهبردهای این  هدایت  و   هماهنگی  به  که  هستند  خود  رهبری  نقش  در   هاییائتالف  یا   افراد  دارای  اغلب

 بدون   و   توجه،قابل   سازماندهی  بدون  خودجوش،  شکلی   به  ممکن است  این تجّمعات  اما  د،نباش  مدنی  مقاومت  از   بخشی  دنتوانمی  اعتراضی

نیز   کارزارهای  مشترک  سازماندهی  هایکمیته  یا  ،استراتژی  ،هدف از   به  تا  آیندمی   هاخیابان  به  که  مردمی   .دنبیفت  اتفاق  مقاومت  از   موردی 

یموحشیگری  مدنی   مقاومت  درگیر   لزوماً   اما،  کنند  می  ابراز   را  خود  خشم  در واقع  ،العمل نشان دهندآور عکسجدید و اهانت  یسیاست  یا  های رژ

از مبارزهنیستند؛ شیوه ،  اتاقدام  مستلزم  که  ای   یک  دستیابی به  برای  ی متنّوعهاتکنیک  از   ترکیبی  از   استفاده  و   جمعی  ،هماهنگ  مستمر

 تأثیرات  با متفاوت کامًال  معموال  افتادهو تک منفرد اعتراضات  تأثیرات کتاب خواهیم دید، این در  بعداً  که همانطور  واقع در  .است قاطع نتیجۀ

  .شوندمی همراه تر گسترده مدنی مقاومت کارزارهای با که است اعتراضاتی

شکلی سازنده و   به  کلمه،  واقعی  معنای  به  مدنی  مقاومت  .نیست  منازعات  آمیز مسالمت   حل  به معنای  لزوماً   مدنی  مقاومت  ،اینکه  دوم

یج  را  ایجابی منازعه و درگیری ی   در   فرآیند خاص حل تعارض نیز   حالاین  با  .کندمی  ترو ایفا   ی مهمنقش  مدنی  مقاومت  کارزارهای  از   بسیار

  آمادگی   جهت  راهی  عنوان  به   و چه  خود،  داخلی  هایدرگیری  و   اختالفات  به  رسیدگی  برای  هاجنبش   پیش  پای  راهی   عنوان  به  چه  -کندمی

کره  میز   که سر   دشمنانی  با  زنیچانه  برای    مبارزه  از   مکزیک  2چیاپاس  در 1زاپاتیستا   جنبش  آنکه  از   پس  مثال   اند. برای آمده  مذا
ّ
فاصله   حانهمسل

ها درگیری  به  رسیدگی  برای  را  داخلی  فرآیندهای  ای از مجموعه  ی آن اعضا  ، در دستور کار خود قرار داد  1994  سال  در   را  سیاسی  مقاومت  و   گرفت

گسترش داد  توسعه  ،مستقل  قضایی  فرآیندهای   جمله  از   جنبش  درون  در   و   جنبش  با   مرتبط  و منازعات   از   یکی  1989  سال  لهستان  در .  ندو 

 
1. Zapatista  ی زاپاتیستا

ّ
حا  (EZLN)جنبش زاپاتیستا که در ابتدا با تشکیل ارتش رهایی بخش مل

ّ
نظامی با دولت مکزیک برخاسته بود و بعدتر  نه و شبهبه مبارزه مسل

و تمایل هر    نفتازاد بین امریکا، کانادا و مکزیک موسوم به  آتوافقنامه تجارت  که پس از امضای  سوسالیستی و ضد نئوالبرالیستی است  آورد، گروهی نئو   رو   به مقاومت مدنی

ی و طرفدار اعدالت در مکزیک مستقر شده مخالف جهانی های نئولبرالی شکل گرفت. این گروه که در ایالت فقیرنشین چیاپاسچه بیشتر دولت مکزیک به سیاست ساز

 .م-اسی رادیکال در این کشور است احتماعی برای مردم مکزیک بوده و حامی دموکر
2 . Chiapas 
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ی  موّفق به  همبستگی  جنبش  که  هاییراه یخی  مذاکرات  شد،  کمونیستی  دولت  برکنار که1میزگرد   تار  کمونیست   حزب  نخبگان  با  جنبش  بود 

یه  بین  مذاکرات که  این  در   .برگزار کرد یسیون  و   همبستگی  جنبش  انرهبر  تن از   30از   بیش  در جریان بود،  1989  آوریل  و   فور   دولت   شدند  موفق  اپوز

یاست ، مقامکنداعالم  مجاز  را  مستقل و  آزاد کارگری های حادیهاتّ   تا کنند  متقاعد را  کمونیست  حزب یکلدبیر  حکومت جای به جمهوری را ر

ی رسیداین  سراسری انتخابات در  همبستگی بعد،  ماه چندنیز تأسیس کند.   منتخب یسنا  مجلس یک و  در کشور برقرار کند   کشور به پیروز

یداد  این  .پایان بخشید  لهستان  بر   کمونیست  حزب  استبدادی  حکومت به    و  ی  حدمّت   هایکمونیست  سلطۀ  پایان  ی بود بر آغاز   رو پای  بر   شورو  ارو

کره  میز   پای  به  را  دولت   شد  قموفّ   دلیل  این  به  تنها   همبستگی  .شرقی  را  قیموفّ   مدنی  مقاومت  مبارزات  گذشته،  سال  نه  طول  در   که  بکشاند  مذا

بود،   کرده  ی    جمله  از رهبری  اعتراضی  ها، کارخانه  تعطیلی  اعتصابات، برگزار یرزمینی،   هایدانشگاه  تأسیس  ،تجّمعات    انتشار   و   چاپ  و   ز

 .بود شده گرفته آن از  جنبش نام که( همبستگی)2سالیدارنوش  نام به غیرقانونی ایروزنامه

گرچه  نیست،  پرهیزیخشونت  معادل  لزوماً   مدنی  مقاومت  ،اینکه  سوم نیز   این  از   است   ممکن  ا یکرد   مفهوم  به  دتعّه   .کند  استفاده  رو

یکرد  ترینعادالنهخشونت  بدون  کنش  اینکه  پیرامون  اخالقی  هایاستدالل  از   مدنی،  مقاومت  جای   به  پرهیزیخشونت   سیاسی  کنش  برای   رو

یشه  –اهداف  در   هم   و   ابزار   در   هم  –است   می  منع  اخالقی   دالیل  اساس  بر   را  خشونت  از   استفاده  مند،و قاعده  اصولی خشونت   عدم  .گیردمی  ر

ن  که  است  اصولی  یموضع  نیز به همین ترتیب  طلبیصلح  .کند   امری   را  خشونت  و   کندمی  رد  را  خشونت  از   استفاده  یشرط  و   قید  هیچ  بدو

ی  کهبا وجود این  .داندمی   غیراخالقی  آمیز خشونت  هایبدیل  از   مؤثرتر   آمیز غیرخشونت  هایتکنیک  که  اندشده  متقاعد   طلبانصلح  از   بسیار

 .است  فاهدا بودن منصفانه و  ابزار  اخالقی درستیصرفًا  آنها اصلی دغدغۀ هستند،

کتیک  استراتژی  به  اول  درجۀ  در   آنهاکند؛  صدق نمی   به طور کامل  هستند  دمتعّه   مدنی  مقاومت  به  کهکسانی  در مورد  واقعیت  این  توجه  و تا

ی از   .یاخالق  تا مسائل  دارند ی قلمداد میخشونت  برای  کاربردی  جایگزینی  را  راهبرد مبارزاتی  این  مدنی  مقاومت  حامیان  بسیار از    و   کنند ورز

تر اخالقیمقاومت مدنی    آیا  که  بارهاین  در و    --هاییو در چه زمان  خیر   یا  دهدمی   جواب  مدنی  مقاومت  آیا که    بدانند  دارند  تمایل  رو همین 

یخشونت  است یا ی  شودمی  گفته   .مانندمی   باقی  گرا ندانم  ،ورز  استراتژیک  خشونتبدون  اقدامات  و حمایت از   به مطالعه   که  افرادی   از   بسیار

گرچه،  هستند  طلبصلح  خود  ،پردازند می  به  -کنندمی  تنظیم  گرایانهفایده  عبارات و اصطالحات  قالب   در   را  مدنی  مقاومت  از   خوددفاعیات    ا

 .کنند متقاعد آن بودن عملی مورد در   نیز  را طلبانصلحغیر  که  امید این

ی  اصطالحات  علیرغم اینها  اقدام  خشونت،بدون  بسیج  جمله  از   ،باشند   کتاب  این  برای   مناسبی  عنوان  توانستندمیاز این دست نیز    بسیار

کنش بدون ن  مبارزۀ  ،خشونتیا     شورش  مردم،  قدرت  خشونت،بدو
ّ
 اعتراض یا  ،استراتژیک  خشونتعدم  ،3« سالح  بدون  جنگ»حانه،غیرمسل

گراها   سیاسی،  نافرمانی کثرا    .ایتوده  قیام   یا  خشونتبدون   انقالب  مثبت،  یا کنش  اقدام  ،4ساتیا عنوان مترادف   به  حدودی  تارا    اصطالحات  اینا

گرچه   ، برندبکار می  یکدیگر  به عنوان    اصطالحات  این  از ای  تا اندازه  نیز   منبا اینکه    .بینندمی  مفاهیم  این  بینما  اساسی  یهایتفاوت  برخی نیز   ا

ی  زیرا   ام،کرده  اجتناب  کتاب  عنوان  در   «خشونت  بدون »  کلمۀ  بردن کار به  از   کنم،می  استفاده  کتاب  این  در هایی مترادف  واژه   مردم  از   بسیار

« »سلطه،«منفعل»  مانند  کلماتی  معادل  را  واژه  این  دارند  تمایل  در   در نظر بگیرند. انجام این کار   شده«»تسلیم  یا  «آمیز   صلح»،«فعال  غیر » ،پذیر

 
1 . Round Table Talks 
2 . Solidarnosc 
3 . war without weapons 

4 . Satyagraha  ی حقیقت"، سیاست مقاومت غیرفّع گاندی علیه حکومت بریتانیا در هند به  االنهبه معنای "محکم نگه داشتن حقیقت" یا "نیرو که توسط  ای است 

 .م-رو نویسنده بیشتر پیرامون آن توضیح خواهد دادرفت. در صفحات پیشکار 
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ی  ذهن با اینحال    .کندمی  تداعی  را   ژرف  هایعدالتیبی  در برابر  آمدنکنار  یا  انفعال، تسلیم،  ،گیریکناره  مانند  احتماالتی  ،خوانندگان   از   بسیار

 .کتاب پیش رو ابدًا دربارۀ این مسائل نیست

 تحّول پیدا کرده است؟  چگونه مدنی مقاومت
یخ ها انسان  که زمانی از  مدنی مقاومتفنون  ی اوایل  تا ،باستان  یونان تا باستان  مصر  از  -مکتوب دارند، وجود داشته است تار  . روم امپراتور

یخ  در   شدهثبت  اعتصاب  اولین  مثال  برای  های اتاق  که  مصری  کارگران   و طی آن  ،ه استافتاد  فاقاتّ   میالد  از   پیش  1170سال  حدود   در   بشر   تار

یافتی  ثابت  غذاییجیرۀ    ، تا زمانیکهساختندمی  را1سوم  رامسس  پادشاه  تدفین یدند.]، از کار نکردند  در ی[  2کردن امتناع ورز   مسیحیان  از  بسیار

ی  خدمت  از   اولیه ی  در   سرباز  قیام  اولین[  3.]کردندمی  پرداخت  خود  جاندادن    با  را  مخالفت  این  هزینۀ  معموال   و   زدندمی  باز   سر   ومر   امپراتور

  های جنگ به دادنخاتمه برای2ایروکوئی قبیله زنان  توسط شانزدهم قرن در   مدنی مقاومت کارزار  شمالی، آمریکای  در   شدهشناخته فمینیستی

یرا به شکلی    سیاسی  هایقدرت  سایر   و   جنگ  اعالن  این قبیله  مردان  . بود  ایروکوئیمیان قوم    در پایان  بی   زناندر اختیار خود داشتند.    انحصار

ی  و   جنسی  اعتصابکردن اقدامات خود دست به  با هماهنگ  ایروکوئی ی  محصوالت  تدارک  و   برداشت  از   زدند و   فرزندآور ی  کشاورز   خوددار

یات جنگ به حساب می  را کههای پوست گوزن  کفش  تولید  و   کردند اعالن   وتوی  قدرت  موفق شدند  نهایتدر آنها  .  ندکرد  آمد متوّقفجزو ضرور

 .آوردند دست بهرا  ها در قبیلهجنگ

گرچه یخ  طول  در   مردم  ا کّرات[مدنی  مقاومت  هایروش  از   تار   ، پیش  قرن  یک  گاندی  مهاتما  که  زمانی  تا  تکنیک  این  اند،کرده  استفاده  ]به 

یشه  حال، این با .نداشت نامی کرد،  باب را «مدنی مقاومت» اصطالح   1848 سال در  که  شد لغت فرهنگ واردزمانی  مدنی مقاومت یا مدخل ر

 ایراد   5« مدنی  دولت  برابر   در   مقاومت»   عنوان  با  ماساچوست،  4کنکورد   در   خود را  سخنرانی  ،3ثورو   دیوید   هنری  ، امریکایی  فیلسوف   و   نویسنده

 رساله  آن  در   ثورو   .دوشمی  شناخته6مدنی  نافرمانی  ۀوظیف  درباب  عنوان  با   که  شد  منتشر   ایجزوه   در قالب  1849  سال  در   سخنرانی  این  .کرد

می  را  آنها  اخالقی  وجدان   که  حکومتی  هایسیاست  یا  قوانین  از   باید  شهروندان  که  کندمی  استدالل پا  یر  مانع   تا  کنند  سرپیچیگذارد  ز

ی  .شوند  عدالتیبی   عوامل  به  خود  شدنتبدیل ینظریه   به  همچنین  و   نیز پرداخته است و   نهادیغیر   و   شکنانههنجار   اقدامات  پیرامون  پرداز

ی عدالت و  اختیار  ، اساسی  هاآزادی بازگرداندن برای گاهاً  ه که چنین اقداماتیبود معتقد  .هستند ضرور

یبرده  با  مخالفت  در   ثورو   آن  عموماً   هاامپریالیست  ضد  و   الغای بردگی طرفداران  که  1848-1846های  سال  در   آمریکا  مکزیک و   جنگ  و   دار

ی  یک  را ی   او   از   که  هبود  فیلسوفانی  و   مخالفان  از   نسل  چندین  بخشالهام  ثورو  هاینوشته  .زده است، قلم میدانستند  می  غیراخالقی  پیروز  پیرو

 .مطالعه کرده است را ثورو آثار   ،زندان در  دورۀ اسارتش اولین  در  که گاندی آنها جملۀ از و   –نداهکردمی

آنکه از  شود  ثورو   هاینوشته  با  گاندی  پیش  کنشگری  ،آشنا  قیام   بود  مقاومتهای  جنبش   پژوهشگر   و   زبده  خود   و   کارگری   هایو 

ی ی را می  .ندبود  گرفته  الهاماز او    جهان  سراسر   در   دیمتعّد   ضداستعمار  جهت اقدام در   برای  راهی  عنوان  به  مدنی  مقاومت  مبتکر   واقع  توان بهو

ح دانست  دشمنان  علیهو مردمی    یافتهسازمان  مبارزات
ّ
و در    کردمی  کار   جنوبی  آفریقای  در   وکیل  عنوان   به   1914  تا  1893  سال  از   گاندی  .مسل

 
1 . King Ramses III 
2 . Iroquois 
3 . Henry David Thoreau 
4 . Concord 
5 . Resistance to Civil Government 

6. On the Duty of Civil Disobedience   م. -ا ترجمه غالمعلی کشانی به چاپ رسیده استتوسط نشر قطره و ب نافرمانی مدنیاین کتاب با عنوان 
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با کنانعلیه    که  ای نژادپرستانه  هایسیاست  سایر   و   نژادیتفکیک  تبعیض،  آنجا  کشور   پوستغیرسفید  سا ی  سیستم  تحت  این   استعمار

گن  در   شدنسوار   برای  تالش  دلیل  به  را  او   چندین بار پیش آمده بود که  .بودروبرو شده    شد،می  اعمال   پوستان مخصوص سفید  یک  درجۀ  هایوا

  .بردارد  از سر   را  دستارش  که  داده بودند  دستور   او   به   و   بودند  رانده   بیرون  بود  سفیدپوستان   مخصوص  که  پیاده روهایی  از   ،کرده بودند   پیاده  قطار   از 

ی  شاهد همچنین یو  به   و  دهد پایان هاعدالتیبی این به خواستمی او  .بود در این کشور  مهاجر  کارگران علیه تبعیض  دیگر  اشکال از  بسیار

گراها   با نام  را  هاشیوه  از   ایمجموعه   همین منظور  ی)ساتیا ی  یا  حقیقت  نیرو کرد و از   (روح  نیرو   از   امتناع  برای  هاییروش  آنها به عنوان  ایجاد 

ی کرد و   عدالتیبی   با  همکار به    همچنین  گاندی  .بخشید  توسعهای را نیز برای جامعه  های عادالنهبدیل  حالعین  در   ]و عامالن آن[ استفاده 

یضد  قیام تأثیر  تحت شّدت ی  طریق از   روستاهای این کشور  و   هاشهر در  روس  هزار  صدها آن طی  که بود گرفته قرار  روسیه 1905 سال  تزار   برگزار

گون    تظاهرات  و خشونت  بدون  عمومی  اتاعتصاب به  و   کردند  قیام1مدوّ   نیکالس  تزار   علیه  دیگر گونا وادار  را  ی   اصالحات  برخی  انجام  و

کردند. او   دموکراتیک کشور   مکاتباتی   او   با  چندین سال  بود و   روسی  طلبصلح   و   نویسرمان  تولستوی،  لئو   هاینوشته   تأثیر   تحت  عمیقاً   در 

 . ه بودداد انجام ،آن  اشکال همۀ در  خشونت گذاشتنکنار  ضرورت و  اخالقیات درباره

گرای  اولین  گاندی  1907  سال  در    طبق آن   که  کرد  آغاز 2(سیاه  قانون)هاآسیایی  نویسینام  نژادپرستانۀ  قوانین  لغو   برای  را  خود  رسمی  ساتیا

یانگشت   و   نامثبت   به  ملزم  جنوبیآفریقای  هایهندی  تمام ی  مقامات  توسط  نگار زمان  در   نامثبت  اوراق  داشتن  همراه  و   استعمار  هاتمام 

 جلوی ورود مقامات  دست به اعتصاب بزنند و   کنند، سرپیچی  قانون از  تا  کرد  سازماندهیتشویق و   را  هندی  مهاجر  کارگران گاندی .شدندمی

ی  انجام کار در محل  از   و   کنند  سفر   ینامثبت  مدارک  داشتن هیچهمراه  بدون  ،کار خود را بگیرنداستعمارگر به محل   ی خود خوددار های کار

ی  از   مردم  امتناع  -  نامیدمی3منفی«  مقاومت»  که  را  آنچه  او   این چنین شد که  .کنند  علیه  خشونت  از   استفاده  بدون  ناعادالنه  قوانین  با   همکار

گذاشتبه    را  -  دشمن یابی  تالش در راستای  به  را  جوامعاز آن طریق    تا  بوتۀ آزمون    سال،   هفت  طول  در   .شود  رهنمون  خود  حقوق  و   کرامت  باز

  که   کرد  ثابت  گاندی  به   و   شد  ملغی  1914  سال  در   قوانین   این  در نهایت  اما  .شدند  زندانی  گاندی،  خود  جمله  از   کنندهاعتصاب  هندی  هزاران

ی یحکومت تحت که باشد کسانی برای یحّت ، مؤثر  روشی تواندمی خشونتبدون جمعی مخالفت  .کنندمی زندگی استعمار

در   از   پس  و   1915  سال  در  آنجا  و   بازگشت  هند  به  گاندی  سیاه،  قانون  لغو   موفقیت  ایجاد  جرقه   در    حکومت   علیه  جدید  یجنبشهای 

ی  یتانیا  استعمار ی  گاندی   که  بود  آنجا  در در ذهنش زده شد.    بر ی  امروزه   که  گذاشت  را  هایینام  خود  تکنیک  بر رو این شیوۀ   توصیف  برای  بسیار

ن  مبارزۀ  و آمیز  غیرخشونت   اقدام  ،یپرهیزخشونت   مدنی،  مقاومت  -کنندمی  استفاده  مبارزاتی گراها  سازماندهی  با  گاندی  .خشونتبدو   یساتیا

یتانیا  استعمار   علیه   دمتعّد  کرد    ،1920دهۀ    در   بر گسترده دست و پا     رهبری  و حامیانی 
ّ
ی،  عدم  با هدف  را  یمل  کسب  و   مدنی  نافرمانی  همکار

  مایل را 240،هندی هزار  ها ده و  گاندی  آن طی  که  رسید خود اوج به 1930  سال 4نمک راهپیمایی در  اقدامات  این  .بوجود آورد استقالل کشورش

یای  سمت  به5احمدآباد از   ی  قانون  برابر   در تا    کردند  راهپیمایی  عمان  در ی  و   استعمار  خود  نمک  مصرف  و   تولید  از   را  هاهندی  که  انحصار

یا به راهپیمایان که هنگامی، دست به مقاومت بزنند. داشتمیباز   قانون  داً عّم ت ،خود نمک جوشاندن با از آنها خواست که گاندی رسیدند، در

را به کرسی   کاال   تولید  در   خودکفایی  خود مبنی بر   ادعای  هم  و کرده    مقاومت  یاستعمار   حکومت  مقابل  در   هم   از این طریق  تا  بگذارند  پا   زیر   را

 
1 . Tsar Nicholas II 
2 . Asiatic Registration Laws (the Black Act) 
3 . passive resistance 
4 . Salt March 

ی از مبارزات   ه اول سده بیستم قرار داشت  ۀ در نیم جنبش استقالل هند هند که در صف مقدم در غرب کشور  ایالت گجرات  بزرگترین شهر  5 برای   نافرمانی مدنی و مرکز بسیار

 .م-است  احقاق حقوق کارگران، حقوق مدنی و استقالل سیاسی بوده
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گستردهنشانده باشند. این جنبش رفته ی  عدم  ای،توده  اعتراضات  اعتصابات،   تر شد و رفته  ی  مختلف  قوانین  با   ایتوده  همکار   و   استعمار

ی ی کاالهای به وابستگی از  را خود بتوانند از این طریق هاهندی  تاگرفت بر را نیز در  اقتصادی ییخودکفا توسعۀ برای کارزار  . کنند رها استعمار

گرچه ی  سلطۀ علیه  گاندی جنبش ا یتانیا استعمار یادی ها و نقایصکاستی هند در   بر   داد نشان  جهان سراسر  در  نفر  هامیلیون به ، اما داشت ز

  شهروندان که
ّ
یعدم اقدامات  ی که در حغیرمسل   .شوند برخوردار  عظیمی قدرت از  توانندمی شونددرگیر می جمعی همکار

ی  امروزه مخالفتش با   یا  خشونت  برابر   در   شسختگیرانه  اخالقی  مواضع  تنها  و   دارند   گاندی  دستاوردهای  از   محدودی  درک  مردم  از   بسیار

یگوشت گر چه    خوار ی  هنوز   گاندی  هایپیام  کهرا در ذهن خود دارند. ا  و   -شوندمی  ظاهر   هاشرتتی  و   پوسترها  ،ی تبلیغاتیهابرچسب  رو

کانشّک   گذارد.دانند، به حال خود وا میمی بیهوده اما ستودنی تأثیر و بی اما بخشالهام لوحانه،ساده اما شرافتمندانه  را او   کار  که ی راا

گر  ی از    که  بود  دالیلی  تنها  گاندی  اخالقی  داتتعّه   ا یتانیا   راج  علیه  مدنی  مقاومت  از   استفاده و   حق با این   بود  ممکن  کرد،می حمایت  1بر

 جای  به «منفی مقاومت» اصطالح شد متوجه اینکه از  پس او . بود و دوآتشه سرسخت ی بسیار گرایعمل گاندی واقعیت، در  اما .باشد هابدبین

ی،مخالفت   و   نهاال فّع   مبارزۀ ابداعی   تکنیک  خواستمی   همچنین   او دیگر از آن استفاده نکرد.    کند،می   منتقل  را  رضایت  و   تسلیم  حس  ورز

گروهکند   جدا  انگلستان  در   زنان  رأیحق  مبارزان  از   را  خود که این  کتیک  توصیف  برای  منفی« را  مقاومت»  اصطالح  ، چرا  جویانۀ ستیزه  هایتا

گراها مسیر  در راستای را این خشونت گاندی بردند و به کار می معترضان آمیز  خشونتاقدامات  جمله از  ،خود  رفته   گاندی .دانستنمی ساتیا

 .باب کرد «منفی مقاومت» و  «مدنی نافرمانی»از  ایآمیزه عنوان به را «مدنی مقاومت» اصطالحرفته 

گرچه ی  ا   با  شیوه را   این  ندرت  به  آنها،  بودند  کرده  استفاده  مدنی  مقاومت  هایتکنیک  از   پراکنده   صورت  به  گاندی  از   پیش  مردم  از   بسیار

  منحصر   سهمکار بسته بودند.  به  های مطلوب خودآزادی  تحقق  برای   سیاسی  استراتژی  یک   عنوان  به  و   آن  بلندمدت  پتانسیل  کامل  گرفتن  نظر در 

ی   در   گاندی  فرد  به گاهیخشونت،  بدون  کنش  عمل  و   تئور یعدم  که  بود  و فراگیری  جامع  تکنیک  خلق  پیرامون  او   خودآ و   ظلم  برابر   در   همکار

، که جایگزینی نهادهای ایجاد با را بیداد  .کرده بود ترکیب د،دادنمی کاهش  را عدالتیبی و  تبعیض فقر

 کنشگران بیستم، قرن اوایل  در  .را مورد توجه خود قرار دادند  گاندی اقدامات کردند،می مبارزه سرکوبگر  هاینظام علیه که دیگری هایگروه

  بتوانند  ، به این امید که از این طریقکردند آغاز  هند و  حدهمّت  ایاالت دهه بین  چند مبادالتی را طی حده،مّت   ایاالت از  یروحانیون و  پوستسیاه

 ها عدالتیبی  با  مقابله  جهت  ایتوده  بسیج   برای  ظرفیت  ایجاد  در   خود  کنشگران  این[  4بگیرند.]  الهام  هاهندی  تجرببات و دانش عملی  از 

مند  بهره  کردند نیز می  مبارزه  برابری  در راستای  که  یدیگران  هایموفقیت   و   تجربیات  از   که  بودند  مشتاق  چنانهم  اما،  بودند  و کارآزموده  باتجربه

که   و   .شوند ی  چنین شد   کینگ  لوتر   مارتین  .بیاموزند  او   جانشینان  و   گاندی   از   تا  کردند   سفر   هند  به   پوستسیاه  طلبصلح  فعاالن  از   بسیار

یان  بود در 3کروزر   الهیات  مدرسۀ  دانشجوی  که  زمانیو    بود  آشنا شده  ثورو   مدنی  نافرمانی  با کتاب  بود2مورهاوس  کالج  دانشجوی  که  زمانی  جر

 تن  چند .بود آموخته گاندی نمک راهپیمایی مورد در  ایراد شده بود هاوارد دانشگاه رئیس ،4جانسون  ایمردخ دکتر  کشیش توسط ای کهخطبه

  ایاالت   در   نژادپرستی  یهازدودن نظام  در جهت  مدنی  مقاومت  بالقوۀ  کاربردهای  پیرامون   را  خود  نیز   مدنی  حقوقجنبش    برجستۀ  رهبران   از   دیگر 

 . نده بودداد آموزش حدهمّت 

 
1  British Raj.    تا   1858  سالشد و از  می  سلطنتی بریتانیا در شبه قارۀ هند بود. به آن حکومت تاج در هند یا حکومت مستقیم در هند نیز گفته  حکومتراج بریتانیا

ی میشد.ادامه داشت. ر 1947 کستان، میانمار و بنگالدش امروز  .م-اج بریتانیا تقریبًا شامل تمام هند، پا
2 . Morehouse 
3 . Crozer Theological Seminary 
4 . Rev. Dr. Mordecai Johnson 
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یا  از   متدیست  بود؛ کشیشی  الوسون  جیمز   یکی از آنها   راهبردهای   تا  ه بودکرد  بازدید  گاندی  قدیمی2آشرام  از   1950ۀده  در   که  اوهایو   ،1بر

  ،کره جنگ3وجدانی  ان مخالف ی از یک عنوان به الوسون .ببخشد توسعه و  آموخته حدهمّت  ایاالت  در  عدالتیبی برابر  در  مقاومت برای  را  جدیدی

مّدت  گذرانده  فدرال  زندان  در   را  ماه  هجده این  در  و  بودپرداخت  گاندی  اقدامات  پیرامون  ر تفّک   و   عبادت  ،مطالعه  به  بود  نامۀ زندگی  او   .ه 

ی،آماده برای الزم مراحل از  را خود درک و ه  کرد  مطالعه را  گاندی نوشتخود  مردم   میان در  موفق بخشآزادی جنبشیک  هدایت و  تحریک ساز

گسترش  پوستسیاه  عادی و  بود؛ سیاهداد  رشد  فرااعدام  دائمی  تهدید  زیر سایۀ  را  خود  زندگی  کهپوستانی  ه   پلیس،  خشونت   و 4قانونیهای 

 بخش الهام  گاندی   نمک  راهپیمایی.  کردند می  سپری   کرد، می  ییاجرا  آمریکا  جنوب  سرتاسر   در   را   نژادی   تبعیض  که5کرو   جیم  قوانین  و   تبعیض،

ی  پیرمون  را  هاییکارگاه    1958  سال  از   تا  شد  دیگران  و   الوسون ی  .کنند  برگزار  6نشویل  در   خشونتبدون  مقاومت  عمل  و   تئور   آموزان دانش  از   بسیار

  رفع تبعیض نژادی   برای  هایی برایکمپین  سازماندهی  و   ریزیبرنامه   به  شروع  و   کردند  شرکت  هاکارگاه  این  نشویل در   دانشجویان  و   دبیرستانی

  دایان   بیول،  جیمز   بری،  ماریون  ویویان،  . تی  . سی  لوئیس،  جان  جمله  از   -  دانشجویان  ،1960  سال  اوایل  و   1959  سال  اواخر   در   .کردند  در شهر خود

ی  -مدنی   حقوق  جنبش  کلیدی  هایچهره   دیگر   و  7الفایت  برنارد  و   نش، یهان تحّص   که  براه انداختند  را  کارزار   ، های پشت پیشخوان ناهارخور

،  مرکز   وکارهایکسب  بایکوت  ها،اعتصاب  ها،راهپیمایی را در    نشویل  هایدادگاه  و   هازندان  پرکردن تعمّدی  برای  داوطلبانه  شدنزندانی  و   شهر

ی  تبعیض نژادی  به  ماه  شش  طی  آنها  کارزار   .بردندیکدیگر به پیش می  کنار  ،  ال إ  .بخشید  پایان  نشویل  در   اجبار ،  لو   فانی  بیکر  راستین،   بایارد  هامر

ینسنت  سرکوب  قانونی،  تبعیض نژادی  برابر   در   یافتهسازمان  مقاومت  و   مردم  قدرتجنبش    تسریع  برای  تجربیات  این  از   نیز   دیگران  و 8هاردینگ   و

  استفاده  حدهمتّ   ایاالت  در   اجتماعی  هایآسیب  سایر   و   گرینظامی  ،تیجنسی  تبعیض  اقتصادی،  هایعدالتیبی  دهندگان،رأی  نژادپرستانه

 .کردند

این ی  بخش  الهام  مدنی  مقاومت  هایتکنیک  با  چنینیتجربیات  ی ضد  مبارزات   از   بسیار  جهان  سراسر   در   نژادپرستیضد  و   استعمار

گرچه[  5ه، وجود دارد.]بود  آمیز تبعیض  هایدیدگاه  و   نژادی  اتبتعّص   دارای  نیز   گاندی  خود  اینکه   بر   مبنیگردید، علیرغم اینکه امروز شواهدی    ا

ی ی  هایجنبش  از   بسیار    مبارزه   از   بیستم  قرن  اواسط  و   نوزدهم  قرن  در   آفریقایی  ضداستعمار
ّ
   و   حانهغیرمسل

ّ
در    مبارزه  برای   ، توأمان حانهمسل

کسب   از   عمدتاً   را  کشورهای خود  استقالل   دیگر   برخی نقاط  و   زامبیا   غنا،  در   مردمی  قدرت  هایجنبش،  ردندکمی  استفاده  استقالل   راستای 

و    طریق  از   نیز   جنوبیآفریقای  پوستانسیاه  مشابه،ای  شیوه  به[  6].آوردند  دست  به  مدنی  مقاومت  طریق پیگیر   ، اعتراضات  امانبی ترکیب 

 
1 . Berea 

2  ashram.   یست کرده و به عبادت میمحلی دورافتاده و آرام گفته میدر آیین هندو به خلوتکده یا امی که  رپردازند. آششود که گروهی از هندوان در آنجا به طور ساده ز

 .م-و در احمدآباد واقع بود نام داشت  (Sabarmati)گاندی در آن اقامت داشت سابارماتی
کلی به ف  .3 که  ردی اطالق میمخالف وجدانی در حالت  کارافتادگی یا مذهب، به دنبال حق خود برای امتناع از انجامشود  خدمت   به دلیل آزادی اندیشه، وجدان، از 

ی کثر کشورها چنین اقدامی مجازات  است. اعزام به جنگ و  سرباز  .م-هایی قانونی در پی دارددر ا
4. lynching   فرااعدام فراقانونی یا لینچ کردن به قتل 

ّ
ف مظنون،  قانونی فرد توسط گروهی از افراد، معموال توسط یک گروه اوباش و در مالء عام به منظور مجازات یک متخل

 .م-رفتپوست به کار میجنوب و براى مجازات محکومین سیاهروش عمدتًا در  این ایاالت مّتحده  شود. در  ات، یا ارعاب مردمی استفاده مییک محکوم به مجاز
5m Crow laws Ji.   مجموعه 

ّ
ی نژادیدر ایاالت متّ   ۱۹۶۵و  ۱۸۷۶ی که بین قوانین ایالتی و محل در همٔه تأسیسات عمومی  حده به تصویب رسید و طبق آنها جداساز

ی نژادی مدارس دولتی،  میهای قوانین جیم کرو  جمله نمونه  ایاالت جنوبی عمدتًا به شکل قانونی و در ایاالت شمالی عمدتًا به شکل عملی برقرار گردید. از  توان به جداساز

ی نژادی دستشویی کن عمومی و حمل و نقل عمومی، و جداساز یها، رستوراناما  .م-ها برای سفیدها و سیاهان اشاره کردها و آبخور
6. Nashville   م-مرکز ایالت تنسی آمریکا در نیمۀ جنوبی این کشور. 

7 . John Lewis, C. T. Vivian, Marion Barry, James Bevel, Diane Nash, and Bernard Lafayette  
8 . Ella Baker, Fannie Lou Hamer, Bayard Rustin, Vincent Harding 
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کتیک  سایر   و   هااعتصاب  ،بایکوت از جانب شهروندان   آن  به  و   کردند   مقابله  کشور   این  قانونی  آپارتاید  با  موفقیت  با  خشونت،کنش بدون هایتا

ی  این،  بر   عالوه  .بخشیدند  پایان    جنبش  دورۀ  مؤثرترین  که  کنندمی  استدالل  ناظران  از   بسیار
ّ
 انتفاضۀ  نخست  ماه  هجده  در   فلسطین  یمل

است؛  بود(  1993-1987)اول سوی  که  ایمبارزهه   مختلف  هایروش  و   شد  انداخته  راهب  فلسطینی  مدنی  هایگروه  از   ایگسترده  ائتالف  از 

 [7].کرد هماهنگبا یکدیگر  ،اسرائیل  از  استقالل و  فلسطینیان سرنوشت تعیین جهتدر   فشار  در راستای را خشونتنبدو 

یج و گسترش خود را بیش از پیش   توجه کنشگران نیز -محقق و   روشنفکران جهانی، سطح در   آمیز غیرخشونت کنش تکنیک همزمان با ترو

یچارد   .بیاموزند  در این کشور   گاندی  تجربیات  از   تا  کردند   سفر   هند  به  1930و   1920هایدهه  از   طلبصلح  ران متفّک   .کردند  به آن معطوف  . بی  ر

، به  کردمی  تشریح  را  مدنی  مقاومت  سیستماتیک  نظریۀ  یک  که  را  کتابی  اولین  هند  از   بازگشت  از   پس  ،صلح  الفّع   و   آمریکایی  فیلسوف،  1گ گر  

ی  بر   کتاب  این .شد  منتشر   1934  سال  در 2پرهیزی خشونت   قدرت  نام  با  اثر   اینرشتۀ تحریر درآورد.     و   1930هایدهه  در   صلح  فعاالن  از   بسیار

کسلی  آلدوس  و و    حدهمتّ   ایاالت  در   طلبصلح  برجستۀ  ر متفّک   ،3إی. جی. ماست   جمله  از   گذاشت،  تأثیر   1940  صلح  اتحادیۀ  وقت  رهبر   ،4ها

یتانیا ی  پرهیزیت نقدرت خشو  .5بر نیز   دانشگاهیان  از   بسیار از   را  که مسابقۀ   داد؛  قرار   خود  تأثیر   تحت  دوم  جهانی  جنگ  پس   پژوهشگرانی 

ی نظریه  برای  اصلی  از جمله دالیل  را   ای هسته  عصر   ظهور   و   جهانی  تسلیحاتی ی در جهانخشونت  برای  بینانهواقع هایبدیل  پیرامون  پرداز  ورز

کرد6دمینگ   باربارا  نظیر   ،فمینیست  متفکرانتوان به  [ از جملۀ آنها می 8].دانستندمی  کنش   قدرت  را پیرامون  دیمتعّد   هایکتاب  که  اشاره 

گیر   و   عادالنه  ایآینده  ایجاد  و   ظلم  برابر   در   مقاومت  برایخشونت  بدون ی  که  شارپ،  جین[  9].به رشتۀ تحریر درآورده است  فرا  پدر   را  او   بسیار

ی  از   پس  او   .گذراند  زندان  در   را  ماه  9  کره  جنگ  طول  در   نظامخدمت    به  اعتراض  دلیل  به  دانند،می  مدنی  مقاومت  مطالعات  رشتۀ  با  همکار

کسفورد  دانشگاه  از   خود  دکترای  موفق به اخذ درجۀ  مختلف،  پژوهشگران  و   طلبانصلح ی  ها و مطالعاتحاصل فعالیت   .گردید  آ دانشگاه    در   و

کسفور  ی  نام  به  جلدی  سه  یاثر  آ ی  نظریات  کتاب  این  .شد  منتشر   1973  سال  در   که  بود  7خشونت بدون  کنش  تئور بیان   رااین موضوع    پیرامون  و

کهمی حانه را    مبارزات  و   شوند  بسیج  ،قدرت بیافرینند  موفقیت  با  توانندمی  آماده  و   شدهسازماندهی  خوبیبه  شهروندانی  چگونه  کند 
ّ
غیرمسل

کات و مشابهت  او   .گردیممیباز   آن  به  2  فصل  در   که  موضوعی  -براه بیاندازند یخی  موارد  میان  در   را  های متعّددیاشترا  مانند  -  کرد  شناسایی  تار

ی  و   هاهلندی  مقاومت  گاندی،  جنبش ی  گریاشغال  برابر   در   هانروژ  هتهّی   را  آمیز غیرخشونت  اقدام  روش198  از   فهرستی  و   -روسیه  انقالب  و   هاناز

ی  برای  ایبرجسته  منبع  امروزه  -  خشونتبدون  کنش  مورد  در   شارپ  هاینظریه  و   -فهرست  آن  .کرد این تکنیک   کنشگران   و   دانشجویان  از   بسیار

 [10].است مبارزاتی در سرتاسر جهان

ی  مرکز   ،8انیشتین   آلبرت  مؤسسه  مانند  -دیمتعّد   هایسازمان  .گردید  منتشر   جهان  سراسر   در   و   ترجمه  متعاقباً   شارپ  هاینوشته  از   بسیار

 کنش   عمل  و   نظریه  تا  آمدند  وجود  به  2000  و   1990  هایدهه  در   -سایرین  و 9خشونت بدون  المللبین   خشونت،بدون  هایدرگیری  المللیبین

  توانستند می  جهان  سراسر   در   دهندگانسازمان  و   االنفّع   آن  در   که  ای بودهدور  گر آغاز  التتحوّ   این  .کنند  مندمند و قاعدهروش  را  آمیز غیرخشونت 
 

1 . Richard B. Gregg 
2 . The Power of Non-Violence 
3 . A. J. Muste 
4 . Aldous Huxley 
5 . United Kingdom’s Peace Union 
6 . Barbara Deming 
7 . Theory of Nonviolent Action 
8 . Albert Einstein Institution, 
9 . Nonviolence International 
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یخ  مستندها،   آموزشی،  راهنمای   های کتاب  به  دسترسی  ]به راحتی[  خشونتبدون  مقاومت  عملکرد  نحوۀ  درباره  اینترنتی  منابع  و   شفاهی  های تار

 .باشند داشته

گوگل در مورد جستجویامروزه    یا  صدها  مدنی،  مقاومت  پیرامون  آنالین  شناسیکتاب  و   راهنماها   ابزارها،  ها، سازمان  ها، آموزش  ی ساده در 

 مدنی  مقاومت  مورد  در   علمی   تحقیقات  از   خشونتبدون  منازعات  المللیبین  مرکز   مانند  هاییسازمان  .کندمی  پیدا  را  مرتبط  مدخل  هزاران

  و برگزار کرده  طراحی  را  آنالین  یهایدوره  ،بینند تدارک می  پژوهشگران این حوزه  با  مالقات  جهت  کنشگران  برای  را  هاییکارگاه  ،کنندمی   حمایت

یجمع  موضوع  این  به  مندانعالقه  برای  را  عظیمی  ایکتابخانه  منابع  و   ،1بلک اوت کالکتیو   مانند  هاییگروه  حده،مّت   ایاالت  در   تنهااند.  کرده  آور

در حال یادگیری   که  افرادی  برای  را  جمعی  خرد  و   میدانی  هایراهنمایی  ها،آموزش  ،4و جنبش طلوع خورشید3آموزش برای تغییر   ،2دردسر زیبا 

 به  ،5کانواس   و خشونت    الملل بدونبین  مانند  هاییگروه[  11].دهندمی  ارائههستند،    قدرت  ایجاد  برای  خود  جوامع  سازماندهی  و   شیوۀ مبارزه

  به  راخود    آمیز غیرخشونت  مبارزات  و   کرده  سازماندهی  تغییر   برای  چگونه  آموزندمی  که  افرادی  برای  را  هاییکارگاه  و   هاآموزش  تر گسترده  نحوی

 دهند می ارائه،  بیندازند راه

 بوده است؟ آمیز موفقیتمقاومت مدنی تا چه اندازه  
 تغییر   ایجاد   برای  کنندهخیره  موفقیتی  ی با روشمدنی    مقاومت  بدیل،   هایگزینه  با   مقایسه  در انگیزد:  شگفتی شما را برمی  سوال   این  به  پاسخ

یم  گذشته  سال120در   -آمیز غیرخشونت  و   آمیز خشونت -انقالبی  کارزار   627مجموع    موفقیت  نرخ  بهنگاهی    ابتدادر   بیایید  [12].است   . بینداز

  . است  جدید  هایملت -دولت  خلق  یا  هاحکومت  سرنگونی  و هدفشان  هستند  بزرگ  یمقیاس  در   سیاسی مردمی  بسیج  شامل  انقالبی  مبارزات

، اهدافی که  بیان  به  دستیابی   برای  انقالبیون  آن  در   که  هستند  هاییانقالب  آمیز خشونت   هایانقالب  .ستنی  ایکار ساده  آنها  به  دستیابی  دیگر

   هایشورش   به  خود  اهداف  به
ّ
   مبارزۀ  اشکال  دیگر   و   ترور   اقدام به  شهری،  چریکی  حمالت   حانه،مسل

ّ
 1917انقالب  مانند  -کننداّتکا می   حانهمسل

یتنام  شورشیان  مقابله  روسیه،  آمیز غیرخشونت  هایانقالب   . 1959  در   کوبا  انقالب  و   ،1975  تا  1960  از   متحده  ایاالت  نظامی  نیروهای  با  شمالی  و

   انقالبیون  آن  در   که  هستند  هاییانقالب
ّ
آمیز غیرخشونت  هایتحّصن   اعتصاب،   تظاهرات،   اعتراض،  مانند  هاییروش  بر   اساساً   و   بوده   حغیرمسل

یا اشغال مدنی]فضاهای عمومی[  ی  عدم  یا  و   و تصّرف   ، 1944  در   هندوراس  خواهانۀدموکراسی  جنبش  مانند -هستند  کی مّت   جمعی  همکار

ی اشغال برابر  در  دانمارک مقاومت   توانید می  را انقالبی  کمپین  627تمامی از  فهرستی  .1960 در  جنوبی کرۀ آوریل انقالب و  ،1943-1940در  هاناز

 کنم می  تعریف  سرزمینی  استقالل  یا  دولت  یک  سرنگونی  را  « موفقیت»  من  ،این کتاب  اهداف  . با توجه بهکنید  مشاهده  کتاب  این  پیوست  در 

  این   اعمال  با[  13].باشد  آمده  دست  به  این کارزار   گرفتن  اوج  از   پس  هسالیک  دورۀ  در   نظر و مورد  کارزار   دلیل  بهساز شکلی قاطع و سرنوشت   به  که

کهمی  ،هاانقالب  نوع  دو   هر   برای  موفقیت  از   استاندارد  تعریف   کامًال   2019  تا  1900  سال  از   آمیز غیرخشونت   هایانقالب  درصد  50از   بیش  بینم 

 ( 1- 0شکل)چنین بوده اند. ینا آمیز خشونت هایانقالب از  درصد 26 حدود تنها که حالی در  - اندبوده یت آمیز موفق

 قوی  آمیز خشونت   و در مقابل، کنش  بوده  اثر بی   و   ضعیف  خشونتبدون  کنش  که  را  گسترده  دیدگاه  و این  کننده استبسیار خیره  یرقم  این

یت موفق   خود  آمیز ت نوخش  همتایان  از   بیش  مدنی  مقاومت  هایکمپین  چرا  که  خواهم داد  توضیح  2  فصل   در   .بردزیر سؤال می  است،  مؤثر   و 

 
1 . BLACKOut Collective 
2 . Beautiful Trouble, 
3 . Training for Change 
4 . Sunrise Movement 
5 . CANVAS 
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گر   و   .گذارندرا پشت سر می  دشوار   العادهفوق   یموانع  مهم  این  انجام  برای  اغلبو    -اندبوده  آمیز   پایان   از   پس  کشورها  این  سرنوشت  مورد  در   ا

 .باشید 5 فصل در  بحث این منتظر  پرسید،می - آفرینتحّول سیاسی تغییرات یا ثبات عمومی، رفاهبرای مثال –هایشانانقالب
 

 

   مدنی  برجسته از مقاومت  نمونه مهم و  چند
ی  در   هاقرن  برای  مدنی  مقاومت ی  اهداف  جهت  در   و   هاموقعیت  از   بسیار  ی کوتاه  خالصۀ1-0جدول.  است  گرفته  قرار   استفاده  مورد  بسیار

که  برجسته   نکات  برخی  از  یکرد  یک  عنوان  به  مدنی  مقاومت  توسعۀ  در ای را    ادعای  وجه  هیچ  به  فهرست  این  دهد.ارائه میکاربرد داشته،    رو

یخ  در   مهمی  نقش  مدنی  مقاومت  که  در خواننده ایجاد کند   را  و برداشت  ر تصوّ   این   کوشدمی  اما .  ندارد  بودن  جامع حتی   -است  داشته   جهان  تار

گر تجّسم مثال ی باشد. هایی فیا  البداهه برای آن کار دشوار
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 انقالب آمریکا 
ن  مقاومت  کارزار   ،1های استقالل جنگ  و پیش از   1775  تا  1763سال  از   آمریکایی  هاینشینمستعمره ی  علیه  خشونتی رابدو یتانیا   امپراتور  بر

این  .انداختند  راهب وجود  ی  کهبا     قیام  با  را  آمریکا  انقالب  مردم  از   بسیار
ّ
  شاه  ممنّظ   ارتش  علیه2واشنگتن  جورج  مستعمراتی  ارتش  حانۀمسل

یتانیا3جورج  بریتانیا حکومت پیوست؛ مقاومتی که بوقوع  مؤثر  مدنی مقاومت از  طوالنی دورۀ یک از  نظامی تنها پس  قیام  این، دانند می  مرتبط بر

یتانیایی  کاالهای  بایکوت   نظیر   ییهاروش   .ساخته بود  غیرممکن  را  ییشآمریکا  مستعمرات  بر   بریتانیا؛   ساخت  کاالهای  مصرف  از   امتناع،  بر

ی  عدم قوانینی  همکار یتانیا  به  ییآمریکا  مستعمرات  از   خام  مواد  صادرات  به  ملزم  را  نشینانمستعمره  که  با   جمعی   امتناعند،  دکرمی  بر

 ،سلطنتی  اموال  تخریببودند،    ولیعهد  از سوی   شدهمنصوب  اتقّض   نظر   زیر   ای که منصفه  هایهیئت  پیشگاه  در   حضور   از   نشینان مستعمره

ی   نهادهای  ایجاد  و 4بوستون  چای  مهمانی  نظیر واقعۀ این   تمامی  از   پس  واقع،  در . 5ای هقارّ   کنگرۀ  جمله  از   -سیاسی  و   قضایی  اقتصادی،  مواز

به استقالل    عمًال   مستعمرات  ،را رسمیت ببخشد  ای هقارّ   ارتش و   هکرد  تصویب  را  استقالل  اعالمیه  ایهقارّ   دوم کنگرۀ  پیش از اینکه  تا  و   مبارزات

  از   بخشی  جنگ  جنگ؟  چیست؟  انقالب  از   ما  منظور »نوشت:    جفرسون  توماس  به  اینامه  در 6آدامز   جان  که  همانطور [  14دست یافته بودند.]

 پیش   بوقوع پیوست،   سال  پانزده  طول  در ، 1775  تا  1760  سال  از  و   بود  مردم اذهان  در   واقعی  انقالب  .بود  آن   پیامد و   نتیجه  بلکه تنها  نبود  انقالب

یخته شود.«]7لکسینگتون در  یخون قطرۀ اینکه از   [15ر

 الغای بردگی 
بردگی  طرفداران یبرده  علیه  مدنی  مقاومت   هایتکنیک  از   نوزدهم  قرن  طول  در   الغای  یتانیا،   در   دار یای  بر   حده متّ   ایاالت  و   کارائیب  در

   جمعی  اقدام  رایج  شکل  کار   هماهنگ  فتوقّ   .کردند استفاده
ّ
ی  هائیتی،  در  که  بود  افرادی  میان  در   حانهغیرمسل  به  یکاجاما  و   دومینیکن  جمهور

یو    بودند   شده  گرفته  بردگی ی برای فشار بر   کار   از   خوددار ی برای خود   تر انسانی  شرایط  تأمین  جهت  مزارع  صاحبان  را به عنوان ابزار کار  به  کار

تا    –کار   از   هماهنگ  امتناع  -دادند  ترتیب  را  ایگسترده  اعتصاب  هابرده   ،1832-1831هایسال  در   یکاجاما  در   مثال  برای  .بردندمی

  به   که  اقدامی  ،به کرسی بنشانند   را  مزارع  استثمارگر   صاحباناز جانب    بیشتر   هایآزادی  اجازۀ  و   دستمزد  پرداخت  بر   مبنی  خود  هایخواسته

 
1 . Revolutionary War 
2 . George Washington’s Colonial Armyکه به ارتش قارّ های (Continental Army) نیز معروف است-م. 
3.  King George 

4. Boston Tea Party    کنش به قوانین مالیاتی سنگین جرج س   1773دسامیر   16مهمانی یا جنبش چای بوستون، اعتراضاتی در ی  و در وا از  کاالهای متعّدد  وم بر رو

که پس از آن به شهرت رسید مطرح کردند بدون نمایندگی، مالیاتی هم در  ها، چایرگانان مخالف این مالیاتجمله چای بود. باز  یختند و این ادعا را  ها را به داخل آب ر

کشتیبه شکل و شمایل سرخ سران آزادی پ همچنین گروهی از افراد به نام) .(No taxation without representationکار نیست های  پوستان درآمده و شبانه وارد 

یختند که این مسئله رسوایی بزرگی برای دولت انگلستان به بار آورد یا ر  .م-حامل چای انگلستان شدند و تمامی محمولۀ آن را به در
5. Continental Congress د که  شورش  مجمعی  جریان  در مستعمرهر  آمریکایی  سیزده نشینان  نیروهای گانهمستعمرات  س  بریتانیایی علیه  از  نمایندگان  وو  ی 

گرفت. و با هدف انعکاس شکایات مردم آمریکا به حکومت  فیالدلفیا در ۱۷۷۴ مستعمرات در سال گرفت. مهم    1775در    نیز   دوم   ۀ کنگر  بریتانیا و رفع مظالم شکل  شکل 

 .م-ای به رهبری جرج واشنگتن بودهستقالل آمریکا و تشکیل ارتش قارّ ا  ۀه صدور اعالمیقدام این دو گنگرترین ا
6. John Adams   م-از رهبران جنبش استقالل ایاالت مّتحده و دومین رئیس جمهور این کشور. 
7. Lexington  کی و محل وقوع اولین جنگ اسنقالل امریکا  .م-شهری در ایالت کنتا
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این   به   ییکابردۀ جامای  هزار   سیصد  از   نفر   هزار   شصت  نهایتدر   .شودمی  شناخته  نیز  2باپتیست  نبرد  معروف شد و به عنوان 1کریسمس  قیام

یتانیا   غربی  هند  در   قیام  بزرگترین  به  را  آن  که  شدند  ملحق  قیام گرچه  .کرد  تبدیل 3بر  اقدامات  از   داشتند  قصد  مبارزات  دهندگانسازمان  ا

   را  خود  ی مبارز هاگروه  از   برخی  اّما  کنند،  استفاده   آمیز مسالمت
ّ
یتانیایی  اژدهایان   با  مبارزه  به  شروع  و   کرده  حمسل حامی   نظامیشبه  هایگروه  و 4بر

کشور  آنکه  و   روز   یازده  از   پس  نهایتدر   قیام  .کردند  این  از  پاشید.  شدند  تسلیم  شورشیان  آخرین  بعد  فرو اقداماتی   مزارع  صاحبان،  طی 

ک،  تالفی   افراطی   واکنش با  همراه -وجود این قیام این  با  .به قتل رساندند آن پس از   و  قیام جریان  در  را برده هزار  پنج کمدستجویانه و وحشتنا

یتانیای  سراسر   در   را  مردم  –دارانزمین  دو   عرض  در   .شّدت بخشید  الغای بردگی را  آرمان  از شان  حمایتحال  در عین  و   در شوک فرو برد  کبیر   بر

یتانیا  دولت  سال، را  قانون  بر یبرده  بعد،   سال  چهار ؛ و درنهایت  کرد  تصویب  بردگان   آزادی  در راستایی نصفه و نیمه   تمام  در   را  تملیکی  دار

ی  آخرین  نه  و   اولین  نه  هایییکاجاما  قیام  .کرد  لغو   کامل  طور   به  خود  مستعمرات کردن  کار   از   جمعیدسته  شکلی  به  مردم  آن   در   که  بود  کارزار

یدند تا از این طریق  .دست پیدا کنند ارزشمند یامتیازاتبه  امتناع ورز

ی  های جنبش
ّ
 استعماری ضد و  مل

پس برای را هاییتالش هاهقارّ  تمامی در  مردم ی مقامات از  خود استقالل و  حقوق گیریباز  طول  در   مثال برای .اندرسانده انجام به استعمار

 کمتر   پشتون   مسلمانان  هم  و   گاندی   مانند   هند   هندوهای  توسط  هم  مدنی  مقاومت  هایتکنیک  1947-1919  در   هند   استقالل  جنبش

کرد و این   استخدام  خود6«خشونت  بدون  ارتش» برای  نیرو   هزار   صد   خان  .گرفت  قرار   استفاده   مورد 5خان   بادشاه  مانند   شدۀ این کشور شناخته

کستان در  بریتانیا حکومت علیه بدون خشونت  مبارزۀ به که کردند یاد سوگندگروه   .بپردازند کنونی پا

یخ  واقع،  در  یضدهای  جنبش  از   مملو   تار کنان  آن  طی  که  است  ایبرجسته  استعمار یقا  و   آسیا  سا  وارداتی   محصوالت  خرید  از   امتناع   با  آفر

،  کشورهای  از  ی،   مالیات  پرداخت  امتناع از   استعمارگر ی از   یا  امپراتور  مدنی  مقاومت  هایصادرات، تکنیک  برای  محلی  منابع  استخراج  خوددار

- 1890)  غنا  استقالل  جنبش  و   ،(1999-1974)  شرقی تیمور   استقالل  جنبش  ،(1950-1945)  نیجریه  استقالل   جنبش  جمله  از  -اندبه کار بسته  را

   استقالل  رهبر   نکرومه  قوام  نمونه،  آخرین  در   (.9501
ّ
گاندی  ،غنا   یمل الگوی  از  ی  پیرو الگویی می  7«مثبت  اقدام»   را  آنچه  با  عنوان  نامید]به 

 [16].مبارزاتی[ در کشور خود اجرایی کرد

یا استقالل،  جدیدتر   هایجنبش  ی     جنبش  مورد  در   این  .اندبوده  کی مّت   مدنی  مقاومت  هایتکنیک  بر به شّدت    اغلب  خودمختار
ّ
 ی مل

ضد  جنبش  و (  1999-1989)کوزوو   هایآلبانیایی  استقالل  جنبش  ،(1989-1987)اول  انتفاضۀ  طول  در   فلسطین   در   هند  اشغالگریکنونی 

از   در   نظامی  گریاشغال  علیه  مدنی  مقاومت  هایکمپین[  17].است  صادق  کشمیر  کامال متنّوع،  ی  اشغال  تحت  دانمارک  کشورهایی   ها ناز

کی  گرفته تا(1940-1943) ی  اشغال  تحت  چکسلوا کشتحت اشغال    غربی   صحرای  و (  1968-1967)شورو [  18].است  داده  رخ(  اکنون-1999)مرا

 
1 . Christmas Rebellion 
2 . Baptist War. 

3. British West Indies  کشورهایی چون، جامایکا، هندوراس، باهاما و ترینیداد و    های فراقلمرویی در سرزمین  ۀمجموع که از جمله  کارائیب  یایی بریتانیا در  در

گوی کنونی را شامل می  .م-شدتوبا
4. British Dragoons   م-رفت به کار می 19تا  17بریتانیا در قرون عنوانی که برای سواره نظام. 

5 . Badshah Khan 
6 . Nonviolent Army 
7 .positive action 
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ی از  – 2007)جنوبی  یمن  طلبجدایی  جنبش  جمله  از .  اندکرده  مدنی استقبال  مقاومت  هایتکنیک  از   طلب نیز جدایی  هایجنبش  بسیار

 . (اکنون–2014) اسپانیا  در  کاتاالن جنبش و ( اکنون

 های کارگری جنبش 
  میان   در   که   هاستمدت  کارگری  جهانی  جنبش  .است  ناعادالنه  شرایط  در   کار   از   امتناع  مدنی،  مقاومت  هایروش  نیرومندترین  از   یکی

ی  شرایط مطالبۀ برای ی نیز مدن مقاومت از   ،دیگر  هایتکنیک   کارگری  یافتۀسازمان  اتاقدام نوزدهم،  قرن شروع  با .کندمی استفاده  عادالنه کار

شیوۀ  سراسر   در  به  تعیینمؤثر  جهان  در  است  دستمزدها  برایی  حداقل  ی  بوده  تدوین    ،موّفق  به   کودکان  استثمار   علیه  قوانینیدر  کار 

  خواستار و    ،ه استکرد  محدود   را  روزانه  ی کار   ساعات  ،را برای کارگران برقرار کرده است  روزه   دو   هفتۀ  آخر   تعطیالت  دستاوردهایی رسیده است، 

  ی،کار   هایفتوقّ   یا  اعتصابات  مرسوم شدن  پس از   ویژه  به،  مدنی  مقاومتشده است.    دیگر   موارد   نیز   و   حقوق  با  تعطیالت  و   پرداختی  مزایای

یج  برای  کارگری  قدرتمند  ابزارهای  از   یکی  اعتصابات   از   ر مکرّ   استفادۀ  که  دهدمی  نشان   جدید   ایمطالعه  .است  بوده  کارگری  حقوق  گسترش  و   ترو

پا  در   عمومی از   به  منجر   ارو امتیاز  پای  هایدولت  اخذ    بسیار   تازۀ  هاینمونه[  19].است  شده  بازنشستگی   حقوق  مانند  مسائلی  در   غربی  ارو

ی مّتحد شوید  اتحادیۀ  در  1ماریوت اینترنشنال   هتل  کارگران  ،2018  سال  در   مثال  عنوان  به  .دارد  وجود  نیز   بیشتری
ّ
 بوستون   در  262اینجا محل

یخی  یامتیازات  موفق شدند  اعتصاب   خط   در   برف  و   باد  باران،  لتحّم   وجود  با  این کارگران  .آوردند  بدستالمللی  هتل بین ]مدیران[ این  از   را  تار

،  شش  و   چهل  مدت  به  خود ،  دستمزدهای  کسب  برای  خود  جمعی  قدرت  از   تموفقّی   با   توانستند  روز  امنیت  از   حفاظت  و   بهتر   مزایای  بیشتر

کرده  و   کار ترک  ،اعتصاب  از   آمریکا  ایالت  9  در   معلمان  2019  و   2018  هایسال  در   .دکنن   استفادهشان  شغلی   خواستار   و   اعتراضات استفاده 

ی    هایحمایت  سایر   و   تر کوچک  درس  های کالس  ،معلمان   از   حمایت  افزایش  دستمزد،   افزایش یکار  غربی،   ویرجینیای  در شدند.    ضرور

،  ویرجینیا،   کارکنان   و   معلمان  دستمزد  افزایش  به  منجر  «RedforEd#»های جنبشاعتصاب  و   اقدامات ترک کار   این  آریزونا،  و   کالیفرنیا،  کلرادو

،  2020  جهانی  گیری همه  طول  در   .گردید  مختلف  امتیازات  همچنین  و   ،دولتی  کارمندان  و   غذایی  مواد  هایفروشگاه  کارگران  پزشکی،   کارکنان  نیز

ید  مورد  در   دولت  تر هماهنگ  اتاقدام  خواستار   و عمًال   کردند  ترک  را  خود  مشاغل   و   دستکش  ماسک،  مانند  فردی  حفاظت  تجهیزات،  19  کوو

 .برای خود شوند حقوق با استعالجی مرخصی و  ؛های سختی کار پرداخت روپوش؛

 ایهسته  ضد و  جنگ ضد  صلح، های جنبش
پا  و   آمریکا  ایهسته  ضد  هایجنبش   و   آمریکا  صلح  جنبش  ،1980  و   1960هایدهه  در   در مبارزات خود  مدنی  مقاومت  هایروش  از   ارو

 کّرات   به  حده،متّ   ایاالت  در   ای  هستهضد  و   صلح  هایگروه   از   ائتالفی  ،3لش  کالم   اداتّح   ،1980  و   1970  ۀده  اواخر   در   مثال  برای  .کردند  استفاده

  اطراف  در   انسانیمحاصرۀ    ایجاد  ای،هسته  سیساتتأ  حصارهای  بستن خود به  توان به، که از جمله میزدمی مدنی  نافرمانی  اقدامات  به  دست

ی ای،هسته هاینیروگاه  .اشاره کرد ایهسته سیساتتأ در موجود  تجهیزات تخریب یا برچیدن اوقات گاهی حتی و  گسترده، تظاهرات برگزار

 

 

 نژادی عدالت هایجنبش 
 

1 . Marriott International 
2 . Unite Here Local 26 
3 . Clamshell Alliance 
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ی  در   نژادی   عدالت  هایجنبش    ظهور  مدنی  مقاومت  هایروش از   استفاده  با  و   اجتماعی و   اقتصادی سیاسی،  مختلف  هاینظام  از   بسیار

 مدنی  حقوق  جنبش  طول  در   پوستسیاه  مدنی  هایگروه  و   کارگران  روحانیون،  دانشجویان،  کردم،  ذکر   پیشتر   که  همانطور   .اندکرده  رشد  و   کرده

  به (  1994- 1990)   جنوبی،  آفریقای  در   آپارتاید  علیه  خود  مبارزۀ  در   پوستسیاه  حدانمّت   و   دهندگانسازمان  نیز   و (  1968-1953)  حدهمّت   ایاالت

  قتل  به  دادنپایان  برای   مدنی  مقاومت  هایتکنیک  از   جان سیاهان مهم است  جنبش  حده،مّت   ایاالت  در   اخیراً [  20].کردند  تکیه  هاتکنیک  این

،    یا پلیس  پوستان به دستسیاه کامی  به  اعتراضنیروهای خودسر  عدالت  مطالبۀ  و   جنایت   عامالن  قانونی  پیگرد  در   کیفری  عدالت  سیستم  نا

کرده  پلیس  خشونت  از   ر متأث  پوستسیاه  جوامع  برای جنبش جان سیاهان مهم   ،1مارتین  تریون  قاتل  تبرئۀ  از   پس  و   2013  سال  از اند.  استفاده 

 خشونت  و   پلیس  خشونت  نژادپرستی،  علیه  را  اینوآورانه  مدنی  مقاومت  هایاستراتژی  و   هاتکنیک  ،2ان سیاه   زندگی  برای  جنبش  و   است

ی  جورج   و   تیلور   برونا  ،3آربری   احمد  قتل  از   پس  ،2020  تابستان   طول   در   .اندگرفته  کار   به  حدهمّت   ایاالت  در پوستان  سیاه  زندگی   علیه   ساختار

یخ در  شدهثبت ایتوده بسیج ترینگسترده و  بزرگترین در  آمریکایی میلیون هاده ،4فلوید یختند هابه خیابان حدهمّت  ایاالت تار  .]21[ر

 فمینیستی  هایجنبش 
،  به   تا  نوزدهم  قرن  اواسط  از  کتیک  از   جهان  کشورهای  همۀ  در   تقریباً   زنان  حقوق  های  جنبش  امروز  . اند کرده  استفاده  مدنی  مقاومت  هایتا

 سازماندهی   کشی،زن  و   یجنس  تجاوز   قربانیان  برای  عدالت  و   پاسخگویی  خواستار   خشونتضد  هایگروه  گذشته،  دهۀ  در   هند  در 

ی  تجاوز   عامالن  مخالفت با  نیز   و   جنسی  تجاوز   هاماتاتّ   دربارۀ  تحقیق  برای  پلیس  به  فشار   گسترده،  هایراهپیمایی   و   نتحّص   از طریق برگزار

کنشگر و سازمانگر اجتماعی،    2006  سال  در که ابتدا   MeToo#جهانی  جنبش  .اندشده  ع تجّم    شد،   آغاز   حدهمّت   ایاالت  در 5ک روب  تاراناتوسط 

اعالم   مانند  هاییروش  از   استفادهو با  کنند شناسایی  راعامالن تجاوز به خود   و  کنند  صحبتکرد تا تشویق می را  جنسی خشونت بازماندگان

 شرکت   و   بازماندگان،  برای  قانونی  یحمایت  بودجۀ  سازماندهی  ،متجاوزین  از   بردننام  جنسی،  استفادۀسوء  بازماندۀ  یک  عنوان  به  و معرفی خود

و   عات،تجّم   در  یزندهشب  اعتراضات  به  دار اعتراضی،   هایمحیط  در   تبانی  و   سکوت  جنسیتی    و   مردساالرانه  هنجارهای  با  مبارزه های 

 .]در قبال رفتارهای متجاوزانۀ جنسی[ بپردزاند مختلف اجتماعی

یست عدالت های جنبش  محیطی  ز

 
1Trayvon Martin     یدا جهت دیدار از نامزدش او را همراهی   17تریون مارتین نوجوانی ساله، سیاه پوست و اهل میامی بود که در جریان سفر پدرش به شهر سنفورد فلور

یه    26کرد. اما در شب  می ی به خانه برمیکه از فروشگاهی شبانه  2012فور یمرن، مامور پلیس  روز ی مشکوک می  ساله التین   28گشت، پس از اینکه جورج ز به    ،شود تبار به و

می گزارش  سنفورد  پلیس  مارتین  دهدایستگاه  با  کوتاه  ای  مشاجره  از  پس  دقیقه  چند  از  پس  می  ،و  قتل  به  گلوله  شلیک  با  را  ی  یمرمن  و ز از    نهایتدر رساند.  پس  و 

 .م-شودعمد تبرئه میاز اتهام قتل درجه دو و غیر   2013های فراوان در جوالی قوسو کش
2. Movement for Black Lives  
3Ahmaud Arbery .    که  سیاه  ۀسال  ۲۵احمد آربری جوان حی بود 

ّ
یه سال    ۲۳پوست و غیر مسل ی در  هنگام پیاده  ،۲۰۲۰فور گلینرو یک در شهرستان    نزدیکی برونزو

کشته شد. با  از سوی سه سفید  جورجیا ح تحت تعقیب قرار گرفت و به ضرب گلوله 
ّ
 پوست مسل

ّ
ل عمدی دادستانی جورجیا در بررسی پرونده و اینکه یکی از  توجه به تعل

بری به بحث در مورد نابرابری نژادی در ایاالت متّ  74متهمان تا   .م-المللی دامن زدحده در این کشور و در سطح بینروز تحت تعقیب قرار نگرفت، قتل آر
4George Floyd .  ،فلوید ب ساله  46  پوستسیاه  جورج  در    ود ای  در و    2020مه    25که  پلیس  توسط  دستگیری  و  مینیاپولی در حین  از آنس  پلیس  پس  افسر  یک  که 

ی فشار داد  ۲۹دقیقه و    ۹زانویش را به مدت   درک شووین  نامسفیدپوست به گردن و ی  ی   کشته شد. ثانیه بر رو فاق و  در محکومیت این اتّ  ای را  اعتراضات گسترده مرگ و

ای گسترده ای در سطح جهانی یافت. درک شووین نیز در  و بازتاب رسانه  موجب شد    پوستانسیاه خصوص در برخورد باآمریکا به برخوردهای خشن پلیس در اعتراض به 

 .م-نهایت دستگیر و به قتل درجۀ دو مّتهم شد
5 . Tarana Burke 
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یست  عدالت  مطالبۀ  برای  مدنی  مقاومت  از   فزاینده  ایشیوه   به  در سراسر جهان و   مردم  سرتاسر   در   بومی  جوامع  .گیرندبهره می  محیطی  ز

ک   استندینگ  تا  غربی  یپاپوآ  تا  گرفته  برزیل  از   -جهان یبهره  علیه  را  قدرتمندی  مواضع - 1را یخصوصی  ،زمین  از   شرکتی  بردار  منابع  ساز

گذاشتن  و   زمین  آلودگی،  طبیعی پا  برایاندکرده  خاذ اتّ آن    حقوق  و   استقالل  زیر کنشگر   ،2اولیورا   اسکار   ،2000  تا  1999های سال  در   مثال  . 

یخصوصی   برای   هاتالش  علیه   بولیوی  در   را  آمیزی موفقیت  کمپین  ،اجتماعی و   که  3آمازون   بارانی  هایجنگل  در   باران  آب  ساز قبایل 

کنان آنرا بومی  هایجمعیت    ایاالت   در   2016  سال  در   معروف شد.4کوچابومبا  آبی  هایجنگ  نام   به  که  کمپینی  کرد،  رهبری   دهندمی  تشکیل  ، سا

ک شدهحفاظت منطقۀ  در  نفر  هزار  هاده نیز  حدهمّت  کوتای  در   استندینگ را کوتای و  شمالی دا در  5سرخپوستان سو  جنوبی تجّمع کردند تا از  دا

کی  خط  شدۀریزیبرنامه  پروژۀ  برابر   در   خود  قلمرو   از   تا  کنند  کمک  هاآن  به  و   کرده  حمایت  این منظقه ل لولۀ انتقال نفت  ستون ایکس ا   دفاع 6ا 

   آبی منابع   و   رفته  بین  این منطقه از   طبیعی  اکوسیستم  رفتمی  انتظار   شدن آنای که با عملیاتی؛ پروژهکنند
ّ
 هایی سازمان  .آلوده شود  آن  ی محل

می  مدنی  نافرمانی  و   آمیز غیرخشونت  مستقیم  اتاقدام  از   م منّظ   طور   بهنیز  7سبز   صلح  مانند بر   کننداستفاده  خود  کید  تأ طریق  این  از    تا 

یکردهای یست پایدار  رو بحران  به توجه بدون، بزرگ هایشرکت توسط فسیلی هایسوخت و  معدنی مواد  استخراج از  و  را نشان داده  محیطیز

ک  فرعی   محصوالتضایعات یا    تأثیر   تحت  که  محلی  جوامع  یا  اقلیمی  المللی بین  جنبشگیرند، ممانعت به عمل آورند.  آنها قرار می  خطرنا

 ،راهپیمایی اقداماتی نظیر  مجموعه  با  2019 نوامبر  16 در  و  کشیده چالش به رااقلیمی  تغییرات مورد در  جهانی انفعال نیز 8انقراض  علیه شورش

یمسدود ی  تعداد  و 9تونبرگ  گرتاشهرتی جهانی دست یافت.    به   ،لندن  در   مدنی  نافرمانی  اقدامات  و   هابزرگراه  و   هاپل  ساز  کنشگران   از   بیشمار

،  دیگر   جوان   در 10آینده  برای  هاجمعه #  مجموعۀ تظاهراتی با عنوان  در   و کردند    امتناع  جمعه  روزهای  در   مدرسه  در   حضور   از   جّدیبا اهتمامی    نیز

برای جذب   انهخالقّ   خشونتبدون  مقاومت  مختلف  اشکال  از نیز   خورشید  طلوع  جنبش  حده،مّت   ایاالت  در  .نمودند  شرکت  جهان  سراسر 

یست عدالت مدنی در راستای مبارزات منظور به   از میان جوانان گسترده حامیان  .کندمی استفاده محیطیز
 

 امنیت و  صلح برای هاییجنبش 

 
1Standing Rock  The . کوتای شمالی و جنوبی قرار دشته و ششمین منطقۀ حفاظت شده بزرگ این کشور    حفاظت شده استندینگ  ۀقطمن ک در مرز بین ایاالت دا را

 .م-های اخیر پروژه خط لولۀ انتقال نفت در این منطقه حساسیت برانگیز شده استاست که در سال
2 . Oscar Olivera 

ی دیکتاتور ساتّ .   3 یاست جمهور سابقه در پاسخ به فشارهای بانک . این اتفاق کمرخ داد  2001تا    1997ای  هوگو بنزر بین ساله  ،ابق بولیویفاقی که در جریان دومین دورۀ ر

بین توسعۀ  بانک  و  بر دولجهانی  دوالمللی  اعتبار  منظور حفظ  به  بولیوی  واملت  بازپرداخت  کشور جهت  این  آمریکایی ی اخذ شدههات  و شرکتی  گرفت  اش صورت 

 .م-پیشنهاد کردآن قراردادی را بابت  
4 . Cochabomba Water Wars 

5. Sioux  کوتای شمالی و جنوبی زندگی مییکی از قبایل امریکایی شمالی و از قدیمی کنان این قاّره که امروزه عمدتًا در ایاالت دا  .م-کنندترین سا
6 . Keystone XL Pipeline 
7 . Greenpeace 
8 . Extinction Rebellion 

9Greta Thunberg .    یستی که به خاطر فعالیت سالۀ19فّعال محیط ز گاهسوئدی  ی جهانی در مورد خطرات ناشی از هایش برای آ تغییرات اقلیمی، و مطالبات  ساز

ی در سال    بحران اقلیمی، در مورد   انفعال خودتند و تیز خود از سیاستمداران برای پاسخگویی به   و در همایش جهانی اقدام برای اقلیم در مجمع   2019مشهور است. و

 .م-عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد
10 . #FridaysForFuture  
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 مناطقی  در   مدنی  امنیت  و   سالمت  ثبات،  مطالبۀ   در راستای   مدنی  مقاومت  از   جهان  سراسر   در   مختلفی  هایجنبش عالوه بر موارد فوق،

   های چریک  ها،دولت  که
ّ
بهره   کنند،می  استفاده   مردم  همۀ  یا  برخی  علیه  سیستماتیک  خشونت  از   یافتهسازمان  جنایتکار   هایگروه  یا   حمسل

کشور مناطقی با نام  شهروندان  ،2016  تا  1964  سال  از   کلمبیا  داخلی  جنگ  در   اند. برای مثالبرده   که  کردند  ایجاد  را1«صلح  هایدهکده»   این 

کنان  ی   از   آن  سا    های گروه  با  همکار
ّ
ی  یدولتنیروهای    یا   حمسل   از   که   ،2کرامت   و   عدالت  در کنار   صلح  برای  مکزیک  جنبش  .نمودندمی  خوددار

 که  بود  در این کشور   ر مخّد   مواد  هایجنگ  های ناشی از خشونت  به  پاسخی  ،پرداختفعالیت داشت و به بسیج مردمی می  2013  تا 2011  سال

از سوی  به ی یکسان  ،مخّد   مواد  اربابان  طور  از   یکی  در   کمدست  ،2011  تا  2004  هایسال  بین[  22].شدمی  انجام  فدرال  نیروهای  و   تبهکاران  ر

   به  عمًال   به مافیای آن شهر   حفاظت  پول    پرداخت  از   مردم  جمعیدسته  امتناع  ،ناحیۀ سیسیل در ایتالیا   شهرهای
ّ
 شهر   اقتصاد   بر   این گروه   طتسل

یه  داخلی  هایجنگ   در   و [  23].بخشید  پایان  روزمرۀ  اشکال  با  نافرمانی  آشکار   اقدامات  ترکیبموصل با    و   هرقّ   شهرهای  مردم  ،نیز   عراق  و   سور

  هایگروه علیه را ایشجاعانه مقاومت کارزارهای ،مقاومت
ّ
 .دادند ترتیب اسالمی دولت جمله از  مختلف، حمسل

 داریسرمایه ضد هایجنبش 
یسرمایه  از آن طریق،  که  اندبوده  هاییشیوه   در   انقالبی  تغییر   خواستار   هاجنبش برخی    به معدود،    ایهعّد   دستان  در   ثروت  تمرکز   به  دار

نابودی یادی  تعداد  قیمت  ی  بیستم،  قرن  طول  در   .انجامیده است  ز تهی جنبش  و   کارگری  دانشجویی،  هایجنبش  از   بسیار از دهای   ستان 

گوار   خشن  تأثیرات  شرکتی،  استثمارگرانۀ  هایشیوه  برابر   در   کارگران  از   تا  اندخواسته  هایشاندولت نا یجهانی   و  یه  و   ساز رو و   هایمقّررات 

خواستار عین  در   و   کنند  محافظت  کار   محل  ناعادالنۀ یسرمایه  در   اساسی  اصالحات  حال   دوساالنۀ  هایگردهمایی[  24].اندبوده  بازار   دار

یجهانی   به  که  هاییجنبش  از سوی  جهانی  تجارت  سازمان   هستند،   اقتصادی  عادالنۀ  هایاعمال و شیوه  خواستار   و   کنندمی  اعتراض  ساز

  بخش الهام  و   شد  جهانی  ،استریت  وال  اشغال  جنبش  ،2011  سال   در   .باشد  1999  سال  سیاتل  در   آن  نمونۀ  ترینمهم  شاید   که   است  شده  مختل

،  فتوقّ   راهپیمایی،   صدها مردمی   بسیج   ها ماه  از   پس  جنبش  این  .گردید  جهان  سراسر   در 3اسکان موّقت  هایاردوگاه  و   تجّمعات مردمی  کار

 جهان   سراسر   در   سیاست  بر   آنها  حد  از   بیش  نفوذ  و   ی بزرگ هاشرکت  عدالتیبی  اقتصادی،   های نابرابری  به  اً مجدد   ات راهتوّج   موّفق شده بود

 .کند جلب

 خواهانهدموکراسی هایجنبش 
یم سرنگونی برای مدنی مقاومت کارزار  صدها گذشته قرن در   در  نیز  مواقعی در و  -اندپا خاستهبه فاسد یا کراتیکودمضد اقتدارگرا،  هایرژ

یم  بازگرداندن  هدفشان  که  اندگرفتهقرار   مخالفی   هایجنبش   مقابل  تا  گرفته  (1974)پرتغال  از   کارزارهایی  چنین  . ها به قدرت بوده استاین رژ

یلند  تا(  2000(صربستان  از   ،(2011)مصر   تا(  1989)شرقی  آلمان  از   ،(1989-1980)لهستان  از (  2013)توگو   تا(  2010)  تونس  از   ،(2011)سواز

  - دیگر   نمونۀ  صدها  و -موارد  این  یتمام  در   گیرد.میبر  را در   (2014)بورکینافاسو   تا(  1985–1984)برزیل  از   و (  2015) گواتماال   تا(  2003)گرجستان

یم  تا  اندکوشیده  مردمی  قدرت  هایجنبش  ی  هایرژ  تنها  .کنند  دفاع  یاناقتدارگرا  گیریقدرت  برابر   در   هادموکراسی  از   یا  کرده  سرنگون  را  دیکتاتور

 فساداند و  گرفته   شکل  حدهمتّ   ایاالت  و   ایسلند  جنوبی،  کرۀ  کنیا،  ترکیه،  مانند  مختلفی  کشورهای  در   قدرتمندی  هایجنبش  گذشته،  ۀده  در 

 
1 . peace villages 
2 . Mexico’s Movement for Peace with Justice and Dignity 
3 . tent-city 
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کشورهای خود را  مالی  مدیریت  سوء  و   دولتی ک  ،شهروندی  تحقیقات  گسترده،  تظاهرات  با  در  یاشترا مفسدان،    از   بردننام  و   اطالعات  گذار

 .اندکشیده چالش به سازی آنهاشرمسار  و  هایشانفعالیت 

 دموکراتیک  ضد هایجنبش  بر  یادداشتی
  مثال،   برای  .دموکراتیک  گذار   از   پس  اقتدارگرایانه  هایسیاست  بازگرداندن  جمله  از   -اندآمده  وجود  به  تر شرورانه  اهدافی  ها باجنبش   برخی از 

جمهور    ،مرسی  دمحّم   تا  کرد  تشویق  را  مصر   ارتش(  شورش)د تمرّ   جنبش  ،2013  سال  مصر   در   و   کند  سرنگون  را  دموکراتیک  منتخبرئیس 

  سال  تایلند  در   همین ترتیب،  به  .است  کفایتبی  هم  و   گرااسالم  به شّدت  هم  مرسی  دولت  که  بهانه  این  ، بابزند  کنار   قدرت  از   را  المسلمیناخوان

ک دموکراتیک  منتخب  وزیر  نخست  مردمی، حمایت مورد نظامی یکودتای نیز  2014  جای به را نظامی  خونتایی و  کرد سرنگون را1شیناواترا  ینگال

ی ،  ایران انقالب جریان در به قدرت رساند.  حکومت و   شاه رضامحمد سرنگونی  با هدف را گرایاناسالم و  نیروهای چپ که گسترده یائتالفنیز

یم  یک  نهایتدر   و   گرفت  قرار   خمینی  اهللآیت  رهبری  به  یافتهسازمان  بنیادگرای   های گروه  تحت سلطۀ  ، کرده بود  حدمّت   پهلوی   استبدادی   دینی  رژ

 افراطی  راست  هایگروه  ،2016  سال  از [  25].کندمی  محدود  را  فردی شهروندانش  حقوق  چشمگیری  به نحو   که  بر کشور تحمیل کرد  را  بنیادگرا  و 

ی  و   مردم  قدرت  از   استفاده  و   گیریشکل  نحوۀ  از   بهتری  درک  تا  اندکرده  تکیه  شارپ  جین  ،مدنی  مقاومت  پژوهشگر   آثار   به  آلمان  در   نیز   نئوناز

 [26].پیدا کنند خود طردکنندۀ  و  نژادپرستانه اهداف تعقیب برای

 باید کنند، در جهت اهدافی نامشروع استفاده ی مقاومت مدنیهاتکنیک از  تا کوشندمی یدمکراتیکضد هایگروه چنین کهواقعیت  این

یم را هااین شیوه از  مؤثرتر  استفاده نحوۀ تا بخشد انگیزه ،جنگندمی دموکراسی و  برابری عدالت، آزادی، برای که آن عده از ما به  .بیاموز

 مسیر این کتاب چگونه است؟

 مدنی،  مقاومت پیرامون  تحقیقات در حوزۀ  صورت گرفته التتحوّ  .دانیممی مدنی مقاومت مورد در  پیش دهۀ  یک  از   بیشتر  بسیار  ما امروزه

گاهی  و اقدام به آن، ی   سؤاالت  به  پاسخ  و این مهم را از طریق  است  کرده  نیرومندتر   بالقوه  و   مهم  بسیار   را  جهان  سراسر   در   مردم  به  بخشیآ   فور

 امکان  صورت  در   کتاب  این  هدفاخالقی صورت داده است.    و   ای مؤثر شیوه  به  آمیز غیرخشونت  مبارزات  انداختنراهب  چگونگی  مورد  در   آنها

ی مناقشات و  مباحثات و همزمان به  ستهاپاسخ این ارائۀ  .پردازدمی ،اندروشنی نیافته نهایی و  پاسخ هنوز  البته  که جار

قرار می  مدنی  مقاومت  اصول  تر عمیقبه شکلی    ما  1فصل  در  بررسی   مدنی   مقاومت  هاروش  کدام  اینکه  ، اساسی  مفاهیم  -دهیمرا مورد 

بایکدیگر   کنندمی  تالقی  اخالقی  عاهایاّد   با  مدنی  مقاومت  از   گرایانهعمل  کاربردهای  چگونهو    نه،   هاروش  کدام  و   شوندمی  محسوب و 

 .همپوشانی دارند

 چگونه مدنی مقاومت ،خلق کنند  سیاسی و  اجتماعی قدرتجامعه   پایین از  توانندمی چگونه مردم  که  پردازد می پرسش این به دوم فصل

 مدنی  مقاومت هایکمپین که است این اینجا در  مهم نکتۀ .باشد غیرممکن مدنی مقاومت آن تحت که دارد وجود شرایطی آیا و  شودمی  قموفّ 

 که  زمانی  ]خصوصًا[  -شوند  موجود  وضعیت  برای  جدی  چالشی  و منجر به  باشند  عمتنوّ   و   بزرگ  کافی  اندازه  به  که  شوند  موفق  توانندمی  زمانی

یگردانی ایجاد به شروع  .کنند خود دشمن  پشتیباندر نیروهای  تمّرد و رو

 چگونه  دهد می  نشان   که   ، کنیممی  مرور   را  اخیر   پژوهشی   های یافتهما    اینجا  در   .پردازدمی  جنبش  دروناز    خشونت  پیچیدۀ  مسئلۀ  به  3  فصل

ن از  ایحاشیه خشونت  .گذاردمی تأثیر   ،آورندمی فشار  تغییر  در جهت که کسانی سیاسی وضعیت بر  جنبش یک درو
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یم.ی مینگاه  وجود دارد،  بیرحمبسیار خشن و    مخالفان  برابر   در   مدنی  مقاومت  ی که پیرامونهایواقعیت   و   هاافسانه  به  4  فصل  در  در   انداز

یم  شدید  وحشیگری  از   هاییدوره  رغمعلی  مدنی  مقاومت   مبارزات  از طریق آنها  که  کینمبررسی می  را  هاییراه  این فصل یم  جمله  از   -هارژ  های رژ

یم علیه ویژه به که هاییجنبش برای موجود هایگزینه و  -کشنسل  .اندبه موفقیت رسیده  کنند،می مبارزه نژادپرست هایرژ

 مقاومت  موفق   هایکمپین  آیا  -رسدمی   پایان  به  مختلف   جوامع  بر   مدنی  مقاومت  بلندمدت  تأثیرات  مورد  در   بحث  با   پنجم  فصل   نهایت  در 

 دهۀ  در   چگونه  مدنی  مقاومت  هایکمپین  که  مکنمی   بررسی  . عالوه بر اینبدتر   یا  باشند  داشته  بهتری  وضعیت  جوامعکه    دنشومی   باعث  مدنی

  اقتصادی   هایبحران  فزاینده،  اقتدارگرایی  با  مواجهه  در   هاجنبش   چگونه  اینکه   و   -دیجیتال  کنشگری  ظهور   با  ویژهبه  -اندکرده  تغییر   گذشته

 .اندتا به امروز تدوام یافته  کرونا  جهانی گیریهمه  و  جهانی،

ینکته  به  بارها  کتاب  طول  در   امکان   مردم  برای  شرایط]اجتماعی، سیاسی، اقتصادی[  هر   در   تقریباً   مدنی  مقاومت  :گردممی  باز   ای محور

  اندازه   همان  به  آمیز غیرخشونت   مقاومت  واقع،  در   .نیست  قموفّ   هم  همیشه  مدنی  مقاومت  .کندمی  فراهم  را  عدالتیبی  علیه  جمعی  سازماندهی

یکرد مدنی مقاومت با اینحال .خورده است  هم  شکست بوده موفق که  آنچه  از  بیشتر  بسیار  و  شودمی تر روز متداولبهاست که روز  سیاسی یرو

کتیک مبارزاتی  بدون  که  انهیمترقّ   سیاسی  تغییرات  از   اینمونه  یافتن  واقع  در رسد.  به موفقّیت می  کنندمی  ور تّص   آن  مخالفان   داده   رخ  این تا

یست.دشوار کار  ،باشد



 

 

 مفاهیم اساسی  / فصل اول

گذار نمی را بدون مطالبه گاه چیزیهیچ قدرت  .و در آینده نیز نخواهد کرد چنین نکرده پیشتر  .کندوا

گالس یک دا  1  فردر

مقدمه،  در     یافراد  آن  در   که  کردیم  تعریف  مبارزه  از   شکلی  را  مدنی  مقاومت  بخش 
ّ
 اعتصاب،  مانند-را  مختلفی   اقدامات  ،ح غیرمسل

ی،  عدم  ،اجتناب از کار   تظاهرات  ،بایکوت  ن،تحّص   ، اتاعتراض ی   و   همکار کتیکهای  از   بسیار ایجاد تغییرات   و   قدرت  خلق  در جهت  -دیگر   تا

 تمام نقاط   در   ،طی هزاران سال  در   .دهندمی  نشان  را  خود   جمعی   قدرت  مدنی  مقاومت  از   استفاده  با  مردم  .کنندمی   هماهنگسازماندهی و  

نفوذ در   خاطر   به  نه  آنها  .اندبرخاسته  ستم  و   ظلم  با  مقابله  به  مدنی  مقاومت  هایتکنیک   و   هاشیوه  از   وسیعی  طیف  استفاده از   با  مردم  جهان،

 را   قدرت  اجتماعی  و   سیاسی  تعادلتوانسته بودند    نتیجه  در   و   برتری عددی داشتندنسبت به آنها    که  دلیل  این  به  بلکهقلوب دشمنان خود،  

 اند. دهند در رسیدن به اهداف خود به کامیاب بوده تغییر 

؛  است و مشّقت رنج منفعالنۀ پذیرش مستلزم مدنی مقاومت :پردازد می مدنی مقاومت پیرامون رایج نادرست راتتصوّ  برخی به فصل این

کتنمتمّد  یعنی مدنی مقاومت  را  مدنی مقاومت هایروش برای یک طبقۀ خاص در دسترس است؛  تنها مدنی  مقاومتبودن؛  محترم و  ، بانزا

  .نیست درست لزوما اینها از  یک هیچ  دید، خواهید که همانطور [ 1].داد   قرار  استفادهسوء مورد غیراخالقی یا هناموّج  اهداف  برای تواننمی 

 ؟زنددست به ایجاد تغییرات می  چگونه مدنی مقاومت
را به درستی درک   کنند می  ایجاد  تغییر   جهان  در   چگونه  مردم  اینکه  ی پیرامونخاص  ذهنی  مدل  باید  ابتدا  مدنی،  مقاومت  منطق  فهم  برای

 نسبت   ،نظر باشید کدام یک همبا    اینکه  به  بسته  .دارد  وجود  سیاسی  یا  اجتماعی  تغییر   ایجاد  چگونگی  مورد  در   و مادر   اصلی  نظریۀ  دو .  کنید

 .بود خواهید خوشبین  یا بدبین ،مردم توسط جامعه تغییر  برای راهی عنوان به مدنی مقاومت به

ی رایج هایافسانه .کنیم  شروع هابدبین با ابتدا بیایید   برای  مدنی مقاومت پتانسیل توانند می وجود دارند که سیاسی قدرت  پیرامون  بسیار

قرار دادهتحت   را  موفقیت نیز این است2] .بگیرند  کم  دست  یا  الّشعاع  ی  که  [ دلیل آن  یکرد  را  آنتوان  می  که  ،تغییر در مورد    رایج  ایههنظر  رو

کید می و  گذاشته صّحه  مستقر  قدرت کمابیش قطعی ناپذیريشکست بر نامید، 2کنترل   آمیز خشونت و  جویانهستیزه اتاقدام تنها که کنندتأ

   قیام  برای  توجیهاتی  ساز زمینه  نظریه  این[  3واژگون کنند.]  را  قدرت  و   کشیده  چالش   به  را  نظام  توانندمي  است که
ّ
 نظریات  شامل  و   است   حانهمسل

 هایسال  در ی که  الجزایر  انقالبیونآید«؛ یا  بیرون می   تفنگ  لولۀ  از   تنها  قدرتشود که معروف بود گفته است: »می   چین   در انقالب  تونگ  تسه  مائو 

بود  استداللو    کردندفرانسوی مبارزه می  اشغالگران  علیه  1954-1962  مستعمرات  مردم  آن  طریق  از   که  است  راهی  تنها  خشونت  کهشان این 

 
1. Frederick Douglass  ی در آمریکا و بعدتر مشاور آبراهام لینکلن، شانزدهمین رئیس جمهور ایاالت مّتحدهبردهاز رهبران بزرگ ضد  .م-دار

2 . control approach 
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 استدالل  که1حده مّت   ایاالت  اساسی  قانون  دوم  م متّم   حال حاضر   مدافعان  از   برخی [ یا  4سازند؛]  رها  درونی  حقارت  احساس  از   را  خود  توانندمی

  بر   که  فرانسوی  هجدهم  قرن  انقالبیون؛ یا  استو ستمگر    ظالم  یدولت  برابر   در   برای امنیت  تضمینی  اسلحه  حمل  و   سالح  داشتن  حّق   کنندمی

و    یا  اعدام  با  تنها  را   فرانسه  اشرافیت  بودند  باور   این - مارکسیست  هایگروه  و کرد؛    نابود  واقعاً   توانمی  آن   ماندۀباقی  اعضای  ارعابتهدید 

الزامی   بورژوا  طبقۀ  دست  از   تولید  ابزار   کشیدن بیرون  برایخشونت    کردندمی  استدالل  که  بیستم  قرن  اوایل  در   روسیه  انقالب  طول  در   لنینیست

با ین حال ی است.  که    برخی و ضرور نیز هستند    یا   نژادی  سیاسی،  اجتماعی،   مراتبسلسله  موجود  وضعیت  حفظ  توانایی  را   قدرتدیگر 

ی  این  .دانندمی  سفیدپوستان  برتری  مانند  اقتصادی ی  یشرّ   عنوان  به  را  گرینظامی  ،تغییر   تئور  دگرگونی   یا  ،ناعادالنه  جامعۀ  از یک  دفاع  در   ضرور

 ر تصوّ   در   اغلبدهد،  اولویت می   محکم و راسخ  خشونت  اعمال  توانایی  و   جامعه  نخبگان  هایسیاست  به  که  قدرت  از   برداشتش  و   پذیردمیآن  

گر   .شودمی   تلقی  بدیهی  عمومی ی  این  با  ا یمعنی   یا  واقعی  تفاوت  تواندمی   مدنی  مقاومت  اینکه  باور   ،نظر باشید هم   تغییر   تئور  جامعه  در   را  دار

  .بود خواهد دشوار  برایتان کند ایجاد

دهند. در ظاهر نشان می  که  هستند  چیزی  آن  از   تر شکننده  بسیار   سرکوبگر   هاینظام  .است  نادرست  غالبًا]در عمل[  تغییر   نظریۀ  این  اما

کمان ستمگر و سنگدلی که در    هایشانتالش  رینتجدی   وجودبا  اند و مطرح کرده  را  خود  ناپذیریشکست  ادعای  و در انظار عموم  علناً   که  حا

کثر   .دهداز آنها نشان می  عمومی  ویر اتص  چیزی هستند که  از  پذیرتر آسیب بسیار   که اندکرده  اعتراف  خلوت  در   معموال این راستا،    هایانقالب  ا

 
ّ
یتنام  تا الجزایر  انقالب و از  چین  در  مائو  انقالب تا گرفته روسیه انقالب از  -اندرسیده ت موفقّی  به گذشته سال صد در  که ایحانهمسل انقالب و

یتنام  آزادیبخش  ارتش  که واقع مدیون  یت آنها در موفق  بلکهبه دلیل برتری نظامی بر دشمنان خود پیروز نشدند،  –  کرد می  رهبری آنرا  2شمالی  و

 .دهند شکست ] و نه نظامی[سیاسی نظر  از  را خود مخالفان از آن طریق توانستند که  بود جامعی هایوجود استراتژی

یکرد  این،  بر   عالوه ی  چرا  که  دهد  توضیح  تواندنمی  کنترل  رو ن  مبارزات  از   بسیار  مخالفان  در مقابل  گذشته  قرن  دو   طول  در   خشونتبدو

خودنیرومند  نظامی   به  موفق  آمیز خشونت   هایانقالب  برابر   دو   خشونتبدون  هایانقالب  دیدیم،  مهمقّد   در   که  همانطور   .اندبوده   قموفّ   تر 

یم   سرنگونی یکرد  بعالوه  .نداهشد  استقالل  کسب  یا  هارژ این   .گیردمی  نظر   در   و یکدست  یکپارچه  یگروه  اساساً   را  قدرت  صاحبان  کنترل،  رو

یکرد   یرو ،    مردم  از   هرمی  از سوی  باید  دومی که  کندمی  فراموش  و   کندبا هم خلط می  را   دیکتاتورها و   دیکتاتور یکرد شود  حمایتدر پشت  سر . رو

نظام می   را  اشخاص  و   هاکنتترل  در    افرادی  –پنداردیکی  جایگاهشان  و   هرمکه  است  خاصتصمیم  و   یتذهن  قدرت   .ددارن  را  خود  ات 

یم  تحت عنوان  چیزی  که کنندمی  استدالل  مدنی  مقاومت  پردازاننظریه   در   که افرادی  از  سرکوبگر   هاینظام  .ندارد  وجود  و یکدست  یکپارچه  رژ

ی  به  موجود  وضعیت  حفظ  برای  که  کسانی  از   دیکتاتورها  .هستند  متفاوت  کنندمی  فعالیت  آنها  درون آنها نیاز است، جدا هستند؛   همکار

یس  ارتش، این نکته   تشخیص  قادر به  قدرت  استاندارد   مفاهیم  از   معدودی   .دولتی  کارکنان   و   سیاسی   و   اقتصادی  رهبران  اطالعاتی،   هایسرو

گر   حتی  .پردازندب  باید  را  باالیی  سیاسی  هزینه  نظم،  اعادۀ  جهت  خشونت  از   استفاده  صورت  در   هادولت  که  هستند موّفق شوند به   دیکتاتورها  ا

  پایدار  مشروعیت از  هاو قساوت جنایاتاین  ارتکاب از  پس آنها  از  اندکی  تعداد ،قمع کنندو  را قلع  خود غیرنظامی مخالفان ایوحشیانه شکل

 .خواهند بود برخوردار  مساعدی و 

یخی  الگوهای  این  درک  در   ما  به  تواندمی  تغییر   باب  در   نظریه  بنابراین کدام ی  کند؟  کمک  تار یکرد   عنوان   به  آن   از   من  که  -تغییر   دومین تئور   رو

ی  توانایی  دهد،رخ می  آنچه  که  گذارد می  کار خود را بر پایۀ این ایدۀ قدرت  –کنممی  یاد  [5]3مشروعیت  . دارد  چگونه  و   کجا  کسی،چه  بر   تأثیرگذار

 
1 . US Constitution’s Second Amendment 
2 . North Vietnamese Liberation Army 
3 . legitimacy approach 



 ی اساس میفصل اول / مفاه  / 35

 

یکرد   این  اساسی  ض وفرم  سه  نظامی   هیچ(  3)  و .  نیست  دائمی  هرگز   قدرت(  2. )اجبار   نه   است  مشروعیت  بر   مبتنی  قدرت  -1برند:  را پیش می  رو

یم. نگاه موارد این از  یک هر  به ترتیب به بیایید .نیست یکپارچه  ی بینداز

ی  به  افراد  دیگر   واداشتن  توانایی   از   سیاسی   قدرت  اینکه   اول  انجام را  کار   این  زمانی  آنها.  شودمی  ناشی  قدرت  از  داوطلبانه  اطاعت  و   همکار

 . بنددمی  کار   آنرا به  مشروع  نحوی  به  را در اختیار دارد  قدرت  که  چیزی  هر   یا  کسی  هر   زمانی که ببینند  یا  بدانند،  خود  نفع  به  را  اطاعت  که  دهندمی

یادی  تعداد  و   ندارد  را  در دسترسش  قدرت  لیاقت  حکومتی،  یا  رهبر   که  دنکن  احساس  گروهی از مردم  کهزمانی   ی از   از   داوطلبانه  مردم  از   ز   پیرو

به شهروندان    خشونت  از   استفاده  با  که  هاییدولت  یا  رهبرانخواهد بود.    دشوار   بسیار   ، دیگر قدرت  آن  ش سرپیچی کنند، اعاده و حفظدستورات

  زیرا   دهند؛می  نشان  را  خود  ضعف  ،متناقضی  نحو   به  عوض و در بلکه    .دهندنمی  نشان   خودنیرویی از    یا  قدرت  در واقع  دهند،می  پاسخ  خود

ی مردم   کردنوادار   برای  مجبورند  که  هاییدولت  .اندداده  دست  از   تحت فرمان بودن را  برایشهروندان خود    رضایت  یا  اطاعت  داوطلبانه،  همکار

ی به  از آنها اطاعت و خواستۀ خود میل به شهروندان که کنندمی آشکار  را واقعیت این در واقع ،نشان دهند خشونتاز خود  ،اطاعت و  همکار

، این  از . کنندنمی  انتخاب را یه  جمهور  رئیس اسد، بشار  استفادۀ  منظر مناطق کشور  تمامی باران گلوله و  تیراندازهاتک مرگ، هایجوخه از  سور

یه،  2011  قیام  جریان  در   اینکه  و   - اس  پذیر آسیب   و   توخالی   او   مشروعیت  که  ندداد  نشان  عوض  در نگذاشتند، بلکه    نمایش  به  را  او   قدرت  سور

  برای  که شهروندانی به  پاسخگویی دیگر  هایراه یا امتیازات، اصالحات، مردمی، هایجذابیت طریق از  را مردم کشورش ار  همراهی هنتوانست او 

یم با مقابله  . آورد دست  به اندشده بسیج او  رژ

یاین نظام    چه  .نیست  یکپارچه  ظالم و سرکوبگری  نظام  هیچ  اینکه  دوم  نظام  یک  یا   خارجی،  نظامی  یک اشغالگر   چه  باشد،   دیکتاتور

ی  بر   و سرکوبگری  ظالمانه  نظام  هر .  ناعادالنه  اقتصادی که دارد   تکیهخود  1«یحمایت  هایستون»در   درگیر   افراد  رضایت  و   همکار   ، اصطالحی 

 :های حمایتی عبارتند از ابداع کرده است. این ستون  را آن سیاسی روشنفکر  و  الفّع ،2لیکی  جرج

یس   ارتش؛   مختلف  هایشاخه  مانند  امنیتی،  نیروهای    یا  ایمنطقه   پلیس  یا  نظامی  هر سازمان پلیس؛  نیروهای  اطالعاتی؛  هایسرو
ّ
 ی،محل

  گارد مانند
ّ
 غیره و  رسمی؛ نیمه نظامیانشبه میلیشیا یا ی؛مل

ی، هایانجمن کوچک، مشاغل صاحبان مشاغل، صاحبان ثروتمند بانکداران، مانند اقتصادی، نخبگان  .هاشرکت و  هاکنندهالبی تجار

کار   اجرای   که   هاییبوروکرات ی،های قانونبخش   کارکنان   جمله  کنند، از را تضمین می   دولت  مختلف  هایویژهوظایف و   و   اجرایی  گذار

؛  خدمات  پستی،   خدمات  برق،   و   آب  بهداشتی،  هایبخش   در   عمومی  بخش  کارکنان  و   دیپلماتیک؛  مناصب  در   دولت  کارمندان  قضایی کشور

 .همگانی  موسسات سایر  و  عمومی سالمت

 و   هاسایتوب  ها،روزنامه  رادیویی،  و   تلویزیونی  هایایستگاه  جمله  از   دولت،   مالکیت   تحت  یا  نفوذتحت   هایرسانه  و   مستقل  هایرسانه

  .غیره

 .کنندمی  خدمت محلی  اجتماعات در   که کسانی تا گرفته ها خاخام و  ها،امام ها،اسقف مانند ارشد رهبران از  مذهبی، مقامات

کادمیک؛  مؤسسات  سایر   و   هادانشگاه  مانند  آموزشی  مؤسسات  و   دانشگاهی؛  ایحرفه   هایانجمن   دانشجویی؛  هایتشّکل   آ

 .توسعه و  تحقیق علمی هایآزمایشگاه

 و   ورزشکاران  دانان،موسیقی  اجتماعی،  هایافراد مشغول در رسانه  یا  سینمایی  تلویزیونی،  هایمانند شخصیت   فرهنگی  هایشخصیت 

 .مشهور  افراد دیگر 

 
1 . pillars of support 
2 . George Lakey 
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کار ن ی  احقاق حقوق   در ال  های فّع گروه  ؛مراقبت و نگهبانی های  بخش   کارکنان  و   پرستاران  معلمان،  هایحادیهاتّ   مانند  یافته،سازمان  یرو

 .وکال  یا پزشکان هایانجمن   مانند ای،حرفه هایانجمن  و  کنند؛فعالیت می ایحادیهاتّ غیر  کارگران از  نمایندگی به که هاییآن مانند کارگران،

 .فشار  های مختلفو گروه هاسازمان و  آموزشی بنیادهای مدنی، حقوق هایگروه مانند مدنی، جامعۀ تشکیالت

 کیمّت   خود  سرسخت  طرفداران  و   خارجی  حامیان  یا  حدانمّت   دهندگان،مالیات  العاتی،اّط   و   نظامی  مقامات  دولتی،  کارمندان  به  هادولت

تیسازمان  تنها  آنها  اما  .هستند تشکیال و  ی  بدون  که  نیستند  ها  نیستند.    خود  حامیان   روزانۀ  همکار فعالیت  به    کارکنان،   به  هاشرکتقادر 

   اجرایی،  مدیران  مدیران،
ّ
نگهبانی  کارکنان   به  هادانشگاه  .هستند  کیمّت   خود  کنندگان مصرف  و   سهامداران  یان،متول  ، حراست،بخش 

ی  مجالس  غالباً   و   کارکنان  اساتید،  التحصیالن،فارغ  ،خّیرین  مدیران،  دانشجویان، ظلم و    تر گستردههای  نظام   .هستند  یک متّ   ایالتی  قانونگذار

ی،  ،سفیدپوستان  طلبیبرتری  مانند  -ستم  توجیهات  یا  باورها  بر   -قومی  شوونیسم  و   هراسیترنس  هراسی،بیگانه  هراسی،  گراهمجنس  پدرساالر

یک، ی  هاسیستم  این  با  که  نهادهایی  بخشند،می  تداوم  را  هاایده  این  که  افرادی  ایدئولوژ را    و   کنندمی  همکار تثبیت   عمومی  زندگی  در آنها 

ی موسسات این با مستمر  طور  به که افرادی و کنند می  .مّتکی هستند (برندمی بهره آنها از  اغلب و )کنندمی همکار

ی یافته  مقاومت  پردازاننظریه  و کنشگران    از   بسیار  امتناع   موجود  هاینظام  از   اطاعت  یا  رضایت  از   جمعی   طور   به  مردم  وقتی  که  انددر

 صاحبان   از   را  دیگری  چیز   با  آن  جایگزینی  و   موجود  نظام  برچیدن  جمله  از خود    رادیکال  هایخواستهکنند که  ، این توانایی را پیدا میورزندمی

کنند.    نهادی  قدرت و از این طریق    باشند   هاگروه  سایر   با  اّتحاد  و   ائتالف  ایجاد  به  قادر   آنها  که  است  صادق  صورتی  در   ویژه  به  امر   اینمطالبه 

،  عبارت   به   .دهند  گسترش  را  خود  قدرت  های پایگاه  بتوانند مستبد   تنها  دیگر کمان  حا  زمانی  چه  تا   بگیرند  تصمیم  که  نیستوابسته    به 

موجود   .کنند  حفظ  را  موجود  وضعیت  خواهندمی وضعیت  برای  که  دارد  بستگی  کسانی  به  توجهی  قابل   حّد   تا  حفظ  کمان  حا  اجرای   این 

کمان که مردم از   بیشتری بسیار  جمعیتو در کنار آنها،  هستند کیمّت  به آنها خود هایخواسته  .دارند آنها را نمایندگی و  اداره یعااّد  حا

 دولت،نظیر بدنۀ    -حمایتی  هایستون  مردمی،   جمعی  کنش  طریق   از   که   دهند   تغییر   را  های سیاسیتوانند نظاممی  زمانی  مردم  هایتوده

پاشی و اختالل در   کنند  دور   قدرت  یا صاحبان  صاحب  از   را   -کلیسا  ، هادانشگاه  مدیریت   را   سرکوبگر   نظام  یک   و از این طریق موجبات فرو

 :شود کهفراهم آورند. این امر منجر به این می

ی کردنکار  از   شان تعیین نشده،کار  محلای برای منصفانه و  ایمن  استانداردهای که زمانی تا کارگران  .کنند خوددار

 .کنند  برکنار  را  شرکت ضعیف رهبری  دارانسهام

ی فاسد فرماندار  یک هایخواسته انجام  از  ایالتی قانونگذاران  .کنند خوددار

یس  یا پلیس  .کنند رها را یک کشور  دیکتاتور   ،امنیتی هایسرو

 .دهند قرار  فشار   تحت اصالحات برای را سیاستمداران برجسته بانکداران و  مشاغل صاحبان

جهت  پایین  از   کافی  قدرت  ایجاد  با  عمدتاً 1مردم  قدرت  هایجنبش  امر    مسئول  افراد  کردنجدا  در  متصّدیان  تحت   موجود  منابع  از یا 

یه   و   نهادها  تحّول  یا  شانکنترل یبه    ،دنشو  منسوخبه کل از کارافتاده و    موجود  ساختارهای  که  ایمالحظهقابل   تشّد   چنانبا    هارو  .رسندمی   پیروز

یک که همانطور  گالس فردر  :گفت 1857 سال  در  دا

 
1. People Power «   که به قدرت نظرات و ی محرکٔه مردمی در هر جنبش اجتماعی است  کی از نیرو مردمی اّتکا دارد و    ۀاراد قدرت مردم« اصطالحی سیاسی و حا

ی قرار میانبا نیروهای سازمدر تقابل    معموال  ی از طریق بسیج  های»قدرت مردم« تغییرات سیاسی یا دموکراسیگیرد. هدف جنبشیافته و متعارف سیاسی یا تجار ساز

 .م-ستاجامعٔه مدنی 
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گذار نمی          ن مطالبه وا یابید که مردم   کند. پیشتر چنین نکرده و در آینده نیز نخواهد کرد.قدرت هیچ گاه چیزی را بدو گر در ا

که بر آنها    انصافیبیعدالتی و  میزان دقیق بی  توانیدصورت مینآورند، در آ و کی سر تسلیم فرود می  تسلیم چه چیزی خواهند شد،

. حد  دست به مقاومت بزنند  ، با کلمات یا ضربات و یا هر دو   آنها   . و این ادامه خواهد داشت تا زمانی که بابیدشود را در تحمیل می 

ی استقامت  را و حدود ظالمان   کند. تعیین می شود،به آنها ظلم می که کسانی  و پایدار

  مشاغل   صاحبان   پلیس،  و   ارتش  افسران  دولتی،  های رسانه  غیرنظامی،  های بوروکرات  – دهندمی  تشکیل  را  حمایتی  هایستون  این  که  افرادی

به   اغلب  آنها  .دهندتغییر موضع یا عقیده نمی  بدلیل رّقت قلب  لزوما  -المللیبین   مهم  حدانمّت   محبوب،  عمومی  هایشخصیت  بانکداران،  و 

ی از این دلیل   .است خودشان منافع خدمتدر  کار  این انجام  اند کهرسیده باور  این  بهکه  کشندمی دست موجود وضعیت با همکار

نیز   و   [6]پوستان سیاه  هایی به رهبریبایکوت  فشار   زیر   مشاغل  سفیدپوست  صاحبان  ثروت  آپارتاید،  دورۀ  جنوبی  آفریقای  در   مثال   برای

یقا  ملی  کنگرۀ  دیدگاه  از   مشاغل  صاحبان  این  از   کمی  تعداد  .بود  زوال  بهرو   المللیبین  هایتحریم   های نابرابری  از   کشور   رهایی  در راستای1آفر

  تنها در صورتی در کسب و کار خود پیشرفت خواهند کرد  که  دانستندمی   را این  آنها  حالاینبا    .کردندحمایت می   اقتصادی  و   سیاسی  نژادی،

ی  انجمن   اعضای  از   یکی   آنچه   به  تا  بگذارند  فشار   تحت  را  دولت  هک کشور   تجار   پوستانسیاه  نژادی  برابریدر جهت  2«مشروع   دعاهایا»این 

 .دنده در  تن ،خواندمی  جنوبی آفریقای

کم حزب آنها بنابراین یلم بوتا  آپارتاید، حامی رهبر  که زمانی و  گذاشتند فشار تحت  اصالحات را برای انجام حا   دچار   1989 سال در 3پیتر و

   حزب  رهبران  .کردند  پیدا  را  های خوداجرای برنامه  فرصت  داد،  ءستعفااز سمت خود ا  و   شد  مغزی  خفیف  سکتۀ
ّ
یر   ،4یمل  اصالح  آموزش  وز

یلم دکلرک   طلب یک و  یک  در   و   شد  انتخاب  کشور   جمهور   رئیس  عنوان  به  در ادامه  رککل    دی  .کردند  منصوب  خود  حزب  رهبری  به  را5فردر

یۀ  در   پارلمان  در   سخنرانی یفا  ممنوعیت  که  کرد  اعالم  1990فور   آزاد  زندان  از   سال  هفت   و   بیست  از   پس  را  ماندال   نلسون  و   لغو   را  کنگرۀ ملی آفر

ی    به  منجر   اقدامات  این  .کرد  خواهد کراتبرگزار یخی  مذا    کنگرۀ   با  تار
ّ
یقا  یمل   در   که   را به همراه داشت  1992  سال  پرسیهمهو در ادامه    شد   آفر

رسمی    پایان  به  جنوبی  آفریقای  سفیدپوستان  بزرگ  اکثریت  آن کشور   آپارتایدنظام  این   دهندۀیرأ  هامیلیون  1994  سال  در   .دادند  رأی  در 

یقا   ،حق رأی بدست آورده بودند  تازگی  به  که جنوبی آفریقای  پوستسیاه ی  یک  با را کنگرۀ ملی آفر  .رساندند قدرت به  انتخابات در  قاطع پیروز

 و   اقتصادی  حمایتی  هایستون  بر   غیرمستقیم  و   مستقیم  طور   به  توانندمی مدنی  مقاومت  کارزارهای  چگونه  که  دهد می  نشان  شرح مختصر   این

یم سیاسی  .کنند جنبش  هایخواسته با انطباق به مجبور  را  آنها و  کنند وارد فشار  رژ

یکرد  اصلی  ضوفرم  سومین ی  باز   را  خود  قدرتباید    دائماً   قدرت  صاحبان  تمامی   .نیست   دائمی  هرگز   قدرت  که  است  این  مشروعیت  رو ساز

یو درست  عدالت  طریق  از   یا  ،خوب  عملکرد  طریق  از   صریح،  یا  ضمنی  اجتماعی  قرارداد  یک  عمل به  با:  و احیا کنند   طور به  آنها  .اخالقی  کار

  زیر   را  موجود  وضع  مشروعیت  وضوح  به  مدنی  مقاومت  .دهند  نشان  مردم  عموم  به  هم  و   حمایتی  هایستون  به  هم  را  خود  مشروعیت  باید  مستمر 

 .است بحران در  مشروعیت این که  دهدمی نشان بزرگ مقیاس در  مدنی مقاومت. بردمی السؤ

 
1 . African National Congress (ANC) 
2 . legitimate claims 
3 . P. W. Botha 

4 . National Party کم افریقای جنوبی در دوران آپارتاید  .م-حزب حا
5 . F. W. de Klerk 



بدانند  دی آنچه همگان با ،یمقاومت مدن / 38  

 

 

یکرد:  است  مهم  بسیار   که  وجود دارد  نکته ای  اینجا  در  کنار می  ضوفراین م  مشروعیت  رو و   ایپایه   یسطح   به  یحّت   دشمن  که  گذاردرا 

،  وحشی،  تشّد   به  توانندمی  قدرت  صاحبانقائل باشد.    یاتاخالق  از   ابتدایی یکرد  واقع،  در   .باشند  حقیر   و   محور خود  متکبر  به   مشروعیت  رو

گر .  ندارد  وجود  خیرخواه  دیکتاتور   نام  به  چیزی  کهداند  این مفروض را مسّجل می   قدرت داشته  را در سر    فکر این    فعلی  حکومت یا دیکتاتور   ا

 به   1816  در   آدامز   جان  که  همانطور [  7]. کرد  خواهد  را  کار   این  شکبی  ،کشتار بزنندو کشت  ی دست بهمجازات  گونههیچ  بدون  ندتوامی  که  باشد

 خدمت در    که  این  و   ؛دارد  ضعیف  افراد  درک  از   فراتر   وسیع  یهایدیدگاه   و   رگبز  یروح  که  کندمی   فکر   همیشه  قدرت»  نوشت،  جفرسون  توماس

یر   را  او   قوانین  تمام  که  حالی  در   است،  خداوند  جنبش  یک    توانایی  اندازه   به  هرگز   دشمن  همدلی  یا  یاتاخالق  فقدان   اما[  8.«]گذاردمی  پاز

 بر   کسب برتری  و   فعالیت  گسترش  ،دگرگونی  جهتدر   هوشمندانه  و   هماهنگ  هایروش  از   وسیعی  طیف  از   استفاده برای  یافتهسازمان  مقاومت

 آن، اهمّیت ندارد. نظامی و  اجتماعی  اقتصادی، سیاسی، قدرت منابع فرسایش حالعین در  و  حریف

 توان تشخیص داد؟ می  چگونه  را خشونتبدون  کنش
 مدنی  مقاومت  هایجنبش  .کسی  به  رساندن  آسیب  بدون  به کنش  اقدام  :ستبدیهی  « کامًال آشکار و خشونت  بدون  کنشجهات»  برخی  از 

به   که  چنین   در   دخیل  افراد  .کنندنمی   فیزیکی  آسیب  به  تهدید   یا  نزده  فیزیکی  آسیب  کسهیچ  به  ند،زنمی  خشونتبدون  اقدامات  دست 

 غیر  اقداماتی
ّ
 .امثالهم  و  کنندنمی  پرتاب مولوتف کوکتل ،ندارند  اسلحههمراه خود  آنها؛ هستند حمسل

قانه و ابتکارآمیز  اشکال در  که افرادی برخی واقع در شود. اشتباه گرفته می تسلیم یا انفعال با اغلب «خشونتبدون »کنش اصطالح اما
ّ

  خال

 با  و همراه  ،ایمقابله  و   مخّرب  ،جسورانه  غالباً   آنها  اقدامات  زیراگیرند،  مورد اهانت قرار می  «خشونت  بدون»صفتهستند، با    درگیر   مقاومت

برای    ایبرنامه است.    با  مقابلهعملی  گرچه  مدنی  مقاومت  هایجنبش دشمن  اماد نکننمی  وارد  دیگران  بهفیزیکی    آسیب  ا   وجود   این  با  ، 

 .کنند  عمل  میلشان  برخالف  که  کنندمی  وادار   را  آنها  یا  ،دارندمی  باز   اهدافشان  به  دستیابی  از   را  خود  مخالفان  و   دارند  قهری  و   زورآمیز   یرفتارهای

کهشیوه   -است  دشمن  با  نهاال فّع   درگیری  ایجاد  مستلزم  ،استراتژی  یک  عنوان  به  خشونتبدون  مقاومت از   متفاوتی  ابزارهای  با  ای از مقاومت 

یکردهای در  آنچه  .زنددست به مبارزه می  شود،می استفاده نظامی یا آمیز خشونت رو

ن کنش»اصطالح کنشیاشتباه گرفته  نیز   خشونت بدون تعامل ممکن است با «خشونتبدو ی کامًال   که  گروه  دو  بین شود؛ کنش و وا   از   عار

 دشمنان  اما  هستند،  پایبند  بدون خشونت  کنش  به  خودشان  کنند،می  استفاده  آمیز غیرخشونت  اقدامات  از   که  کسانی  واقع  در   . است  خشونت

یارویی  از   پس  و   قبل،حین  اغلب  آنها  آمیز غیرخشونت  های روش  از   مردم  قدرت    هایجنبش  کهزمانی  .کنندمی  استفاده  خشونت  از   آنها  با  رو

[   نظامی  نیروهای  یا  پلیس  که  است   دلیل  این  به  دقیقاً   اغلب  کنند،می  استفاده  اعتراضات  مانند  و اند  کرده  برانگیخته و عصبانی   را  آنها  ]پیشتر

،آاشک گاز  با اوقات در مقابل گاهی ارتش یا پلیس  و  شکنجه زندان، دستگیری، ،با باتون  شتم و  ضرب واقعی، اتمهّم  الستیکی، هایگلوله  ور

که دست به  مردم  به  ربایش، که9].دکننمی   حمله  زنندمی   آمیز   غیرخشونت  اقداماتی    کنم، می   صحبت   «خشونتکنش بدون»من از   [ زمانی 

 اغلب با وجود این تفاسیر    .دهندب  آنها را  پاسخ  چگونه  مقامات  اینکه  از   نظر صرف  –است  مخالفان  سوی  از   آمیز غیرخشونت  اتاقدام  منظورم

یادی خشونت   .کنندمی خاذاتّ  انقالبی یاهداف که آنهایی میان در   ویژه به دارد، وجود مدنی مقاومت مبارزات در  ز

کتیک  این.  باشید  شنیده   را1«خشونتبدون  مستقیم  کنش»  اصطالح  است  ممکن ی آمیزترمخاطره  و   تر تقابلی  اقدامات  متضمن  معموال   تا

شبانه   یا  عادی  نمادین  تظاهرات  از  تظاهرات  و   زنجیر   بولدوزرها  به  را  خود  کنندمی  استفاده  مستقیم  کنش  از   که  افرادی  .است  اعتراضات 

 
1 . nonviolent direct action 
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ی   کنند،می  تجاوز   یامنیت  هایییا مکان  هایسایتمحدودۀ    به  ، کنندمی ی   هایپرونده  رو یزندمی  خون  ادار   یی در رو پیاده  به   را  خودبا چسپ    ،ر

یداین مثال .کنندمی اشغال  را فرودگاه یک باند یا ،چسپانندمی شلوغ تقاطع یک  :های واقعی را در نظر بگیر

ال  جریان  در    تأثیرات   فعاالن اجتماعی به  ، جایی که1999  در   سیاتل  در   جهانی  تجارت  سازمان  نشست  ها ایجاد شده در نظمیبی و    تاختال

ی  جهانی ،  بر   ساز یستمحیط  و   نابرابری  فقر کوس  داشتند، انجمن  اعتراض  ز ی  پی  هایلوله  از 1را  یکدیگر   به  کنشگران  بازوهای  بستن  برای  سی   و

 .کرد  استفاده ترافیک ایجاد برای

  شده   دستگیر   بار   30  از   بیش  و تا به حال  ساله است  نود  یصلح  فّعال  کتاب  این  نگارش  زمان  در   که  ،2رایس   مگان  خواهر   ،2013  سال  در 

 چندین  و   او   2012  سال  در   .شد  محکوم   ایهسته  هایسالح  جهانی   تهدید  به  اعتراض  در   مستقیم  اقدام  ریاندر ج  فدرال  اموال  تخریب   ، بهاست

   امنیت  اطراف مجتمع  حصارهای  بودند،  مرتبط3ها گاوآهن  جنبش  با  که  دیگر   نفر 
ّ
یج  Y-12  یمل انبار    به  تا  کردند  قطع  را  تنسی  در 4در اوک ر

  و  برداشتند دست به دعا  کردند،  آویزان بنرهایی را  کاتولیکش طلبصلح  همکار  دو   و  او   در آنجا .برسند در این مکان اورانیوم ذخیره  نییزیرزم

 کردند. انبار  بیرونی دیوار شروع به ضربه زدن به باچکش 

 با  جنبش جان سیاهان مهم است  االن، فّع 2017  ژانویه  در   حدهمّت   ایاالت  جمهور   رئیس  عنوان  به  ترامپ  دونالد   تحلیف  جریان مراسم  در 

  شدۀ   داده   وعده  های سیاست  به   شد،جایی که مراسم تحلیف در آن برگزار می  ،5نشنال مال   ورودی  از   خارج  در   انسانی  دیوار   ایجاد  و   نشستن

 .کردند  اعتراض ترامپ

ی   اتاقدام خواستار   کهانقراض  شورش علیه    گروه   نگارش این کتاب،  و زمان  2018  سال  بین  از  هستند،  اقلیمی  تغییرات  مورد  در  قاطع  و   فور

پرواز هواپیماها و در نتیجه   به منظور ممانعت از   لندن  هیترو   فرودگاه  در   سرنشینبدون  هواپیماهای  پرواز   جمله  از   مستقیم  اقدامات  برخی از 

یتانیا  شهرهای  در   اصلی  هایبرخی خیابان  به  خود  کربن و نیز چسباندن  جلوگیری از انتشار   -ترافیک  فتوقّ   برای  نبورگیاد  و   لندن  جمله   از   بر

گاه کنندموقّ  طور  به هرچند کربن، انتشار  از  جلوگیری هم در جهتباز   .ت استفاده کردند تا مردم را نسبت به تهدید تغییرات اقلیمی آ

  مسافران   از   ،اندیگر  عصبانیت  و   اسباب زحمت  آنها  .هستند  برانگیز جنجال  اغلب  و   غیرقانونی  غالباً   ،کنندهمحتل  هاروش  این  تمامی

 وجه  هیچ به اما. گیرندمی قرار   جسمی آسیب  و  دستگیری خطر  معرض در   و فّعاالن، خود درگیر  افراد .شوندمی سیاسی مقامات تا گرفته عادی

 .اندرا به همراه نداشته دیگری شخص به آسیب به تهدید یا فیزیکی آسیب هاروش این از  یک هیچ

 زدن برهم  یا  آسیب  برابر   در   دیگران  از   حفاطت  عدالتی،بی   نمایش  برای  خود  بدن  از   افراد  استفادۀ  شامل  است  ممکن  بدون خشونت  اقدامات

 اعتراضات   جریان   در   مثال  عنوان  به  .باشد  داشته   به همراه   ایناخواسته  عواقب  تواند می  اوقات  گاهی  اقداماتی  چنین  .باشد  موجود  وضعیت

کردند  ایعّده  .کردند  مسدود  را  شهرها  اصلی  هایخیابان  فعاالن  از   برخی  ،2011سال    در   استریت  وال  اشغال  جنبش  با  مرتبط  این   که   انتقاد 

گر   ویژهبه  -  کند  وارد  دیگران  به  فیزیکی  هاییبآسی  ناخواسته  تواندمی   خشونتبدون  اتاقدام  وسایل   و   نشانیآتش  هایماشین  ها،آمبوالنس  ا

ی نقلیۀ   ناخواسته هایصدمات و آسیب احتمال و  است خشونتبدون یروش هاجاده انسداد حالبا این .باشند کرده  گیر  ترافیک در  اضطرار

 .کندنمی تبدیل آمیز خشونت یفعالیت به را این روش ،اّتفاقی و 

 
1 . Ruckus Society 
2 . Sister Megan Rice 
3 . Plowshares 
4 . Oak Ridge 
5 . National Mall  
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 هستند؟ها مرسوم کدام خشونت اقدامات بدون 
 تازه  این  اما  .کندمی  خطور   آنها  ذهن  به  گسترده  هایتظاهرات  و   اعتراضات  غالباً کنند،  می   فکر   خشونتبدون  اقدامات  به  مردم  کهزمانی

گر نگوییم  صدها،  از   مدنی  مقاومت  هایجنبش .  است  کار   شروع بهره  خود  جامعۀ  سیاسی  وضعیت  تغییر   برای  کنش و اقدام مختلف  هزاران  ا

 نوشتن   جریان  در   1960  ۀده  در   شارپ  جین  مثال،  عنوان  بهنمایند.    بندیطبقه  و   فهرستاند این موارد را  کوشیده  محققین  از   برخی  .اندبرده

کسفورد،  دانشگاه  در  خود دکترای  نامۀپایان   نشان  1-1 جدول در  که  همانطور  را موارد  این او  .کرد شناسایی را بدون خشونت« کنش روش 198» آ

ی، و  اعتراض: در سه دسته جای داد است شده داده ی، عدم متقاعدساز  . خشونت بدون مداخلۀ و  همکار
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 شارپ   واقع خود  در   اما  .در نظر بگیرند  مدنی  مقاومت  »فهرست]بی کم و کاست[«  عنوان  به  را  شارپ  لیست  شوند  وسوسه  است  ممکن  برخی

ی  کرد،  انتخاب  کتابش  انتشار و در زمان    1973در   که  هاییتعداد روش  .داشته باشد  وجود روش   198  تنها  که  تردید داشت  نیز   پس و   بود  اختیار

یام  چرا؟  .کرد  فمتوقّ   را  شمارش  نیز   آن   از  ن  مقاومت  از فعاالن  و   قمحّق   ،1کینگ   الیزابت  ر متوجه این    گفت  من  به  او گوید:»  می  خشونتبدو

کتیک  است  ممکن  بیرون[ی]در دنیای  خشونتبدون  مبارزۀ  هر   کهشده است    محققین   از   برخی[  10«].کند  ابداع  را  خود  جدید  آمیز خشونتغیر   تا

به  یافّن   آشنا  روز ور کتیک  تا  اندکرده  روز ب  را  شارپ  فهرست  ، های  شود  هاییتا شامل    دیجیتال،  هایپلتفرم  همراه،  هایتلفن  طریق  از   که  را 

گذاشت. با اینحالتوان به  می  پهپادها  یحّت   و   اجتماعی  ایهرسانه   نند، کمی  تحقیق  آنها  مورد  در   یا  هستند  هاجنبش  درگیر که    افرادی  اجرا 

ی تمام بندیدسته و  ردیابی برای کافی وقت کتیکی هاینوآور  .اندنداشته را  ددهمی رخ جهان سراسر  در  روز  هر  که تا

: است  گذاشته  کنار   شوند،نمی   محسوب  مدنی  مقاومت  هایتکنیک  عموماً   که  را  سیاسی  هایفعالیت  انواع  از   برخی  شارپ  هایتحلیل 

کره، کره  .جامعه  سازماندهی  و   اختالف  حل  مذا  با   از آن طریق  تواندمی  مدنی  مقاومت  کارزار   یک  که  است  هاییروش  شامل اختالف  حل  و   مذا

 سازماندهی »  .کند  فصلو حل ،  شودمی  ایجاد  جنبشدرون    در   که  نیز   را  هاییدرگیری  عین حالو در   پرداخته  سازش  و   زنیچانه  به  خود  مخالفان

ی  به2جامعه« کسب  دغدغه  تالش در راستای رفع  برای  آنها  تشویق  برای  مردم  با  همکار  بخشیدن به آنهاقدرت  ،منافع خود  و   حقوقهایشان، 

ی    شاید  و   درازمدت  تغییرات  ایجاد  برای  مقاومت   لمکّم   غالباً   گرچه  مهم  هایتالش  این  .دارد  اشاره  یا رهبری آن  جنبش  یه یک  پیوستنروز

یارویی و  نهاال فّع  بسیج به اما این شیوه از مقاومت ،هستند مدنی کره و حل اختالف[ دارد  اشاره دشمن با مستقیم رو ] نه اقداماتی نظیر مذا  .و
 

 

 

 

 

 
1 . Mary Elizabeth King 
2 . Community organizing 
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  افراد آن در  که– 1ارتکابی  اقدامات بین  مدنی، مقاومت در بحث  شارپ
ّ
ی می  حغیرمسل آنها انجام   خواهدنمی  دشمن که زننددست به کار

ی  انجام  از   افراد  آن  در   که– 2اجتنابی  اقداماتو  –دهند می  ،رودمی  انتظار   آنها  از   که  کار نتیجۀ11].شودمی  قائل  تمایز   ،کنندامتناع  در   ] 

 خاص  ییفضا در   افراد  آن در  که5تمرکز م هایروش بین 4ک شا  رتک ،سیاسی شناسجامعه،3باروز  رابرت ،سیاسی علوم دانشمندهای پژوهش

- 2) نگاه کنید به جدول  .گذاشته است  تمایز   ،کنندپرهیز می   ی خاصفضای  رفتن به  از   افراد  آن  در   که 6متفّرق  هایروش   و   میزنند  دست به تجّمع 

1)[12] 

کتیک  این  باید   ترتیبی  چه  با  جنبش  یکحال پرسش این است که     خاص   های زمینه  و   شرایط  به  کامًال   پاسخ   ؟کار بگیردبه    را  مختلف  هایتا

کنون  .دارد  بستگی  جنبش  هر  کثر   حال  این  با   .معتبر باشد  یزمان  هر   و   مکان   هر   در   که  است  نکرده   پیدا  را  جامعی  و   روشن  فرمول  کس  هیچ  تا   ا

 .است آلایده ای امریتوده بسیج شروع از  پیش راهبردها تدوین جامع و  ریزیبرنامه که  موافقند با این ایده تجربه با االنفّع 

 اعتراض چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟  و  مدنی مقاومت
 آن  هدف  که  است  نمادین  یاقدام  معموال   اعتراض  .نیست   آن  نوع  مؤثرترین  لزوماً   البته  و   –   است  مدنی  مقاومت  هایروش  از   یکی  اعتراض

گاهی  افزایش کنار آن مطالبۀ  و   موضوع  یک  از   عمومی  آ –بزرگ  بسیار   تظاهرات  ویژه  به  -تظاهرات  و   اعتراضات  که  آنجایی  از   .است  تغییر   در 

یادی  اتتوجه  توانندمی ی  کنند،  جلب  خود  به  را  ز  مقاومت  مؤثر   کارزار   یک  اماپندارند.  یکی می  مدنی  مقاومت  با  را  اعتراضات  مردم  از   بسیار

ی  شامل  معموال   مدنی ،روش  از   بسیار  کمی   تعداد   .است  شده  داده  توضیح  1-1جدول   در   که  مواردی  مانند  شود؛می  اعتراضات  از   فراتر   های دیگر

 [13].اندبه موفقّیت رسیده اتاعتراض از  گیریبهره با تنها مدنی مقاومت کارزارهای از 

 ؟کنندمی  ایفا مدنی مقاومت در  نقشی  چه موسیقی و  هنر 
یسین  و   هنرمندان ی  مشارکت  طریق  از   هم  -کنندایفا می  مدنی  مقاومت  نقش مهمی در   غالباً   هاموز  با  هم   و   با جنبش  مستقیم  و همکار

ی یدادهای داشتگرامی و  مستندساز   .انقالب  دوران حوادث و رو

 مدنی  مقاومت  کارزارهای   طول   در   معموال   –شودمی  خلق  عمومی  هایمکان  در   که  است  میتجّس   هنر   نوعی  که  –خیابانی  هنر   مثال،  برای

ی  ایحرفه   و   آماتور   هنرمندان  .شودمی   شکوفا ی نشانه  گرافیتی،   مانند  آثار ی  هاینقاشی  ،7گذار  ها، برچسب  پوسترها،  خیابانی،  و   دیوار

 هنرهای  ،هاجنبش  هنرمندان  ،های اخیر در سال  .دهندمیقرار    عمومی  نمایشدر معرض    و   کرده  خلق  را  هایی  مجسمه  و بانی  خیا  هایچیدمان

یدئو   و 8هاهولوگرام  مانند  دیجیتالی  خیابانی  کلی طور   به  خیابانی  هنر   .اندی سطح شهر بوجود آوردههاساختمان  هایبر دیواره  را  هاپروجکشن  و

  ها کانال  داً عّم ت  و   آیددرمی  نمایش  به  و   خلق شده  و دولتی  رسمی  اقدام یا حمایت  گونههیچ  بدون  معموال   ، چرا کهاست  متفاوت  عمومی  هنر   با
 

1 . acts of commission 
2 . acts of omission 
3 . Robert Burrowe 
4 . Kurt Schock 
5 . methods of concentration 
6 . methods of dispersion 

7. tagging ی مشخصًا به نوشتن امضای هنرمندیا نشانه گذا ، خودرو و غیرهر ی یک سطح عمومی نظیر دیوار ( رو به صورت غیرقانونی اشاره    )یا نام مستعار یا لوگوی او

ی اصهنشان  گذار میگویند.یا نشانهTaggerعالمت و به هنرمندی که این کار را انجام میدهدیا نشانه/ Tagدارد. به نوشته مورد نظر  ترین شکل گرافیتی  ترین و سادهلیگذار

 .م-راغ گرفتهای آن را ستوان نمونهمیو نیز رایج ترین نوع آن است که در شهرهای سراسر جهان 
 .م-عکس یا تصاویر سه بعدی، تصاویر برجسته نما .8
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  بیان  ای گونه  به  را  سیاسی  یا  اجتماعی  صریح  هایپیام  غالباً   خیابانی  هنر   .کندیا تضعیف می  و   زده  دور   را   عمومی  گریبیان  قانونی  و   اصلی

 .رسدب نظر  به آمیز عصیان و  هنجارشکنانه که کندمی

تفاسیر  این  کت  در   دشمنانش  ناتوانی  و   آن  مشروعیت  جنبش،  یک  ادعاهای  تواندمی  خیابانی  هنر   با   شکلی  به  را  هامخالفت  کردنسا

ی آی اچ و  ایدز  به مبتال  افراد توسط  که خیابانی اجراهای و  نمادها شعارها، نشان دهد. قدرتمند   از  اینمونه آمد،میبه نمایش در  1980ۀده در  و

 تعیین  برای  که  را  صورتی  مثلث  آنهارواج دادند.    را1«رگم=سکوت»  شعار   و   کردندمی  استفاده  خیابانیبنرهای  از   فعالین مبتال   .است  موارد  این

ی  کار   های اردوگاه  در   گرامردان همجنس ی  اجبار   عنوان  به  راهای منقوش به این مثلث  لباس  و   گرفتند  کار   به  دوباره  ،شدمی  استفاده  هاناز

یآیاچ و   ایدز   درمان  و   تحقیقات  زمینۀ  در   دولت  عملیبی  و   هراسیگراهمجنس  علیه  خود  ارزۀمب  از   نمادی  گروه  مرتبط با  فعاالنبه تن کردند.    و

کت آپ  کتیک2َا ی سناتور  زدنانگ به اعتراضو در  1991سپتامبر  در  جمله  از   کردند و   اتخاذ نیز  را دیمتعّد  چریکی هنری هایتا   ، خواهجمهور

 پوشاندند. فوتی 15پیکر غول کاندوم یک در ، محل اقامت ویرا ایدز   به مبتال  افراد به3هلمز  جسی

مصری   هنرمندان  ،2011  سال  در   مصر   انقالب  جریان  در   .است  شده  آشکار   ایبرجسته  نحو   به  نیز   استبدادیضد  کارزارهای  در   خیابانی  هنر 

راستای  شعارهایی   انتشار   برای   گرافیتی  از  قدرت  مبارک   حسنی  جمهور رئیس  گیریکناره  در  کردند  از  از    هنرمندان  از   برخی  .استفاده  را  پا 

ی  تحریر   میدان   در  تظاهرکنندگان  از   یکی.  کردند استفاده  بوم  عنوان  به  خود  بدن  از   و   نویسی نیز فراتر گذاشتهدیوار  ]مبارک[  »:نوشت  اشسینه  رو

، ی  .«است  شده  تنگ  همسرم  برای  دلم  برو مستعار نام  از   خیابانی  هنرمندان  از   بسیار می4های  تااستفاده   در .نشوند   شناسایی  کردند 

ک تشخیص هویت فرد در انظار عمومی که هاییموقعیت  ی جنبشناشناس برای مفید راهی تواندمی  خیابانی هنر  است، خطرنا  مقاومت ساز

 چیز   هیچ  تقریباً   که   زمانیکه    است  ابزارهایی  معدود   از   یکی  گرافیتی»:ه استگفت5بنکسی   مستعار   نام  با  انگلیسی  هنرمند  که   همانطور   .باشد

ی آن حساب کنیدباقی نمانده است، می برایتان دیگری  « .توانید رو

یم  در نقد   شعارهایینوشتن    یا  گرافیتی  نقاشی  یحّت   گاهی ک   العادهفوق  تواند می  ناشناس  صورت  به  همآن  ،رژ  2011  مارس  در   .باشد  خطرنا

یه،  درعا،  در  ی  نوجوان  پسران  از   گروهی  سور یم  سقوط  خواهان  مردم»نوشتند،  شهر   هایدیواریکی از    رو  تونس،  در   هاقیام  اخیر   موج  از   آنها  .«ندرژ

پاسخ،انگیزه پیدا کرده بودند.  لیبی و  مصر  یس در  شکنجه  و  دستگیر  را انپسر تن از این پانزده اسد بشار   جمهور رئیس  رحمبی امنیتی هایسرو

کنش  و   -  نوجوانان  هنجارشکنانۀ  عمل  .رساندند  قتل  به   از میان آنها را سالهسیزده  ینوجوان  و   کردند ک  افراطی و   وا  را غالبا –آن  به  دولت وحشتنا

یه  در   قیامشدن    ور شعله  اولین جرقۀ معروف 7« انقالب  مهد»  به   را  درعا  و  6شد   کشور   ای در ساله  نه  داخلی  جنگ  وقوع  به  منجر   دانند کهمی  سور

 .کرد

 
1 . Silence = Death 

ی  .2 ی قدرت آها برای  اّتحاد ایدز ی و مردمی است که برای پایان دادن به  للالمیک گروه سیاسی بینAIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP)  زادساز

که در فعالیت می  در جهان  گیری ایدز همه گروه  م، تحقیقات  در نیویورک تشکیل شد هدف خود را بهبود زندگی افراد مبتال به ایدز از طریق اقدام مستقی  1987کند. این 

 .م-های عمومی گذاشته استین و سیاستو تالش برای تغییر قوان  پزشکی، درمان و حمایت
3 . Jesse Helm 
4 . noms de plume 
5 . Banksy 

کنون میتا  .6  .م-سال به طول انجامیده است 12دانیم که این جنگ بیش از زمان چاپ کتاب. ا
7 . cradle of the revolution 
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ی  خیابانی  هنرمندان  از   برخی  به   .کشندمی   تصویر   به  را  جنبش  روح و حال و هوای یک  آن،  از   پس  و   انقالب  طول  در   که  کنندمی   خلق  آثار

ی  جماهیر   حاداتّ   سرد،  جنگ  طول  در   مثال  عنوان پا  غربی  آلمان  و   شرقی  آلمان  بین  را  برلین  دیوار   شورو در طول این   خیابانی  هنرمندان  .کرد  بر

یختن  از   پس  .پوشاندند خود  گرافیتیهای  نقاشی  با  را  کیلومتری  ده چند  این دیوار بتنی  دوره یکی   هنرمند، در  1وروبل  دیمیتری  ،برلین  دیوار   فرور

ی  هاینقاشی  مشهورتریناز   ی را  جماهیر   حاداتّ   لّک   دبیر   ،2برژنف  لئونید  از   بسیار بزرگ  تصویری  ، سرد  جنگ  دوران  کنندۀتصویر   دیوار   در   شورو

یش بوسیدن  حال  مرد دو   این، بر یکی از دیوارهای برلین نقاشی کرد.  1989  اکتبر   تا  1971  از   شرقی  آلمان  سوسیالیست  حزب  کّل   دبیر   ،3هونکر   ار

ی جماهیر  حاداتّ  توسط 1949 در  شرقی آلمان تأسیس سالگرد جشن در  و  1979در    . ندبوسید را یکدیگر  آلمان، دموکراتیک  جمهوری با نام شورو

ی  نقاشی  این  وروبل یر   و   کشید  1990  سال  در   برلین  دیوار   شرقی  ضلع  در   را  دیوار  این  از   تا  کن  مکمک  من،  خدای»  :نوشت  روسی  و   آلمانی  به  آن  ز

 «.ببرم در  به سالم جان مرگبار  عشق

گاسو  4اوسکاسچچک  های دومنیکاس، دو هنرمند با نام2016در می ی  قاشین5بونانو   میندا یلنیوس  در   را  مشابهی  دیوار  لیتوانی  ، پایتختو

یاست  زمان  آن نامزد  ترامپ،  دونالد  بوسیدن  حال   در  را  روسیه  جمهور رئیس  پوتین، والدیمیر   بار   این که  -  ند کشید یر داد  نشان می  آمریکا  جمهور

 «.کنید عالی دوباره را چیز  همهو زیر آن نوشته شده بود:»

ی  را  متعددی  هنری  قطعات  بنکسی  خیابانی،  هنر   از   دیگری  شاخص  اثر   در    باختری   کرانۀ   و   اورشلیم  بین  اسرائیل  دولت  که   بتنی  دیوار   رو

  چالش   بهرا    اسرائیل  ی از سویفلسطین  هایسرزمین  نظامی  اشغال  و   هاکشیدیوار  این آثار   نقاشی کرد. تمامی  شابلون   و   رنگ  اسپری  با  بود  ساخته

ی6( گلگر  پرتاب)ست  هوا  در   عشق  نام  به  2003  سال  در   او   ماندنییاد  به  گرافیتی  .ندیدکشمی  درحال  که  شدکمی  تصویر   به   را  نقابدار   مبارز

مرسوم و   تصویر   کردنجایگزین   تصویر   این  از   هدف  .است  نادیدنی خود  دشمن  سمت  به  رنگارنگ  هایگل  ای از دسته  پرتاب  برای  شدنآماده

را به   مخالفان  او در مقابل، این  کنند.می  پرتاب  مولوتف  کوکتلست که]دائما[  آشوبگرانی عنوان  به  فلسطینی االنفّع   از   اسرائیل  دولت  ایکلیشه

 .کشید به تصویر  شجاع و متهّور  افرادی  عنوان به شکلی زیبا و 

 میدان   در   مثال،  عنوان  به  .بینیممی  مدنی   مقاومت  هایکمپین  طول  در   دارند،   خیابانیهنر   با  نزدیکی  ارتباط  که   نیز   را  خیابانی  هایتئاتر  غالباً 

[]خشونتبرخورد  معترضان  ،2011  سال  در   مصر   انقالب  جریان   در   تحریر  یم  مقامات  دیگر   و   مبارک   حسنی  پلیس،  بار ای  با مردم را، به شیوه  رژ

ی صحنه بردند.  دور از به ی  هدفش  که  -اوتپور   جنبش  صربستان،  در   2000سال  در خشونت به رو یچ  برکنار  تشییع  مراسم  -بود  قدرت  از   میلوشوو

یه  در   .کشیدمی  تصویر   به  را  صربستان  در   دموکراسی  مرگ  که  کرد   برگزار   ]نمادین[ایجنازه کم  زن  چهار   ،2012  نوامبر   در   سور   در   نظیر در اقدامی 

یه  عروس»عروس،  لباس  پوشیدن  با  آنهابه جنگ در کشورشان اعتراض کردند؛    دمشق  روباز   بازار   یا  اصلی  سوق با قتل   که  دادندنشان می  را7«سور

کشتار مخالفت می  زنان  .کردو  امنیتی دستگیر شوند،    این  نیروهای  توسط  اینکه  از   و   کردند  راهپیمایی  بازار   در   دقیقه  پانزده  مدت  بهپیش 

 . بردارند دست یکدیگر  کشتن از  خواستندمی هموطنان خود از   که داشتند دست در  تابلوهایی همزمان و  خواندندبه آواز  را عروسی هایآهنگ

 
1 . Dmitri Vrubel 
2 . Leonid Brezhnev 
3 . Erich Honecker 
4 . Dominykas Ceč kauskas 
5 . Mindaugas ̌ Bonanu 
6 . Love Is in the Air (Flower Thrower( 
7 . Brides of Syria 
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،لوبنا  چهار   این  از   یکی   ،شدند  بازداشت  خواهرش  و   او [  14«].پلیس   ماشین  در   هاعروس   بود،  عجیبی  »منظرۀ:گفت   تایمز   نیویورک  هب  ،1زائور   نفر

 جنوب  به  آنها  خانوادۀ   و   داد  دست  از   را  خود  کار   پدرشان  کردند،  بیرون  را   آنها  شانهایصاحبخانه  .شدند  آزاد  ماه  دو   از   بعد  و   خوردند  کتک

ی اعصاب دولت رفته بود.  آنها  نافرمانی  اقداماین    حال  این  باگریخت.    ترکیه  نیروهای   که  زمانی  در   ، آنهمآمیز مسالمت  انقالب   به  دعوت  رو

  به شروع مخالفان و هستند  جمعیدسته هایبازداشت سازماندهی حال در  دولتی
ّ
 واقعاً   یاقدام ،اند کرده داخلی جنگ برای خود کردن حمسل

ک  .است خطرنا

ی  انقالب  دوران  در   این  بر   عالوه ی،  برای  خود  خالقیت  از   مردم  از   بسیار  فرآیندهای  مختلف  هایو مؤلفه   عناصر   تبلیغ  و   ثبت  مستندساز

ی:»گویدمی  مصری  دیوارنگار 2ابوبکر   ار عّم   که  همانطور   .کنندمی  استفاده  انقالبی  ارائۀ  تنها  دادیم،  انجام  مصر   در   اخیر   های سال  در   ما  که  کار

 3یوسف  باسمما این کار را از سر یک نیاز یاد گرفتیم:  .  کردیممی  استفاده  روزنامه  عنوان  به  دیوارها  از : ما  نبود  اینطور   من  برای  حداقل  نبود،  هنر 

  رشتۀ   در 4رصد   الشامی  مصعب.  کند  استفاده  یوتیوب  از   چطور   که  گرفت  یاد   در ادامه  اما  بود،  پزشک  در واقع یک  ،یتلویزیون  طنزپرداز   و   مجری

 کردم  رها  را  اما دانشگاه.  بودم  زیبا   هنرهای  استادیار   من خودم  .رفت  هاخیابان  به   و   برداشت  را  خود  دوربین  یک روز   اما  رد،کمی   تحصیل  پزشکی

یبر  تا  [15]«.بدهم گزارش انقالب  از  شهر  دیوارهای رو

ی مبارزات هایی را پیرامونها و روایتداستاناز این طریق  تا اندنوشته انگیزیخاطره قطعات آهنگسازها نیز  یشۀ اغلب و  کنند بیان جار  ر

کشورشان  هایتسّن   در   را  خود  هایآهنگ کرده  مردمی   . کنند  منتقل  را  مبارزات  مدنی  کیفیت  و   وحدت  از این طریق بتوانند  تا  اند جستجو 

ک  هایآهنگ ماندگارترین از  برخی - 7یانگ نیل و  6دیلن  باب تا گرفته5بائز  جوآن  از  - حدهمتّ  ایاالت در  فولک اجراهای موسیقی و  کالسیک  را

یام  .اندپدید آمده  حدهمّت   ایاالت  رهبریتحت   هایجنگو    امپریالیسم  به  اعتراض  در   آمریکایی  سیاسی  دانشمند  و   کنشگر   کینگ،  الیزابت  ر

 دتعّه   داد،  افزایش  را  مردم  شجاعت  8« ما پیروز خواهیم شد»مانند  هاییآهنگ،  حدهمّت   ایاالت  در   مدنی  حقوق  جنبش  جریان  در   که  نویسدمی

 :داد قرار  حمالت خود هدف را پلیس سایرؤ مانند خاصی دشمنان و  نمود حدمّت  را کنندگانشرکت کرد،  اعالم  آنها به اهداف جنبش را

 
1 . Lubna Zaour 
2 . Ammar Abo Bakr 
3 . Bassem Youssef 
4 . Mosab El-Shamy Rassd 

5 . Joan Baez گیرا و بیان بینویس اسطورهخواننده و ترانه که به صدای  اش معروف است.  دوستانهانسان  پردۀ عقاید سیاسی و اظهارات ای موسیقی فولک آمریکایی 

کنش بدون ،حقوق همجنسگرایان و  یتنام، و از حامیان سرسخت حقوق بشر ی از مخالفان حکومت شاه در ایران، جنگ آمریکا در و با  و ی  خشونت است. دو قطعۀ و

 .م-شوندهای اعتراضی محسوب میترین ترانههای»ما پیروز خواهیم شد« و »جو هیل« از محبوبنام 
6 . Bob Dylan ی او را یکی از بزرگترین ترانه سرایان تمام دورانها ب ک و جاز که بسیار ، را ی که  رشمردهترانه سرا، خواننده و هنرمند آمریکایی سبکهای فولک، بلوز اند. و

کرد که به سرودهای اصلی جنبش حقوق مدنی و ضدجنگ در  های نمادین فرهنگ عامه محسوب میشود در طول دوران فعالیتش ترانه هایی را سرود و اجریکی از چهره ا 

کادمی نوبل در سال   .م-نوبل ادبیات را به این هنرمند اعطا کرد که البته با بی تفاوتی مطلق باب دیلن روبرو شد 2016آمریکا تبدیل شد. آ
7 . Neil Young ک کاندایی که یکی از اسطورها یسین سبک را ی این سبک موسیقی محسوب شده و چندین جایزه گرمی را نصیب خود کرده  خواننده، ترانه سرا، و موز

ک اند رول ثبت شده است ی در تاالر مشاهیر را  .م-است و نام و
ی پیروز خواهم شد »مریکا محبوب بود  و از سرودی با نام آکه در جریان جنبش حقوق مدنی در    های شاخص و نمادینیهنگآیکی از  . 8 لرت تیندلی،  از چارلز آ   «،من روز

معروف سبک   و خوانندۀ هنگسار آ است،  را خوانده ما پیروز خواهیم شدنی که ترین خوانندگاصخی از شا. یکه استفته شدرگهای مذهبی بر ز آمریکایی موسیقیآهنگسا

 م.-جوآن بائز است ،فولک آمریکایی
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قطعات از   آزادی  این  شکلی  بود،  که  مذهبی  شکل  پوستانسیاه  سراییهم   سّنت  از   برگرفته  موسیقی   و   ها آفریقایی   تجربیات  از   گرفتهو 

یبرده  آتش   در   و   ها بودآمریکایی ی   پیوندهای  ،پرداختندمی  ها ناامیدی  به  ها این آهنگ  .رسیده و آبدیده شده بود  بلوغ  به   جنوب  دار   وفادار

ی   ندمنیرو  سنت  .بخشیدندنیرو می  فشار روانی بودند  زیر   که  مردمی  و به  کردند کم می  را   وحشت  و   ترس  ، کردندمحکم می   را   شخصی  آهنگساز

بند  یک  یا  دنشو اضافه به آهنگ توانستمی جدیدی بود که عبارات معنی این به ،های موجود شکل گرفته بودنیاز به پاسخ در  که اجرا  حین در 

 تبدیل  سازماندهی  ابزار  به  پیشرو   هایهنگپرداخته شود. آ  بعد   روز   در  زندان  به  رفتن  برای  گیریتصمیم  مثال   خاص   موضوعی  به   تا   کند   تغییر   آن

 [16.]ه بودندشد

یت  آهنگ4فرانکلین  آرتا  و 3کوک  مَس   ،2سیمون   نینا  مانند1سبک سول   هنرمندان  1960ۀده  در  بر   و کرده    اجرارا    سیاهان  آزادیهایی با محور

افزودند.   قطعات  این  سبک1980  ۀ ده  اوایل  و   1970  ۀده  اواخر   در محبوبیت  جشن  هامهمانی  از   هاپهیپ  و   رپ  ،  خیابانیو    در   های 

یتم   اندآر    ،سول  های خود از سبکو برداشت  اتو تأّثر  تأثیر   پوستسیاه  رقصندگان  و   هنرمندان  که  جاییسر بر آوردند،  5برانکس بی یا همان ر

 و   جسورانه  هایترانه  طریق  از   را  خود  فرهنگی  مقاومت  و   سیاسی  استقالل  از این طریق بتوانند  تا  آمیختند  همدر   را  یکارائیب  فرهنگ  و   و بلوز 

ی. کنند  بیان مردمی هایضرب یک6پابلیک انمی نظیر  معاصر  پوستسیاه سول   و  بیاند   آر  هاپ،هیپ هایسبک هنرمندان از  بسیار  ،کندر

یج و اشاعۀ9یمون    ژانل  و 8بیانسه   ،7المار  ترو یت  با   موسیقی  همچنان به   همبستگی،  حس  بتواند  که  هاییروش  از طریق   سیاهان  آزادی   محور

 .دهندبرانگیزد، ادامه می شنوندگان بین در  را الهام و  مقاومت

ی جماهیر  اداتّح   از   استقالل  برای استونی انقالب ی  سلطۀ علیه بالتیک قیام جریان  در اند. نامیده10آواز  انقالب  را اصطالحاً  شورو   در  شورو

های سّنتی خود آهنگ  و   دادند  تشکیل انسانی  ایزنجیره  و   یگدیگر را گرفتند  اندست   از جمعیت استونی  نفر  میلیون  دو   ،1991-1987  هایسال

آواز   را این طریق  به  از  و     وحدت  حس  خواندند 
ّ
یافتند  را  خود  یمل ی  علیه  مالی  9119تا  1990  قیام  در   .باز   که   تیسّن   گروهی 11ترائوره  دیکتاتور

ی  هایاعتراض  اخبار   کردند و میروستا سفر    به   روستا  ، را بر آنها گذاشته بودند12« سرایانترانه»نام  هامالیایی   از   .کردندرا به مردم منتقل می  جار

یادی تعداد که آنجایی یخ  نبودند، خواندن به قادر  مالی مردم از   ز   موسیقی توسط که  هاییآن بخش ویژه به -شفاهی  تار
ّ
 -  شدمی منتقل یمحل

ی علیه مبارزه در 13مالی در   دموکراسی برای حاداتّ  حزب هایخواسته انتقال برای قدرتمند روشی  .بود این کشور   دیکتاتور

 
 

یتم اند بلو  . 1  .م-ز سبکی از موسیقی مذهبی سیاه پوستان در تلفیق با سبک ر
2 . Nina Simone 
3 . Sam Cooke 
4 . Aretha Franklin 

5 . Bronx  
ّ
 .م-ترین بخش این شهر و باالی محلۀ منهتن قرار داردهای فرودست نیویورک که در شمالیهاز محل

6 . Public Enemy, 
7 . Kendrick Lamar 
8 . Beyoncé 
9 . Janelle Monaé 
10 . Singing Revolution 
11 . Moussa Traoré 
12 . songsayers 
13 . Alliance for Democracy in Mali (ADEMA) 
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دست به   و   کرده  جذب  را  قادر هستند افراد  هاجنبش  طریق  آن  از   که  کند  فراهم  را  مناسبی  گردهمایی  یفضا  تواندمی  موسیقی  زندۀ  اجرای

ک  کنسرت  دانشجویی  االنفّع   ،1999  نو   سال  شب  در   صربستان  در   .بزنند  مردمی  سیجب  است   ممکندر نگاه اول    .دادند  ترتیب  بلگراد   در   رای  را

ی   کنسرت نمایش  این  عملدر   اما.  نرسد  نظر   به  انقالبی  این عمل ک  موسیقی  که  بود  حزبی  تک  یدولت  در   نافرمانی و مخالفت  از   نادر  دلیل  به  را  را

عصیانگرانه  نهفتۀ  هایگرایش و  تنها  اشانقالبی  بود.  کرده   صرب،  دیکتاتور   میلوشویچ،   اسلوبودان  نظامیانشبه  ،پیش  ماه   چند  منع 

بودکرد  عامقتل  را  کوزوو   هایآلبانیایی بودکرد  بمباران  را  بلگراد  ناتو   پاسخ،  در   و   -  نده    آن   در   و   کردند،  شرکت  کنسرت  این  در   نفر   هزاران  .ه 

ک  نوازندگان یم هاکمدین  و  را یچ رژ  با علنی کنند.  مخالف سیاستمدارانخود را از  حمایتتا  خواستند مردم  از  و  گرفتند به  تمسّخر  را میلوشوو

  در  شدهکشته صرب سربازان اسامی  خواندن و  تصاویر  نمایش به منظور  را جشن هوایو حال کنندگانبرگزار  شب،  نیمه ساعت به   شدننزدیک

یچ   علناً و    -کردند   آرامبالکان    هایجنگ  طول یم  و   میلوشوو کشتهو مسئولیت  پاسخگویی  عدم  دلیل  به  را  او   رژ   شدگانپذیریش در قبال این 

یچ سرجا .نکوهش کردند ید خانه به»گفته شود  مردم به که بود این شب آن از  هدف که داد توضیح دانشجویان رهبر  ،1پوپوو  چه کنید فکر  و  برو

 پیروز   صربستان  در   باید  باالخره  زندگی  که  ستا  سالی  امسال. . . .  باشیم  داشته  گرفتنجشن   برای  دلیلی  بعدی  ارتدکس  ینو  سال  تا  کنیم  کار 

 [17]«.شود

 گیرند قرار  حملۀ نیروهای امنیتی مورد ترسندمی که اعتصابی کارگران یا  رهگذران معترضان، میان در  را ترس تواندمی همچنین خواندنآواز 

 و   هاآهنگ  میان  در   ،2019  سال  در 2لبنان   اکتبر   انقالب  در ،  مثال   عنوان  به  .دهد  کاهش  شوند،  مواجه  جویانۀ حکومتاقدامات تالفی   با  بعداً   یا

که اجرا میفراوان  سرودهای کوسه»با عنوان  آهنگی  ، شدی   و   ماههپانزده  ینوزاد  آرامش  برای  تظاهرکنندگانبه شکلی خودجوش از سوی  3« بّچه 

 .شد خوانده  بودند، کرده  گیر  ترافیک در  گستردۀ مردمی عتجّم  دلیل به که مادرش

ی  البته  و  یاد  آثار   از   بسیار نیز  به  کهست    هاییانقالبآور  هنرمندان  راه رسیدن  کام مانده  اهدافشان  در   4سلیمان  لیال   مثال،  برای اند.  نا

ی   به  تحریر   میدان  در   روز   هجده  و به مّدت  کرد  کارگردانی  و   خلقمصر    2011  ژانویه  25  قیام  دربارۀ  را  هایینمایش  مصری،  آوانگارد  هنرمند، رو

 شکنجۀ   و   حبس  و   اجتماعی  مرزهای  مردمی ورای  سابقۀبی   اّتحاد  ائتالف  ،2011قیام    فمینیستی انقالبی  سازماندهیها  صحنه برد. این نمایش 

یم  توسط  مخالفان یکالکشید. نمایش  را به تصویر می  آن   از   پس  نظامی   رژ ی   هنر   تئاتر   سفارش   به   که  5کنیممی  زندگی   قاهره  در   ما   موز   در 6رپرتور

نیز ماساچوس  کمبریج بود  شده  تولید  ،  این   در   .دیکشمی   تصویر   به  را  مصر   جوان  انقالبیون  رفتۀبادبر   امیدهای  ی مشابه  طور   به  ت   اثر

  را  آن های جمعیرسانه و  بنرها پوسترها، شعارها،  و  پردازندمی تحریر  میداندر   خیابانی هنر  بررسی به7زور ال پاتریک  و  دانیل ، نویساننمایشنامه

 . کننداجرا می ضدانقالب و  انقالب  درباره هایی راترانه و  دهندمی  نمایشنقاشی  بر بوم

ی   به عنوان ابزار   توانندمی  هنر   و   موسیقی  البته    موسیقی  .باشند  داشته  رنگیپر   نقش  نیز   خودکامه   رهبران  ستایش  و   وفادار
ّ
 شعر   گرایانه،یمل

یچهرهتک  و  ی  احساسات  برانگیختن  در   تشّد به  اغلب  هانگار کم  نخبگان  به  وفادار  شناس،موسیقی8دیو   نومی  مثال  عنوان  به  .دارند  نقش  حا

 
1 . Srdja Popovic 
2 . Lebanon’s October Revolution 
3 . Baby Shark 
4 . Laila Soliman 
5 . We Live in Cairo, 
6 . Art Repertory Theater 
7 . Daniel and Patrick Lazour 
8 . Nomi Dave 
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ی  مرگ  از   پس  یحّت ،  1توره  کو س    دیکتاتور   برای  آمیز ستایش  هایآهنگ  نوشتن  از   گینه  در   هنرمندان  و   نوازندگان  چگونه  که  نویسدمی مشعوف   و

ی در  هم و  مخالفت در  هم توانند می دیگری تکنیک هر  نظیر  نیز  موسیقی و  هنر  [ بنابراین18شدند.]می  .باشند  داشته نقش به نظام وفادار

کثر ،  یتجسّم   هنرهای  و   ادبیات  موسیقی،   طریق  از   حقیقت  بیان  فرهنگیقدرت  دلیل  به یم  ا ی روزنامه  ماننددرست   اقتدارگرا،  های رژ و   نگار

خلق  و   کنندمی   نظارت  نیز   فرهنگی  هایشخصیت  بر نگاران،  روزنامه تیغ    را  آنها  شدۀآثار  کشورهای    در   مثًال   .برندمی  سانسور زیر  از  یکی 

کشور   رهبر   میانه،خاور  که  مدعی  و   اندازدمی  زندان   به  را   هنرمندان  و   کرده  ممنوع  را  مستقل  های کتاب  و   اشعار   این    پیشرو   باید  شعر : » است 

 [19].«باشد انقالب  کاروان

این   اما  .دنکن  ایجادی  تغییر  بتوانند  تنهایی  به  اعتراضی  هایآهنگ  اندیش و یادگر   هنر   خیابانی،  هنر   که  دارد  انتظار   کسی  کمتر   البته

هنری   آثار  و  هنرها  معرفت  از   مشترک  مخزنی  تواندمی قبیل  و  هنجارشکنانه    هایروایت   و   کرده  ایجاد  شناخت  و   و   دنکن  تقویت   رامخالف 

» :گویدمی که شودمی نقل آمریکایی گرایچپ خمورّ 2زین  هاوارد از  اغلبنموده و به آنها جسارت ببخشند.  تکمیل را  کنشگران  اقدامات سایر 

 «.شد  خواهیم پیروز  ییم کهمااین  بنابراین. را شاعران  ما دارند، اسلحه آنها

 چیست؟ مدنی  مقاومت  در  طنز   نقش
ی ومبات ش  جانجیرا  .است  آن   انداختنو دست  کردنشوخی  کند،   کنترل   را   مردم  همیشه همۀ  تواندنمی   دشمن  اینکه  دادننشان  هایراه  از   یکی

  بسیار   کارکردهای  تواندمی  طنز   که  کندمی  استدالل  4صربستان  در   خشونت  بدون  مبارزۀ   و   طنز   کتاب  در   سیاسی،   علوم  ،دانشمند3یری پیونش

 [20].کند ایفا بدون خشونت مبارازت انداختنراهب در  را خاصی

گاندای  تواندمی– 5گویینقیضه  و   هجو   ویژهبه  –طنز   اول اینکه پا یم  پرو  در   شفافیت  و   شوخی  ایجاد  و   آن  اصلی  هدف  تضعیف  با  را  هارژ

،  ل،هاو    واسالو   اساسی دیدگاه  .بکشد  چالشبه  مستقیماً   حقیقت  مورد  قدرت  خلق  مورد  در   چک  جمهور رئیس  نهایتدر   و   سیاسی  الفّع   متفکر

معنای   است«حقیقت  در   زندگی» ضرورت  پایین،  از  به   از   دشمن  جانببهحق  و   نادرست  هایروایت  برابر   در   شدنتسلیم  از   امتناع   که 

یدادها  [21].سترو

ک  ،آمیز خصومت  موقعیتی  به  را   کارناوالی  هوای  و   حال   و   شادی  نشاط،   با خود  تواندمی  و طنز   طبعی  شوخ  دوم اینکه ک  یا  ترسنا  . بیاورد   خطرنا

یم که یابدمی  اهمیت بیشتری زمانی ویژه بهات احساس حاالت و  در  تغییر  این یدادهای  .باشد کرده مخالفان علیه زور  از  استفاده به شروع رژ  رو

  مثال  برای  .کند جذب هستند به خود خیانت و  ناامیدی ،روزمّرگی از  بردنپناه دنبال  به که را  مردمی انبوه تواندمی سرور و شاد و همراه با جشن 

یه  دیکتاتور   اسد،  بشار   علیه  تظاهرات  جریان  در     االنفّع   ،2011  سپتامبر   در   سور
ّ
ی آتشوسایل    حغیرمسل ی  هایدوربین  و   باز   برای  را   خود   فیلمبردار

   امنیتی  نیروهای  با  مقابله
ّ
ان و تمسخر آنها از نظامی  قدرت  نمایش  بین  پوچ  ها فاصلۀاین دوربین  .ها آوردندبه خیابان  خمپاره  و   تانک  به   حمسل

یآتش  وسایل که معترضانیسوی  یه  دولت و افراطی نامتناسب واکنش و  - کردند، ضبط می کردندمی شلیک آسمان سوی به را باز  قیام  به سور

  شهروندان
ّ
 .دادندمی شانن هر چه بیشتری قدرت با را  حغیرمسل

 
1 . Sékou Touré 
2 . Howard Zinn 
3 . Janjira Sombatpoonsiri 
4 . Humor and Nonviolent Struggle in Serbia 

5 . parody  م-شودک به تقلید و بزرگنمایی طنزآلود سبک یا اثر فردی مشهور گفته میحتقلید مض یاگویی نقیضه. 
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 واقع  در   .کنند  ر تصوّ   موجود  وضعیت  کشیدنچالشبه  برای  را  جدیدی  هایراه  تا  دهد می  اجازه  افراد  به  اغلب  طنزآمیز   اقدامات  سوم اینکه

طنز تواندمی  که  است  کنندهتهدید  آنقدر   طنز  فرد  [ ]برای  انتقادی   کههایی  لطیفه  گفتن  توتالیتر   هاینظام  در   .باشد  مرگبار   پرداز ی    از   حاو

که    .شودمحسوب می   بزرگی  جرم  باشد   قدرت  صاحبان یسماین بدان دلیل است  یخی،  و   اجتماعی  روایت  کامل  کنترل  بر   مبتنی  توتالیتار  تار

ی  جماهیر   حاداتّ   در   .است  اطالعات  تر گسترده  جریان  نیز   و   شودمی   تلقی   « حقیقت»  آنچه  هایی جوک   گفتن   دلیل  به   نفر   صدها  ،استالینی  شورو

یم  که گ   به  و   شده  محکوم  ،گرفتندتمسخر می  به  را  رژ  مردمی   دادگاه  ،1944  و 1942  هایسال  بین  .گشتندمی  اعدام  یاو    شدندفرستاده می 1هاگوال

ی می  حزب  علیه  «باور شکست  هایی با دیدگاههایجوک»  که   افرادی  برای  اعدام   حکم 2،4933برلین    یکی   1944سال  در   .کرد  صادر   گفتند،ناز

یان  نام  به  برلین  مهمات  کارخانۀ  کارگران  از   او   جرم  .شد  اعدام  «توزانهکینه  اظهارات  طریق  از »  جنگی  هایتالش  فبتضعی  دلیل  به3یک  الیز   مار

ی مهمات کارخانۀ در  همکارانش برای لطیفه این گفتن ؟چه بود  :ساز

ینگ   و   هیتلر  ی   خواهدمی  گویدمی  هیتلر .  ندا ایستاده  برلین  رادیویی  برج  باالی4گور شوند  برلین  مردم  تا   کند   کار ینگ .  شاد    پیشنهاد   گور

 [22.]پری؟« نمی فقط کند »چرا می

یان اعدام به منجر  و  داد گزارش محلی مقامات به را آن  بود، شنیده  را جوک این که یهمکاران از  یکی  .شد الیز  مار

ی مقامات که هاییشوخی ،جامعه کامل کنترل برای  یی از این دستهاتالش  رغمعلی یم و  ناز آن  در  دادندقرار می  مورد هجو  را استالین رژ

 اعتماد  مورد  افراد  و   دوستان  میان  در   و   اهمیخانه   در   کردن عصبانیت افراد و خالی   برای  راهی   عنوان  به  معموال  این مطایبات  .داشت  رواج  هادوره

گیر   .نبود  نهاال فّع   مقاومت  هدفش  لزوماً   و   شد می  بیان یم  در   یحّت   طنز   و   انتقاد  شدنفرا هرگز   نظامی  هیچ   که  دهدمی  نشان   توتالیتر   هایرژ

ی  که  هنگامی  و   .یابد   دست  ]و شئون زندگی آنها[مردم  همۀ  بر   کامل  کنترل  بهتواند  نمی  یم می   ها و هجو جوک  گفتن  بهشروع    مردم  از   بسیار   ، کنندرژ

یادی وجود نداردلباس  امپراتور   رسند می  باور   ای که به اینتا لحظه سرکوبگر   هاینظام  در   ویژه   بهو شوخی،    طنز   به  این امر   .ی بر تن ندارد، فاصلۀ ز

 :نویسد می عراقی نویسندۀ5نیکیشتا خالد که همانطور  .دهدمیای هنجارشکنانه و  براندازانه ویژگی

یک در  طبعی بیش از همهشوخ ت یک  ساعات ترینتار
ّ
را    خود به رفته رفته ایمان  مردم که ست مواقعی چنین در  چرا که است، نیاز  مورد مل

 وطن   و   رسد  می  به نظر   معنیبی  در این لحظات زندگی  .غلتندمی  فرو   افسردگی  و   مرداب اندوه  به   و   شوندمی  ناامیدی   تسلیم  دهند، از دست می

  اراده   د و پذیرنمی  را   تنهایی خود  بی کسی و   نهایتدر   و   دهندمی  دست  از   را شان  همشهریان  با   خود  ارتباط  مردم  .است  عنکبوت  تار   همانند

ی  چنین  برای  درمان  بهترین  طبعیشوخ  .رودمی  بین  از   کنار یکدیگر   در   مقاومت و ایستادن  برای  و   مالیخولیا   از   را   آدم  خنده  .هاییاستبیمار

 دیگرانی   .نیستند  تنها   دیگر   ،افراد  .دهدمی  پیوند  شهروندان را دوباره با یکدیگر   شود،فردی گفته می  توسط  که  سیاسی  شوخی.  کندمی  دور   رخوت

ک  به  را   آنها   نظرات  که  هستند ی  یک  خنده  .هستیم  مشترک  امید  و   رنج  در   ما   .اندگذاشته  اشترا  [23]خندد.نمی   تنهایی  در   آدم.  ستجمعی  برادر

 مقاومت  استراتژی  هر   برای  طنز   ادبیات  و   سیاسی  طنز   از   گسترده  استفادۀ  و   توسعه  که  کندمی  کیشتینی استدالل  که  است  دلیل  همین   به

یامری  قموفّ  مدنی  [24].ست ضرور

 
اردوگاهدار ا  .1 کار و اصالحۀ کل  گ،   یا مخفف های  که گوال بود  ی در نواحی دور افتاده اردوگاه نام نهادی  اجبار کار  از قبیل مناطق سردسیر   های  ی  اّتحاد جماهیر شورو

حکومت ترکمنستان هایبیابان قزاقستان، هایاستپ و  سیبری یخبندان و  زمان  در  اداره   را  استالین  سال  میژوزف  از  که  است  شده  زده  تا    ۱۹۲۹کرد.تخمین  میالدی 

ی که به عنوان محکومین عادی یا سیاسی شناخته شده بودند، در این اردوگاه 20تا  14، بین ۱۹۵۳ کنان شورو  م.-بردندها به سر میمیلیون نفر از سا
2 . People’s Court of Berlin 
3 . Marianne Elise K. 

4ring ö. Hermann Wilhelm G ی از  مدار آلمانی دوره رایش سوم و نظامی و سیاست  .م-اعضای قدرتمند و پرنفوذ حزب ناز
5 . Khalid Kishtainy 
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 چه هستند؟ «موازی نهادهای»
ی  نهادهای» ی  و   اقتصادی  فرهنگی،   اجتماعی،  غیررسمی  هایشیوه  و   هانظام  «مواز یم  ساختارهای  که  هستند  ادار  و –   زده  دور   را  موجود  رژ

قادر به برطرف کردن    موجود  سیستم  را که  جامعه  نیازهای  قادر باشند  که  موّفق خواهند یود  زمانی  این نهادها  .شوند  آنها  جایگزین  نهایتدر   شاید

بر  نیست،  نمایند.آنها  ی»  آنها  طرف  ناعادالنۀ  نهادهای  کنار   در   کهچرا  هستند«  مواز و  . ندکنمی   فعالیت  آنها  از   یجدا  اما  موجود  سرکوبگر 

و    را  نهادهایی  چنین  «شوند  پیروز »  کامًال   اینکه  از   پیش  هاجنبش  کرده   ایجاد  اقتدار   و   مشروعیتاز این طریق    و   –بخشندمی  توسعهایجاد 

 .کنندمی

یخ  طول  در  یادی  های  نمونه  توانیممی  تار ی  در   نهادها  این  اهمیت مورد  در   مقدمه،  در   مثال  برای.  کنیم  پیدا  ز  آمریکا   مستعمرۀ  سیزده  آزادساز

ی  سلطۀ  از  یتانیا  امپراتور ی  بیستم،  قرن  طول  در   .کردیم  بحث  بر  چنین   ایجاد  با  یودحدتا  طلباستقالل  و   یخودمختار   هایجنبش  از   بسیار

ی نهادهای  .به موفقیت برسند بود که توانستند مواز

ی   خواستار   ایرلندی  هایناسیونالیست  آن  طی   و   شد   آغاز   1870ۀده  در   جنبش  این.  است  آموزنده  ی مورد  ایرلند   استقالل  جنبش   خودمختار

یتانیای  از  کهبود(  «خودمانما،»  معنای  به)2فین  سین  اصلی  معمار   ،1گریفیث  آرتور   .شدند  کبیر   بر گروهی   گروه  یک  عنوان  به  1905  سال  در   ؛ 

ی  به  دمتعّه   سیاسی یتانیایی  سرباز   هزاران  که  ایدوره  در   و   1918  سال  در   .شد  تأسیس  ایرلند  خودمختار   از   را خود  جان  اول  جهانی  جنگ  در   بر

ی  خدمت  از  ایرلندی  میلیون  دو   طی آن  که  کرد  کمک  مدنی  نافرمانی  عظیم  کارزار   یک  سازماندهی  به  فین  سین  دادند،می  دست ی  سرباز  اجبار

یتانیا  سراسری  انتخابات  از   سپس  گریفیث  .امتناع کردند به پارلمان بفرستد. این نامزدها   را  فین  شین  نامزدهای  تا  کرد  استفاده  1918  سال  در   بر

 پارلمان  در   حضور   از   فینشین  منتخب  تازه  وزرایپیروز شوند.  3گرایان اتحادیه  هایپایگاه  جز   به  ایرلند  مناطق  تمام  در   انتخاباتدر    موفق شدند

یتانیا که البته   ایرلند  مستقل  مجلس  یا5دویل ایر ن   را   خود  و   آمدند  هم  گرد  دوبلین  در 4مانسوین هوس  در   عوضکردند و در   امتناع  بر نامیدند، 

گرچه  سایه،  در   دولت  اینهنوز پابرجاست.   یتانیا  دولت  از سوی  ا یستی    سازمان  یک  عنوان به  بر اما توانست قدرت و اقتدار    شد،می  شناختهترور

در   کند،  ایرلند  شهرهای  در خود  پا  جدید  هایدادگاه  تثبیت     هایشرکت  د،کن  بر 
ّ
  را  ایرلند  ساخت  محصوالت  تنها  تا  کند  تشویق  را  یمحل

ی یتانیا  از   و   کرده  خریدار یتانیا  به  مالیات  پرداخت  از   نکنند،  واردمحصولی    بر ی  بر یتانیا  حمایت  تحت  کار   هایخانه  و   کرد  خوددار  تعطیل  را  بر

 از   پس  شد که  منتهی  1922 و   1919  هایسال  بین6ایرلند   استقالل  جنگ  به  در ادامه  و   شدت گرفت  های بین طرفیندرگیری  وجود،  این  بانمود.  

یتانیا  از   ایرلند  قسمت اعظم  آن   عنوان   به  اغلب  ایرلند  استقالل  جنگ  خونین   وقایع  که  درحالی  .گردید  تشکیل 7ایرلند   آزاد  دولت  و   شد  جدا  بر

کشور   استقالل  روایت  تنها   شد   قموفّ بدین دلیل    نهایتدر   استقالل ایرلند  جنبش  که  نویسدمی  خمورّ 8کوکران   کارول  دیوید  شود،می  ارائه  این 

] ی راه که]پیشتر ی هرگونه از  هاایرلندی کردنجدا و  جایگزین نهادهای ایجاد با را  استقالل و پیروز یتانیا با اقتصادی و  سیاسی همکار  هموار  بر

 
1 . Arthur Griffiths 

2.Sinn Fein  م -به زبان محلی ایرلندی 
3 . Unionist 
4 . Mansion House 
5 . Dáil Éireann 
6 . Irish War of Independence 
7 . Irish Free State 
8 . David Carrol Cochran 
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یخی  شواهد»  نویسد،می  او   که  همانطور   .بود  کرده یکارزار عدم  که  دهندکامًال نشان می  تار ی  دولت  و   مجلس مستقل  همکار  همان  بهآن    مواز

]جنگ استقالل[  بیشتر  یا اندازه یتانیا و  شود حکومت غیرقابل ایرلند که شد باعث از کره بیایند به ییبر  [25]«.سر میز مذا

  نهادهای   ایجاد  با   تا  بخشیده بودند  الهام  نیز   هندی  گاندی  مهاتما  و 1نهرو   لعل  جواهر   به  دویل یا همان مجلس مستقل ایرلند   ها،گزارش  بر بنا

ی یتانیا  یاستعمار   سلطۀ  از   مواز    استراتژی  تأثیر   تحت  آنها  .یابند  رهایی  بر
ّ
بودند  قرار   فین  ینس    حانهغیرمسل  قیام   به  نسبت   عمیقاً   و   -گرفته 

ی  ارتش مسلحانۀ  .بودندبدبین  ایرلند خواهجمهور

یعدماز طریق    دشمن  با  مقابله  از   بیش  چیزی  به  قموفّ   مدنی  مقاومتیک جنبش    که  بود  شده  متقاعد  گاندی  . نیازمند است  ایتوده  همکار

یکرد گراها  را  آن  او   که  -او   رو و مانع   بازدارنده  هایبرنامه  در   مردم  شاخه،  یک  در   .بودند  یکسان  اهمیت نظر   از   که  بود  شاخهدو   دارای  -نامید  ساتیا

،  شاخۀ  در   .کردندمی  مشارکت  مدنی  مقاومت   و   مدنی  نافرمانی  یاآفرین   گروه  دیگر  ها، سیستم  ساختارها،  ایجاد  با  هندی  های اجتماعات و 

ی  حکومت  از   مستقل  جدید،  منابع  و   فرآیندها   استفاده   با  را  خود  هاینخ  تا  خواست  هاهندی  از   گاندی  برای مثال  .کردندمی  زندگی  استعمار

یسندگی  چرخ  یا2«چرخا»از   همراهی  جای  به  همین ترتیب   به  .نباشند  وابسته  انگلیسی  وارداتی  نخ  به لباس  تولید  برایبریسند تا به این ترتیب    ر

 نمک استحصال  برای را هندی هزار  صدها گاندی ،  کرد می منع خود نمک از   استفاده  و  برداشت از   را هاهندی که نمک  کنندۀمحدود قانون با

ی   انحصار   شکستن  دنبال   به  کار   این  با  گاندی  .کرد  رهبری  این کشور   ساحلی  خط  سوی  به  هند  استقالل  از   ملموس  اینشانه  عنوان  به  و   استعمار

  اقتصادی   کاالهای  وابستگی به  از   را  هند  تا از این طریق–  بود  یهند  یخودکفا  کامًال   اقتصاد  یک  با  آن  جایگزینی  و   هند  در   شدهتولید  کاالهای  بر 

 .کند  آزاد قدرت استعمارگرش

ی   حکومت  علیه  که  رهبرانی  دیگر   برای  هادرس  این   رهبر   ،3قوام نکرومه  1940  ۀده  در   .بود  توجه  آموزنده و جالب  کردند، می  مبارزه   استعمار

کید  با  ظاهراً   غنا،  استقالل ی  که  بود  موافق  اندچن  اقتصادی و اجتماعی  خودکفایی  بر   گاندی  تأ ی  برای  نامید،می  «مثبت  اقدام»آنچه را و   بازساز

یج  و برای حمایت از آنها هاآفریقاییتوسط  غنا سیاسی و  اجتماعی اقتصادی، نهادهای  ایجاد برای آفریقاییپان  هویت از  نکرومه  [26].کرد ترو

 -کوشیدمی  نیز   غنا  استقالل  کسب  برای  کرد و همزمانمی  حمایت  ند،یدجنگمی  سیاه  هقارّ   سراسر   در   آزادی  برای   که  مردمی  میان  در   همبستگی

  مبارزۀ از  بعدها نکرومه با اینکه .شد محّقق قانوناً  1957 سال در که البته 
ّ
  اما  کرد،  حمایت  آفریقا سراسر  در  بخشآزادی هایجنبش در  حانهمسل

یادی اندازۀ تا غنا استقالل  .آمد دست به نامیممی مدنی مقاومت اکنون آنچه طریق از  ز

 . بود  حدهمتّ   ایاالت  در   زندان  الغای  جنبش  ،توسعه بخشید  را  جایگزین  نهادهای  در طی مبارزات خود  که   یهایجنبش  از   دیگر   یک نمونۀ

کم  یا  ،هازندان  جمله  از   ،ندامتگاهی  -تأدیبی  سیستم  حذف  بلندپروازانۀ این جنبش  هدف زندانی است.    افرادی  تعداد  شدید  کاهش  دست 

گرچهیابد،    دست  آن  به  دارد  نظر   در   جنبشاین    آنچه  از   بخشی یۀ  تغییر   است،   مالحظهچشمگیر و قابل   یهدف   ا  بر   تمرکز   به  کیفری  عدالت  رو

ی ،  این  در   .ستآنها  مجازات  جای  بهمجرمان    دمجّد   تربیت  و   اصالح  رو   ، اندایجاد شده  الغای مجازات  و مبانی  اصول   بر پایه  که  هاییگروه  مسیر

ی مؤسسات یادی مواز ی جرم و  جمعیدسته حبس از  که جوامعی از  حمایت برای را ز   مثال   عنوان  به اند. بوجود آورده اند،دیده  آسیب فقر انگار

 وثیقهی با نام  گروه  ،2018  سال  ر د  مادر   روز   مناسبت  به
ّ
ی مل یت سیاه  با4ی جمعی گذار گلریزانی براه   و پوستان  محور تحت رهبری آنها، مراسم 

 وثیقه   مبلغ  توانستندنمی   کهاین  دلیل  به  صرفاً و    نبودند  ی جنایت  به  محکومبپردازد که   یمادرانکمک و تأمین وثیقه برای    به  انداخت تا از آن طریق

 
1  . Jawaharlal Nehru م-1947اوت   15وزیر این کشور پس از پس از اعالم استقالل در از رهبران جنبش استقالل هند و کنگرۀ ملی هند و نخستین نخست. 

2 . charkha 
3 . Kwame Nkrumah 
4 . National Bail Out Collective 
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  از  و  تضعیف نموده  جمعی شکلی بهرا   نظامی ظالمانه طریق از این هاتالش مانده بودند. این قبیل زندان هایمیله پشت ، همچنانبپردازند را

 .ندنکمی حمایت آن از  ثر متأ جوامع

ی  نیازهای  تأمین  در   ویژهبه  که  بخشندمی   ایجاد نموده و توسعه  را  جایگزین  اقتصادی  هایسیستم  دیگر   و   هاتعاونی   نیز   هاجنبش  از   بسیار

 در پاسخ به  2سیاه   انپلنگ  حزب1رایگان  ۀصبحان  ۀبرنام  ،1970  ۀده  اوایل  و 1960ۀده  اواخر   در   مثال   عنوان  به  .کاربرد فراوانی دارند  اولیۀ عمومی

کافی  هایحلراه  و   شدهنهادینه  یادپرستنژ   نشینفقیر  هایمحله  در  کودک هزار   ده  از   بیش  برایبراه افتاده بود و روزانه برای    فقر   رفع  برای  دولت  نا

  آپارتاید   دوران  در   .دنباش  تأثیرگذار   مدتطوالنی  عمومی  اعتصابات  طول  در   ویژه  به  دنتوانمی   هافعالیت   این قبیل  .کردمی  سرو   و   غذا پخته  شهری

بودند    نشینپوستسیاه  های شهرستان  جنوبی،  آفریقای شده  یادی  حد تا  را  انسفیدپوست  وکارهایکسب  آپارتاید،  به   اعتراض  در موفق    ز

ک  آب،  غذا،  هاشهرستاناین    در   پوستسیاه  دارانمغازه  کهچرا    کنند،  بایکوت  باموفقیت ی  اقالم  سایر   و   پوشا یادی    را  ضرور  ذخیره به میزان ز

 شدمی  اقتصادی   قدرت  و   بلندمدت  سازمانی  هایظرفیت  ایجاد  باعث  نشینپوستسیاه هایشهرستان  داخلی در   فروش  و   خرید   .بودند  کرده

 .بردندمی بهره آپارتاید  از  که میشد وکارهاییکسب از سوی درآمدکسب  مانع حالعین در  و 

 جنبش   نام  .کنند  ایجاد  بدیل خود را  هایرسانه  توانندمی  هاجنبش  ،را در دست دارد  خبری  منابع  کنترل  یا  یتمالک  دولت  که  هایینظام  در 

یم  اینکه  علیرغم  -داشت   مشترک  هامیلیون  که  شد   گرفته3(همبستگی)سولیدارنوش  نام  با   آن   روزنامۀ   از   لهستان  همبستگی   را   آن  کمونیستی  رژ

پای  در   .بود  کرده  ممنوع ی  اشغال  تحت  ارو  ر تصوّ   و   شدندمی  پخشو    منتشر   جاهمه  در   مقاومت  هایجنبش  هایروزنامه  و   ها خبرنامه  نیز   هاناز

ی کامل سلطه و کنترل عمومی  . کشیدندمی چالش به شده[ را]بر کشورهای اشغال شانمحلی همدستان و  هاناز

ی  یهایدولت  نیز   مدنی  مقاومت  هایجنبش  از   برخی   دارای   اسپانیا   در   کاتالونیا  استقالل  جنبش  .اندپذیرای آنها بوده  یا   داده  شکل  را  مواز

   مجلس
ّ
این    در   را  غیرقانونیپرسی  همه  کاتالونیا  دولت  2016  سال  در   .کندمی  فعالیت  اسپانیا  دولت  موازات  به  که  است  مستقل  یدولت  و   یمل

یابی  را  منطقه  استقالل  از   عمومی  حمایت  تا  داد  ترتیب  ایالت قانون عمومی  و   کرده  ارز از نظم و  کار ]تعّمدًا[  کند  با این  گرچه  .کشور تجاوز   ا

ی کنون  این جنبش  رهبران  از   بسیار    مجمع  هستند،  زندان  در   ا
ّ
کراتپیشتر    کاتولونیا  یمل  گسترش   مورد  در   اسپانیا  دولت  با  را  مستقیمی  مذا

ی  .به انجام رسانده است کاتالونیا استقالل و  خودمختار

یاست  به4گوایدو   خوان  2019  ژانویه  در نیز    ونزوئال   در   مشابه،  شکلی  به    مجلس  ر
ّ
 جمهور   رئیس  عنوان  به  و   رسید  کشور   این  مقننۀ  هقوّ   ی،مل

)بالفعل(دو  کتو ی در 5مادورو   نیکالس  باوجود اینکه   -شد  شناخته  رسمیت  به  ونزوئال   فا   و   بماند  قدرت  در   کوشیده بود   اساسی  قانون  با دستکار

ی  گیریکناره  از  ادامه  گوایدو .  کردمی  خوددار   آن   در   که  کرد  منصوب  سایه  در   کابینۀ  ایجاد  برای  راونزوئالیی    سیاستمدار   ،6لوپز   لئوپولدو   در 

 
1 . Free Breakfast Program 

2. Black Panther Party  )که در اصل »حزب پلنگ سیاه برای دفاع از خود حزب پلنگ سیاه )بی پی پی ،Black Panther Party for Self Defense» « نام

کتبر   ی شد. فعالیتپایه  ۱۹۶۶داشت، یک گروه سیاسی سوسیالیست بود که توسط بابی سیل و هوی نیوتون در ا حزب شامل اقدامات اجتماعی نظیر  این  صلی  های ا گذار

 خدمات پزشکی رایگان، غذا و مدارس برای کودکان و گشت
ّ
ز کاهش  شد. این حزب در نهایت با نفوذ اف بی آی و نیدی درگیری با پلیس میحانه و درموارد متعّد های مسل

 .م-منحل شد. 1982ن در آ اعتماد و حمایت مردمی از 
3 . Solidarnosć́ (Solidarity) 
4 . Juan Guaidó 
5 . Nicolás Maduro 
6 . Leopoldo López 
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یر   و   دفاعوزیر   خارجه،  وزیر   مانند  هاییپست ،  دولت  سقوط  صورت  در   تا  حضور داشتند  دارایی  وز   تا   بتوانند  همکارش  وزرای  و   گوایدو   مادورو

 .به سرانجام برسانند خاصی مشکل بدون  را جدید دولت به گذار  امکان حد

کشور   اقتصادی  و   اجتماعی  سیاسی،  هایسیستم  تمامی  از   کامل  طور   به  هاجنبش  یا  هاگروه  موارد  برخی  در   و   کرده  گیریکناره  یک 

ی  صفر   از را    هاآن  اندکوشیده ی  چیاپاس  در   مثال  عنوان  به  کنند.  بازساز   تا   کرد  قیام  مکزیک   دولت  علیه  زاپاتیستا  جنبش  ،1994  در   کمکز

ی  که  بوجود بیاورد  را  نظامی  یحّت   و   اجتماعی  دولتی،  اقتصادی،  جدید  نهادهای  و   کند  ایجاد  و مستقل  خودمختار   کامًال   ایجامعه  عدالت  برقرار

   حمالت  روز چند   از   پس .دهد  قرار   خود  اولویت  در   را  شده  راندهحاشیه  به  هایگروه  برای  انصاف  و 
ّ
 نیروهای  و   پلیس  راندن  بیرون  برای  حانهمسل

ی  اعالم زاپاتیستاها  ،از منطقه فدرال ی  .استادامه داشته    امروز   به  تا   البته  که  کردند   خودمختار ها استقرار اردوگاه  در   که  هاییمصری  از   بسیار

گر )  را  مشابهی  تجربی  فضای  داشتند،  مشارکت  نیز   2011  سال  در   تحریر   میدان  در  های چادر  در   مردم  که  جایی  .نداهکرد  توصیف(  زودگذرتر   چه  ا

کنند   نوانیق  و   اساسی  قانون  اصالح  هایراه  درباره  تا  آمدندمی  هم  گرد«  کتابخانه»چادر  مانند  مختلف   « ایرسانه  »چادر یا  کشورشان صحبت 

ی برایکه از آن  کنش و  انقالب مورد در   جدید هایروایت بیان و  در اینترنت  تصاویر  بارگذار  . شداستفاده می دولت هایوا

 است،  از همیشه مؤثرتر  جایگزین نهادهای ایجاد زمانی چه اینکه مورد  در  های مقاومت مدنیی جنبش هااستراتژیست و  دهندگانسازمان

، است  خشونتبدون  یک کارزار   در   اساسی  گام  اولین  و راهگشا  سازنده  نهادهایی  برنامه و   ایجاد  که  بود  باور   این  بر   گاندی  .دارند  نظر   اختالف

که کمیت  از   واقعی  استقالل  ادعای  توانستندمی  هاهندی  که  بود  نهادها  این  طریق  از   چرا  ی  حا یتانیا  استعمار کنند  را   بر یتانیا  خواه  -  مطرح   بر

ی  نهادهای  مبارزات خود  پایان  در   باید  هاکمپین  رهبران  که  بود  معتقد  شارپ  جین  حال  این  با  .خیر   یا  رضایت دهد  ؛ زمانی کنند  ایجاد  را  مواز

  شدهایجاد  تازه  نهادهای  که  کند  حاصل  اطمینان  بتواند  تا  برخوردار شده باشد  حمایت   و   عمل  از ابتکار   کافی  ۀانداز  به   انقالبی  ائتالف  یک  که

  .گیردبر میاند در سهمی داشته جنبش در   که را کسانی تمامی

 زندگی  شده و   کنند، ظاهر   فصل و   حل   و   بگذارند  بحث  به  را  مسائل  این  بتوانند  هااستراتژیست  اینکه  پیش از   اغلب  هاجنبش   عمل،  در 

ی  نتیجه  در   .اندآورده  دست  به  را  خود  خاص پیشاپیش]در مقیاس   ،را  مطلوب خود  جدید  تصویر جامعۀ  کنندمی   تالش  هاجنبش  از   بسیار

 مردمی   یمجامع  و   آمدند  هم  گرد  1کوتیزا   پارک  در   استریت  والاشغال    جنبش  کنندگانشرکت   2011  سال  در  .بوجود بیاورند  خود  درون  کوچک[ در 

ی یک  جنبش  ایهتالش  تقویت  برای  را  آزاد   یهایمناظره  و  ی   هایاردوگاه  .کردند  برگزار   و بدون رهبر   مشورتی  دموکراسی  در برقرار  شامل  چادر

 تر عادالنه  هایسیستم  طراحی  و   گفتگو   و   بحث  برای  افراد  آن  در   که  بود  مختلفی  مطالعاتی  هایگروه  و   مناظره  هایگروه  آموزشی،  هاینشست

یزیبرنامه  قبل  از   کامل  طور   به  اینها  از   یک  هیچ  .شدنددور یکدیگر جمع می   اقتصاد  و   دموکراسی   و   دهندگانسازمان  حالبا این  بود،  نشده  ر

 . شود ایجاد جهان کل در  آرزو داشتند  که بوجود بیاورند هااردوگاه در   را جامعه ی از نوع  تا کوشیدندمی  جنبش االنفّع 

خود  زمانی  چه   جنبش  یک  اینکه  از   ظر نصرف ی  مواز می   را  نهادهای  گلر   مایکل  ،کند ایجاد   خشونت بدون  مقاومتکنشگر    و   ق محّق ،  2نا

 حد مّت  مشترک یاهداف  حول بتواند تا کنند  کمک  نشدهسازماندهی نسبتاً  خشونتبدون کارزار  یک به توانندمی این نهادها  که کندمی استدالل

ی  نهادهای  .دشو که    و   شده  شدید  بسیار   هاسرکوب  که  در مواقعی  تا  کنند   کمک  هاجنبش  به  توانندمی  همچنین  مواز به    مخالفانالزم است 

ی بیاورند گلر   .کنند  حفظ  را  خود  بقای  ،فعالیتهای زیرزمینی رو ی  نهادهای  که  کندمی  استدالل  نا  نسبت   را  خطرتریکم  هایگزینه  توانندمی  مواز

 [27].دهند  قرار  آنها اختیار   در  ،شوند  مخالفانشدن  کشته یا حمله ،یدستگیر موجب است ممکن که مقاومت آشکار  و  مستقیم اشکال به

 
1 . Zuccotti Park 
2 . Michael Nagler 
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گر   یحّت   کنند،  پیدا   دسترسی  جنبش  های نوشته  و   اخبار   به  توانندمی  هنوز   مردم   کهزمانی  برای مثال  و جنبش مخفی شده باشند    رهبران  ا

 بادوباره بوجود خواهد آمد.    جنبش  خیزش مجدد  فرصت  که  داد  اطمینان  آنها  به  توان  میهم  باز   ،نباشد  جریان  در   هم  عمومی  اعتراض  هیچ

ی  جماهیر   حاد اتّ   نفوذ  کاهش  وجود پای  در   شورو   که متوجه این نکته بودند    خواهدموکراسی  االنفّع   و   روشنفکران ،  1980  ۀده  طول  در   شرقی  ارو

کم  کمونیست  حزبمستقیم با    قادر به مقابله  هنوز    را   ایعّدهآن    هایشاندولت  چرا که در این صورت  ،نیستند  خیابانی  تاعتراضا  از طریق  حا

کید  کنشگران  نتیجه  در   .رساندبه قتل می   یا  کرده  زندانی  تا آغازگر جنبش باشند،  بودند  شجاع  آنقدر   که را  تأ  جوامعی  ایجاد  بر   و تمرکز خود 

ی  چه  هایشاندولت  اینکه   از   نظر   صرف  -شهروندان را تأمین کنند  اساسی  نیازهای  بتوانند  که  گذاشتند   لهستان   در   .دهندمی  انجام  برای آنها  کار

ی   جوامع
ّ
 حمایت  ،درافتاده بودند  کمونیست  حزب  مقامات  با  که  کارگرانی  هایخانواده  از   که  کردند  ایجاد  را1کارگران   دفاع از   هایکمیته  محل

های کالس  که   کردندایجاد    را2«سرپایی  هایدانشگاه»محلی  جوامع  و   کردندمی  منتشر   را  زیرزمینی  هایخبرنامه  و   هاروزنامه  مخالفانکرد.  می

کن  سیاسی  فیلسوف  ل، هاو    واسالو   .دادارائه می  به مشتاقان  سانسور   بدون  مطالب را  و   تشکیل میشد  مردم  هایخانه  در آن   کی  سا  و   چکسلوا

 نویسد:آیندۀ این کشور می جمهور  رئیس

یکردی  تنها   نه  انسانیت  از   دفاع  زندگی،  اهداف  از   دفاع تر محبوب   بالقوه  بلکه،  شود  آغاز   در لحظه  تواندمی  که  آنرو   است، از   تر بینانه  واقع   رو

یکردی  چنین(  دلیل  همین  به  دقیقا    شاید  و )  حال  عین  شود؛ در   می  مربوط  مردم  روزمره  زندگی  به  چرا که  هست  نیز  یکردی    نظیر به نحوی بی   رو رو

 [28.]یا امور است چیزها  اصل و اساس ،آن  هدف زیرا  است، تر تر و منسجماستوار 

پای شرقی  روشنفکران و دموکراسی  با  حق ی  نهادهای  ایجاد.  بودخواهان ارو  کنترل  تحت  کشورهای  یا همان  ،«آهنین   ۀپرد»  پشت  در   مواز

ی  جماهیر   حاداتّ    برلین   دیوار   مردم  هایتوده  اینکه  از   پیش  .شوند و آزادی را در آغوش بکشند  پیروز   نهایت  در   تا  کرد  کمک  هاجنبش  این  به  شورو

 .به تسلیم وا داشته بودند روزهرا از طریق زندگی هر  خود سرکوبگر  هایدولت هاجنبش  این  کنند، سرنگون 1989 سال در  را

 شود؟  می محسوب  مدنی  مقاومت  ،شورش آیا
  جمعیت   یک  از سوی  اغتشاش و اخاللگری  توانبه سادگی می  را  شورش  .دارد  بستگی   مورد نظر   فعالیت  دامنۀ   و   هدف  به  حدودیتااین امر  

گهانی که   هایشورش  .دانست ی   از   بعد   ورزش  طرفداران  که  هنگامی   مثال،   عنوان  به  -ی ندارندتر گسترده  مدنی  فاهد ا  خودجوش و نا  شورش   باز

 پاسخ   ،هستند  تریگسترده  و اجتماعی  مدنی  هایپیام حامل    که  هاییشورش  در رابطه با  اما  .شودمحسوب نمی   مدنی  مقاومت  قطعاً   -کنندمی

 .خیر  یا دنشومی مردم به]فیزیکی[ آسیب باعث هاشورشآن   آیا که  دارد این به بستگی و  -باشد پیچیدهکمی  تواندمی

محسوب   جهان  سراسر   در   مدنی  مقاومت  کارزارهای  در   هاشورش  که  کندمی  استدالل  [29شناس]  جامعه3کیس  بن متداول  اّتفاقی 

 مقاومت  کارزار   یک  میان  در   اوقات  گاهی  هاشورش  .هستند  و بجا  مناسب  استراتژیک  و   اخالقی  نظر   از   هاییشورش   چنین  اینکه  و   -شوندمی

 غیر   اغلب  کنندمی  شورش  که  افرادیگیرند.  پا می  آمیز مسالمت  کامًال   و   گسترده  مدنی
ّ
گرچه  هستند،  حمسل  دست به تخریب   است  ممکن  ا

،  مواقعدر    . غیره  و   بزنند  آسیب  برق  خطوط  به  بزنند،  آتش  کنند،  غارت  را  ها  فروشگاه  ،بزنند  اموال  با خود   شورش  برای  ممکن است  مردم  دیگر

اینکه یک شورش چقدر تدوام    از   صرفنظر   .آیندنمی   حساب  به  مدنی  مقاومت  مواردی  چنین.  کنند  حمله  دیگر   افراد  به  و   به همراه بیاورند  اسلحه

که    یابد،می ی، آتش   اثر   در   مردم ممکن است  افتدمی  اتفاق  اغلبهمانطور   قطع  یا   راهنمایی  های چراغ  شدنخاموش  از   ناشی  تصادفات  سوز

 .شوند  کشته  یا  ببینند  صدمه  ،شخصی هستندهای  حساب   تسویه  برای  مرج  و   هرج  از   استفادهسوء  دنبال  به  که  افرادی  یا  پلیس  خشونت  برق،

 
1 . Workers’ Defense Committees 
2 . flying universities 
3 . Ben Case 
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فیلم گرفته 1کینگ   رادنی  نام  به  مردی  وحشیانۀ  شتم  و   ضرب  از   که  را  آنجلس  لس   پلیس  افسر   چهار   دادگاهی در آمریکا  ،1992  سال  در   مثال  برای

بر   کشته  60از   بیش  و   داشت  ادامه  روزها  برای  که  ور شدشعله  آنجلسلس بخش مرکزی    جنوب  هایی در و در نتیجۀ آن شورش  کرد  تبرئه  ،بودند

گذاشت به بار آمد. پیش از   خسارت  دالر   میلیارد  1از   بیش  و   ندشد  غارت  گسترده  به شکلی  اموال  سوختند،  در آتش  ساختمان  هزاران  ،جای 

 .باال نگرفته بود حد این تا بوقوع پیوسته باشد حدهمّت  ایاالت  سراسر  در  افسران پلیس تبرئه علیه که همبستگیاعالم  تظاهرات این، هیچگونه

یدادهایی    توانندمی  هاشورش  اما  هادولت  که  است  دلیل  این  به  ایتشدید شوند. این امر تا اندازه  نیز   تر طوالنی  تر و آمیز خشونت تا حد رو

،اشک  گاز   شلیک  با  مردم  به  حمله  -کنندمی  سرکوب  بیشتری  تشّد   با  را  هاشورش   معموال    برخی   .واقعی   مهمات  یحّت   و   الستیکی  هایگلوله  آور

یافت  محققان کهمی  سیاسی  های شدیدزنی و واکنشواپس   باعث  هاشورش  که  نداهدر از وضعیت متعّصبانه و تحقیرآمیز    اوضاع را  حتی  شود 

 جنبش  جریان   در   را  سیاهپوست  االنفّع   آمیز خشونت  و   خشونتبدون  اعتراضات  که   سیاسی   علوم   دانشمند  ،2واسو   عمر بدتر میکند.  نیز  پیشین  

خشونت انجام بدون  اعتراضات  به  هایی که نسبتالعملعکس   با  را  هاشورش  به  های موجودواکنش  ،ه بودکرد  ثبت  ایاالت مّتحده  مدنی  حقوق

ی  .ه بودکرد  مقایسه   گرفته بود با یکدیگر  یافت  و  سیاسی  نامزدهای  آرای  افزایش  و   مدنی  حقوق   از   عمومی  حمایت  تضعیف  باعث  هاشورش  که  در

ی    مدنی   حقوق  از   حمایت  افزایش   معموال   خشونتبدون  اعتراضات  که  حالی  در   .دهندمی   را  قانون   و   نظم  وعدۀ اعادۀ  که  شوندمی  خواهجمهور

،  متحده ایاالت  زمینۀ خاص  از  فراتر [ 30].را به همراه دارد دموکرات سیاسی  نامزدهای  از  حمایت و   تأثیرات3وان  هوئت امیلیانو  ،قتصاددان ا نیز

ی    .داد  قرار   مطالعه  مورد  فرانسوی  کارگران   میان   در   را   خشونتبدون  و   آمیز خشونت   کارگری  اعتراضاتو    اعتصابات یافت  نهایتدر و   که  در

یدادهای  که  تحقیقی  در   و [  31.]آورندمی  دست  به  کمتری  امتیازات  ،شوندمی   و آشوب  شورش  درگیر   کارگران  زمانیکه  از   آفریقایی  کشورهای  رو

یتا   من و   دهد،می  پوشش  را  2014  تا  1990  سال یافتیمسیاسی    علوم  دانشمند  ،4بلژیویوسو   مارگر   به   را  جنبش  یک  موفقیت  احتمال  هاشورش  که در

  حقوق   ،خواهانه   دموکراسی  اعتراضات  مانند)  اجتماعی  اعتراضات   انواع  بر   پیش گفته  تحقیق  .ددهنمی   افزایش  معنادار و قابل توجهی  شکل

[خروجزمان  در  عمل اعتراضات راپویایی و ابتکار  ما و  بوده متمرکز ( کارگران حقوق و  یبشر   رهبر  ]یا فرار
ّ
 [32].مد نظر قرار دادیم کشور  یک یمل

ی درک قابل اشتعال  ،آنها کارآمدی از  نظر صرف را هاشورش مدنی، مقاومت هایاستراتژیست از  برخی  هاتراژدی مشاهدۀ از  پس مردمی انرژ

  دکتر   .دنشومی  یفجایع  چنین  به  منجر   که   است  نهفته  هایینظام  در   ها بلکه[]نه در شورشواقعی  خشونت  اینکه   و   -دانندمی  هاعدالتیبی  یا

 :کرد بیان «دیگر  یآمریکای» نام به استنفورد دانشگاه در  1968 سال در  هایشسخنرانی ی از یک در  را مورد این کینگ لوتر  مارتین

کم است  ما   ۀجامع  در   خاصی  وضعیت  .گیرندنمی  خودی شکلو خود به  باد هوا   از  ها شورش  که  ببیند  باید این را   آمریکا   کنممی  فکر   من  حا

 زبان   چیزی جز   شورش  توان گفت کهمی  نهایی   تحلیل   در   اما   .کنیم   محکوم  آن را نیز   کنیممی   محکوم   را   ها شورش   تی کهشّد   همان  به  باید  که

  را در   سیاهپوست   فقرای   بد  وضعیت  بشنود؟ این کشور نتوانسته  حال   هاست تا ب  نتوانسته  آمریکا   که   بوده  چیزی  چه  و   ها نیستشنیده نشده

  ، سفیدپوستان ۀجامع از  بزرگی هایبخش  که هنشنید و  .اندنشده ق محقّ  عدالت و  آزادی های وعده که است ود. نشنیدهنشب گذشته سال چند

 شورشاز    های پر تابستان  واقعی،  معنای  به  بنابراین  و   .انسانیت  و   برابری  ق عدالت،تحقّ   تا   هستند  موجود  وضعیت  حفظ آرامش و   نگران  بیشتر 

ت
ّ
 پرتأ   هایزمستان از  ناشی ما  مل

ّ
 هستیم موقعیتی در  ما  اندازد، می تعویق به را  عدالت اجرای آمریکا  که زمانی تا  و  .است نکشورما لخیر و تعل

 
1 . Rodney King 
2 . Omar Wasow 
3 .Emiliano Huet-Vaughn 
4 . Margherita Belgioioso 
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شد  تکرار   ها شورش  و   ها خشونت  این  بارها   و   بارها   که بی   پیشرفت  و   اجتماعی  عدالت  . خواهد  شرطضامن  و    از   پیشگیری  قید 

 ]33]ت.هاسشورش

 اصرار   اما  .گیردنادیده نمی  کنند،می  مبارزه  نژادی  عدالت  برای  با وجود اینکه  کنندگان رااعتراض  یا  هاشورشخشونت    لزوماً   کینگ  اینجا  در 

  ل تحّم   کینگ  .ه استبرانگیخت را هاشورش اول  وهلۀ  در   که  ست نژادی عدالتیبی و  شدید فقر  با مقابله هاشورش این به دادن پایان راه  که  دارد 

» کامًال  :گفته بود که  از قرار معلوم  و   را نیز نداشت  ردندکمی  انتقاد سفیدپوستان  العملو عکس   واکنش  تحریک  دلیل  به  آشوبگران از   که افرادی را

که ،  مناطق  و 2ز هارلم  و 1واتس  ها در شورش  و   سیاهان  قدرت  جنبش  فریادهای  محتمل است   نه  باشد   سفیدپوستان  واکنش  پیامدهای  دیگر

 [34]«.آنها مسبب

  اصطالح   این  از   است  ممکن  آنها  حامیان  و   دولتمردان  مقامات،  .ستدارای بار منفی  خود  خودی  به3«شورش»اصطالح   اساساً   علی رغم اینها

یکردهای  که  اجتماعی  هایجنبش تضعیف محبوبیت    و   زداییبرای مشروعیت  خاموش،  هایراهپیمایی  نظیر   ایاما مقابله  آمیز مسالمت  رو

 حده، متّ   ایاالت  در   2020  سال  در   پوستانسیاه  بری ره  به  نژادپرستیضد  هایقیام  جریان  در   مثال،  برایبهره ببرند.    دارند،  اعتصاب  یا  اعتراض 

ی  دولت  مقامات  و   ترامپ  جمهور رئیس گرچه  .کردندمی  یاد  «شورش»  عنوان  به  گسترده  اعتراضات  این  مکررًا از   و   که   دادمی  نشان  هاگزارش  ا

ه  کرد  دستگیر نیز    را  نفر   هزاران  و   کرده  حمله  به آنهاآور  با پرتاپ گاز اشک  ،قرار داده بود  شتم  و   ضرب  مورد  را  معترض  صدها  پلیس  اینکه  رغمعلی

بودند.]  از خشونت پرهیز   کامًال   موارد   درصد97  از   بیش  در   معترضان  بود،   را   آنها  کوشندمی  مخالفان  « خواندنآشوبگر »  باها  [ دولت35کرده 

 مردم   همدردی   و   کنند  دار خدشه  را  جنبش  االنفّع   شهرتاعتبار و    کنند،  منحرف  جنبش  اهداف   از   را  عموم  توجه  کنند،  زندانی  و   دستگیر 

یداد  این–  معترضان  یا  مقامات  –درگیری   طرف  کدام  که  پرسش را مطرح کنیم  این  همیشه  الزم است  بنابراین  .کنند  تضعیف  را  آنها  به  نسبت  هارو

به  باید همیشه خوانند،می  «شورش» را اقدامی  ،دهندمی  بازتاب را آنها نظرهایاظهار  که خبرنگارانی یا مقامات که زمانی و  .خوانندمی  شورش را

 .باشیم داشته شک آن

یخچه ای طوالنی دارد.  چسپاندن انگ شورش به جنبش به من یادآور   را  موردی  سیاسی  اندیشمند  ،4مارکس  زوئیها برای مقاصد سیاسی تار

ی  اسناد  که  نیجریه  در   خشونتبدون  ایتوده  کارزار   یک  ؛1929  در 5ایگبو   زنان  نبرد  :دهدمی  نشان  به وضوح  را  موضوع  این  که  شد یتانیا  استعمار   بر

این مبارزات  .کنندمی  یاد6« آبا  زنان  شورش»عنوان  به  آن  از  از شروع  ی  حکومت  ،پیش  یتانیا  استعمار  اینیجریه  هایخانواده  از   کوشیدمی  بر

  شان وستاهایر   و   هاخانه  در   را  باالیی  گیریتصمیم  قدرت  اینیجریه  زنان  به  که  را  اقتصادی  و   اجتماعی  سیاسی،  تیسّن   هاینقش  و   بگیرد  مالیات

یتانیا نیجریۀ سرتاسر  در  ایگبو   زن هزاران نهایت در  .کند  محدود ،دادمی یابی دارایی جمعیدسته طور  به بر را  مقامات هایشان از سویاجازه ارز

ی   مالیات   پرداخت  از   و   ندادند  ی   مقامات  سکونت  محل  و   دفاتر   از   خارج   در   را   بزرگی  تظاهرات  همچنین  آنها  . کردند  خوددار   ترتیب   استعمار

همزمان  دادند  سوی   که  را  ایگبو   محلی  رهبران   هایکلبه  و   نامیده   7« کمح    سران»  که)بودند  شده  منصوب  حکومت  برای  هابریتانیایی  از 

ی  جدید  قوانین  در   و دخیل  همدست  را  هاآنو مردم    (شدندمی کردند    ،دانستندمی  استعمار آنها   تخریب  اوقات دست به  گاهی  و )محاصره 

 
1 . Watts  
2 . Harlems 
3 . riot 
4 . Zoe Marks 
5 . Igbo Women’s War 
6 . Aba Women’s Riots 
7 . warrant chiefs 
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از این طریق   و   نمودندمی  خود را برهنه  در منظر عموم  و   کردندمی  استفاده  وجود داشت  زنان  برهنگی  مورد  در   که  تابوهایی  از   ایگبو   زنان .  (زدند

ی  خاطر   به  را  مردان ی  نظام  با  همکار گرچه.  کردندمی  آزاد  نیز   را  سیاسی  زندانیان. آنها در طی مبارزات خود  ردندکمی  شرمسار   استعمار  اقدامات  ا

ی  مقامات  با  یترس  هیچ بدون   که کنند روشن  تا  نامیدندمی  «جنگمبارزات خود را »  تمام  افتخار   با   زنان  بود،  خشونتبدون  آنها  مقابله  استعمار

کرد وجود    .خواهند  کارزار   در   درگیر   زنان    اینکهبا  خود  آمیز صلح  هایروش  از   این  مبارزات  استعمارگر    نیروهای  ااّم   کردند،می  استفاده  در 

یتانیایی یتانیا  دولت  ،مبارزات  ادامۀ  با  .به قتل رساندند  را  آنها  از   تعدادی  بر  تحقیق   کمیسیون  چندین  و   جایگزین کرد  را  حکم  سران  چند تن از   بر

یتانیایی  مستمر   ناتوانی  دلیل  به دیگری تشکیل داد. یکی پس از    را کشور   کنترل  بازگرداندن ثبات و   در   هابر   محلی   هایبایگان  ،مجّدد بر این 

به تصویر   هیستریک  و   سرکش  افرادی  عنوان  به  را  زنان  و   کردندمی   یاد  «شورش»  عنوان  تحت  وقایع  ایناز    خود  رسمی  هایگزارش  در   استعمار 

که    زناننهایت این    در   اما کشیدند.  می ی  و   بگیرند  دست  به  را  قدرت  دوباره  شدند  قموفّ بودند   یا قاضی  و سران حکم    عنوان  به  از آنها  بسیار

شدند   و   تظاهرات  سازماندهی  به  بارها  بعدی  هایدهه  در   شد،  پدیدار   ایگبو   زنان  نبرد  از   که  زنان  قدرتمند  جمعی  اقدام  شبکۀ  .منصوب 

یعدمکارزراهای   ی   قدرت  علیه  همکار   ، اینیجریه  پژوهشگران  .کرد  ایفا  نیجریه  استقالل  در   کلیدی  نقشی  نهایت  در   و   داد   ادامه  استعمار

یخ خود  این  ،ثبت شده  رسمی  مدارک و اطالعات  برخالف یابی  خشونتبدون  مقاومت  از   روایتی  عنوان  به  را  بخش از تار پس کرده و به    باز گیری باز

 [ 36مجدد آن پرداختند.]

  متوجه این نباشند  اغلب کنندگانشرکت و  باشند پر از آشوب و هرج و مرج توانندمی  هاشورش .هستند ایپیچیده  مقوالت هاشورش بله،

 و  اعتراضادن یک دآشوب جلوه شان چیزی جز پر قصد کهکننده و آشوبگر تحریک کسانی چه  و  هستند جنبش از  بخشی  واقعاً  کسانی چه که

ن  به  معترضان   زمانیکه  .نیست  آن  مشروعیت  تضعیف  نتیجهدر   سیاسی  اثرات  تواندمی  هاافزایش اینگونه تنش  ، کنندحمله می  پلیس  یا  رهگذار

یدادها  خود  از   فراتر   که  باشد  داشته  به همراه  منفی  یا  بینیپیش   غیرقابل  شده   دهیسازمان  خوبی  به  که  هاییجنبش  اما  .تأثیرگذار هستند  رو

ی از تصویر   برای  دولت  هایتالش  و   کنند  خود  اصلی  ها و اّدعاهایخواسته  متوجه  را  عمومی  و جّو   روایت  توانندمی  غالباً   باشند،  جنبش  ساز

 چنین  اول  ۀوهل  در   اغلب  که  معطوف کنند  دولتی  خشونت   به  را  توجه  در عین حال  و   کنند  تضعیف  را  تهدیدآمیز   یاانگیز  اقداماتی فتنه  عنوانبه

یدادهایی  .کندمی تحریک را رو

 شود؟  می  محسوب مدنی مقاومت اموال تخریب  آیا
کثر   .است  متفاوت  ها دیدگاه    افراد  از سوی  که  دانندمی  اقدامی  را   خشونتبدون  کنش  پزوهشگران  ا

ّ
 آسیب  که  شودمی  انجام  یحغیرمسل

ینشی و  منضبط اموال  تخریب که زمانی .یکنندنم رسانیآسیب به تهدید یا  رساندنمی  یشخص به جسمی ]برای دولت  روشن پیامی  و  باشد گز

ی  روش  یک  آنرا   توانمی  کند،  ارسال   یا مقامات[ و   مبهم  پیامی  یا  باشد،  کورکورانه  و   انضباطبی  که  زمانی  اما  .کرد  تلقی  آمیز غیرخشونت  خرابکار

یک و نامشخص مسئله  به  تواندمی  اموال  تخریب  کند،  ارسال  یا خیر   دارند  را  مردم  به  رساندنآسیب  قصد  آن  عامالن  آیا  اینکه  دربارۀ  ناروشن ای تار

ی برای گر  حتی ،شود تبدیل بسیار  .نباشد آمیز خشونت  هم یفّن  نظر  از  ا

  سه   سوار 1موهاوک  سرخپوستان  لباس  با  آمریکاییطلب  استقالل  معترضان  تن از   شصت  حدود  ،1773  دسامبر   در معروف    یک نمونۀ  در 

یا  به   را  چای  صندوق  342  و   شدند  بوستون  بندر   در   کشتی یختند  در  و   نکنند  تخریب  جهت بی  را  اموال  که  بودند  مراقب  دقت   با نهایت  آنها  .ر

 جسمی  آسیب  کسهیچ   به  مشخصاً   عمل  این[  37].کردند  تعویض  بودند،  شکسته  چای  هایجعبه  کردنباز   هنگام  که  را  آهنی  قفل  یک  یحّت 

ی  مقامات  برای  روشنی  پیام  اقدام حامل  این  حال،  این  با  .نکرد  وارد یتانیا  امپراتور  خسارت   تحمیل  توانایی  نشینانمستعمره  کهبود مبنی بر این  بر

 
1 . Mohawk Indians 
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  سایر   (.شودمی   پوند  میلیون  1.5  از   بیش  هامروز  که)شب  یک  در   خسارت  پوند  ده هزار   مورد،  این  در   -دارند  را  به قدرت استعمارگر   اقتصادی

ی  این  عامالن  انقالبیون از سلطۀ    گام به گام  خروج  طرفدار   که  طلبیاستقالل  رهبرانو    -کردندمی  تحسین  پرستمیهن  افرادی  عنوان  به  را  خرابکار

ی   یتانیایاستعمار کره  و   کبیر   بر  حده، متّ   ایاالت  در   1960  ۀده  در   بعد نیز   قرن  دو   .کردند  اجتناباز محکوم کردن آنها    بودند نیز   با این کشور   مذا

یتنام،  جنگ  به  اعتراض  در   جنگضد  االنفّع   از   برخی  و   .کردند  تخریب  و   سوزاندند  را  -فدرال  دولت  هایدارایی  -های اعزام به خدمتبرگه  و

 . ببرند بین از  را جنگی اتمهّم  یا هاسالح  آن، به دادن پایان یا خشونت از  جلوگیری برای تالشدر خود،  ضدجنگ هایفعالیت سایر  در جریان

اموال  موارد،  این  یتمام  در  روش   از   واضح  پیامی  و   داشت  گزینشی  یاهداف  کرد،می  پرهیز   دیگران  به  فیزیکی  آسیب  از   تخریب  و   نّیت 

 کرد.به دیگران مخابره می را خشونت مبارزانبدون

اینحال اموال  با  که    تخریب  صورتی  بیدر  و  باشد،کورکورانه  یه  مبهم  هایپیام  رو و  مثال  کند،می  ارسال  را  تریپیچیده   زدن آتش  برای 

ی، خودروهای هایشیشه شکستن یا هاساختمان  شکستن .شودوارد  آسیب رهگذران جمله از  مردم به ناخواسته طور  به که زمانی ویژه به سوار

ی  برای  که  دارد  دنبال  به  را  عمومی  گستردۀ  انتقادات  اغلب  هاخانه   تخریب  و   هااتومبیل  سوزاندن  ها،شیشه  بیش از آنکه تمایل یک جنبش   بسیار

یخی  زمینۀ  .است  و هرج و مرج  قانونیبی   نمایانگر   ،را نشان دهد  تر عادالنه  نظامی  ایجاد  به  این  تفسیر   در   تواندمی   نیز   هر جامعه  فرهنگی  و   تار

  نیز   را  ی افرادهادارایی  که  هاییعامقتل  یا  هاجنگ  از   اخیراً   که  کشورهایی  در   مثال  برای  .باشد  هداشت  نقش  آن جامعه   اعضای  توسط  اقدامات

یحس    ایجاد  جای  به  تواند می  اموال  تخریب  ، اندخالصی یافته  ،دهندمی  قرار   هدف  های آسیبگیری  شکل  به  منجر   ،همدردی  یا   کنجکاو

]در افراد[ جمعی ی .شود طوالنی مدت و ماندگار خودشان را   تنها نظاهرکنندگان آیا شوندمی سردرگم اقدامات این پیام مورد  در  ناظران از  بسیار

   کارهای و کسب  احتیاطییا با بی؟کنندسرپیچی می اقتدار   یا دارند از   ؟کنندتخلیه می
ّ
به    را  خاص  مشاغل  صاحبان  یا  د؟ننکمی  نابود   را  یمحل

می  تالفی  منظور  قرار  یسرمایه  نابودی  به  نیاز   پیرامون  تر گسترده  پیامی  یا  ؟دهند هدف  دارند  آن  اقتصادی  هاینابرابری  و   دار خود  گر   ؟ با    ا

یسرمایه  خواهندمی   یا  هاشیشه  شکستن  ، بسازند  خواهندمی  که  دنیاییدر    آیا  ؟بگذارند  آن  جایخواهند  می  را  چیزی   چه  کنند،  نابود  را  دار

آن    از   کسانی  چه  و   شد   خواهند  در آن پذیرفته  کسانی  کنند؟چهمی   دعوت  دنیایی  چه  به  را  ما  آنها  بود؟  خواهد  نیز   پلیس  هایماشین  زدنآتش

 شد؟  خواهند حذف جدید جامعۀ

گاهانه  االتیسؤ  چنین گاه  یا  آ ی از افراد را    ذهن  ناخودآ  مشغول  خود  بههستند    اعتراضات  جریان   در   اموال  ۀ گسترد  تخریب  شاهد  کهبسیار

گر  حتی -کندمی ی نکته موضوع این .نباشد آمیز خشونت  فنی نظر  از  اقداماتی چنین ا  به  یاقدام  اینکه صرفکند؛ را ایجاب می  مهم اییادآور

کتیکی  نظر   از   که  نیست  معنای آن  به  لزوماً   شود،  بندیطبقه  خشونتبدون  کنشی  عنوان  در   این حقیقت  .است  عاقالنه  اقدامیی  استراتژیک   یا  تا

 .کندصدق می خشونت دیگری نیز بدون روش هر  مورد

 شود؟می  محسوب مدنی  مقاومت  رساندن به خودآسیب  اشکال سایر  و   خودسوزی غذا،  اعتصاب آیا
ی  غذا،  اعتصاب  یا  زندنمی   فیزیکی  آسیب  دیگران  بهشخص    زیرا  هستند،  آمیز غیرخشونت   یهایتکنیک  دست  این  از   مواردی  و   خودسوز

که    شوند به دنبال می  چنین اقداماتی  درگیر   که  کسانی  .کندنمی  به چنین آسیبی  تهدید  را  من  رنج  دلیل:  بفرستند  روشن  یپیاماین هستند 

 . کنیم خود اختالفات حل به شروع توانیممی آنصورتکنید، در  حذف

ی هواداران حق رأی در بریتانیا   توان بهمی  جملهآن    از   که  ،اندزده  غذا  اعتصاب  دست به   ها زندان  در   هاجنبش  رهبران  و   االن فّع   از   بسیار

 1لائوپ  آلیس  مانند  آمریکایی،  خواهانرأیحق  .دکردنمی  مبارزهاین کشور    در   زنان  برابر   دستمزد  و   یرأ  حق  برای۱۹۱۴  تا  ۱۹۰۹  سال  از   که  اشاره کرد

 
1 . Alice Paul 
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ی  روش  این  از نیز     زندان   درون   از   خود  آمیز غیرخشونت  مبارزۀ  به  که  ددامی  را  امکان  این  هاآن  به  خواهانرأی  حق  غذای  اعتصاب  .کردندمی  پیرو

ی  تغذیه  بند،در   زنان  که  هنگامی  .دهند  ادامه   خواهان   یأرحق   -شدیدًا منفور   سرکوب  تکنیکیک    –کردندمی   شکنجه را تحّملهمراه با  اجبار

یدادهای  این  جزئیات  پوسترها  چاپ  و   هاخبرنامه  با نوشتن  زندان  از   خارج  در   که  زنانی  مورد  در   مطالبی را  مردم  عموم  .نددادمی  شرح  را  تلخ  رو

در نزد   باالیی  اخالقی  جایگاه  به  کنندگاناعتصاب  ترتیب  این  بهو    خواندندمی  و   شنیدند، میبرندمی  رنج  باالتر   هدفی  برای  خود  انتخاب  به

یتانیا دولت مقامات غذا اعتصاب .کردندپیدا می دست مردم کتیکی دوراهی یک همواره بر سر  را آمریکا و  بر گر مسئوالن زندان ددامی قرار  تا   ؛ ا

ی  تغذیه  با  را  زندانیان  به  کردندمی  آزاد  را  کنندگاناعتصاب  و اگر   -افزایش میافت   آنها  عمومی از   حمایت   و   همدردیکردند،  شکنجه می   اجبار

 . کنند سازماندهی خود هایآرمان  در راستای  را بیشتری اقدامات  تا دادنداین فرصت را می آنها

ی   ارتش  اعضای  دستگیری  از   پس  نیز   شمالی  ایرلند  مقامات  ،1981در بعد و    دهه  چند یبمب   چندینکه با  1ایرلند  تموقّ   خواهجمهور  گذار

ی  اعضای  از   یکی  ،2ندز اس  بابی  .شدند  روبرو   مشابه   معضلی  با   ،داشتند  ارتباط جمهور   ،زندان  غیرانسانی  شرایط  با  مخالفت  در   خواهارتش 

،  هفت  و   شصت  از   پس  او   .کرد  رهبری  و معروفی را  گسترده  غذای  اعتصاب  .جان داد  گرسنگی  از   کنندگاناعتصاب  دیگر   نفر   9  همراه  به  روز

ی  برای  های جدیدنیرو  جذب  منجر به  و این امر   شد  شناخته  جنبش  شهدای  از   یکی  عنوان  به  نزد همگان  ندز اس خواه ایرلند ارتش جمهور

 . گردید

تحت هدایت    هایجنبش   مدنی  انضباط  نظم و   عدم  به  اعتراض  برای  گرفتنروزه  و   غذا  اعتصاب  از   دیگران  و   گاندی  مهاتما  ،3چاوز   سزار 

،  .ندکردمی  استفاده   خود  جریان   در   که   حادیهاتّ   اعضای  کردنشرمسار   برای  ،4کالیفرنیا   مزارع  کارگران  اتحادیۀ  اصلی  دهندگانسازمان  از   یکی  چاوز

 تا  زدمی  غذا  اعتصاب  به  دست  مکرراً   نیز   گاندی  .زدمی  غذا  اعتصاب  به  دست   بودند،  کرده  حمله  آنها  حامیان  و   کشاورزان  به  ات خوداعتراض

ی  هایخشونت   و   هاشورش  به  یکدیگر   با  تا  دهد  قرار   فشار   تحت  را  هند  ناسیونالیست  مختلف  هایگروه  اعتراض کند و همچنین  ضداستعمار

ی حکومت علیه یتانیا استعمار ی  بر  .کنند همکار

ی  جدی،  آسیب  خطر   و   شدید  رنج  باعث  غذا  اعتصاب ی  اما  .شودمیفرد    مرگ  یا  بیمار یخی  لحاظ  از   خودسوز کتیک  ،تار   برای  مرگبارتر   یتا

ک  و   عیان  شیوۀ  چنین   به  و   -  خود  جان  گرفتن  با  آشکار و شدید،  هایعدالتیبی   واکنش در مقابل  . است  بوده  آسیب رساندن به خود   -   یدردنا

کارانه  دتعّه   دهندۀ نشان  تواندمی   عمل  این  .ست  قدرتمندی  نمادین  اثرات  دارای القاء این   و   حریف،  اخالقی  وجدان  به  توّسل  هدف،  یک  به  فدا

  دولت   توسط  انبودایی  عامقتل  به  اعتراض  در   بودایی  راهب  شش  1963  در به حریف وارد آورد.    آسیبی  هیچ  خواهدنمی   جنبش  که  امر باشد

در کاتولیک  هودار  یتنام  ها  عدالت   به  اقدام  این  .کشیدند  آتش  به  را  خود  جنوبی،  و مهم  سطحنماد    روابط   و   شد  مبّدل  المللیبین  خواهی در 

یتنام،  جمهور   رئیس  با  را  کندی.اف.جان یتنام  بین  هایدرگیری  در   حدهمّت   ایاالت  ببیشتر   دخالت  انگیزۀ  و   کرد  و تار   تیره5دیم  دین  نگو   و  جنوبی   و

ی  ترور  و   دیم   سرنگونی  از   پس  را  شمالی  و  یتنام  مردم  از   نفر   هاده  ،نیز   1974و   1966  هایسال بینفراهم کرد.    1963  در   و   حمایت   به  اعتراض  در   و

یتنام  از   حدهمّت   ایاالت یتنام  دولت ۀسرکوبگران  هایسیاست  جنوبی،  و ی  حدهمتّ   ایاالت  و   جنوب  شمال،  بین  جنگ  و   جنوبی  و  . کردند  خودسوز

 
1 . Provisional Irish Republican Army (PIRA) 

2 . Bobby Sands گرسنگی کاردگردانی استیو مک »Hunger« فیلمی با نام  ی مایکل فاسبیندر در سال  به  در مورد زندگی و اعتصاب غذای    2008کوئین و با باز

 .م-مشهور بابی ساندز ساخته شده است
3 vezásar Ché. C  و کارگری  اهل فّع  رهبر  مدنی  حقوق  شده ال  شناخته  که  آمریکاییآمریکا  فعال  زمین تبار التین ترین  جّد  بشر حقوق   ۀدر  پیگیر  رسمیت  و  به  ی 

 .م-شدن عضویت کارگران اسپانیایی زبان در جنبش اعتراضی کارگران آمریکا بودشناخته
4 . California Farm Workers Union 
5 . Ngo Dinh Diem 
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ی مانند  قدرتمندی  نمادین اعمال  های زمینه یا  دیگر  کشورهای   در  مخالفان و  شودمی اشاعه و انتشار چنین اقداماتی  به منجر  گاهی خودسوز

یتنام  جنگ  وارد  حدهمّت   ایاالت  که هنگامی  مثال  برای  .گیرندکار میبه  را  نیز این تکنیک  دیگر   اجتماعی کتیک  آمریکایی  9  شد،  و یزنده  تا  سوز

،  این  -  کردند  تقلید  حدهمّت   ایاالت  در   را  بودایی  راهبان ارسال نیرو به   و   شورشضدعملیات    هوایی،  بمباران  امانبی  تشدید  به  اعتراض  در   بار

کشور آسیایی ی  هند  در   .این    را   خود  ی،تامیل  زبان  جای  به  هندی  زبان   تحمیل  به  اعتراض  در   1960  ۀ ده  اواسط  در 1ی تامیل  فعاالن  از   بسیار

کی،  لهستان،   در   ضدکمونیست  مخالفان  .سوزاندند  زندهزنده چندین    نیز   1970  ۀده  اوایل  و   1960  ۀده  اواخر   در   رومانی  و   مجارستان  چکسلوا

 دموکراسی   آزادی،  خواستار   که را  هاییتیتّب   جنبش  چین  دولت  ،2008  سال  در  ،سوزی را در این کشورها براه انداختند. در همین اواخر موج خود

 برای   چین  سیاست  و   بودایی،  مناسک و آداب  ممنوعیت  چین،  توسط  تتّب   اشغال  به  ؛ این جنبشکرد  سرکوب  ندبود  خود  سرنوشت  تعیین  و 

  150از   بیش  زمان  آن   از   .کرداین منطقه اعتراض می  تّبتی  تشخصّی   ردنک کمرنگ  به منظور   تّبت  منطقه  در 2قومّیت چینی هان  مجدد  اسکان

ی  .اندکشیده  آتش  را به  خود  به این اقدامات  اعتراض  در   -بودایی  جوانان  و   هاراهبه  راهبان،  عمدتاً   -  تیتّب  کتیک  خودسوز   در   برانگیز بحث ی  تا

  بر  نظارت گسترش با ندکوشمی که شده هاچینی  و فشار  سرکوب افزایش باعث تنها حوادث این که باورند این بر  منتقدان از  برخی  .است تتّب 

ی  تکنیک  این  که  کنندمی  استدالل  دیگر   برخی  اما  میان بردارند.  هایی تّبت را از   بودایی  آداب  و   مناسک  منطقه، را به همراه چین    دولت  شرمسار

داشت منظور   خود  جان   کردنفدا  برای  هاتیتّب   تمایل  دهندۀنشان  و   خواهد  قابلیت   البته   که  –است  کشورشان  سیاسی  وضعیت  بهبود  به 

دارد  المللیبین  حمایت   و   همدردی  برانگیختن نیز  ی  بر   عالوه  .را  خودسوز رازندگی  بر   کامل  کنترل  احساس  افراد  به  این   این  .دهدمی  شان 

  این طریق از   از   و  دست به مقاومت زده  خود، جامعۀ  از  حمایتو در  نمایندگی به  مرگشان و  چگونگی و  زمان مورد در  گیری تصمیم با معترضان

ی  کنممی   فکر   من»  ه است:گفت  3الما   یداال  که  همانطور   .گریزندمی  خشونتکامًال مدنی و بدون  روشی  به  دولت  و سلطۀ  کنترل  یعمل  خودسوز

ی  هایبمب  از   راحتی  بهکه دیگران    بینیدمی   افراد  این  .است  بدون خشونت یادی  افراد  کنند و می  استفاده  انفجار   کار   این  آنها  اما  .شندرا می  ز

 [38«][.چنین نقل شده] شودمحسوب می  خشونتبدون مبارزات از  بخشی نیز  این  بنابراین .کنندمی فدا  را خودشان جان فقط. کنندنمی را

ی  اوقات  گاهی اینکه   از   پس4بوعزیزی  محمد  تونس،  در   2010دسامبر  در ور کند.  شعله  را   تغییر   برایتر  گسترده  یجنبش  آتش  تواندمی  خودسوز

ی  میوه  مجوز   بدون  فروش  دلیل  به ی  بر رو ی  جانفشانی  .کشید  آتش  به   را  خود  جریمه شد،  گار ی   اقتصادی   هایعدالتیبی  و -و  انگیزۀ  که   ساختار

ی ،5علی بن و  براه انداختند ایتوده یقیام  آنها و  شد انداز طنین تونسی هزار  صدها جان در  عمیقاً  - بود آن   سال دومین و  سی به که را دیکتاتور

 .خود داشتبه دنبال  2011 اوایل و  2010 سال در  عربی]بهار عربی[ را قیام کشورهای اّتفاق این .کردند سرنگون شد،می نزدیک قدرتش

ی  به این ترتیب   بر   شدهتحمیل   هایعدالتیبی  دهند،  نشان  را  دولت  و سلطۀ  کنترل  از   خود  استقالل  کهدهد  فرصت می   افراد  به  خودسوز

ی  باعث  خود  به  رسانی  آسیب  وقاتا  گاهی  .دنشو  گستردۀ مردمی  بسیج  باعثدرنهایت    و   ندبگذار  نمایش  به  را  جامعه  و بی آبرویی  شرمسار

پاره.  هستند  این اقدام  هدف  که  شود  می  کسانی ی  موج  مطمئناً   .دارد  اندکی  تأثیر   ای اوقاتو البته در  یتنام  در   جنگضد  هایخودسوز  و   و

یتنام  جنگ  در   مشارکت  از   هاییآمریکا  مردمی  حمایت  حدهمّت   ایاالت کتیک  هر   همانند  اماکاهش داد.    را  و ی  دیگری،  تا  اعتصاب   و   خودسوز

 آن  به  بتوانند  و   باشند  خدمت آنو در   بزرگتر   جنبش   یک  از   بخشی  عنوانبه   کامًال   اینکه  مگر   .نخواهد داشت  چندانی نتیجۀ  تنهایی  به  نیز   غذا

 
1. Tamil  کثر آنتامیل ی هند و شمال شرقی سریالنکا هستند. ا گروه ببرهای تامیل در  گویبه زبان تامیلی سخن می  هاها یکی از اقوام بومی در استان تامیل نادو ند. 

ی و سرزمین مستقل برای این قوم فعالبت میمکا با هدف کسب خودسریالن  .م-کردختار
2 . Han Chinese 

ی در  تنزین گیاتسو شود که در حال حاضر لقبی که به رهبر بوداییان تّبت اطالق می  .3  م. -یافت کردجایزه صلح نوبل را در  1989میباشد. و
4 . Mohammed Bouazizi 
5 . Zine El Abidine Ben Ali 
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 تنهایی   به  دتوانننمی  که  ندام  خواهند  باقی  اقداماتی مجزا و پراکنده  در غیر اینصورت  دهد،  گسترش  را  خود  یحمایتپایگاه    تا  کنند  کمک  جنبش

 .کنند ایجاد یتغییر

 تفاوت مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی چیست؟ 
 ناعادالنه  یا  غیراخالقی  مورد نظر   قانون  که   باور   این  با  خشونت و بدونبه شکلی    – گذارندپا می  زیر   را  قانون  یک  داً عّم ت  مردم  مدنی،  نافرمانی  در 

اقدام او نافرمانی  در برودقسر  در صورتی که فرد بخواهد از زیر مجازات .افتاد خواهند زندان به شکنیقانون نتیجۀ این  در  که دانندمی  و  -است

کامًال مشهود  قابل  باید  شکنیقانون  .شودمدنی محسوب نمی  یت و    شود،می   یتلّق   عدالتیبی  آنچه  علیه  اعتراضی  عنوانبه    علناً   و   باشد  رو

 به .بپردازد حبس لتحّم  به لزوم صورتدر   و  بپذیرد را مجازات که  باشد آمادۀ این کامًال  باید گذاردمی پا زیر  را قانون که شخصی و  .پذیرد انجام

که  مثال،  عنوان نظام  به  فردی  زمانی  به    از   اما  شود، می   فراخوانده  خدمت    اعتراض»عنوان  به   اغلب  که  -زندمی  باز   سر   خدمترفتن 

انداخته می  به  آن  جای  به   و   -  شودمی  شناخته1«وجدانی به زندان  از    مدنی  نافرمانی  شود، دست  فرار  برای  فرد  که  اما در صورتی  زده است، 

کنش او نافرمانی مدنی محسوب نمی کشور دیگری بگریزد،   - باشد  مدنی  مقاومت  هایروش  از   یکی  تواندمی   مدنی  نافرمانی  شود.مجازات به 

 مقاومت  کارزار  یک از  بخشی اینکه بدون است ممکن یفرد شوند. و اینکهنمی  مدنی نافرمانی شامللزومًا  مدنی مقاومت هایۀ جنبش هم اما

 .بزند مدنی نافرمانی دست به باشد، مدنی

گذاشت   تکنیک  این  نام  که  عملی  واقع،  در -  مدنی  نافرمانی  اقدامات  ترینمعروف  از   یکی  در  ی آن  دگراندیش و   ،2ثورو   دیوید  هنری  -را رو

  از  حمایت برای مالیات این که بود معتقد ثورو  .رفت  زندان به سرانه  مالیات پرداخت از   امتناع دلیل به  1846 سال در  ،شکن آمریکاییساختار 

ی  که  شده،  وضع  مکزیکعلیه    آمریکا  جنگ   معتقدی که  مالیات  پرداخت  با  او   این  بر   عالوه  .است  غیراخالقی  و   غیرقانونیجنگی    بود  معتقد  و

 .شودمی  دارانبرده   حمایت و محافظت از   از   مخالف بود و باور داشت که این پول صرف  رسدظالم می   و   نژادپرست  فدرالدولت    به دست  بود

ی برده  به  نسبت  اششمالی  هموطنان  اینکه   از   او    رالف   که وجود دارد    روایتی  .کردحس انزجار می  ندرسیدمی  نظر   به  تفاوتبی  نژادپرستی   و   دار

ی را مالقات می  یک شب در زندان   ، ثورو   ۀهمسای  و   نویس  مقاله  ،3امرسون   والدو  آنجاستمی  او   از   و   کندو که چرا   پاسخ  در   ثورو   که  -پرسد 

 «؟نیستی اینجا چرا»تو :گویدمی

 حکومت  برابر   در   مقاومت،»او   ۀجزو  .کنند  نقض  را  ناعادالنه  قوانین  باید  چرا  که  نوشت  خود  همشهریان  ای برایدر مقاله  شآزادی  از   پس  ثورو 

ی   جای   به  او   چرا   که  دهدمی   توضیح4غیرنظامی«    زندان  در   زمانی را  بود  مایل  ،کردمی  حمایت  ظالم و ناعادل   نظامی  از   که   ناعادالنه  یقانون  از   پیرو

 .دانبگذر

کنون    ثورو   هاینوشته ی  بخش الهامتا  برای  خودمبارزات    از   بخشی  عنوان  به  مدنی  نافرمانی  از   تا  است  شده  جهان  سراسر   در   مردم  از   بسیار

 .ببرند شان بهرهاز کشور  خارج  و  داخل در  عدالتیبی به اعتراض

 شود؟محسوب می  مدنی  دیجیتال نوعی مقاومت هکتیویسم آیا

 
1. conscientious objection  آن   دهد. از نمونه های اخیر و مشهور اعتراض وجدانی معموال به دلیل عقاید شخصی یا مذهبی به خصوص مخالفت با جنگ رخ می

یتنام به دلیل مخالفت با سیاست توانمی ی جوانان امریکایی از اعزام به جنگ و یتنام را ایاالت متّ  ۀلبانطهای جنگخوددار  .م-نام بردحده در و
2 . Henry David Thoreau 

3.Ralph Waldo Emerson   ۀبه روح جهانشمول، عرفان و مکاشف  باور   گرایی که ( و از بنیان گذاران مکتب تعالی2188- 1803نویس آمریکایی )مقاله  و   فیلسوف، شاعر  

 .م-است « بشریت داند. از مهم ترین آثار امرسون »طبیعت« و »نمایندگانیفردی را تعالی بخش وضعیت تجربی جهان م
4. Resistance to Civil Government م-جمه شده استلی کشانی به فارسی تراین اثر با عنوان نافرمانی مدنی توسط نشر قطره و با ترجمه غالمع. 
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و  کرد  ظهور   1990ۀ  ده  اواسط  در   -کندمی  توصیف  که  اقداماتی  هم  و   اصطالح  هم-1«هکتیویسم» ی  از   استفاده  معنای  بهه    های فناور

 .دارد مختلفی اشکال هکتیویسم شود، می بررسی اینجا در  که همانطور . است جمعی سیاسی  اهداف پیگیری جهت دیجیتال

ی  برای فردی   و   ناشناس  صورت   به  دتوانمی  کنشگر   زیرا  است،  برانگیز بحث   ایمسئله  سیاسی  کنش  یک  عنوان  به  هکتیویسم  مردم،  از   بسیار

 سیاسی   اهداف  از   جدا   اغلب  هکتیویسم  این  بر   عالوه   بزند.  سیاسیبارزۀ  م  تر دست بهگسترده  جنبشی  ساختار   به  پاسخگویی  نیاز به   بدون  و 

تا عملی در راستای    شودظاهر می  یافتهسازمان  مجرمانۀ  فعالیت  یا  آنالین  اذیت  و   آزار   نوعی  در اغلب اوقات در قالب  رسد و می   نظر   به  جمعی

 .جنبش یک ثر مؤ سازماندهی

گر  که  کرد   نویسندۀ کانادایی اظهار   و   ال فّع   ،2کالین  نائومی  پیش،  سال  بیست  از   بیش   های کمپین  با   کنند،می  اجرا را  هکتیویسم  که کسانی  ا

کند. او در    مؤثرتر   و   مشروعتر   تواندمیباشند، این شیوۀ مبارزاتی    هماهنگ  هاآن  با  و   شده  ادغام  بشر   حقوق  تر گسترده  المللیبین   1998عمل 

 :نوشت

ه کامپیوتری، هکرهای کنید تصور 
ّ
گهان شبکه، دنیای هایشقکل شدند؛ این اتفاق در می تبدیل پایبند اصول و معتقد سیاسی فّعاالن به نا

یت دیگری  ،نفود  و   شکستن حصارهای امنیتی  جز   داد که این افراد بهصورتی رخ می  این   از   بیشتر   چیزی  ند، در صورتی کهته باشداش  هم  مأمور

باشداشت کهباهوش  کرده  طراحی  را   شما   کامپیوتر   سیستم  که  کسی  از   کنند  ثابت  ند کهه  صورتی  و در    کارزارهای   از   بخشی  آنها   اهداف  ترند، 

 [39].شدمی انتخاب شدهحساب کامال  و  بشری بود حقوق یافتۀالمللی و سازمانبین

 -کنند   استفاده  اجتماعی  تغییر   برای  جنبش مبارازتی خود  از   بخشی  عنوان  به،  اینترنت  از   توانندمی  اجتماعی و مبارزان  فعاالن  مطمئنًا،

به رنگ آبی تغییر   سودانی  االنفّع   با  همبستگی  ابراز   برای  را  خود  توییتر   و   بوکفیس  پروفایل  هایعکس  آن  طی  که   سودان،  انقالب  دوران  مانند

یدادها سازماندهی و  هماهنگی برای بوکفیس از  فعاالن آن طی که 2011 سال در  مصر  انقالب  جریان در  یادادند،    .کردند استفاده رو

 شکل   سه  به  خاص  طور   به  بیایید  .است  نداشته  را  تأثیراتی  چنین  اغلب  شده،  انجام  گذشته  سال  بیست  در   که  آنطور   هکتیویسم  اما

یم ینگاه هکتیویسم یع شده آنها، انتشار  و  خصوصی اسناد به دسترسی: بینداز یس توز یسمحروم یا 3نقض سرو  در آخر  و  سازی سرورها از سرو

کسینگ  ی اطالعات 4دا  .یا افشاساز

 محرمانه   اسناد انتشار  و  هک
کثر   مقاومت  تواندمی   حکومتی  هایفساد  به  مربوط  اطالعات  افشای  برای  خصوصی   سرور   یک  کردنهک  گویندمی   مدنی  مقاومت  محققان  ا

 اسناد تنها   انتشار اینکه    دوم،.  باشد  مربوط  عمومی  منافع  به  د وشمی  افشا  آنچه  اوال، ؛  شود  رعایت  اصلی  شرط  دو   که زمانی  تا  آید   حساب  به  مدنی

گسترده  در مشخص    اقدام  یک ی    افشای   کلی،  طور   به  .است  خاص  اینتیجه  به  دستیابی  هدف  بادیگر    یی هاروششامل    که  باشد  تر کارزار

 تحلیلگر   ،5السبرگ   دانیل  ،1971  سال  در   مثال  عنوان  به  .باشد  مدنی  مقاومت  از   قدرتمندی  شکل  تواندمی  عمومی  منافع  جهتدر   اطالعات

گون  ی از اسناد  نظامی،  ،6ان وقت ایاالت مّتحدهجمهوررئیس  مشاوران  مبنی بر اینکه  داد  قرار   پست  واشنگتن  و   تایمز   نیویورک  اختیار   در   را  پنتا

 
1. Hacktivism  م-معادل فارسی آن رخنه کنشگری یا رخنشگری است. 

2 . Naomi Klein 
3 . distributed denial of service (DDoS) 
4 . doxxing 
5 . Daniel Ellsberg 

یتنام لیندون  .6 یچارد نیکسون رئیس جمهوران ایاالت مّتحده بودند .بی .در دروان جنگ و  .م-جانسون و ر
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یتنام  در   این کشور  جنگ  که دانستندمی  هاسال  برای یست  غیرقابل  و   بار فاجعه  و  .ندادد می  ادامهبه این کشور    نیرو   اعزام به  حالبا این  و   -  پیروز

 بهتر   تا  کرد  کمک  هاآمریکایی  به  و   داد   تغییر   را  فضای مباحث سیاسی  جنگ،  ضد   تر گسترده  جنبش  از   بخشی  عنوان  به  این اطالعات  انتشار 

اما بعدتر  ،شدشناخته  هم مّت  1973 سال در 1جاسوسی ضد  قانون اساس بر  السبرگ .اّتفاقاتی در اطرافشان در جریان است چه واقعاً  که بفهمند

گرچه  .شد  آزاد  وثیقه  قید  به کند  حاضر بود  و   کرد  اعتراف  اطالعات  افشای  به  او   ا   دلیل   به  فدرال  قاضی  یکاّما    ،دوران محکومیتش را سپری 

ی   هاماتاتّ   السبرگ  علیه  تحقیقاتی  غیرقانونی  اقدامات  یک   از   بخشی  عنوان  به  راحتی  به  تواناو را می  اقدامات  .اعالم کرد  مردود  را  وارد شده به و

 .بود جریان در  حدهمّت  ایاالت در  که در آن زمان ضدجنگ  نیرومند جنبش یک: کرد بندیطبقه مدنی مقاومت تر گستردهکارزار 

 چلسی  ،2010  سال  در   مثال  عنوان  به  .کرد  محسوب   مدنی  مقاومت  توانهستند را نیز می  فساد  گر افشا   که   اسنادی  و مقطعی  یکباره  هک

  . کرد  منتشر   را  عراق  و   افغانستان  هایجنگ  دربارۀ   کشور ن  ای  شده  بندیطبقه  اسناد برخی از    حده،مّت   ایاالت  ارتش  اطالعاتی  تحلیلگر   ،2منینگ 

ی ی را می این رو از این .کرد اعتراف خود اصلی هاماتاتّ  به 2013 سال در  و ی اما .داد قرار  مدنی  نافرمانی زمرۀ در  تواناقدام و گری و  بخشی افشا

 یک  از   بخشی  عنوان  به  اّطالعات  انتشار  از   استفاده  ادۀآم  ،جنبش  و شالودۀ یک  زیرساخت  آن  در   که  نبود  مدنی  مقاومت  تر گسترده  کارزار   یک  از 

 .باشد خاص یهدف به  رسیدن برای تر گسترده  استراتژی

گر   که اّطالعاتی عملیات هایروش  و   منابع افشای با مثال، عنوان به -دهد قرار  فیزیکی و جانی آسیب معرض در  را افراد اطالعات افشای ا

یا تهدید به آن علیه افراد   فیزیکی آسیب چرا که متضمن ،شودمحسوب نمی  مدنی مقاومت اقداماین - شود  افراد  شدن کشته به منجر  تواند می

کهبرانگیزبحث   هاماتّ   .است  محرمانۀ  اسناد  از   صفحه  هزاران  2013  سال  در   که  ایاالت مّتحده  سابق  امنیتی  تحلیلگر   ،3اسنودن   ادوارد  علیه  ی 

گری  مطرح شد این بود که  کرد،  فاش  را   این کشور   اطالعاتی در    البته  .اندازد  می  خطر   به   را  این کشور   عوامل  و   مأموران اطالعاتی  امنیت  این افشا

گران کوشیده اند اغلب همواره هادولتکل،   .4دهند جلوه و بدنام کرده  اعتبار بی را افشا

 سرویس  از  سرورها سازیحمالت محروم 
یسیا محروم DDoS حمالت ی سرورها از سرو یس  سیستمی،  ترافیک  از   سیلی  ارسال  با  ساز  -   کندمی  مختل  را  خاص  اهدافی  اینترنتی  سرو

،  که  حدی  تا یس  یا  شبکه  سرور کار بیندازد.  را  سرو به طور موّقت از   هدف  هایسیستم  د،نشومی   انجام  موفقیتبا   حمالت  این  که  هنگامی  از 

 ائتالف   که  زمانی  بگیرید،  نظر   در   را  2019-2018  سودان  انقالب  .دنباش  تر گسترده  کارزار   یک  از   بخشی  دنتوانمی  DDoSحمالتافتند.  کار می

 
1. Espionage Act   یلسون در سال تصویب شد   حده به جنگ جهانی اولو اندکی پس از ورود ایاالت متّ  1917قانونی در ایاالت مّتحده که توسط رئیس جمهور وودرو و

ی یا افزایش  ف افشای اّط هدبات مداخله در عملیات ارتش ایاالت مّتحده یا استخدام و بکارگیری نیروهای نظامی  نیّ   ه العات بو طبق آن، انتقال اّط 
ّ
العات مرتبط با دفاع مل

، جرم محسوب میت دشمناامکان موفقیّ   .م-شودن کشور
2 . Chelsea Manning 
3 . Edward Snowden 

و معروف  4 موارد اخیر  اط  از جمله  و  اسناد  محرمانه،افشای  روزنامهجولیا  العات   ، آسانژ کنشن  و  بنیانگنگار  و  اینترنتی سوئدی  غیرانتفار  وبگاه  و  و عگذار سازمان    ی 

یکیینب ی  اهمرتبط با درگیری آمریکا در جنگ  ۀ شدندیب غیرقانونی در کنیا، اسناد طبقه  کشتارهایخود به افشای اسنادی از قبیل    لیکس است که در طول فعالیتالمللی و

کشتار غیر  ی در سال  جنگاین  نظامیان در  عراق و افغانستان و  که  برای استرداد به سوئد به منظور پاسخ به اتّ ،  تانیایدر دادگاهی در بر   2011ها پرداخت. و هامات جنسی 

کوادور پناهنده شد و تا سال    2012حضور یافت. در سال    ، دانداساس میپایه و بینها را بیآ  خود   در سفارت این    2019آسانژ از ترس دستگیری و تحویل به آمریکا به سفارت ا

انیا با همدستی آوریل همان سال پلیس بریت  11هم کرد. در  متّ   ۱۹۱۷حده آسانژ را به نقض قانون جاسوسی سال  ، دولت ایاالت متّ ۲۰۱۹می    ۲۳داشت. در    ت کشور در لندن اقام

ی را در محوطۀ سفارت دستگیر کرد.  کوادور و د و  شو یحده بازگردانده مهاماتش به ایاالت متّ ، دیوان عالی لندن حکم داد که آسانژ برای بررسی اتّ ۲۰۲۱دسامبر    ۱۰ر  د  سفیر ا

ی به امریکا آسانژ با احتمال رت استرو یا رد شد. در ص نظر آسانژ از سوی دادگاه عالی بریتاندر ادامه نیز در خواست تجدید  .م-سال زندان روبروست   175داد و
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 مبارازت جزیان در  .کردند سرنگون قدرت در  دهه سه از  پس را او  و  کردند  قیام1البشیر عمر  ،دیکتاتور  علیه، خواهدموکراسی االنفّع  از  ایگسترده

(هکتیویست)رخنه  گروه  چندین یل  در   مستقر   یگروه   و   ،3سودان   سایبری  ،ارتش2ارواح  جوخه  هکرهای  هایبا نام–  گر کی   برز نام پریزرا - 4با 

یه  در   مثال،   عنوان  به  .دادند  قرار   هدف DDoS حمالترا از طریق    سودان   دولتی  هایسایتوب  DDoSحمالت  جوخۀ ارواح  هکرهای  ،2019  فور

،  و   نفت  وزارت  سودان،  بازرگانی  اتاق  علیه  را یاست  دفتر   و   کشور   وزارت  گاز ی  ر کشور   جمهور  گروه   مارس،  ماه   در   .کردند  عملیاتی  این 

و   آمیز توهین   یهایروش  به  ها راسایتاین وب  و   کلید زد  سودان  جمهور   رئیس  دفتر   یهاسایت  وبدیگر را به   DDoS ۀحمل  یک5آنانیموس

ت  همچنین  آنانیموس .داد  تغییر   بار خّفت  ،  مرکزی  اداره  سودان،  کار   وزارت  علیه  را  ی مشابهحمال ی،  وزارت  آمار    پلیس  کشاورز
ّ
 و   سودان  یمل

کشور   محلی  دولتی   سایتوب  و   رسانه  چندین  حمالت   با  را  سودان  ۀ اینترنتیدامن  250  از   بیش  هکرها  آوریل،  6  در   تنها  .به انجام رساند  این 

یمحروم  یس  از   ساز ندارد  کسهیچ[  40].دادند  قرار   هدف  مورد  سرو سودان   انقالب   بر   مستقلی  تأثیرات  هافعالیت   این  آیا  که  اطمینان    مردم 

،  یا  اندداشته ی داشتههماهنگسودانی    مبارز   هایگروه  از   یک  هیچ  با   هکرها  آیا  که  نیست  مشخص  همچنین  و   خیر  در   .خیر   یا   اندی و همکار

یاست به اعتراض  در سودان  مردم از   نفر  هزار  صدهازمان، آن یر   .خاتمۀ آن شدند موفق به پایان  در  و  بودند هاخیابان در  البشیر  جمهور

یسمحروم   حمالت ی از سرو کنند: هجوم می  استفاده  آن  از   اغلب  مدنی  مقاومت  هایجنبش   که  دانست  روشی  آنالین  معادل  توانمی  را  ساز

به ارگانهای دولتی.    یکباره  یا  کافهرستوران  پیشخوان  پشت  مبارز   االن فّع   ده،متّح   ایاالت  مدنی  حقوق   جنبش  اولیۀ  مراحل  در ادارات  و   ها ها 

یس بدهند  سفیدپوستان  به  توانندمی  تنها  بود   شده  گفته  آنها  به  که  هاییپیشخدمت  از   و   نشستندمی به   قهوه  فنجان  یک   که  خواستند می  سرو

یاد  تعداد  در   داوطلبانه  معموال   کنشگران  این  .آنها بدهند کرده    زندان  هایسلول  تا از این طریق  ندشدمی  دستگیر   ز با   را  دادگاه  مراحل  و را پر 

ین  و   وقتبه این ترتیب    و   دهند   قرار   تأثیر   تحتتعداد خود  حضور پر  ی را باال ببرند  مقامات  ۀهز
ّ
  دولت   ودکان ک  رفاه  آژانس  ،2011  سال   در   .محل

کشور   از   یکی  فرزندان  روسیه ی، با خود بردند.    سیاسی  هایفعالیت  پاسخ به  در   و   کودکان  به  هیتوّج   بی  هاماتّ   با  را  کنشگران این   ،مقابل  در و

ی  جنبش  اعضای ی  دفاتر   ساختمان،  بیرون  در   اعتراض  و   مکّرر   تلفنی  هایتماس  با  مرتبط با و مورد هجوم    را  کودکان  از   حمایت  خدمات  ادار

قرار داده بود،    اذیتو آزار   از   که  آژانس  مدیر   .شدند  برده شده  کودکان  بازگشت   خواستار   و   خود  آمده  به ستوه    مادرشان  به  را  هابچهکنشگران 

 .بازگرداند

ی  هایسیستممبارزان    که  زمانی  تا   کلی  طور  بهکرد.    استفاده  مشابهی  هایروش  به  توانمینیز   DDoS حمالتاز   اخالل   که   را  حکومتی-ادار

ی  خدمات  اخالل در   از   برای مثال   -ندهند  قرار   هدف،  شود   فرد  مرگ  یا  بدنی  آسیب  به  منجر   تواندمی  هاآن  در   ،]آتش نشانی و امثالهم[اضطرار

یع  هایشبکه  ترافیکی،  هایشبکه ی  هایسیستم  فعالیت   در   اخالل  -دکنن  اجتناب  غیره  و   بهداشتی  هایمراقبت  سیستم   برق،  توز - ادار

کید مجّدد بر اینکه[باشد،   سازگار   مدنی  مقاومت  با   که  شود  انجام  نحوی  به  تواندمی   حکومتی  آسیب  ۀ آن نتیج  در   فرد  که  زمانی  تا  ]البته با تا

 
1 . Omar al-Bashir 
2 . Ghost Squad Hackers 
3 . Sudan Cyber Army, 
4 . Pryzraky 

5. Anonymous  گروه و جنبش فّع کشورهای   های کامپیوتریشبکه صان امنیتاز متخّص المللی و غیرمتمرکز است که  ال هکری بینبه معنای ناشناس یا گمنام، یک 

ی شناخته شده است.  های دولتی، شرکتها، نهادهای و سازمانعمدتًا به دلیل حمالت سایبری مختلف خود علیه دولت  مختلف تشکیل شده و  ها و کلیسای ساینتولوژ

گروه در سال   کس  های عمومی از ماسکتشکیل شد و اعضای آن معموال در مکان  2003این  گای فا . از  کننداستفاده می (V for Vendetta )در فیلم انتقامجو های 

میآجمله حمالت   شرکتنها  به  حمله  به  وبسایتتوان  به  کارد، حمله  ویزا  و  کارد  و مستر  بال  پی  وبسایتهای  و  های داعش،  ملل  وبسایت سازمان  ترکیه،  های دولتی 

 .م-ی دولت روسیه پس از حمله به اوکراین نام برداهسایتوب
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یس محروم   حمالت  رفتهرویهم  .گیردب  صورت  تر گسترده  جنبش  یک راهبردهای    از   بخشی  عنوان  و این اقدامات به  یندنب  فیزیکی ی از سرو   ساز

 . گیردقرار می استفاده ی موردهکتیویست هایتکنیک سایر  از  بیش احتماال  که باشد مدنی مقاومت ۀجعبتواند یکی از ابزارهای می

یکنند.  عمل نمی   تکنیک  یک  عنوان  به   مدنی  مقاومت  با  سازگار   ایشیوه   به  هکتیویست  هایگروه   تمامی  البته قطعاً   خود را  آنها  از   بسیار

می   سایه  در  نگه  حدودی  دارندمخفی  تا  تنها  گر )و     مردمی  هایفعالیت  یا  تر گسترده  جنبش   یک  به(  اصًال   نگوییم  ا
ّ
 و   هستند  وابسته  ی محل

 ، DDoS حمله طریق یک از  گروه آنانیموس ،2013 سال در   مثال برای .رسانندمی انجام  به دیگران  اندکی در قبال پاسخگویی با را  خود اقدامات

کشور    در   فساد  به  توجه را  مورد هجوم خود قرار داد تا از این طریق  را  فیلیپین  دولتی  سایتوب  سی  سرورهای گرچه  .دکن  جلباین    اقدام   این  ا

کشور   در   که   افرادی  با   گروه  این  هماهنگی  بر   مبنی  اینشانه  هیچ   اما  کرد،  جلب  خود  به   را  هارسانه  برخی  توجه   ممکن   و   کردندمی  زندگی  این 

 [41].نداشت وجود باشند، داشته گفتن برای را خود روایت است

گری  افراد  مجازات و  آزار  شرمساری، برای  خصوصی  اطالعات انتشار  یا  افشا
یم،  نظر   در   ما  که  گریهکتیویسم یا رخنه  روش  سومین کسینگ  دار گری  دا که در واقعیا افشا   اطالعات   هکرها  آن   در   که  ستتکنیکی  ست 

ک  به  اطالعات  .کنند ای میرسانه   اینترنت  در   معموال را    خود  مورد نظر   هدف  خصوصی   ،بانکی  حساب  اطالعات  شامل  اغلب  شده گذاشته  اشترا

یکارفرمایان است.    اطالعات  نیز   و   خصوصی؛  هایایمیل   یا  هاعکس  ها، فیلم  منزل،  آدرس کس  مردم  از   بسیار   شخصی   گیریانتقام  با  را ینگ  دا

یرسوا  –دانندمی  مرتبط کسینگ  اما  .شخصی  هایحساب  تسویه  برای   افراد   اذیت  و   آزار   یا  ساز آن    از   االنفّع   که  دارد  نیز   سیاسی  کاربردهای  دا

مقامات[   رمانتیک  هایرسوایی  جزئیات  فساد،  افشای  برای یعلنی  یا  ،]معموال   اجازه  فعاالن  به  که  کنندمی  استفاده  تماسی  اطالعات  ساز

 اطالعات   که  االنیفّع   مثال،  در مقابل منازلشان دست به اعتراض بزنند. برای  دشمنان خود تماس بگیرند، به آنها ایمیل بزنند یا  با منازل  دهدمی

 یا   ناراحتی  ایجاد  برای   صرفاً   یا  –هستند  و تخلّفات آنها  نادرست  اعمال   افشای  به دنبال  که  گویندمی  غالباً   ،کنند را افشا می  سیاسی  رهبران

کسینگ  منتقدان  حالاین  باکنند.  چنین می  رفتارشان  تغییر   به منظور   خود  سیاسی  دشمنان  کردنشرمسار  و تعًرض    اذیت  و   آزار   نوعی  را  آن  دا

که  ،دانندمی یشرمسار   چرا  که از طریق  آنجا  از   .رسدمی  نظر   به  جویانهتالفی  و   تنبیهی  غالباً   فرد  یک  علنی  ساز کسینگیی  محل    اطالعات  دا

این افراد استفاده    کشتن  یا  فیزیکی  حمله  تواند از این اطالعات برایمی  دیگری  شخص  شود،شخصی افراد افشا می  اعتقادات  و   شغل،  ،سکونت

 .شود محو در این روش  آمیز خشونت و  خشونتبدون مقاومت بین مرز  است ممکن رو کند و از این

کسینگ گرچه  نیست،  شارپ  جین  مقاومت مدنی  هایروش  فهرست  در   دا  .افراد در این فهرست قرار دارد1«تعقیب مداوم»و   اجتماعی  طرد  ا

کسینگ را می گری مورد  که شخصی  کهرو آناز نامید  شده گفته  روش دو  دیجیتالی ترکیب توان دا در   بیشتر  یا  هاماه اغلب  است گرفته  قرار  افشا

ی  و   اذیت  و   آزار   مورد  هارسانه  مرگ  یا  جنسی  تجاوز   فیزیکی،  حمله  به  تهدید   از   پس  شودمی   مجبور   نهایتدر   که  جایی  تا  ،گیرد می  قرار   شرمسار

کند. در این روش نیز   خود را گری از سویچرا  و   چگونگی  از چشم انظار عموم پنهان   یاقدامچنین    این  آیا  اینکه  در   اجتماعی،  االنفّع   یی افشا

یا خیر محسوب می  مدنی  مقاومت گر   .کندمی  ایجاد  تفاوت  ،شود  افراد    با  االنفّع   ا در مورد  گری  و عملکردشان،  خاطر بهافشا به   رفتار  منجر 

گر   و   -تخریب وجهۀ عمومی و طرد این افراد در جامعه شوند به حساب آورد.   مدنی  مقاومت  توان آنرامی  –شود  منجر   اجتماعی  طرد  به  فقط  این  ا

گر   اما گری رسانه  فردی  به رساندن آسیب  هدفبا    فرد  ا   همراه با   فرد  شخصی  منزل   آدرس  انتشار  با  مثال،  عنوان   به  -ای علیه او بزنددست به افشا

کنینفرت ی  علیه  خشونت  تواندمی  که  هاییپرا گر   در کل حّتی  .کرد  یتلّق   خشونتبدون  مقاومت  تواننمی  این اقدام را  –کند  تشویق  را  و  جنبش  ا

 
1 . haunting 
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را  آبرو بی   فرد  به  دنرسانآسیب   قصد ناپایدار   تواندمی  روشاین    باشد،  نداشته  شده  و  کنترل  باشد  متغّیر   به   پاسخ  در   چگونه  دیگران  اینکه؛ 

گری  .ممکن استدهند، غیر العمل نشان میها عکسافشا

کسینگ کتیکی  آنالین  معادل  دا ی  که  هاییخبرنامه  و   پوسترها   انتشار   :است  گرفتهمی  قرار   استفاده  مورد   مّدتها  که   است  تا   العات اّط   حاو

 های شبکه  و   هاآدرس  اسامی،  حده،مّت   ایاالت  در   جنین  سقط  ضد  االنفّع   ،1990  و   1980هایدهه  در   مثال  برای  .ندبود  جنبش  دشمنان  خصوصی

گسترده  دادند،می  انجام  جنین  سقط  که  را  پزشکانی  ایحرفه  طور  ی  و   کردند  منتشر   ایبه  انگشتاعالمیه  رو شکل  به  واژۀها    تحت »نمایی 

ی. منازل خود به قتل رسیدند یا  کلینیک  در  پزشک چندین نتیجه در چاپ کرده بودند.  را «تعقیب   برای   های متعّددیتالش نیز با دیگر  بسیار

یبمب   قتل، یآتش   حمالت  و   گذار ی  .خود مواجه شدند  کارکنان  و   هاکلینیک  علیه  افروز ها،  اعالمیه  این  که  بودند  باور   این  بر   ناظران  از   بسیار

  را  کودکان  کلمه  واقعی  معنای  به  جنین  سقط  پزشکان  کردندمی  استدالل  که  جنبش ضد سقط جنین  و وسیع  گسترده   هایلفاظی  با  همراه

 .نشدند هممّت  یجرمهیچ  به هااعالمیهمنتشرکنندگان این  از  کدامهیچ حال، این باکرد. می تحریک را پزشکان این علیه خشونت کشند،می

ی  هایگروه  با  آنها  اتارتباط  پیشتر   که  افرادیعلیه    فاشیستضد  االنفّع   مّتحده،  ایاالت  در   اخیراً  گری   نبوده،  برمال نشده  نئوناز دست به افشا

 نظر   از   هم  تا  شدانجام می   مردم  عموم   به  افراداین    سازمانی  هایوابستگی  روابط و   دادننشان  هدفبا    هماهنگ  های کمابیشتالش   اینزدند؛  

  از   را  خود  شغل  گرفتند،  قرار   هدف  مورد  روش  این  به  که  کسانی  از   برخی  .باشد  داشته  همراه  به  هزینه  این افراد  برای  اقتصادی  هم  و   اجتماعی

و   دست  این  علنی  افشای  که  کنند می  استدالل  هافاشیست  آنتی  .ندشد  طرد  خود  جوامع  یا  خانواده  دوستان،  از سوی  و   داده  دست روابط 

  .دآورمی   وارد  مذموم  و   طلبخشونت   هایدیدگاه  با  افرادی  بر   را  مشروعی  اجتماعی  فشار   و   کندمی   تضمین   را  اطالعات  تشفافّی   ها،وابستگی

کثر   نتیجه،  در  کسینگ   فاشیستضد  فعاالن  ا ی  امانتعقیب بی  ی در راستایهای تالش  معادل  را  دا   به   که  دانند،می  هولوکاست  از   پس  هاناز

کسینگ ضد42].کردمی  بودند را رسوا  مرتبط  فاشیسم  ی که باافراد   آمیز غیرخشونت   نحوی   برچیدن   برای  تر گسترده  تالش  از   بخشی  فاشیستی[ دا

ایراد  سخنرانی  یا  خود پرداخته  سازماندهیبه    توانندمی  هاآن  طریق  از   هافاشیست  که  ستهای عمومیمکان  تمامی را   آنتی  .کنندهای خود 

 و ها  بندانراه  خیابانی،   مبارزات  درگیر اغلب خود را    ،ناسیونالیستان  سفیدپوست  و   های تجّمع راستگرایان افراطیمحل   ردیابی  با  هافاشیست

ی  .کنندمی  آنها  هایتریبون  زدن  برهم  برای  دیگر   هایروش   عمومی   اذهان  از   هافاشیست  حذف  هدف    که  باورند  این  بر   هافاشیست  ضد  از   بسیار

 .کند توجیه تواندمی راای وسیله هر  که  اهمیت دارد آنقدر 

کسینگ   با اینحال  1مغرور   پسران  مانند  افراطی  راست  هایگروه  گذشته،  سال  چند  در .  شودنمی  محدود  فاشیست  ضد  هایگروه  به  تنها  دا

کسینگ  هایتکنیک  از   استفاده  به  شروعنیز    در   که  افرادی  .اندکرده  فاشیسمضد  و   نژادپرستیضد   االنفّع   جمله  از   خود،  مخالفان  علیه  دا

کسینگ    دی متعّد   تهدیدآمیز   و   دهندهآزار   برخوردهایبا  کردند،  شرکت   2020تابستان  در   حدهمّت   ایاالت  در   نژادی   عدالت  اعتراضات از طریق دا

کتیک  این   از   استفاده   در   کنند، می  تمجید  را  خشونت  که  افراطی  راست  های گروه  روبرو شدند.  هایگروه  با   مرتبط  افراد  ارعاب  و   اذیت  و   آزار   برای   تا

ی خود محدودیتی هیچ چپ  . کنندنمی  احساس پیش رو

 هستند؟  طلبصلح  خشونتبدون  کارزارهای در  درگیر  افراد اکثر  آیا
گر   نه.  معموال  یادی  افراد  بتواند  آن  اهداف  و   جنبشیک    ا  توان را می  طلبصلحاندکی    تعدادتنها    در میان آنها قطعاً   کند،  جذب  خود  به  را  ز

کارزار شرکت   به اینکه همۀ  الزام  . یافت  اما   .خواهد ماند  باقی   کوچک   جنبش  که  این امر است  تضمین   عمًال   باشند،  طلبصلح  کنندگان یک 
 

1 . Proud Boys گروه یج میراست نئوفاشیستی و  فاشیستی یک  که خشونت سیاسی را ترو گروه در   کند. مقّر گرای افراطی مردانه است  اما در    بوده  حدهایاالت متّ  این 

یتانیا و  کانادا استرالیا، کشورهای دیگر مانند گروه در حمل   هم فعالیت دارد. بر ژانویۀ    ۀاین  ای   2021ششم  کنگرۀ  یا  کاپیتول  کشورهایی نظیر  ا به  الت مّتحده دست داشت. 

یستی اعالم کرده  .م-اندکانادا و نیوزلند پسران مغرور را گروهی ترور
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به    جای  به  مدنی  مقاومت   از   استفاده  دالیل  از   یکی  صرف  را  کمتری  منابع  و   زمان  مدنی  مقاومت  هایجنبش  که  است  این  خشونت توّسل 

خودبالقو  حامیان  کردنمتقاعد دهند  کنندمی  ۀ  نشان   مقاومت   که  کرد  متقاعد  توانمی  را  مردم  .است  عادالنه  و   اخالقی  شاناقدامات   تا 

اند  ی مدنی توانستههاجنبشجلب کرد.    خشونتگذاشتن  برای کنار   آنها را  موافقتاین ترتیب    و به  است  خشونتاعمال    از   مؤثرتر   خشونتبدون

خشونت بدون انضباط و  نظم سختی را در میان خود داشته باشند،و طلب سفتهیچ صلح  ۀ خود و بدون اینکهماهران رهبری و  سازماندهی با

 کنند.حفظ  را

ی  معروف  .نبود عیار    تمام  ی طلبصلح  نیز   مدنی  مقاومت  پرچمدار   گاندی،   یحّت  گر   که  بود   معتقد  است که و  تسلیم  و   خشونت  بین  انتخاب  ا

به  ی  پرهیزخشونت  به   من  اعتقاد»نوشت1جوان   هند  ۀروزنام در   1927  سال در را انتخاب کنند. او    خشونت  باید  مردم  ،باشد  ظلم  برابر در  و انقیاد

ی   طلبخشونت  انسانی  که  دارد  وجود  امید  این  .وجود ندارد  ضعف  یحتّ   یا  بزدلی  برای  جاییدر این روش    .است  الفّع   بسیار   ینیروی  عنوان  روز

 ناتوانی  و   -بود  آمیز غیرخشونت   مقاومت  از   استفاده  به  دمتعّه   گاندی  حالاین  با[  43نیست«]  امیدی  هیچ  ترسو   به یک  اما  ،شود  خشونتبدون

 .دانستمی  شکست یک خشونت رامقاومت بدون سیاسی و  معنوی قدرت به نسبت هندی هر  کردنمتقاعد در  خود

 ؟ هم دارندچه ارتباطی با «مدنّیت»و   مدنی مقاومت

اما    .است  دیگران  هایدیدگاه  و   عقاید  به  نسبت  مدارا  و   احترام  ادب،  معنای  به  اغلب  «تمدنّی »  .ندارند  ارتباطی  هم  به  اساساً   مفاهیم  این

هیچ نمیمقاومت  شامل  را  مفاهیم  این  از  واژۀکدام    به   و   -دارد  اشاره  جنبش  یک  مدنی  و   جمعی  شخصیت  به  اینجا  در   «مدنی»  شود. 

 .تواند داشته باشدمی که هاییمحدودیت

  جمعی   ایشیوه  به  مردم  .گیردمیبر   را در   مشترک  ۀجامع  یک  اعضای  شهروندان یا  که  اقدامی  -ست  مدنی  یاقدام  خشونتبدون  مقاومت

 مؤثر   زمانی  مدنی  مقاومت.  کنندمی  استفاده  عمومی  مطالبات  طرح  و   هاعدالتیبی  گری در موردروشن  خود،  ادعاهای   بیان  برای  روش  این  از 

   یا   جامعهکه  های خود پیرامون اینادعا  و   بهره برده  آن  از   جمعی  طور   به  مردم  که  است
ّ
را از آن طریق   کند  رفتار   خود  اعضای  با  باید  چگونه  تمل

 ندرت   به   اما  باشد،  دیگران  بخشالهام  دنتوانمی  که   -کندمی  متمایز   اعتراض  و   مقاومت  فردی   اقدامات  از   این اقدامات را  نکته  این مطرح کنند.  

  .ندنک ایجاد یتغییر خودبه خودی توانندمی

کتیک  برای  را  هاییمحدودیت  که  است  روشی  مدنی  مقاومت  اینکه  دوم این شیوه   .کندمی  رد  را  خشونت  از   استفاده   و   پذیردمی  خود  هایتا

که  مانند  باشند،  آفریناختالل  توانندمی  مدنی  مبارزان  .شودمی  انجام  نظامی  نه  و   غیرنظامی  هایروش  از مبارزه با  یک  کردنمسدود  با  زمانی 

ی   پس از اینکه  فردی کهوقتی مانند  کنند،  استفاده   تریظریف هایروش  از   است ممکن یاکنند. ی میجلوگیر  و مرور در آن از عبور   بزرگراه   سرباز

ی سؤال می  فروشگاه  تریننزدیکآدرس    اشغالگر   ارتش  از   آنها  .نیستند  طلبخشونت  . این قبیل مبارزانکندمی  نادانی  به  تظاهر   کند،را از و

  دهند و می  شکست  خود  سیاسی  مانورهای  و   هامهارت  با  را  خود  مخالفانآنها  .  کنندنمی  خشونت  به  تهدید  را   دیگران .  کنندنمی   حمل  سالح

 .نظامی قدرت یا ترور  طریق از  نه

ی  خشونت،  تحریک  یا  نظمیبی  ایجاد  به  شدنهممتّ   از   اجتناب  و   مبارزان  ۀروحی  داشتنباالنگه  برای  مدنی  مقاومت  هایکمپین  از   بسیار

کتیکی  گونه  هر   از   تا  هستند  مراقب ی  برسد،   نظر   به  نامشروع  یا  آشوبگرانه  است  ممکن  که  تا   از   استفاده  با  هاییجنبش   چنین  .کنند  دور

کتیک ن  هایتا کید  خود،  بودن   آمیز صلح  بر   ر مکرّ   اصرار   و   کنندگانشرکت  از   عیمتنوّ   و   بزرگ  های گروه  کردنهمراه  د،متعّد   خشونتبدو   تأ

تحمیل    در صورت   یحّت   شینی،نعقب   از   آنها  امتناع  حال  عین  در   .ای به مخالفان خود برسانندمایل نیستند صدمه  که به هیچ وجه  کنندمی

  هایعدم خروج از این چارچوب  .گذاردصّحه می  انقیاد  و   ظلم  استفاده،سوءپذیرش    از   شان امتناع  بر   ، کنندهبر افراد شرکت  شخصی  هایهزینه

 
1 . Young India 
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گونه    ی سیاسیهاجناح  یا  ناظران  از   برخی  که  شودر به این می منج  دقیق و مشخص   یا   رادیکال  کافی  ۀانداز  به  که  کنند  هممّت   را  هاجنبش این 

یهر  اینکه یا  بیافرینند یتغییر بتوانند که نیستند هنجارشکن  .کنندرا متحّول نمی جامعه کافی اندازه بهدهند، باز هم هم که انجام می کار

 بانه مؤّد  ویژگی هیچ .باشد جویانهستیزه و  هنجارشکن بسیار  است، خشونتبدون آشکارا که زمانی حتی تواندمی  مدنی مقاومت اینحالبا 

بادر   یا  انهمطیع  یا   در   را  سفیدپوستان   مخصوص  ناهار   صرف  هایپیشخوان  که  یسیاهپوست  دانشجویان  مورد  در   موجود  وضعیت  موافقت 

 را مشابهی آمیز و جسورانۀمخالفت  اقدامات  ۀجرق که نداشت؛ اقدامی وجود کردند، اشغال 1960 در  شمالی کارولینای ،2گرینزبورو  در 1وولوررث

ک  واضحاً   اقدامات  چنین  .برانگیخت  جنوب  اسر تسر  در   مدنی  حقوق  جنبش  برای  را  عظیمی  نیرو و شتاب  ،یآمیزمسالمت  کامًال   اما  خطرنا

[روابط  نهایتدر   که  آورد  ارمغان  به   حدهمّت   ایاالت ؛ و شد  ف متوقّ   1960  ۀده  اواسط  در   لتحوّ   این  .داد  تغییر   این کشور   جنوب  در   را  نژادی  ]نابرابر

ی  و   نهادی  نژادپرستی   مورد  هانسل  و ممارست فراوان  تکرار .  تالشی یکبار برای همیشه نیست  اجتماعی  لتحوّ  جای خود باقی ماند.     سر   ساختار

یشه  کامل  طور   به  نژادی  نابرابری  که  واقعیت  این  و   .است  نیاز   حدهمتّ   ایاالت  مدنی  حقوق  جنبشۀ  استفاد  دلیل  به  تواننمی  را  است  نشده  کنر

  نه و  آمیز غیرخشونت مقاومت از 
ّ
 .دانست3نژادی منبعث از قوانین جیم کرو  تبعیض به دادنپایان برای حانهمسل

   هایقیام  که  شرایطی  در و    بارها  و   بارها  -بیست  قرن  اواسط  در   حدهمّت   ایاالت   جنوب  در   جمله  از -مدنی  مقاومت  واقع  در 
ّ
 شکست   حانهمسل

 .آورد وجود به چشمگیری تغییرات ها،انسان  جان برای کمتری بسیار  هزینۀ باخوردند، توانست می

 چیست؟ اجتماعی جنبش و  مدنی  مقاومت  کارزار  بین تفاوت
 استفادهی مشخص  هدف  به  دستیابی  برای  هماهنگ  هایروش  ای از مجموعه  از   و   کندمی  بسیج  محدودی  تمّد   برای  را  مردم  کارزار   یک

شیوه  کردیم،  بحث  پیشتر   که  همانطور   .کندمی   اشکال   سایر   و   تحریم  ن،اعتصاب،اعتراض،تحّص   مانند  آفریناخالل  یهای روش ها  این 

یعدم نظام    هایروش  از   خارج  -هستند  همکار  حزب،  یک  به  پیوستن  نظیر   اقتصادی  یا  سیاسی  و مشارکت  تعامل  برای  موجودمعمول در 

  خارج   توانندمی  کارزارها  اما  ،رهبری و هدایت کنند  کارزارهایی را  توانندمی  اجتماعی  هایجنبش   .غیره  و امضای طومار  ،در انتخابات  نامزدی

  بایکوت   مانند  بود،  مختلفی  هایکمپین  شامل  آمریکا  مدنی  حقوق  جنبش  مثال  برای   .بیفتند  فاقاتّ نیز    یافتهسازمان  اجتماعی  هایجنبش  از 

ی  ،و 5نشویل   نژادی  تبعیض  رفع  کارزار ،4مونتگومری  هایاتوبوس کمپین معموال   مدنی  هایگروه. 6آزادی   هایسوار  را  خود  هایخواسته  در یک 

 استدالل  برخی  مثال  برای  .شوندمی  منحل  اند،شده  جمع  یکدیگر   دور   که  سرعتی  همان  به  سپس  و   آورندمی  فشار   تغییر   برای   کنند،می  مطرح

 
1 . Woolworth 
2 . Greensboro  

  مراجعه شود 22صفحۀ  پاورقیبه   .3
اعتراضی  .4 علیه کمپین  اجتماعی  و  نژادی  سیاسی  ی  شهر  جداساز عمومی  ونقل  حمل  سیستم  البامای در  مونتگمری  در  آ کلیدی  ایالت  یدادهای  رو از  جنبش   آمریکا 

که در اول دسامبر  رودشمار میبه  ۱۹۶۸تا    ۱۹۵۵های  پوستان آمریکا در سالحقوق مدنی سیاه رزا پارکس سیاه پوست حاضر    1955. جرقۀ این بایکوت پس از این زده شد 

که طبق قوانین ایالتی باید چنی  -نشد صندلی خود را به یک سفید پوست بدهد دادگاه   روزه،  ۳۸۱در نتیجٔه این بایکوت    .و در نتیجه دستگیر شد  -کردن میدر صورتی 

ی نژادی در اتوبوسعالی آمریکا حکمی صادر کرد م الباما و مونتگمری مغایر با قانون اساسی آمریکاست و باید لغو شودبنی بر این که جداساز  .م-ها در آ
ی . 5 ی نژادی در ناهارخور که علیه جداساز ی  گرفت و تا  کارزار کارزار بخشی از جنبش    1960های نشویل در ابالت تننسی آمریکا صورت  تر  گستردهبه طول انجامید. این 

یتحّصن پشت پیشخوان ناهار   .م-ها بود که در سرتاسر ایاالت جنوبی در مخالفت با تبعیض نژادی گسترش یافته بودخور

  6. Rides  Freedom ی  علیه  آمریکایی  سفیدپوست  و   پوست سیاه  شهروندان   سیاسی  اعتراضات از   ایمجموعه  1961سال نژادی در اتوبوسهای بین ایالتی در   جداساز

ایالتهای جنوبی انجام می های تفکیکو پس از آن. سواران آزادی برای مخالفت با این تبعیض نژادی سفرهایی را با اتوبوس   در   اتوبوس  هایایستگاه  در دادند و  شده به 

الباما، یس از  جنوبی  هایایالت  سایر  و  جنوبی کارولینای آ  .م-کردندمی استفاده  بود «سفیدپوستان که «تنها مختص ناهار  های پیشخوان و   بهداشتی هایسرو
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  های   گروه   که در آن  شد  ظاهر   کمپین  یک  شکل  به  بیش از اینکه یک جنبش باشد،  2011-2010هایسال  در   تونس1کرامت  انقالب  که  اندکرده

ی برای مختلف  .ندبودهشد حدمّت  با یکدیگر  قدرت از  علی بن  دیکتاتور  برکنار

پا  ییهاپدیده  که  دارند  تفاوت  هاکمپین   با  جهت  این  از   اجتماعی  هایجنبش   به فعالیت  طوالنی  زمانی  ۀدور  یک  در   و   هستند  بادوام و دیر

 این  با  .کنندمی   ترکیب  با یکدیگر   جامعه  تغییر   منظور   به  را  سیاسی  هایفعالیت   سایر   و   نهادی  حمایت  سازماندهی،  اغلب  آنها  .پردازندمی

 ها زیرساخت حال عین  در  و  دور بمانند  عموم دیدو از  باشند خاموش تیمّد  برای  است ممکن اجتماعی هایجنبش هاکمپین برخالف حال

یخی  حافظۀ  و  ها به جنبش  گاهیکرده باشند.    حفظ، کند می  فراهم  زمانی جدید  در   را  حامیان  بسیج  و   سازماندهی  مجدد،  ظهور   امکان  که  را  تار

 اصلی  حامیان  تربیت   و   آموزش  به  همچنان  که  مبارزان  از   متعّهد و سرسپرده  گروهی  تا حد  است  ممکن  آنها  .شوندمی و ناپدید    محو   کامل  طور 

  ریزی برنامهاز پیش   را خود  بعدی  کارزارهای  و   بسازند  تازه  هاییائتالف  است  ممکن  یک جنبش  رهبران  و   نهادها  .کوچک شوند  ، دهندمی  ادامه 

 .دکنن ایجاد  جدید دورۀ یک برای را جنبش مجدداً  و  یبیند دوباره را هاعدالتیبی بعدی نسل که زمانی تا - کنند

مقابله  بر   مدنی  مقاومت  هایکمپین  استفاده  مدنی  مقاومت  از   لزوماً   اجتماعی  هایجنبش؛  دارند  تمرکز   جمعی  بسیج  و   ایاقدامات 

 و   عمومی  آموزش  و   موضوع  یک  مورد  در   تحقیق  مانند  تقابلیغیر   سیاسی  هایفعالیت  از   وسیعی  طیف  شامل  توانندمی  هاجنبش.  کنندنمی 

 از   خود ادعاهای بیان  و   ،بسترهای سیاسی  از   حمایت  و   نوشتن  سیاسی،  کاندیداهای  از   حمایتمعضل موجود،    پپرامون  سیاسی  رهبران  آموزش

کم قضایی دادگاه طریق  .باشندها و محا

یکدیگر   کنندهتکمیل هم    که  گیرندصورت می  مختلفی  هایسازمان  توسط  اغلب  اجتماعی  هایجنبش   مدنی،  مقاومت  هایهمانند کارزار 

  سازدمی  قادر   را  جنبش  که   باشد   بیشتر   دسترسی   و   اعضا  پرسنل،  معنای  به   تواندمی  ، بیشتر درگیر     هایگروه  . هستند  در رقابت با یکدیگر   هم  و 

گروه  زیرا  منجر شود،  نیز   ائتالف  شرکای  میان  در   تنش به    تواندمی  همزمان  با اینحال  .دهد  انجام  بیشتری  کارهای  تا یت  مورد  در   هااین    و   فور

کتیک  و   اهداف  بودنمناسب یست  جنبش  مثال،  عنوان  به  .پردازندبه بحث با یکدیگر می  مختلف  هایتا ی   هایسازمان  از   محیطی  ز   بسیار

کتیک  و   ها   خواسته  از   وسیعی  طیف   بر   که  است  شده  تشکیل  ،2وحش  حیات  جهانی  صندوق  ، سبز   صلح   تا  گرفته  350  گروه   از   .دارند  تمرکز   هاتا

کتیک  طریق   از   را  خود  اهداف  و ی دارند  متفاوت  نسبتاً   هایها و مراممشیخط  ها گروه  این  ،خورشید  طلوع  جنبش  تا  انقراض  شورش علیه  های تا

گانه  صورت  به  را  خود  هایکمپین   اوقات  گاهی  -کنندمی   دنبال  یمختلف  کار   با یکدیگر   جمعی   صورت  به  اوقات  گاهی   و   برندپیش می   جدا

برخی از    و   لندن  اصلی  معابر   و   انداخت  راه  به  2019  پاییز   و   بهار   در   را  خود  کارزار   دومین  و   اولین  گروه شورش علیه انقراض  مثال،  برای   .کنندمی

 آب  جهانی  اعتصاب  در   در کنار آن  اماکشاند.    یتعطیل  به  گسترده  تظاهرات  و   خیابانی  تئاتر   ،زنی خیابانیاردو  انسانی،موانع    با  را  دیگر   شهرهای

یستمحیط   هایگروه   از   جهانی  یائتالف  توسط  که  کمپینی  -2019  سپتامبر   21  در 3هوا  و    و   . اعتصاباتکرد  شرکته بود نیز  شد  انداخته  راه  به  یز

گوست  در   که   آینده  برای  هاجمعه#  هایراهپیمایی   به ،  شد  آغاز   استکهلم  در   سوئد   پارلمان  مقابل  در   تونبرگ  گرتا  هفتگی  اعتراضات  با  ۲۰۱۸آ

  جنبش   مانند   جدیدتری   هایگروه  همچنین  و   سبز   صلح  نظیر   ،هواییو آب  ۀ سابقبا  های سازمان  شامل  که  شد   ادغام  ائتالفی  در   یمشابه  طور 

 .کنندمی فعالیت گسترده تر  جهانی کارزار  یک در  که  میشد خورشید طلوع

 
1 . Dignity Revolution 
2 . World Wildlife Fund 
3 . Global Climate Strike 
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ی ی  و   آیند،می بیرون  اجتماعی  هایجنبش  از   مدنی  مقاومت  کارزارهای  از   بسیار  کارزارهای مقاومت مدنی   اجتماعی  هایجنبش  از  بسیار

گرچه  .اندانداخته  راهب  را «  کمپین»  اصطالحات  ا  که  هستند  نزدیک  هم  به  کافی  ۀانداز  بهاما    نیستند،  یکدیگر   مترادف  کامًال   «جنبش»  و   یا کارزار

ی  .به کار ببرند یکدیگر  جای به را  اصطالحات این  افراد از  بسیار

 دارد؟  مراحلی  چه  مدنی  مقاومت یک کارزار 
و   سازماندهی  مدنی  مقاومت  هایکمپین  از   برخی.  ندارد  وجود  استانداردی  فرمول  هیچ ندارند  سفت   را   خود  بعدی  هایگام  و سختی 

یختند  هاخیابان  به  هنگ کنگی شهروندان  از   نفر   هزاران  آن در   که  را نام برد  کنگهنگ   2019  قیام  توانمی  برای مثال  .کنندنمی  ریزیبرنامه به   تا  ر

های چین برای ادغام نامیدند، اعتراض کنند و تالشمی  شهر   این  دموکراتیک  هایآزادی  و   حقوق  بردنبین  از   برایآنچه ظاهرًا اقدامات چین  

ید  گیری همه  زمان   تا هایی مبنی بر عدم انجام این اقدام، محکوم کنند.  هنگ گنگ در دولت خودکامه این کشور را با وجود وعده   در سال 19  کوو

 تا هاخیابان در  ماندن جز  منسجم دیگری برنامۀ هراً ظا کرد و می پر  را ی این شهر راهاخیابان تنها هایکنگهنگ رهبر بدون  جنبش ،2019-2020

 .خود نداشت هایخواسته شدنبرآورده

یزی برنامه  صرف  هاسال  یا  هاماه  ها جنبش  برخی دیگر از   مقابل  در  ،   اهداف،  ابتدا   و   اندکرده  های مورد نظر خود استراتژی  برای  ر   ساختار

کتیک  توالی  و   رهبری درصدد    ،اوتپور ،  صربستان  جوانان  جنبش  که  زمانی  ،2000  سال  در   مثال  عنوان  به  .اندکرده   تعریف  را  مبارزاتی خود  هایتا

، این ۀخودکام رهبر  بود  عادالنه و  آزاد انتخابات طریق از  مهم  این انجام برای را خاصی ، برنامۀکند برکنار  قدرت از  را میلوشویچ اسلوبودان کشور

یسیون    احزاب  تجمیع  به  اوتپور   رهبران  از   کوچکی  گروه   .ه بودکرد  تدوین در    ی واحدنامزد  معرفی  برای  هماهنگ  تالشی و    صربستان  سیاسیاپوز

یچ  مقابل  هایگزارش  بلگراد  در   آن  دفاتر   که  کردند  مشارکت  انتخابات   بر   نظارت  سیستم  یک  ایجاد  در   همچنین  آنها  .کردند  کمک  میلوشوو

یافت  صربستان  مناطق  از سراسر   ءآرا  شمارش  از   مستقلی ، در  بودند  گسترده  کشور   اسر تاسر  در   که  را  جوان  الفّع   هزاران  جنبش  این  .کردمی  در

ی  مورد عین  کردند  کمک  دادنیرأ  برای  خود  محلی  جوامع  بسیج  به  جواناناین    سپس  .داد  آموزش  خشونتبدون  مقاومت  تئور در   حالو 

پا  خود  زندگی  محل  در   نیز   را  خیابانی  هایتئاتر  و   کوچک  هایتظاهرات  تلفن،  طریق  از   -ملی  ارتباطی  ۀشبک  یک  همچنین  تپور وا  .کردندمی  بر

   مبنی بر   شواهد  که  کرد  ایجاد  -خبرنامه  و   اعالن  ایمیل،
ّ
  در   تا   کرد  بسیج   نیز   را  صرب  هزار   صدها  تپور و. اکردمی  گزارش  را  انتخابات  در   بتقل

آورده    به  حساس  ایبرهه کنند.  تظاهرات  با   را  پارلمان  میدان   و بلگراد هجوم   مشاهدۀ   با  -  میلوشویچ  امنیتی  نیروهای    گستردۀ خود تسخیر 

ی  علیه  گسترده  هایمخالفت    کردن قمتفرّ   برای  دستورات  اجرای  از   -تظاهرکنندگان  میان  در   خود  آشنایان  شناختن  با  مواقعی  در   و   و

ی جمعیت آمیز خشونت   . کشور گریختنهایت از در  میلوشویچ. کردند خوددار

 مرکز   با  مرتبط  دهندگانآموزش   .دهدمی   نشان  را  مردمی  بسیج  از   پیش  آموزش  و   آمادگی  استراتژیک،  ریزیبرنامه  اهمیت  صربستان  مثال

 :اندکرده اقتباس او  هاینوشته از  را ایمرحله شش مدلی  کینگ، لوتر  مارتین دکتر  هایآموزه با مرتبط مؤسسات سایر  و 1کینگ 

یجمع   باید دست به  است،  مواجه  آن  با  نهادی   یا  جامعه   فرد،  یک  که  عدالتیبی  یا  مشکل  موضوع،  یک  بیان  و   درک  برای:  اطالعات  آور

ی اطالعات بزنید  تحقیق ی  جمع  موضوع  یا  بحث  هایطرف  تمام  از   را  و مهم  حیاتی  اطالعات  تمام  باید  شما  .و جمع آور   تا   کنید  بررسی  و   آور

یف و شرایط موقعیت بارۀدر  باید شما .دهید افزایش را مشکل از  خود درک  .شوید متخصص تانحر

یست:  آموزش کنید  از موضع خود  را  خود  مخالفان  جمله  از   دیگران،  که  ضرور   باعث  و   رساندمی   حداقل  به  را  هاتفاهم   سوء  امر   این  .مطلع 

 .شودمی شمااز سوی  همدردی و  حمایت جلب

 
1 . King Center 
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کنید   پرهیزیخشونت  هایروش  و   فلسفه  به  خود  ایمان  روز   هر   :شخصی  دتعّه   بین   از   را  پنهان  هایانگیزهاز آن مطمئن شوید.    و   را وارسی 

 .کنید آماده لزوم صورت در  ،عدالت برای کار و سختی در  رنج پذیرش برای را خود و  ببرید

 رسیدگی  برایطرح و برنامه    و   هاعدالتیبی  از   فهرستی  با  را  مقابل  طرف  ، خود  هوشمندی  و   طبعیشوخ  ،ظرافت  از   گیریبهره  با:  مذاکره/بحث

  نباشید  حریف  تحقیر   دنبال  به  .باشید مثبت  چیزی  دنبال  به  کندمی  بیان  حریفتان  که  نظری  و   اقدام  هر   در   .کنید   روبرو   هاعدالتی   بی  این  رفع  و 

 .باشید مقابل طرف برای خوبیخیر و  خواستار  بلکه

کرهماندن در    یا  شدنوارد  به  تمایلی  مقابل  طرف  که  شودمی   انجام  زمانی  اقدامات  این  :مستقیم  اقدام   ی تنش»  اقدامات  این.  باشد  نداشته  مذا

یق کرده مبارزۀ شما به را «خالقانه ی هاعدالتیبی  رفع در  شما  با تا کندمی وارد شما مقابل طرف به را اخالقی یفشار  و  تزر  .کند همکار

مقابل  شکست  دنبال  به  پرهیزیخشونت   .است  دشمن   با  تفاهم  و   دوستی  دنبال  به  رهیزیپخشونت :  مصالحه . نیست   طرف 

 توانند می  طرف  دو   هر .  نیست  افراد  علیه  اما  است،  ناعادالنه  اعمال  ظالمانه و   هایسیاست  نیروها،   شیطانی،  هاینظام  علیه  پرهیزیخشونت 

 یک   در راستای آشتی و مصالحه  اقدام  هر با    .کنند  و فصل  حل  یعمل  برنامۀ  یک  با  را  های موجودعدالتیمستدل بی   ۀ معقول و مصالح  طریق  از 

 [44].شویممی نزدیکتر  «داشتنیدوست ۀجامع» به قدم

 است؟  مشروع مدنی  مقاومت از  استفاده زمانی  چه
کویناس، توماس  توان بهاز جمله می  که  اندپرداخته  مسئله  این  های خود بهدر نوشته  صریحاً   هاقرن  برایپردازان  برخی از فیلسوفان و نظریه  آ

،  دیوید  هنری   دشوار   قلمرو   این  به  ورود  برای  یی اولیههاتالش  تنها  هاآن  هاینوشته  اما  .اشاره کرد 2دمینگ   باربارا  و 1آدامز   جین  گاندی،  مهاتما  ثورو

 شرکت   که  کنندمی   فکر   مردم  از   برخی  .کنند   نرم  پنجه  و   دست  سوال  این  با  خوددر خلوت    اندبوده   مجبور   و معترضین  مخالفان  تمامی  .است

 و   باشد  آمیز غیرخشونت   اقدام  به  دمتعّه   واقعاً   گروه  یا  فرد  آن  که  زمانی  تا  -است  مشروع  همیشه  ]یا گروه[  فرد  یکبرای    خشونتبدون  مقاومتدر  

ی در کنار  نیز  را شکست  .بپذیرد پیروز

کشیده و   را  مردم  هایتوده  مدنی  مقاومت.  نیستند  موافق  اما با این ایده   همه و   بمخرّ   هایروش  از طریق  تاآورد  به میان جامعه می  بیرون 

، مدرسه، - جامعه  روزمرۀ و  عادی کارکردهای  و اخالل در  ویرانگر  ،  دنیایی ایجاد  امید به و  –مسافرت  کار  اما خواستار ایجاد تغییرات شود. بهتر

  نشان   حرکتی آشوبگرانه  را  جنبش  توانندمی  دولتمردان  .باشد  داشته  نیز به همراه  ایناخواسته   عواقب  تواندمی  مردمی  هایگریناآرامی و اخالل

ی   و   شده  سرکش  ممکن است  جنبشصبر  کم  هایجناح  .کنند  قلع و قمع  را  مخالفان  و   کنند  سرکوبآنرا    خشونت   با  و   دهند به خشونت رو

 .بدهند دست از   را خود زندگی یا سالمتی خانه، شغل، ممکن است ردمم. بیاورند

گر   .کنند  استفاده  غیراخالقی  اهداف  به  دستیابی  برای  اخالقی  ابزارهای  از   است  ممکن   مدنی  مقاومت  هایکمپین   از   برخی  اینبر   عالوه  ا

ی   یا دیکتاتور  نصب یک یا مردمی انتخابات  ۀنتیج ابطال برای  را مدنی مقاومت کارزار   کشور   در یک تیاقلّی  یبرقرار  چه؟ بیاندازند راه دیکتاتور

گر  یج  برای  مدنی  مقاومت  از   گروهی  ا یان  هایسیاست  ترو یز   این   ۀهم  چه؟  د،ن کن  استفاده کند،می  محدود  را دیگران  بشر   حقوق  و   آزادی  که  آور

که در اینجا  های اخیر پیش آمدهاّتفاقات در همین سال  کمک  االنفّع   به  تواندمی  معیارهایی  چه  آید این است کهپیش میاند. حال پرسشی 

 ؟را در نظر بگیرند مدنی مقاومت یک کارزار  یا نبودن بودن مشروع تا کند

 
1 . Jane Addams 
2 . Barbara Deming 
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  در   باید  که  کرد  پیشنهاد  مقاومت مدنی]مشروع[  جنبش  یک  برای   را  معیار   ده  2017  سال در   ،اجتماعی  فعالو    قمحّق   ،1بارتکوفسکی  ماسیج

  معیار   ده  اینجا  در [  45که به شکل دموکراتیک انتخاب شده است.]  گیردقرار می   حریفی  مقابل  در   جنبش  که  هنگامی  ویژه  به  شود،  گرفته  نظر 

 :است شده بازنویسی مورد پنج در  و  فشرده بارتکوفسکی

  مقاومت
ّ
از   .است شده شناخته رسمیت به  گسترده طور  به که ستبشری حق یک  آمیز مسالمت  عتجّم . باشد خشونتبدون  و  حانهغیرمسل

گر   اینرو  تواند  می  ،و شفاف نشان دهد   روشن  ها[]به این روشرا   خود  دتعّه   و   کند  استفاده  آمیز مسالمت   و   خشونتبدون  ابزارهای  از   تنها  مقاومت  ا

گر   .به مشروعیت جهانی دست پیدا کند  نظم  به  یا  است  آمیز صلح  شانکارزاهای سیاسیو    مبارزات  که  ندهند  نشان  جنبش  دهندگانسازمان  ا

 .برندمی  السؤ زیر  را جنبش مشروعیت اغلب آنها حدانمّت  و  مخالفان،هستند دمتعّه  خشونتبدون انضباطو 

گیر   جمعی،  جنبش گیر   و   گسترده  باید  جنبش  یک  .باشد  عمتنوّ   و   فرا گر   .کند  نمایندگی  را  جامعه  مختلف  هایبخش  و   باشد  فرا  جنبشی   ا

یا   جلب  را  جامعه  مهم  اقشار   حمایت گر   نکند،  آ  حذف   را  خاصی  های گروه  عمداً   ا علیه    در   است  ممکن  ناظران  شود،  قائل  تبعیض  نها یا 

  توافق   دهندۀنشان  که  کنندمی  ایجاد  و فراگیری را  گسترده  هایائتالف  زمانیکه  ،هادولت  نیز مانند  هادچار تردید شوند. جنبش   آن  مشروعیت

 .گیرندمی قرار  تریامن بسیار  ۀزمین در  است جنبش اساسی ادعاهای درباره جامع

جامعه    نهادی  و   عادی  هایکانال  از   خروج  قصد  یک جنبش  اینکه  از پیش    که  کندمی  ادعا  بارتکوفسکی  .باشد  حل  راه  آخرین  مدنی  مقاومت

را به کار گرفته باشند.   قانونی  و   عادی  ابزارهای  به طور کامل این  ابتدا  باید  مردم  باشد،  داشته  خود  ادعاهای   و   شکایات  به  مطالبۀ پاسخ  برای   را

گر  ی   است،   باز   قبل  از   در   ا  سرکوب  از   ،ناخواسته  یپیامدهای  تواندمی  مدنی  مقاومت  کردیم،  بحث  قبًال   که   همانطور   .نیست  آن   شکستن  به  نیاز

یابی  تدقّ   به  باید   اندرکاران دست .باشد  داشته   همراه  بهداخلی    جنگ  تا   شدید دولتی گرفته  بر   کمپینی  چنین  ۀبالقو  مزایای  واقعاً   آیا  که   کنند   ارز

 .خیر  یا چربدمی خاص مکان و  زمان  یک در  آن خطرات

به   را  خود  نبردهای  باید  مخالفان  ،راه حل   آخرین  عنوان  به  مدنی  مقاومت  کاربرد  جدا از   .قاعده  نه  ،استثنا باشد  مدنی مقاومت  به  آوردن   روی

گزینشی انتخابشیوه گر   .کنند  استفاده  مدنی  مقاومت  از   خورندمی  شکست  سیاسی   نظر   از   که  بار   هر   نباید  مردم  .کنند  ای   مدنی   مقاومت  ا

  عادی   زندگی  و گیرد  شود که تنها به خاطر نفس عمل و ارزش و اعتبار خودش صورت می چیزی تبدیل می   به  گیرد،  قرار   استفاده  مورد  حد  از   بیش

کرده و  توجیههیچ    بدون  را  جامعه گر   . از سوی دیگر بردمی  بین  از ی مختل   موجود   هایقدرت  نگیرد،  قرار   استفاده  مورد  هرگز   مدنی  مقاومت  ا

و وخیم  جدی آنقدر  وضعیت که است نیاز  مورد زمانی مدنی مقاومتاستفاده کنند. سوء سازگار مطیع و  حد از  بیش تجمعّی  از  است ممکن

 .کند اصالح را آن بتواند  شدید و مؤثر  یاقدام  تنها که باشد

 یا  دهد  قرار   دیگران  از   باالتر   را  خود  گروه بخواهد  اینکه  جایبه   جنبش  یک  که  دانممی  معنا  این  به  را  این  من  کلی  طور   به  .باشد  عادالنه  دالیل

 محدودیت   و   سرکوب ظلم، از  دیگران  و  خود  اعضای  رهایی دنبال  به  باید کند،  تحمیل  دیگران   بر   را دموکراتیکضد  یهایمحدودیت  و   تبعیض

 ی حتّ   است،   ناعادالنه  آشکارا  آنهاست،  علیه  تبعیض  یا  هایشان،  خانه  از   آنها   راندن   بیرون  ،دیگر   یگروه  کردن  نابود  آن  هدف  که  جنبشی  .باشد

گر  کامًال   آنها  هدف  که  معتقدند  هاجنبش   از   برخی.  باشد  برانگیز بحث   و   مبهم  تواندمی  امر   این قطعاً   البته  .باشد  آمیز غیرخشونت  آن  هایروش  ا

ی  مثال،  عنوان  به.  دانندمی   خود  هایحقوق و آزادی  در   اساسی  ایمداخله  را  آن  دیگر   برخی  که  حالی  در   است،  عادالنه  جنبش  اعضای  از   بسیار

   کودکان نجات  را  خود  هدف2زندگی  حامی
ّ
ی  به  حقوق مربوطبرای    که  دانند؛ دیگرانیمی شدنکشته  از   نشدهدمتول   کنند، می  فعالیت  زنان  بارور

 .است زنان انتخاب و  بدن کنترل برای تالش در   زندگی حامی جنبش که معتقدند

 
1 . Maciej Bartkowski 
2 . pro-life movement 
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مانند    خشونت  کردنبزک  برای  اخالقی  توجیهات  از   که1عادالنه  جنگ  دکترین  درست 
ّ
می  حانهمسل نیز    معیار   پنج  این  ،کنداستفاده 

 عادالنه،   آنها  مطالبات  و   هاروش  کنندمی  عا اّد   مدنی  مبارزان  که این    به دلیل  دقیقاً   اما .  گیرندب  قرار   سوءاستفاده   و   تراشیدلیل  معرض  در   توانندمی

 مشروعیت خود برای مستمر  طور  به بتوانند که شوند قموفّ  توانندمی  صورتی در  تنها هاجنبش است، مشترک ایگستردهنحو  به و  آمیز مسالمت

 .آنرا به نمایش بگذارند و  را ایجاد کرده

 باشد؟  غیراخالقی  تواند می  خشونت بدون  مقاومت آیا
گر   یحّت   باشند،  غیراخالقی  توانندمی  خشونتبدون  مقاومت  ابزارهای که کرد  استدالل  کننده  ی قانعبتوان به نحو  دشوار  کلی  طور   به   بسیار   ا

و   روش  یک  مدنی  مقاومت  که  آنجایی  از   اما  .باشند  آفرینب و اخالل مخرّ  ی،  یک  نه  است   تعقیب  برای  روش  این  از   توانندمی  مردم  ایدئولوژ

 . اندکرده و چنین نیز  –کنند استفاده نیز  غیراخالقی یاهداف

این    را  مردمی  یقیام  ،طلبسلطنت  االنفّع   از   گروهی  تایلند،  در   2014  سال  در   مثال  عنوان  به برانگیختنددر   رهبر   نهایت  در   که  کشور 

 .شد ارتش حمایت  تحت سلطنت  احیای خواستار  و  کرد  سرنگون را منتخب دموکراتیک

یم  علیه  ونزوئال   در   مردمی  قیام  2002  سال   در  کوتاهی داشت  کودتا  .شد  مردمی  ییکودتا  به  منجر   چاوز   هوگو   رژ  از سوی  سرعت  به  و   عمر 

که   برخی.  سرکوب شد  گرفته بودند،   دست  به   را  قدرت  مجدداً   که  چاوز   طرفدار   نیروهای باورند  یداد نمونۀ  این  بر این    از   ناعادالنه  استفاده  رو

   و   سکوالر   مصری  هامیلیون(  «شورش)»2تمّرد  کارزار   ،2013  سال  در .  است  بوده  مدنی  مقاومت
ّ
  منتخب   ، رهبر مرسی  دمحّم   تا  کرد  بسیج  را  گرای مل

ی و   کنند  برکنار  قدرت از  را دموکراتیک ی کار بیاورند.  مرسی دفاع وزیر  ،3السیسی  عبدالفتاح رهبری تحت را یسرکوبگر نظامی دیکتاتور   در ، رو

 غیرقانونی  طور   به  که  را  التین  آمریکای  بومی   جمهور   رئیس  اولین  این کشور و   جمهور   رئیس  ،4مورالس  اوو   ،در بولیوی  مردمی  یقیام نیز   2019  سال

ی .از قدرت برکنار کرد  بود را  شده  انتخابات نامزد  دوره  چهارمین  برای  مردمی  ۀ گسترد  اعتراضات از   بولیوی  نظامی  رهبران   که   بر این باورند  بسیار

 را   مورالس  گرایانۀچپ خط مشی    به قدرت بیاورند،  گرا راراست  غیرنظامی  رهبران  تا در نهایت  کردند  استفاده  کودتا   انجام  برای  ایبهانه  عنوان  به

 .بگذارند کنار  این کشور  دولتی مناصب از  را بومی رهبران و  ملغی کنند

پا   در   ها استدالل  بر   تکیه  با  اغلبو    کنندمی  سازماندهیای را  گسترده  تظاهرات  و   اعتراضات  ینمهاجر ضد  های  گروه  نیز   حدهمّت   ایاالت  و   ارو

کتیک  از   زندگی  حامی  هایگروه  حده،متّ   ایاالت  در .  هستندخود    کشور   از   مهاجران  داشتن  نگهدور   خواستار نژادپرستانه    هایایده  و    های تا

می  جنین  سقط  هایمحدودیتتا    اند کرده  استفاده   مدنی  مقاومت  مختلف جمله  از  که  دهند؛  گسترش  بهرا    و   پزشکان  اذیت  و   آزار   توان 

یاد  و   خانواده  تنظیم  هایکلینیک  به   افراد  ورود  از   جلوگیری  برای  انسانی  موانع  ایجاد  ، دهندمی  انجام  جنین  سقط  که  هاییکلینیک   سر   بر   زدن  فر

ی  شوند،می  هااین مکان  وارد  که  بیمارانی کلینیک  ممنّظ   تظاهرات  برگزار ی  و   هادانشگاه  محوّط   در   و   هامقابل     تجمعات  برگزار
ّ
   و   یمحل

ّ
 ی مل

 
گوستینو از  سوی نظریه  هایی فلسفی، اخالقی بوده قرون وسطایی ست که متضمن جنبه دکترینی هنظریه جنگ عادالن یا جنگ مشروع  ۀ نظری.   1 ، توماس  پردازانی چون آ

ی قرار گرفته است. این دکترین بیان میکویناس و هابز مورد بحث و نظریهآ  یانطی جایز و مشروع است و کند که جنگ تحت شرایپرداز دیده که حق مشروع  دفاع یا  کشور ز

ی برای مشروع یا عادالنه بودن ویژگی ذیل به عنوان مع  چهار دارا بودن    پردازان و طرفداران جنگ مشروع بر تر نظریهبیش   ل شود. متوّس  جنگ  تواند بهمی  ، تعقیب را دارد   یار

کم( باشد؛آن به وسیلٔه یک مرجع قانونیایت  آغاز و هد   هدف جنگ مشروع و اخالقی باشد؛  جنگ اتفاق نظر دارند: ت در جنگ  آوردن موفقّی احتمال به دست  )مانند حا

ی مجدد عدالت شود.به کارگیری جنگ نه تنها نباید دشمنی و بی  وجود داشته باشد؛  ، منفعت و برقرار در    نظمی شدیدتری را ایجاد نماید بلکه بر عکس باید سبب خیر

 .م-قی و مذهبی خود را از دست داده و بیشتر بر محور منافع ملی استوار شده استعصر مدرن این دکترین جنبه اخال 
2 . Tamarod 
3 . Abdel Fattah al-Sisi. 
4 . Evo Morales 
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گر   .اشاره کرد ی  بهداشتی  هایمراقبت حق    از   باید  زنان  شما معتقد باشید که  ا یخاتمۀ    شامل  که  بارور  چنین  باشند،  برخوردار   شودمی   نیز   باردار

گر   یحّت   -کنیدمی   تلقی  غیراخالقی  نهایت  در   را  خشونتیبدون  مقاومت  اقدامات کتیکاین    از   ا خود بدانها    که  افیهدا  به  رسیدن  برای  هاتا

 .کنید حمایتمعتقد هستید نیز 

گراها  .بودند  مدنی  مقاومت  از   غیراخالقی  استفادۀ  نگران  نیز   قطارانشهم  و   گاندی  توسعه   بخشی  دو   یتکنیک  عنوان  به  گاندی  که  -ساتیا

ی  عدم  نیز   و   خودکفایی  به  منجر   و   ه بودداد ی  قوانین  با  همکار  توانستمی  کسی  هر   که  بود  زندگی  از   قدرتمند   یروش  و   شیوه  -دشمی  استعمار

یه  در .  کند  استفاده  آن  از   و   کند  خاذاتّ   را  آن ی  دولت  ،1919  فور یتانیا  استعمار   بدون   هاهندی  طبق آن   که  کرد  تصویب  را1روالت  قانون  هند  در   بر

کمه  در دادگاه  منصفه  هیئت   نیاز به  اسر تسر   یشهرها  از   گاندی  .شدندمی   بازداشت  نیز بدون تفهیم اتهام   هندی  مظنونان  و   ندشدمی   محا

 کامل   توّقف  -کرد  آماده  سراسری 2« هارتال»  یک  طریق  از   روالت  «انگیز نفرت»قانون  برابر   در   مقاومت  بسیج  برای  را   هند  مردم  و کرد    بازدید  کشور 

  گاندی  .شدمی  عمومی  زندگی  از   شهروندان  شدنناپدید  و   مدارس  داوطلبانۀ  تعطیلی  کارگران،  اعتصابات  شامل  کههای اجتماعی  فعالیت 

 آمیز غیرخشونت  ایتوده  قیام  یک  به  تواندمی  آنها  خشم  موج  که   گذاردمی  تأثیر   هاهندی  تمامی  بر   چنان عمیقاً   قوانیناین    که تشخیص داده بود

 .شود هدایت

گور   رابیندرانات  به  شدآماده می  قیام  برای  که  ایدوره  در   او     و   شاعر   ،3تا
ّ
 حمایت  درخواست  او   از   و   نوشت  اینامه  هندی   سرشناس  گرای یمل

گور  پاسخ، در  .کرد  :نوشت آمیز به گاندیهشدار  یادداشتی تا

  که  خطری .کرد استفاده آن نیز در خدمت و  حقیقت علیه را  آن توان نیست؛ می اخالقی لزوما   خود خودی به که ستنیرویی  منفی مقاومت

  وسوسه  به  تبدیل  دیگر   داشته باشد، چرا که از آن زمان   وجود  آن نیروها   موفقیت  احتمال  که  شودمی  تر قوی  زمانی   است،  نهفته  نیروها   تمام  در 

 [46.]شوندای برانگیخته میلحظه هایانگیزه  با  که مردانی برای نه و  است قهرمانان برای ایمبارزه د...چنیننشومی

گور   هشدار   دلیل  این  به  ویژه  به  ،خبر موفقیت آن در تمامی هند پیچید  و   شد  آغاز   کشور   سراسر   در   1919  آوریل  6  در   هارتال  .بود  گویانهپیش  تا

 راج   کن  حکومت  و   بینداز   تفرقه  استراتژی  در مقابل  مقاومت  در   مهم  گامی  .ندبودهشد  حدمتّ   با یکدیگر   آن  رعایت  برای  مسلمانان  و   هندوها  که

یتانیا یل  8  در .  بر ی  دستگیری  خبر   انتشار   با   .کرد  دستگیر   را  گاندی   دولت  آور   در   احمدآباد  شهر   در   .گرفت  باال   کشور   سراسر   در   اعتراضات   و

پایی  به   معترضان  ،4گجرات   دولت   .کشیدند  آتش  به  را  دولتی  هایساختمان  از   تعدادی   و   کردند  غارت  را   آنها  هایخانه  کردند،  حمله  هاارو

. کردند  مجروح  را  نفر   صد  از   بیش  و   کشتند  را  نفر   هاده   نیروها  این  .کرد  گسیل  هاشورش  سرکوب  برای  را  نیروهایش  و   کرد  اعالم  نظامی  حکومت

گراها  گاندی گراها  است،  داده  رخ  که  خشونتی   گفت که »به جهت   او   -گرفت   روزه  حوادث  این  کّفاره  برای   و   کرد  لغو   را  ساتیا   خودمان  علیه  را  ساتیا

گاندی  47«].دهیممی  انجام عجوالنهوسیعچنین    مقیاس  در   قیامی  سازماندهی  که  رسید  نتیجه  این  به[  و  نابهنگام   جنبش   و   است  بوده  ، 

 شود.  درونیدر فرد  زندگی شیوۀ  عنوان به و  گسترش یابد بیش از پیش یپرهیزخشونت تا دبمان  منتظر  باید هنوز  هند استقالل

یدمن  نیلز   توسط  ۲۰۱۹  سال  در   ایمطالعه  .دنشومی  روبرو   نیز   متقابل  اعتراضات  با  ایفزاینده  طور   به  مدنی  مقاومت  کارزارهای  جدا از این  و 5و

یم  در   که   دهد می  نشان6رود   اسپن اقتدارگرارژ از طرفدار   در   اعتراض  یک  دولتی  ضد  اعتراض   هفت  هر   ازای   به  ، های   صورت   دولت  ی 

 
1 . Rowlatt Act, 
2 . hartal 
3 . Rabindranath Tagore 
4 . Gujarat 
5 . Nils Weidmann 
6 . Espen Rød 
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ی  زمان  از   ،حدهمتّ   ایاالت  در   اعتراضاتضد   و   اعتراضات  روند  با  توجهی  قابل   طور   به  ارقام  این[  48].گیردمی   .دارد مطابقت  ترامپ  آمدن  کار   رو

 سیاست  یا  او   از   حمایت  در   تظاهرات(  هفت  از   یک  یا)  درصد  15  حدود  و   ترامپ  علیه  اعتراضات  از   درصد  85  حدود  ،2019  تا  2017  سال  از 

 .ه استشد برگزار  هایش

ی   گاهانه استحساب  استراتژی  یک  ای موارددر پاره  اعتراضاتیا ضد  متقابل  اتاعتراضبرگزار جلب   برای   اقتدارگرایان   از سوی  که  شده و آ

 اغلب اعتراضاتضد و  اعتراضات است ممکن در مواردی هم .شودمی استفاده موجود وضعیت از  عمومی  حمایت نمایش و  حمایت مردمی

 که  شوند پیروز  توانندمی  زمانی مدنی، مقاومت کارزارهای مانند نیز درست اعتراضاتضد .بیفتند اتفاق ]و بدون دخالت دولت[ همسر  پشت

گرد  الزم  کنندگانشرکت  تعداد کنار آن  و   شوند  خود  مخالفان  آورند و موفق به ایجاد شکاف در را   خود   نفع  به  موجود  قدرت  ساختارهای  از   در 

گر خورند. نشوند، شکست می . زمانی که موفق به این امر کنند استفاده   کنند، اجتناب نتایجی چنین از  خواهندمی خواه ترّقی هایو گروه افراد ا

 .شوند گرایانهواپس یا ارتجاعی هایجنبش  این مانع از سازماندهی و بسیج باید

 کنند؟  مبارزه ظلم علیه مدنی  مقاومت   از  استفاده با تنها  ستمدیده مردم  باشیم داشته انتظار  که است منصفانه  آیا
  . گرچه»:نوشت1هریجان   روزنامه  در   گاندیخیر  انجام   دفاعبی  افراد  از   یا  خود  از   دفاع  برای  که  زمانی  اما  نیست،  مشروعمجاز و    ،خشونت  ا

 دیگری  شخص  هیچ   .کند  قضاوت  در این مورد  خودش  باید انسانی    هر .. .است  بزدالنه  تسلیم   از   بهتر   مراتب  به   و   شجاعانه   عملی  شود،می

  کنند می  تجویز   دیگران  که  هاییروش  بابخواهیم    کنندمی  مبارزه  ظلم  با  که  افرادی  از   نیست که  منصفانه  یقیناً [  49.«] ندارد  آنرا هم  حق  و   تواندنمی 

گر  یحّت ، دهند انجام را کار  این یانآنها  هایروش که  باور باشند این بر  ناظران سایر  ا  .داشت خواهد معکوس  نتیجۀ و  بوده بار ز

یلمت که همانطور   نوشته است، پوست سیاه فمینیست الفّع  ،2براون و

یم  باشند، ما   محروم  خود  رهایی  برای  منابع و امکاناتی  و   اعتماد  قابل  مّتحدانی  سرنوشت،  تعیین  از حق  پوستان سیاه  که   زمانی  تا   به  مجبور

یم  که  قدرتی   تنها   عنوان  به  -  شویم  متوّسل  کردننابود   برای  خود  قدرت   ما   خشونت  زمینه  این  در   .بیشتر   قدرت  آوردنبدست  برای  راه  تنها   و   دار

  در   را   کنند،]در واقع[ خودمی   منع  خشونت  از   را   دارند، ما   بیشتری  قدرت  ما   از   که  زمانی که سفیدپوستانی  و   .است  خود  از   دفاع  برای  همیشه

 [50.]کنند انتخاب  ما  برای را  ما  هایسالح  توانندکنند میمی تصّور  دهند، چرا کهمی  قرار  قابل دفاعغیر  موقعیتی

کشمکش با یکدیگر   تنش  در   اغلب  سیاسی  اثربخشی  و   انصاف  به  مربوط  مسائل  حال   این  با کثر   .هستند  و   با  مدنی  مقاومت  قانمحّق   ا

   گذاشتنکنار 
ّ
یکردی ندانم  مسئلۀ اخالق  به  نسبت  ،و راهبرد   استراتژی  بر   تمرکز   و   اخالقی  مسائل  یکل  گویندمی  دیگر   برخیکنند.  گرا اّتخاد میرو

حقیقت   اما  .کند  استفاده  باید  آن  با  مبارزه  برای  هاییروش  چه  از   شودمی  مواجه  ظلم  با  ی کهکس  که  کنندنمی  باره صادر حکمی در این  آنها  که

ن  در   .قرار دارند  و بیرون از جنبش  حاشیه  در   ناظران بیرونی  و پژوهشگران    این است که  و   بودنمؤثر   مورد  در   ممکن است  االنفّع   ها،جنبش  درو

  .با یکدیگر اختالف نظر داشته باشند  عمیقاً   ،دارد  را  استفاده  مورد  هایروش  تعیین   صالحیت  کسی  چه  اینکه  و   مدنی  مقاومت  بودنمناسب

ی  توانندمی  های مبارزاتیائتالف  که  را  هاییفعالیت   نوع  و   سردرگمی کرده  و دچار شکاف    را  هاجنبش  اغلب داغ  هایبحث   این   توافق   ها به آن  رو

 .ندکمی محدود برسند،

یتانیا گری در نظامیضد جنبش که،3یل راسد   کریس ،سیاسی الفّع پژوهشگر و  مثال برای  قرار  مطالعه مورد  بعد به اول جهانی  جنگ از  را بر

یاف  ،داد ی  شخصیدفاع  آمیز خشونت   اعمال  رد و انکار   از   که  کسانی  با  و معتقد  گیر سخت   طلبانصلح   که  ه استتدر ی    کنندمی  خوددار همکار

 
1 . Harijan 
2 . Wilmette Brown 
3 . Chris Rossdale 
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کتیک  چنین  که  کنند؛ استدالل آنها این بودنمی  یانبخش  هم  و   غیراخالقی  هم  هاییتا  هایی گزینه  چنین  که  کسانی  دیگر   طرف  از [  51].است   ز

افراد بیرونی و خارج    و   طلبان صلح  کهو مدعی هستند    -کنندنمی  تأیید  را   نشدهکنترل  یا  نامحدود  خشونت  لزوماً   ،دارندمی  نگه  باز   همچنان  را

  گیرد،دشمنان صورت می  سوی  از   شدیدتری که   بسیار   خشونت  با  مواجهه  در   باید   را  اقداماتی  چه  که   کنند  دیکته  دیگران   به   ندارند  حقاز گود  

 شکافی   خطوط  اغلب  این  مانند  هاییبحثاست.    خشونت  بر   آنها  انحصار   بر   مبتنی  این دشمنان  اقتدار   و   قدرت  که   زمانی  ویژه  به،  دهند  انجام

ی گروه  هاائتالف  کار   که   کنندمی  ایجاد   این  محل اختالف  . کندمی  دشوار   راپیگیر و مستمر    ای مبارزه  انداختن  راه  به   و   ها با یکدیگر برای همکار

 . باشد اینگونه باید است ممکن که زمان هر  که موافقند اکثریت؛ خیر  یا باشد آمیز غیرخشونت باید گرینظامی ضد مستقیم اقدام آیا که نیست

یارویی  هنگام  در   دیگر   یشخص  که  کند  دیکته  دارد  حق  کسی  چه  که  است  این  سر   بر   بلکه شکاف واقعی  بالقوه  و   قدرتمندتر   بسیار   دشمنی  با  رو

 مدنی   حقوق  ین مبارزاتنماد  شخصیت  موضع  کنندۀمنعکس  هانگرانی  و   هااستدالل  از   مجموعه  این  .بگیرد  باید  تصمیمی  چه  ،قانونبی 

 برای  اقدامی  چه  که  بگیرند  تصمیم  باید  چکمۀ ظلم و ستم قرار دارند، خود  زیر   ی کهافراد»:  گفت  1960  ۀده  در   که  است1یکر ب    ال ا    ایاالت مّتحده،

 [52]«.دهند انجام خود باید رهایی

بیرونی  که  کسانی از   فروتنی  باید  هستند  هاجنبش  ناظر  و  داده  خرج  جنبش  هایروش  بودنهموّج   مورد  در   قضاوت  به  استفادۀ    ها مورد 

ی کنند  بیل که همانطور اند. نگرفته قرار  د، نکنمی مبارزه  آن  با  هاجنبش که  یستم و   ظلم انواع معرض در  خود، ناظران   که  زمانی  ویژه به  -خوددار

 است   این ما  وظیفه.  کنند آزاد  را  خود  چگونه  بگوییم  مردم  به  که  نیست  این  ما  وظیفه:»  گفتمی  اغلب  آفریقایی  پان  طلبصلح  الفّع   ،2ساترلند 

[ که یم آنها گردن از  را خود دولت هایچکمه]به آنها کمک کنیم و  [53]«.بردار

ی  مهمترین   را  الزم  منابع  دهند،  نشان  خود را  همبستگی  اعتمادنحوی قابل   به  چگونه  بیاموزند  که  است  این  دهند  انجام  باید  ناظران  که  کار

ک  به  چرا بپرسیم   اینکه جای  به  .با استفاده از آنها آزادی خود را باز پس بگیرند  بتوانند   درگیر  افراد که کنند  ایجاد را   هاییفرصت  و   بگذارند   اشترا

 می   خشونتیبدون  هایروش  چه  از   که  بپرسیم   خود  از   ، بایدخیر   یا  است  عاقالنه   کار آنها  آیا  و   شوندمی  لمتوّس   خشونت  به  خواهعدالت  مردم

.کنیم  استفاده ظلم با مواجهه  در  این مردم از  حمایت برای توانیم

 
1 . Ella Baker 
2 . Bill Sutherland 



 

 

 کند می  کار  چگونه مدنی  مقاومت/  فصل دّوم

 ؟ بکنن چکار میتوننا با تو اون

ن  ی که دوست دار  هرکار

کشیرت کنن  برات پاپوش بدوزن، خرد و خا

 انگشتاتو بشکنن، مغزتو با برق جزغاله کنن

ی   اونقد دارو به خوردت بدن که نتونی قدم از قدم بردار

 حتی اسمتم یادت نیاد

ن تو ُهلفدونیاونا میتونن بچه  تو ازت بگیرن، دلداده تو بنداز

ی میتونن بکنن    اونا هر کار

 تو نمیتونی جلوشونو بگیری 

 حاال چطور میتونی جلوشونو بگیری؟

 تنها؟ تنها میتونی بجنگی 

 میتونی زیرش بزنی

 میتونی هر انتقامیو که میخای بگیری

 کنناما اونا مثه آب خوردن لهت می

 دو نفر میتونن همو آروم کنن 

 هوای همو داشته باشن، بهم قوت قلب بدن، 

، امید، سکس به هم عشق بدن،   ماساژ

 سه نفر با هم یه هیئت میشن 

 یه کمیته، برشی از مردم.

ی.   با چهار نفر میتونی بریج بازی کنی و یه سازمانو راه بنداز

 کنی  اجاره کامل خونۀ یک تونی می نفر  شیش با 

ی، و یه جشن گلریزون واسه جمع کردن اعانه برگزار کنی.  و تو آرامش کامل کیک سیب بخور

 تونن یه تظاهرات برگزار کنن دوازده نفر می

 صد نفر میتونن یه سالنو پر کنن.

 خودشونو راه بندازن.  خبرنامه و  داشته باشن همبستگی میتونن با هم نفر  هزار 
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 روزنامۀ اختصاصی یه و  قدرت نفر یعنی هزار  ده

 صد هزارتا یعنی یه رسانۀ دربست

 ده میلیون، یعنی یه کشور دربست 

 ی یکی ادامه پیدا میکنههمینجور یک

 کردن اهمیت قائل بشی شروعشم وقتیه که تو برای عمل

 هم انجامش بدی و اونا بازم بگن نهوقتی که پشِت سر 

 وقتی که شروع کنی بگی »ما«

»ما« کیه   و بدونی که منظورت از

 و هر روز یکی به این»ما« اضافه بشه.

 [ 1»روش ناپسند«] 1مارج پیرسی، 

 ما   گذشته،  سال  ده   در   تنها  واقع  در   .اند رسیده  یتموفقبه    آمیز خشونت  هایانقالب  از   بیش  خشونتبدون  هایانقالب  گذشته   قرن  طول   در 

ی  شاهد  وجود   با این  .ایمبوده  تایلند  و   تونس  بلغارستان،  ارمنستان،  لبنان،   سودان،  از جمله  عیمتنوّ   کشورهای   در   مردمی  انگیز شگفت  هایپیروز

یم  گذشته   دهۀ  در   .شودنمی   قموفّ هم    همیشه  خشونتبدون  مقاومت  های جنبش  روسیه   و   ونزوئال   ایران،  ترکیه،  بحرین،  در   اقتدارگرا  هایرژ

 [ چرا؟2تثبیت کردند.] هاآنبر  تری خود رابر و  کرده سرکوب بکشند، چالش  به را آنها کوشیدندمی که  را ایتوده

یگردانی  ای،توده  مشارکت  چرا  که  دهدمی   نشان  فصل   این ی  ،تمّرد و رو کتیکی  هاینوآور  کمک  مردم  به  سرکوب  برابر   در   پذیریانعطاف  و   تا

 از   برخی  به   من  ،مهم  این  انجام  برای   .برسند  یتموفقبه    و   کرده   غلبه مشکالت بسیار پیش رو    بر   مدنی  مقاومت  از   استفاده   با  تا  است  کرده

بررسی می  دهممی   پاسخ  خشونتبدون  هایجنبش   موفقیت  چگونگی  مورد  در   سؤاالت  ترینرایج کهو    آن  در   که  دارد  وجود  شرایطی  آیا  کنم 

  ها[ آن افسانه3باره را به اثبات برسانم.]در این  رایج  هایافسانه  برخینادرستی    کوشممی  عالوه بر این  باشد؟ غیرممکن  خشونتبدون  مقاومت

  در ها و  دموکراسی  در   تنها  مدنی  مقاومتکند؛ عمل کرده و ایجاد تحّول می   دشمن  اخالقی  موضع  تغییر   با  یمدن  مقاومت  ؛که ندموارد  این  شامل

کتیک  یک  از   استفاده؛  است  مدنی  مقاومت  از   مؤثرتر   آمیز خشونت  مقاومت  است،  مؤثر   متزلزل  یا   ضعیف  دشمنان  برابر    مانند -مدنی  مقاومت  تا

 .کنندمی  کار  خشونتبدون  مخالفان نفع  به همیشه دیجیتال یهایاورفّن  و  اجتماعی هایرسانه اینکه و ؛ کافیست تغییر  ایجاد برای -اعتراض

 کند؟می  کارآمد و اثربخش را مدنی  مقاومت  یکارزارها چیزی چه
؛ است  پذیر امکان  هایی معدودموقعیت  در   خشونت تنهابدون  مقاومت  که  است  این  پیرامون مبارزات مدنی   رایج  غلط  اترتصوّ   ی از یک

مستقیم و  نسبتاً  یمطالبات جنبش که زمانی، دهد شکست آنرا یا را بگیرد جنبش جلوی نتواند که باشد ناتوان یا ضعیف آنقدر  حریف که زمانی

  ریزی جهت و برنامه  سازماندهی  آمدن،گرد  باز   و   آزاد  سیاسی  نظام  یک  که  زمانی  یاداشته باشد،    ]و نه تغییرات رادیکال[اصالحات  برای  سرراست

 .کرده باشد  آسان مردم برای را تغییر 

کامًال   این  اما  هایخواستههم    آنهااند،  دو مؤثر بوده ، هر  قوی  و   ضعیف  مخالفان  علیه  مدنی  مقاومت  هایکارزار  .هستند  اشتباه  تصّورات 

  که  اندرسانده  انجام  ای بهگیرانهدشوار و سخت   سیاسی  چنان فضاهای  در   را  مهم  ایناند و  به کرسی نشانده  را   خود  رادیکال  هم  و   طلبانهاصالح

 [4].ه استبود غیرممکن تقریباً  آنهادر  مخالفت آشکار  نمایش

 
1. Marge Piercy  ترانه سرا و فعال اجتماعی پیشرو اهل آمریکا ،  .م-نویسنده، شاعر
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 سوابق  به  کهزمانی  .آن  اخالقی  و اعتبار   عدالت  به  تا  دارد  بستگی  آن  سیاسی  قدرت  به  بیشتر   خشونتبدون  انقالب  یک  اثربخشی  واقع  در 

نگاهی   آنها  بهترتیب    به  بیایید  .شوندمی  پدیدار   آنها  شکست  یا  موفقیت  توضیح  در   کلیدی  عامل  چهار   کنیم،می  نگاه  هاییجنبش   چنین

یم  .بیانداز

 جامعه  اقشار  همۀ  از  ای،توده  مشارکت
یک    کنندگانشرکت  تعداد  هرچه  .ستمردمی  مشارکت  دامنۀ  و   مقیاس  مدنی،  مقاومت  کارزارهای  موفقیت  در   ثر عوامل مؤ  ترینیکی از مهم 

  ، کندمی  مختل  را  جامعه  موجود  وضعیت  جدی   نحوی  به  ایتوده  مشارکت[  5.]است  بیشتر   آن  موفقیت  احتمال باشد،  تر عمتنوّ   و   بیشتر   کمپین

یگردانی  ؛ منجر بهدسازمی  غیرممکن  را  دولتی  سرکوب  ادامه یم،    حامیان  و   نهادها  سوی  از   تمّرد و رو [  6،]شودمی  امنیتی  نیروهای  ،غالباً   جمله  از رژ

یپیش  هایگزینه  و  ی در مقیاس بزرگ  گرفتننادیده  .کندمی  محدود  را  صاحبان قدرت  رو  ی حتّ اساسًا غیرممکن است.    سیاسی  نظر   از   کارزار

ی  مشغول  که  طلبی بزندصلح   مردم  از   جمع کثیری  دست به سرکوب  نامحدودبرای مدتی    که  است  دشوار   نیز   دشمنان  ترینرحم برای بی   همکار

یم  با  همراهی  از   تا  ندیکدیگر  با یکردهای   و   هاروش  کارزارها،  این  که   زمانی  ویژه  به  -جامعه را مختل کنند  روزمرۀ  زندگی  و امتناع کنند    رژ ی متفاوت  رو

 [7].دن کنمی را اّتخاد

که در گذاشت  تأثیر   سودان   2019- 2018  انقالب   بر   چگونه  گسترده  مشارکت  ببینیم  بیایید  و   ماهرانهبه نحوی    ایتوده   یجنبش  آن  ، انقالبی 

ی  با  قانهخالّ  پیشتر    البشیر   دولت  .کرد  مقابله  ،را در قبضۀ خود داشت  قدرت  سالسی  که  البشیر عمر   جمهور رئیس   وحشی و بیرحم،  دیکتاتور

 خشونت  با  را  2013  و   2011  هایسال  در این کشور    در   ینپیش  خشونتبدون  هایقیام  و   بود  شده  کشینسل مرتکب  1دارفور   در   2000  دهۀ  اوایل  در 

قیام کرده   نان  قیمت  برابری  سه  افزایش  علیه  خودجوش  طور   به  که  را  معترض  هاده  البشیر   امنیتی  نیروهای  ،2018  دسامبر   در   .بود  کرده  سرکوب

  البشیر   گیری  کناره  خواستار مردم    و   یافت  گسترش  کشور   سراسر   در   اعتراضات  ها،خشونت  این  به  پاسخ  در   .بودند به ضرب گلوله به قتل رساندند

کسی،  رانندگان  چای،  فروشندگان  کارگران،  دانشجویان،ند.  شد  شامل  که  ائتالفی   طریق  از   متخصصان  دیگر   و   وکال   پزشکان،  دولت،  کارمندان  تا

تی نام انجمن  قدرتمند  تشکیال  مبارزۀ   برای  ریزیبرنامه  به  شروع  انجمن متخّصصان  .شدند  حدمّت   یکدیگر   با  ،شدمی2سودان  متخّصصان  با 

یم  مدتطوالنی  رژ ی  در   را  هاسودانی  و   کرد  با  ویژه  البشیر   بر   فشار   حفظ  برای  و   داد  آموزش  مدنی  مقاومت  کنش  و   تئور   طریق  از را    ایراهبرد 

 .کرد تعیین اعتصاب و  کار  فتوقّ  با همراه گسترده تظاهرات

 دستور   اجرای   از   و   اندپیوسته  تظاهرکنندگان جمع    به   پلیس  امنیتی  نیروهای  از   برخیاینکه    بر   مبنی  ی منتشر شدهایگزارش  آوریل،   ماه  در 

ی  خود زده بودند،  سازماندهی  دست به  شانروستاهای  و   شهرها  در   که  االنیفّع   شلیک به  و   آتش   در   نفر   هزار   صدها  زمان  آن   تا  .ندکرد  خوددار

ی  از سوی  جنبش  اّدعا که  این  برای اثبات  البشیر   هایتالش  .شدمی  سودانمختلف    اقشار   از   مردمی  شامل  که   بودند  الفّع   جنبش  این  - هادارفور

ی  همه  ما»شعار   با  است،  شده  سازماندهی  -ای و محرومحاشیه  یگروه  هایتالش  « مردم مواجه شد؛ اعتراضی نیرومند علیه!هستیم  دارفور

 .بودند شده رانده حاشیه به پیشتر  که جمعیتی کردنقربانی  و  جنبش وحدت بردن بین از   برای البشیر 

  کودتا،   یک  طی  این کشور   ارتش  افسران  از   تعدادی  2019  آوریل  11در ،  سودان  شهرهای  سایر   و   خارطوم  در   گستردۀ مردمی  مشارکت  بحبوحۀ  در 

  رهبران   از   و   ماندند  هاخیابان  در   ی همچنانسودان  هزار   صدها  وجود  با این  .کردند  تأسیس3انتقالی   نظامی  شورای  یک  و   کردند  برکنار   را  البشیر 

کرده  غیرنظامیان  به  را  قدرت  تا  خواستند  کودتا گذار  گذار   و   وا رسیدن    تا  .کنند  آغاز   را  دموکراتیک  روند  نظامی  ژوئن،فرا   سرکوب از    شورای 

 
1 . Darfur 
2 . Sudanese Professionals Association (SPA) 
3 . transitional military council (TMC 
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یم مقّر فرماندهی اطراف در  ی کهنتحّص  به امنیتی نیروهای. بود شده ناامید مردمی اعتراضات   کردند حمله برگزار شده بود خارطوم در  نظامی رژ

یدادی که  و   قرار دادند  تجاوز مورد    کشتند،  را  نفر   صدها  و   می  شناخته 1خارطوم   کشتار   عنوان  به  اکنون   اعضای بدن آنها را مثله مثله کردند؛ رو

که    شود. با اینحال انجمن متخصصان   کارزار مستمر و فزایندۀ   مورد  در   مخالفان  به  بغلتد و   به ورطۀ اغتشاش و آشفتگی  جنبشاجازه نداد 

 اعتصاب   یک   به  خیابانی  اعتراضات  از   اعتراض خود را   روش  خواست  سودان  مردم  از   و   داد  هشدار   شورای نظامی  از سوی  خشونت  و   ارعاب

،  محل  مدارس،  ها،مغازه  به  ه بوداز تمامی شهروندان خواسته شد   آن در  که  دهند  تغییر   روزهسه  عمومی نرفته   خود  دولتی ادارات  و   ها کارخانه  کار

ی  به سرعت توانست  و   شد  برگزار   ژوئن  11  تا  9  از   اعتصاب  این  .مانندب  خانه   در   و   و   منضبط  ایشیوه  به   مردم  قدرت  اعمال  در   را  جنبش  نیرو

 ، و همزمانداشت نگه امان در  دولتی خشونت از  تا حدودی را مردم و  کرد  خالی نیز  را هاخیابان اتاعتصاب اینبگذارد.   نمایش به آفریناخالل

  را   انتقال  روند  در   مردمی  مشارکت  و   بیشتر   غیرنظامی  نظارت  برای  انجمن متخّصصان  مطالبات  تا  دکر  حفظ همچنان  را  شورای نظامی  بر   فشار 

 دستگیر   خارطوم  عامقتل  عامالن  شد،  گرفته  سر   از   انجمن متخّصصان  با  گفتگوها.  شد  تسلیم  شورای نظامی در نهایت   ژوئن،  12  در   .کند  برآورده

کمه  و  ی  هایماه  در   و   شدند  محا گرچه  .گرفت  صورت  اتیتوافق  جدید  اساسی  قانونیک    آتی بر رو ی سودان همچنانپیش  مسیر   ا  ناهموار   رو

 دهدمی  نشان  سودان  مورد  .است  و االبته دور از انتظار   تیک دموکرا  گذرای  مسیر   در   کشور این    نویسم،  می  این مطالب را  من  که  همزمان  اما  است،

 .شودمی منتج یمردم حقیقی قدرت به مردمی گستردۀ مشارکت چگونه که

یم  حامیان وفاداری  تغییر   رژ
کهبگونه  کندمی   عمل  پایین و بدنۀ جامعه  و تههییج قدرت از   برانگیختن  با  مدنی  مقاومت کار   اساساً   بتواند  مردمی  مدنی  جامعۀ  ای  در 

ی  کرده  ایجاد  اختالل  هستند،  قدرت  صاحبان  هایسیاست  و   هابرنامه  اجرای  و   تحمیل  مسئول  که  کسانی  ما  این  .ندک  آنها را جلب   یا همکار

ی  تغییر   برای  جنبش  یک  توانایی:  دهدمی  سوق  کلیدی  مهم و   عامل  میندوّ   به  را که  وفادار فّعالیت    دشمن  حمایتی  هایستون  در   عناصری 

 .کنندمی

ی  که  کارزارهایی است  مستلزم  این هدف  به  دستیابی   دانشجویان،   جوانان،  زنان،:  کنند  حمایت  آن  از   مختلف  هایو گروه   جوامع  از   بسیار

کسی، رانندگان  صان،متخّص   سالمندان،  چینش و   هرچه  .غیره  و   دولت کارمندان مذهبی،   هایشخصیت  کوچک، مشاغل  صاحبان  و   ار تّج   تا

شان  عمتنوّ   نفوذ  هایحوزه  با  جامعه  هایتمامی طیف  نمایندۀ  جنبش  که دارد  وجود  بیشتری  احتمال  باشد، و وسیعتر    تر گسترده  حامیان  گسترۀ

 .دارند قرار  دشمن یحمایت هایستون در  که ستافرادی  به دسترسی برای بیشتر  هایراه به معنای اینکه  -باشد

ی  توانایی  کنندمی   سح  که  افرادی  حتی  .بگیریم  کمدست  را  موجود  وضعیت  بر مردم    اجتماعی  قدرتر  چشمگی  تأثیر نباید    بر   تأثیرگذار

 هایو کنش   رفتار   تواندمی  آنها  طریق  از   کهبرخوردار است    روابطی  حداقلاز    فردی  هر   .هستند  اجتماعی  قدرت  دارایبواقع    ندارند  را  سیاسی  نظام

  ییدتأ  کسب  به  تمایل  .ددار  هاانسان  رفتار   بر   قدرتمندی  تاثیرات  اجتماعی  ییدتأ  عدم  یا  ییدتأ  اینکه  و   .کند  تقویت  یا  بکشد  چالش  به  را  دیگران

نیز   یحّت   تواندمی  همسایگان  و   همساالن   دوستان،  خانواده،   اعضای   با   دوستانه  روابط  یا را   ] یم]سرکوبگر رژ یک    که   کند  متقاعد  کارگزاران 

گذشته  توانندنمی  که باشند  هر   در   مردم  .دهند  ادامه  سیستم  از   حمایت  به  همانند   نگرش   و   اجتماعی  محیط   بر توانند  می  سطح اجتماعی 

یم  کلیدی  هایبخش   از   برخی   کارمندان  چه  ، هستند  هاطّراح استراتژی  که  هاییژنرال  چه  مقدم،  خط  در   پیاده  سربازان   چه  .گذارندب  تأثیر   رژ

 .مشغول به کار هستند برق شبکۀ در  که افرادی چه ها و دیپلمات مانند دولتی

 
1 . Khartoum Massacre 
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نیز   دادنیرأ  مانند  دیگر   قانونی  هایگزینه  مردم  که  زمانی  یحّت   امر   این ندارند  پیش  سیاسی  مشارکت  برای  را   آنجلینا.  است  صادقرو 

برده  از   ،1گریمکه لغو  یحامیان   زنان   اینکه  از   پیش  و 2جنوب   مسیحی  زنان  از   درخواستی  نام  با  1836  در   خود  جزوۀ  در   را  نکته  این  ،دار

 . کرد  بیان باشند، داشته یرأ حق حدهمّت  ایاالت  در  سفیدپوست

یبرده   که  شوم؟ قوانینیمی  متوّسل  زنان  به  موضوع  این  در   چرا   که  باشید  پرسش  طرح این  آمادۀ   شما   شاید بخشند،  می  تداوم  را   دار

ی  قدرت  هیچ  .کنیمما وضع نمی  گر   .نیست  ما   اختیار   در   قانونگذار ی  بخواهیم هم هیچ  حّتی ا  نظام   سرنگونی  برای  توانیمنمی  کار

ید،  شما   که  دانممی   دارم؛  یدهیم. اما من برای اینها پاسخ  انجام  و   خواهران  مادران،  و   همسران  شما   اما   قدرت وضع قوانین را ندار
گر   و   .دهندمی  انجام  را  کار   این  که  هستید  آنهایی  دختران ی  هیچ  توانیدنمی  که  کنیدمی  تصور   واقعا    ا یبرده  سرنگونی  برای  کار   دار

کیدها در متن اصلی( اشتباه در  سخت دهید، انجام  هستید. )تآ

گر  قرن  در   که  داشت  اذعان   گریمکه  منصفه   هیئت  عضوی از   دهند،ب  یرأ   توانندنمی   حدهمّت   ایاالت  جنوب  در   سفیدپوست  زنان  چهنوزدهم ا

  که   ای شوندروزمره  تحقیرهای  و   هاعدالتیبی  از   برخی  مانع  که  دارند  را  قدرت  این  هم  هنوز ،  باشند  داشته  سیاسی  مناصب  یا  باشنددادگاه  

یبرده  بودنی اخالق  خود  فرزندان  و   دوستان  بستگان،  شوهران،  با   صحبت  هنگامتوانند  هستند و می   رو روبه  هاآن  باهای سیاه  برده  چالش  به  را  دار

گر  که بود  باور  این بر  گریمکه .بکشند باشند،   خود  زناشویی پرداختند به فکر بهبود زندگیمی  قوانین  به وضع  جنوب در  که پوستیسفید مردان ا

کرد. )البته  امتیازات  برخی  دادن  به  شروع  ،زمان  گذشت  و   پوستزنان سفید  فشار   در صورت وجود  دعوت   جنوب  سفیدپوست  زنان  خواهند 

یبرده  برابر   در   ایگسترده  و   پایدار   مدنی  مقاومت  هیچ  و   نکردند  قبول   را  گریمکه  جنگ  از   پیش  -مردان  یا  زنان  -جنوب  سفیدپوستان  میان  در   دار

  (.شکل نگرفت  داخلی

یم    کلیدی  های  چهره  شوندمی   موفق  هاجنبش   که  زمانی آن  و رژ  از   بیشتر شان  موفقیت  احتمال  ،بکشانند  خود  سوی  به  را  حامیان 

بود  هاییجنبش  ی نمی  که  خواهد  کار به چنین  ی  این  تغییر   و زنند.  دست   آنها  یاتاخالق  به  لتوّس   یا  دشمنان  یقلب  ترّحم  مستلزم  هاوفادار

ی  یا  اقتصادی   کلیدی  نخبگان  پول  کیفمحتویات    به  زدن   ضرر   از طریق  اغلب. بلکه این مهم  نیست ی  منافع  تهدید  ، کشور   تجار   یا   تجار

یم  داخل  در   قدرتمند  دشمنان  راندنحاشیه  به   صرفاً   یا  امنیتی  یا  نظامی   مهم  مقامات  ایحرفه  که اتفاق می  رژ   افتد و دلیل آن نیز این است 

یم طلباصالح نخبگان  .گذارندمی کنار خود را  محسوس مناصب باالّتفاق و  کرده را حس سیاسی بادهای در  تغییر  احساس رژ

 کردنمتقاعد  قومی،  تقسیمات  دارای  یا  قویًا نژادپرست  جوامع  در   مثال  عنوان  به  .داراست  را  خود  و خصایص خاص  هاویژگی  کمپین  هر   البته

ی[ 8] .باشد غیرممکن احتماال  -هستند ممتاز  نژادی یا قومی گروه  یک ۀنمایند معموال  که  -امنیتی نیروهای یم از  بسیار   یا افراد  استخدام با هارژ

 نگه   مصون  دیگران  و   ارتش  پلیس،  تمّرد و کناره گیری  خطر   از   را  خود  که  هستند  این  دنبال  به  ،داخلی خود  امنیت  مینتأ  برای  خارجی  مزدوران

کستان   پلیس  آل خلیفه،  سلطنت  علیه  2011سال  ای توده  جنبش  سرکوب  برای   بحرین  مثال،  عنوان  به  .دارند کشور   را  سعودی  عربستان  و   پا به 

یمخود آورد. در موارد دیگر   یم  که  زمانی  مانند،  کنندمی  استفاده  سوء  جامعه  در   موجود  قومی  یا  نژادی  هایشکاف  از   هارژ  آفریقای  آپارتاید  رژ

های جنبش  صورتی کهوجود در  با این  .رد کمی  استفاده  خود  امنیتی  نیروهای  به عنوان  جنوبی  آفریقای  سفیدپوستان  از   به شکلی افراطی  جنوبی

ی  و  اقتصادی نخبگان مانند کلیدی هایگروه سایر بر  را کافی  هایهزینه بتوانند مردم قدرت ی   تحمیل کنند،تجار قادر خواهند بود که وفادار

گروه کنند.  این  تضعیف  را    از   خودحمایت    نهایتدر   سفیدپوست  مشاغل  صاحبان  آپارتاید،  دوران  جنوبی  آفریقای  در   مثال  عنوان  بهها 

 
1 . Angelina Grimke 
2 . Appeal to Christian Women of the South 
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کره  برای  را  جنوبی  آفریقای  دولت  و -را نشان دادند  آپارتاید   به  بخشیدنپایان یقا  ملی  کنگرۀ  با   مذا و این تنها پس از   -ندداد  قرار   فشار   تحت   آفر

ت و نواحی سیاه  این رخ داد
ّ

یم  را  آنها  کاالهای  نشینپوستکه محال  صرف  جنوبی   آفریقای  اقتصاد  از   المللیبین   هایشرکت  ند،ه بودکرد  تحر

یم  پایین  از   فشار   این  .نده بودکرد  اعمال  آپارتاید  دولت  علیه  را  هاییتحریم   المللیبین  هایسازمان  و   نده بودکرد  نظر    خواسته  به  که  کرد  مجبور   را  رژ

  .دهد تن مخالفان های

کتیکهای متنّوع، نه فقط تظاهرات   استفاده از تا
کتیک  که   هاییجنبش   یا   ات اعتراض  مانند  روش  یک   به  اندازه  از   بیش  که  هاییجنبش  به  نسبتدهند،  به تناوب تغییر میخود را    هایتا

کتیک  ایجاد  برای  خود  عظیم  انسانی  سرمایۀ   از   که   ی آمیزغیرخشونت   کارزارهای  .دارند  بیشتری  موفقیت  احتمال   ، کنندمی  تکیه  تظاهرات   هایتا

خود  حفظ  در   کنند،می  استفاده  غیرمنتظره  و   جدید کتیکی  نظر   از   و   بینیپیشقابل  که  هاییجنبش  از   بهتر   شتاب  کد  تا عمل    را هستند 

 را  هافشار دیگر   انواعکرده و همزمان    شینینعقب  هاخیابان  از این توانایی را دارند که    ،هستند   و گسترده  بزرگ  هاجنبش   بویژه زمانیکه  .کنندمی

 .آورند وارد به دشمن

یخی مثال به بیایید ی 1940 سال در  .کندمی کار  چگونه مکانیسم این ببینیم تا کنیم نگاه دیگری تار  دولت  یک و  کردند حمله نروژ  به هاناز

یدکون  توسط  که  را  نشاندهدست یه  در   .بر سر کار آوردند  شدمی  اداره1کوئیسلینگ   و  مدارس   درسی  برنامۀ  تا  کرد  تالش  کویسلینگ  دولت  1942  فور

ی  کنندۀمنعکس  که دهد  تغییر  ایگونه به را نروژ  ی تبلیغات و  ایدئولوژ   به و  باشد ناز
ّ
ی مدارس مانمعل   انجمن به  داد  دستور  نروژ

ّ
ی مانمعل   ناز

   از   - ٪  83  از   بیش  -نفر   هزار ده  از   بیش[  9].بپیوندند
ّ
یس  به  یا  دست به اعتصاب زدند  کردند،  امتناع  ی از انجام این کار نروژ   مانمعل  زیرزمینی   تدر

ی آوردند یم مهمهای]بالقوه[ ستون ی از یک شد باعث امر   این .ماندگار شدند خانه در   نیز  کودک هزار  هاده  مدارس، شدنبسته با .رو  والدین  -رژ

ادامه   شوند،  همراه  انمعلّم   جنبش  با  -ایمدرسه  کودکان  در  ی  لغو   خواستار   هایینامه  نوشتن  با   والدین  از   نفر   هزار   صدها  و   سیاست  فور

   تن از هزار  کویسلینگ  گشتاپوی  پاسخ  در   .پیشن بازگردد  وضعیت  به  کشور   شدند تا   کویسلینگ
ّ
کرد و به زندان انداخت    را  ان ممعل  و دستگیر 

   ، با اینحالکرد  منتشر ش  دستورات  اجرای  و   معلمان  سایر   ترساندن  برای  رادر زندان    آنها  با  غیرانسانی  رفتار   اخبار 
ّ
 عوض  در   .نشدند  تسلیم  مانمعل

برای همبستگی  جامعه   اعضای اقدامی خودجوش     های خانواده  از   حمایت  و   در 
ّ
ی جمع  به  زندانی،   و   اعتصابی  مانمعل مالی   آور کمکهای 

ی  کار   اردوگاه  به  را  معلم  پانصد  به   نزدیک  کویسلینگ  1942  آوریل  در   .مردمی پرداختند ،  شمال  در   اجبار زمانیکه   .فرستاد  شمال  قطب  نزدیک   نروژ

ی ی  کشاورزان  که  پی برد   و به    و   خوانده  آواز   کردند، می  حرکت  شمال  سمت  به   قطار   در   که   یزندانیان  برای  تاشدند    جمع  قطار   ریل  امتداد  در  نروژ

  و خشونت   گریوحشی  که  رسید  نتیجه  این  به  کوئیسلینگ  1942  نوامبر   در   .نشدند  تسلیم  باز هم   انمعلّم .  شدو دلسرد    ناامید  بدهند،  غذا  آنها

کار بزند  همزمان هم  تواندنمی  که   کرد  استدالل  اما  کند،  تشدید  تواندمی  را  خود   حفظ   را   نروژ   مردم  میان  در   خود  شروعیتهم م  و   دست به این 

ی  برای  خود  هایتالش  نهایتاو در   .بود  وابسته  قدرت  در  ماندن  برای  آنها  رضایت  به   که  کند یناز   برای   ی مشابههاتالش  و   نروژ   درسی  برنامۀ  ساز

ی کنترل تثبیت  . گذاشت کنار  را نروژ  فرهنگی و  عمومی  نهادهای بر  هاناز

ی  و -  مورد  این  تواندمی   اجتماعی  وسیع  پایگاه  یک  جانب  از   مردمی  حمایت  در کنار   اعتصاب،  چگونه  که  دهدمی  نشان  -دیگر   موارد  بسیار

 
ّ
یم طتسل  و  آب و   غذا ذخیرۀ  اعتصاب، هایصندوق ایجاد با توانندمی  چگونه هاجنبش که دهدمی نشان همچنین .کند را تهدید قدرت بر  رژ

یعدم  چنین  برای  ،اجتماعی  کاییخوداتّ   دیگر   انواع  در انجام  تمرین یکرد   این  دنتوانمی  اینها  تمامی  .شوند  آماده  بزرگ  مقیاس  در   هاییهمکار  رو

یادی تعداد که خواهند بود ثرتر مؤ زمانی هاییتکنیک چنین. تداوم ببخشند را  .مشارکت داشته باشند در انجام آنها مردم از  ز

 
1 . Vidkun Quisling 
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 پذیری در مقابل سرکوبانضباط و انعطاف 
ی خود را افزایش دهند  که بتوانند رسندموفقیت می  به زمانی هاجنبش  چهارم اینکه  پذیری انعطاف ارتقای آن معنایکه  استقامت و پایدار

ی جنبشو تاب  از   تر مهم   .دزنمی  آنها  سرکوب  دست به  خشونت  با  دولت  که  زمانی  یحّت   است،ایتوده  مشارکت  و   و انضباط  نظم   حفظ  ،آور

را در هر وضعیتی و بدون  دهیسازمان  ها بابدجنبش  که  است  توجه به این امر   همه یم  توجه به اینکهخود   پرتاب   آنها  سوی  به  چیزی  چه  رژ

 که  هاییجنبش  .کنند  نشینیعقب  یا  دهند   نشان  العملعکس  نه   و به مثل کنند  مقابله  متقابل  خشونت  با  نه  -، همچنان حفظ کنندکندمی

برایهایبرنامه؛  دارند  مشخصی  سازمانی  ساختار   معموال شوند  میموّفق    هدف  این  به  دستیابیدر   رهبر  جانشین  ی   صورت  در ی 

ی دارند و در کنار آن    شدنگذاشتهکنار   یا  شدنکشتهشدن،زندانی ی  یهایطرحو را نیز در نظر   سرکوب  تشدید  هنگام  در   واکنش  برای  اضطرار

در برنامۀ این   نیز   آتش  معرض  در   گرفتنقرار   هنگام  در   یحّت   انبوه،  تعداد  در   افراد،  از   وسیعی  طیف   داشتننگه  درگیر   این[ عالوه بر 10اند.]گرفته

کهجنبش  چرا   ، دارد  وجود  یاد  احتمال  به  عمتنوّ   بسیار   جنبش  یک  سرکوب  ها  خود  علیه  معکوس  اینتیجه  ز .  داشت  خواهد  دشمن 

یک به  کردن از تبعات خالیشانه
ّ
ط جامعه بوده  که  غیرنظامیانی  شل

ّ
یم  اجتماعی  محافل  به  حتی  یا   گروه غالب و مسل   برای  هستند،   نزدیک  رژ

یم  نیروهای   گذشته،  این  از [  11.]شوندنمی   تلقی  جامعه  کل  یندۀنما  کهی  کوچکتر  یهاجمعیت   ، تا(نیست  غیرممکن  هرچند)  دشوارتر است  هارژ

بر   ارتش  و   پلیس مبنی  خود  مافوق  دستور  با  ندرت  آنها  است  ممکن  که  افرادی  علیه  خشونت  از   استفاده  به  میان   عموها،پسر   فرزندان،  در 

  های مانور  همچنین  و - 1معکوس  نتیجه  زنی یاواپس   پتانسیل  همین  دلیل  به  .آیندکنار می  دنباش  مراجع مذهبی آنها  یا  حسابداران،کشیشان

 هایکمپین  از   تریق موفّ   بسیار   عملکرد  توانندمی   خشونتبدون  هایکمپین  –متفّرق  و   تمرکز م  هایروش   بین  خشونتبدون  هایکارزار   ماهرانۀ

یم  که  زمانی  یحّت ،  باشند  داشته  آمیز خشونت   ، 2019  تا  1900  سال  از   واقع  در   .کشدمی  را  هاآن  و   کرده  حمله  خشونتبدون  معترضان  به  االنهفّع   رژ

کثری ک  خشونتبدون  هایکمپین  که حالی  در   ،اندبه موفقّیت رسیده  موارد  درصد  45در   اندهبود  مواجه  آمیز خشونت  سرکوب  با  هبا اهداف حدا

 .بودند قموفّ  موارد درصد 22 در  تنها آمیز خشونت  هایکمپین

ی،  تغییر   بزرگ،  مقیاس  در   مشارکت  -عامل  چهار   این  از   یک  هر  ی  وفادار کتیکی  نوآور  که  زمانی  -سرکوب  با  مواجهه  در   پذیریانعطاف  و   تا

ید  ظاهر امر را  فریب  .آیندبه اجرا در می  تر راحت  باشد،  شده آماده   طوالنی  ای مبارزه  برای  و   شده سازماندهی  خوبی  به  جنبش  یک   وقتی   که  نخور

ی یم  از   بسیار  پیش   اغلب  منضبط  و   یافتهسازمان  کارزارهای  .پاشندمی  فرو   سریع  چقدر   شوند، می  روبرو   آمیز غیرخشونت  ایتوده  قیام  یک  با  هارژ

یزیبرنامه  زمان صرف  هاسال  یا  هاماه  ایتوده  بسیج  از   سرنگونی   به  که  -اوتپور   جنبش  با  مرتبط  صرب  االنفّع   مثال،  برایکنند.  می  سازماندهی  و   ر

یچ  اسلوبودان یآماده  آموزش، ریزی،برنامه  صرف  آنها  هایتالش   ٪95کنند که  عنوان می   اغلب  -  کرد  کمک  2000  سال  در   میلوشوو  پیگیری  و   ساز

یع  ؛ از جملهشدمی  ایاقدامات پیش از بسیج توده  مشارکت   ،اقدامات  این  تفسیر در    نظراتمقاالت و ارائۀ    نوشتن  ،یک اقدام  از   فیلم   و   عکس   توز

  در   که  دانشجویی  االنفّع   ،ترتیبهمین   به  .گردیدمی  اقدامات  خود  صرف  آنها  هایتالش  درصد  5فقط [  12].مشابه   موارد   و   عضوگیری نیروها  در 

ی  علیه  هایینتحّص   در   حدهمّت   ایاالت  مدنی  حقوق  جنبش  طول  اغلب   داشتند،  شرکت  تنسی  نشویل،   در   عمومی  امکاناتها و  مکان  جداساز

یآماده ریزی،برنامه برای هاکالس  شروع از  پیش ،صبح روز  هر   [13].آمدندمی هم گرد هاتدوین استراتژی و  ساز

 
1.backfiring    کارآمد موتور خودرو یا سایر خودروهای احتراق داخلی است، اما در معنای سیاسی آن    ۀبه معنای خروج صدای بلند در نتیجدر اصطالح عملکرد نا

کنش خشم یدادی عمومیوا کنش خشم آلود خود    شدهآلود همگانی و عظیم به رو )در اینجا سرکوب دولتی( است که از سوی شهروندان ناعادالنه تلقی شده و در نتیجه وا

 م -شوندی میفاق تلّق عنوان مسئول این اتّ  کنند بهرا متوجه کسانی می
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  زمان،  به  نیاز   آنها  .هستند  البداههو فی  خودجوش   ندرت  به  قموفّ خشونت  بدون  هایکارزار  که  است  این  دندهمی  نشان  روایتها  این  آنچه

که البته این   -انجامدمی  به طول  ماه  شانزده  حدود  موفقو    آمیز غیرخشونت   ایتوده  بسیج  ،میانگین  طور   به  واقعدر   .دارند  ریزیبرنامه   و   تالش

 خاطر   به   اماپردازند.  می  استراتژی  تدوین  و   آموزش  ریزی،برنامه  به  جمعی  عمل  ورود به فاز   از   پیش  هاجنبش   آن  در   که  شودنمی  مراحلی  شامل

متوسط  از   تر کوتاه  هیتوّج   قابل  طور   به  زمان   این  که   باشید   داشته    طول به    سال  پنج  از   بیش  که   است  قموفّ   آمیز خشونت  کارزارهای  زمان 

 .انجامندمی

یم  حامی  هایگروه  به  باید  و   باشند،  پایدار   و   مبتکرانه  باید  باشند،  گسترده  باید  هاکمپین   مدنی  مقاومت   بخش بودنثمر   برای  دهند   نشان  رژ

ی وحدت، اندازه، .است خودشان  به نفع بلندمدت موضع، در  تغییر و اینکه  -اندکرده تغییر  غیرقابل بازگشتی نحو  به سیاسی بادهای که  نوآور

کتیکی خالقانۀ یگردانی و تمّرد، طریق از  فشار  اهرم و  تا فه رو
ّ
  .رسانندبه موفقّیت می  را خشونتبدون مقاومت هایکمپین که هستند هاییمول

یادی  چگونه طرفداران خشونتو بدون مدنی مقاومت کارزارهای  کنند؟ می  جذب را به خود ز
گالس   که   گرددواقعیت به چیزی برمی  این ند؟نکمی  جذب  اقشار مختلف جامعه به خود از  را  مردم  ایتوده  هایجنبش  این  چگونه  حال  دا

یادی  تعداد  آن  در   که فرآیندی[  14].نامدمی 2«شناختی  »رهایی  را  آن  شناسجامعه1آدام   مک   که  رسندبه این نتیجه می   جمعی  شکل  به  مردم  از   ز

ی  بزرگی  عدالتیبی   خواهند می  که  را  تغییری  تا  کنند  جمعی  یهدف  درگیر   خود را  باید  و   کنند  اقدام  وضعیت  تغییر   برای  باید  که،  است  داده  رو

تحّمل این   به  حاضر   کردنخطر   جای  به  یا  بودند  غافل   عدالتیبی  از   که  برگردند  زمانی  به  توانندنمی دیگر    اینکه  و ،  کنند   ایجاد  ،شاهدش باشند

آغاز می  شناختی  رهایی  زمانی  هاجنبش  که  کندمی  استدالل  آداممک  اما   .است  بزرگ  جهش  یک   این  بله،  . بودند  هاعدالتیبی    که   کنندرا 

یداد  وقوع برخی   که  هنگامیباشند،    آهنگهمساز و هم   اقشار مختلف جامعه  با  که  کنند  تنظیم  ایگونه  به  را  خود  عاهایاّد   سیاسی   هایرو

کافی  به  جنبش  یک  که  زمانی  و باشد،    جمعی  اقدام  کنندۀتسهیل  و   انگیزه مقابل در   ی راپایدار   چالش  بتواند  تا  باشد  شدهسازماندهی  اندازۀ 

 .کنممی بررسی بیشتری تدقّ  با عناصر  این از  یک هر  ادامه در  من[ 15].دشمن بوجود بیاورد

ق مدنی کارزارهای مقاومت 
ّ
 شوند؟می   آغاز  چگونه موف

و    داشتخوار   و   عدالتیبی  .دنشومی  آغاز   یشمار بی   دالیل  به  مدنی  مقاومت  هایکمپین ی هم  بر   زمان  طول  در   کرامت افرادمنزلت   رو

ی  این  برابر   در   مقاومت  برای  مردم  و   -شودمی  انباشته   آغاز   که البته مشخص کردن نقطۀ  -شوندمی   جمع  یکدیگر   دور   مختلف  طرق  به  هابدرفتار

 .دنکنمی  مقاومت تعمیم  برابر  در  ایتوده هایبسیج این قبیل   وقوعدالیل  ؛ ستیدشوار آن کار  

این    3اولفلدر   جی  و   من  شد،  منتشر   ۲۰۱۷  سال  در   که  ایمطالعه  در   .بردارند  تالش  از دست    محققان  که  نشده  باعث  امر   این  وجودبا 

یابی  را  انقالب  و   اتاعتراض  پیرامون  شناختیجامعه  برجستۀ  هاینظریه کید  جمعی  هاینارضایتی  بر   هانظریه  این  از   برخی   .کردیم  ارز ،  دارند  تأ

یم  گذار   یا  ضعف  هایدوره  در   سیاسی  هایفرصت   گشایش  نحوۀ  بر   دیگر   برخی دیگر کنندمی  تمرکز   رژ برخی  یجی   فرآیندهای  به  ،    تدر

یلیبرال گهان  که   دارند   توجه  ساز  نگاه  موضوع  این  به  نیز   دیگر   برخی،  شودمی  منجر   قموفّ   ای توده  جنبش  یک  به  بر شّدت آن افزوده شده و   نا

آزاد  ارتباطات،  یعنی-خیر   یا  اندداشته  خود  دسترس  در   مناسبی  منابع  ایتوده  هایجنبش  آیا  که  کنندمی زمان  با  جوان   های شبکه  و   افراد 

 
1 . Douglas McAdam 
2 . cognitive liberation 
3 . Jay Ulfelder 
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 نظریات   از   یک  هر   آیا   که  بدانیم  خواستیممی  ما[  16.]ببرند  بهره  ها این شبکه  تجرببات  و   عضویت  از   توانندب  هااین جنبش  که   در دسترس  سازمانی

 .شوندآغاز می چگونه مدنی مقاومت کارزارهای  که دنکن بینیپیش یا داده  توضیح درستی به توانندمی

ی  این  از   یک  هیچ   شگفتی  کمال  در   کجااز    کشورها  در   آمیز   غیرخشونت  هایقیام  که   ند کردنمی   بینیپیش  دقیق  طور   به   متعارف  هایتئور

.] 1955  سال از  اند؛ دست کمنشأت گرفته  .هستند عمتنوّ  خیلی آنها[ 17به این سو

یاد  تجمعّی اول اینکه    .هستند  مرتبط  خشونتبدون  مقاومت  هایقیام  آغاز   با  کلیدی  عامل  چند  حالاین  با   یک کشور این احتمال را که   ز

ی   بسیار ،  روسیه   و   حدهمتّ   ایاالت  هند،  چین،  مانند  بزرگی  کشورهای  که  دلیل  این  به  صرفاً کند.  ور شود، بیشتر میشعله  نمعّی   یسال  در   کارزار

یدادهای  انواع  که  احتمال  این  و پرجمعّیت هستند،  بزرگ  تا   پانزده  افراد  یا  ،1«جوانان  »تورمدیگر   عامل  .است  بیشتر   کنند  تجربه  را  سیاسی  رو

و   االنفّع   چرا که  است،  مهم  عاملی  این[  18].دهندمی  تشکیل  را  کشور   جمعیت  از   اینامتناسب و عمده  بخش  ست کهایساله  چهار و بیست

  وقت  که  است  دلیل  این  به  حدی  تا  بزنند و این  مقاومت  و   اعتراض  به  به این دارند که دست  تمایل  عمدتاً –دانشجویان   ویژه  به  -جوان  مبارزان

  مدارس  مانند  یمتمرکز   هایمکان  در   اغلب  نیز   و   .دارند  دادندست  برای از   کمتر   و   آوردن دستبه  برای  بیشتری  چیزهایو همچنین    دارند   کافی

یافتهو دانشگاه تمرکز  که 19اند.]ها  کثر   [ در صورتی  کشور   ا و موبایل دسترسی  جمعیت یک  تلفن   هایکارزار   آغاز   احتمال  باشند،  داشته   به 

ی این در صورتی که  شود، عالوه بر بیشتر می  مدنی  مقاومت یا   تعداداین امکان که    ،کنند   زندگی  شهرها  در   یک کشور   تجمعّی   از   بسیار   از   دیز

 تواندمی  در کشور نیز   بزرگ  تولیدی  بخش  یک  [ وجود20شود.]می  تر آسانجمع شوند،    یکدیگر دور    بسیج  و   هماهنگی  بحث،  برای  بتوانند  مردم

که دست  مردم  از   بزرگی  هایگروه  این امکان را در اختیار   و   کند  کمک  جنبش مقاومت  زنیچانه   قدرت  به که قرار دهد  کار بکشند؛ عاملی   از 

ی یک کشور  اقتصاد برای  مذهبی، نهادهاییافته،سازمان ایحرفه یا کارگری هایانجمن  مانند -اجتماعی هایسازمان[ وجود 21.]است ضرور

 [22].دباش  اهمیت داشته  و پایدار  بادوام سیاسی قدرتکسب  جهت مخالفان کمک به  در  ویژه به تواندمی نیز  -هادانشگاه و  مدارس یا

 ترغیب  پرخطر  جمعی  اقدامات به را افراد چیزی چه اما .کندمی  فراهم  بزرگ یمقیاس در را  مقاومت جنبش بسیج فرصت   عوامل این تمامی

ح بوده و   حریف  که  زمانی ویژهبه  ،کندمی
ّ
 مدتکوتاه  هایکمحرّ   به  بیایید  باشد؟  های خودسالح  از  استفاده  به  مایل  است  ممکن  تا دندان مسل

یمنگاه  مدتبلند  هایانگیزه  و   لزوماً   و   است  دشوار   هاآن  بینیپیش،  هستند  فردبهمنحصر   جنبشی  هر   برای  مدتکوتاه  هایکمحرّ   .ی بینداز

ید   سیدی  در   فروش،  میوه  بوعزیزی  محمد  ،2010  دسامبر   در مثال    عنوان  به  .نیست  آسان   وقوع  زمان  در شان  تشخیص  تونس،  یکی از شهرهای،2بوز

که  کشید  آتش  به  را   خود  ایخشمگینانه  ناامیدی  با    پلیس، به این دلیل 
ّ
 رشوه  درخواستو از او    دادقرار می  اذیت  و   آزار   مورد  را  او   مدام  یمحل

ی  .دادنمی  ترتیب اثری  او   هایشکایت  به  هم  فرماندار   حالعین  در   کرد و می  مصادرهرا    شاجناس  یا  ،داشت   او   اعتراض  که  باورند  این  بر   بسیار

ی  با اینحال .شد  منتهی  عربی  بهار   به  نهایتدر   و   افروخترا بر   2010  دسامبر   در   تونس  در   کرامت  انقالب  آتش   با هدف   آن  از   پیش  نیز   دیگر  بسیار

ی  و   سیاسی  نافرمانی ی  تونس  در   ناامیدی  از رو   چرا   که  دانند می  اندکی  هعّد   .نداشتنگذ  از خود به جا   ثیری تأ  هیچ  و   [23]بودند   کرده   خودسوز

ی نافرمانیاقدام   این  ور کرد.در تونس شعله را انقالبآتش  بوعزیزی استیصال و   از رو

کشور   اقتصادی  بحران  بحبوحۀ  در   و   سودان  در   2018  دسامبر   در   یمشابه  طور   به  یارانه   سوخت  یا  غذا  به  دیگر   که  کرد  اعالم  دولت  ،این 

یل  در   اینکه  تا  ماندند   آنجا  در   و   آمدند  ها خیابان  به  تظاهرات   برای  سودان  مردم  .دهداختصاص نمی یم  2019  آور ،   عمر   رژ  جمهور رئیس  البشیر

در تنگنای اقتصادی شدیدی به سر   که  لبنان  در   پاواتساز کاربران    مالیات  به همین ترتیب پیشنهاد اخذ  .کردند  سرنگون را  این کشور  مستبد

  نهایت در  که  زدند  اعتصاب  و  تظاهرات ،اعتراض  به دست لبنانی هزار  صدها آن طیو  شد  کشور در این   ۲۰۱۹ اکتبر  انقالب وقوع باعث بردمی

 
1 . youth bulge 
2 . Sidi Bouzid 
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کشور   وزیر   نخست  استعفای  به  منجر  جرقه کمحرّ   تعمیم  یا   بینیپیش  .شد  این  و  مّدت[  کوتاه  شکل های] به  جنبش  یک  آغاز  های 

 .است غیرممکن ایکنندهناامید

ی ت ]بلند مدت[  ترینرایج  اقتصادی  و ناامیدی  سرخوردگی  که  کنندمی  ر تصوّ   مردم  از   بسیار
ّ
  من   و   اولفلدر   اما  .ست  ایتوده  های  قیام  عل

،  با  که  -اقتصادی  مشکالت  که  شدیم  همتوّج  گهانی  افت  مانند  اقتصادی  هایشوک  یا  م،تورّ   نابرابری،  فقر توانند  نمی   -شودمی  سنجیده  تولید  نا

دلیل اصلی چه بوده   پس  .کنند  بینیپیش  2013  و   1955  هایسال   بین  کم، دسترا  ایتوده   مدنی  مقاومت  کارزارهای  وقوع  مندنحوی نظام  به

،  حقوق  آشکار   نقض  و   اقتدارگرایی  مانندسیاسی    ؟جرایماست   خودسرانۀ   هایقتل   یا  سیاسی،  حبس  شتم،و ضرب  شکنجه،  مانند  بشر

یافتیم  ما  واقع  در [  24].نداهبود  اصلی  دالیل  دولت،  یا  پلیس  توسط  شدهانجام نسبت به سال    کشور   یکی  بشر  حقوق  عملکرد  تضعیف  که   در

کشور   مدنی  مقاومت  به  منجر   پیش ،  شدن یک   تر سرکوبگر   با  دیگر   عبارت  به  یا   .شودمی  قاطعانه در آن   یخیزش  کشور آن    اینکه  احتمال  کشور

 .شودمی بیشتر  کند تجربه را آمیز  غیرخشونت

کت   شهروندان  که  شودمی   باعث  عوضدر   امر   این  که  کنیدنمی   فکر   آیا  شود؟می   خشونت مردمبدون قیام باعث  سرکوب  افزایش  چرااما    سا

یافت  ه بودکرد  مصاحبه  عربی  بهار   هایقیام  در   درگیر   فعاالن  با  سیاسی که  علوم  دانشمند  1پرلمن،  وندیبمانند و دم نزنند؟    هایحالت  که  در

،  با  همراه  خشم  مانند   -قوی  بسیار   جمعی  عاطفی  سوق   مقاومت  سمت  به  جهش  و   ترس  بر   غلبه  به   را  مردم  دنتوانمی  -امید  و   شادی   غرور

 یک  قتل  یا  ترور   مانند  ، شده است  برای مردم محرز   گسترده  نحوی  به   که  باشد  هاییعدالتیبی  به  واکنش  تواندمی  جمعی  خشم  این[  25].دهد

 جورج  قتل  به  واکنش  در   کشور   سراسر   در   ایگسترده  اعتراضات  ،2020  مه  ماه   در   حدهمّت   ایاالت  در توسط پلیس.    گناهبی   شخصی  یا  محترم  فرد

   سیاهپوست  مرد  یک  فلوید،
ّ
  تصویب   از   ناشی  تواند  می  جمعی  خشم  احساس  این  .شد  آغاز   سوتامینه  مینیاپولیس  در   پلیس  توسط  حغیرمسل

کمه  برای  سیاسی  زندانیان  دادمی  اجازه  که  کنگهنگ  در مجرمین    2استرداد   الیحۀ  مانند  باشد،  مردمی نیز غیر   یا  ناعادالنه  قانون  یک  و   محا

کنان  که  ، چرابرانگیخت  را  ایگستردهعمومی و    خشم  این الیحه  .شوند  داده  تحویل  چین  اصلی  سرزمین  به  مجازات   دموکراتیک  پیشتر   قلمرو   سا

گهان  کنکهنگ بود  نا   که   باشد  احساس  این  از   ناشی  تواندمی  امید  چیست؟  امید  و   .شوند  چین  تر خشن  قضایی  سیستم  مشمول  ممکن 

ی با شهروندان ی توانندمی یکدیگر  و همراهی همکار  .داده و قدمی در راستای رفع آن بردارند انجام عدالتیبی مورد در  کار

  مقاومت  جای به  را خشونتکنش بدون چرا دارند، را سیاسی  بسیج انگیزۀ و  فرصت  مردم  وقتی
ّ
 کنند؟ می  انتخاب  حانهمسل

زمینه   از   یکی این  در  مؤثر  یخ  عوامل   های روش  سایر   و   اعتراضات  درگیر   اخیراً   که   افرادی   .است  کشور   یک  در   اخیر   اعتراضات  تار

گاه  هاآن  از   یا  بوده  آمیز غیرخشونت  یکردها  این  با  به احتمال فراوان  ،ی دارندآ   برای   ایمشترک و شیوه   زبانی  عنوانبه  آنهااز    توانندبوده و می   آشنا  رو

  کرد،  ظهور   2020انتخابات  از   پیش  که  خواهیدموکراسی  جنبش   حدهمّت   ایاالت  در [  26].کنند  استفادهدیگری    خشونتبدون  کارزار   انداختنراهب

 اسلحه،  کنترل  زنان،  حقوق  مهاجران،  حقوق  پوستان،سیاه  زندگی  برای  پیشتر   هایسالدر    که  بودتشکیل شده  هاییگروه  گستردۀ  ائتالف  از 

یست  عدالت های فعالیت  کردنهماهنگ  برای  سازمانی  ظرفیت  ائتالف. این  بودند  شده  بسیجهمگانی    یرأحق   و   اقتصادی  عدالت  محیطی،ز

ک  به  ،اطالع رسانی یاشترا ی  هایواکنش   تقویت  و   بسیج  و   منابع  گذار معکوس   یا  آرا،  بندیجدول  در   تداخل  دهندگان، رأی  و اذیت  آزار   به  فور

 .را دارا بود تأیید ایالتی نتایج انتخابات کردن روند
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رود:    تواندمی  آمیز غیرخشونت  اقدامات  با  آشنایی فراتر  نیز  کشور   خشونتبدون  یقیام  کهی  کشور   به  جغرافیاییی  نزدیکاز مرزهای یک 

 است   دلیل   همین   به [  27].کنند  قیام  نیز   آنها  که  باشد  رسیده  آن  زمان  شاید  که  بیاندازد  فکر   این  به  راکشور همسایه    مردم  تواندمی  است  داشته

پای  رنگی  هایانقالب  مانند  د،ندهمی  رخ  ایمنطقه  یامواج  در   مردم  قدرت  هایجنبش  که  شاهد آنیم  اغلب  که  بهار   های قیام   یا  شرقی  ارو

 .]28[نامدمی2«چندبخشی مقطعی یا هایانقالب»سیاسی، علوم دانشمند ،1بیسینگر  مارک که چیزی -عربی

کنار آن دانستن اینکه    .کندبیشتر می   را  مدنی  مقاومت  هایکمپین   کلیدی احتمال وقوع  عامل  چند  رسدمی   نظر   به  مجموع  در   کدام در 

وقوع    عوامل به  نیست  شوندنمی   هاییکمپین  چنینمنجر  فایده  از  خالی  عوامل29].نیز  این   سطح   ،کشور   یک  فقر   یا  ثروت  سطح  شامل  [ 

   هایدرگیری  ؛شهروندان  تحصیالت 
ّ
ی  نوع  زبانی؛  یا  قومی  پراکندگی  ؛در کشور   اخیر   حانۀمسل   ؛ (سلطنتی  یا  حزبیتک  شخصی،  نظامی،)دیکتاتور

 این عوامل  رسد  می  نظر   به  اما  .باشد  خاص  یکشور   شهروندان در   قیام  دالیل  از   بخشی  است  ممکن  عوامل  اینباشد.  می  تورم  یا  اقتصادی  رشد  و 

 [30].ندارند خیر  یا بود خواهد  ی معّینسال در  ایتوده مدنی مقاومت خیزش شاهد خاص یکشور   آیا کهاین با مندینظام رابطۀ هیچ

گرچه  واقع  در  امری   در هر سال بخصوص  مردمی  هایخیزش  است،  یافته  افزایش  چشمگیری  طور   به  زمان  طول  در   ایتوده  هایجنبش  وقوع  ا

یخ  ۀده   ترینالفّع   در   .است  غیرمعمول . نداهکرد   تجربه  را   بدون خشونت  انقالب  یک   کشور   هشت  و شصتدست کم    –2019تا2010  –مکتوب  تار

 .است جهان  کشورهای سوم یک حدود رقم این

 دارد؟  وجود  مؤثر  مدنی  مقاومت  کارزارهای برای فرمولی آیا
 قابل  الگوهای  با این وجود  .خود را دارد  فرد  بهمنحصر   های مردمیو قیام  شهروندان  کشور   هر   .ندارد  وجود  شمولیجهان  فرمول  ظاهرًا هیچ

،موفق هایکمپین در   که توجهی نیز وجود دارند  .رسندمی نظر  به مستمر و پرتکرار  یت آمیز

 جمعیت  درصد  10موّفق شده  اینکه  از   پس  جنبشی  هیچ[  31].است  نیاز   مورد  هادولت   تغییر   برای  آستانۀ جمعیتی مشخصی  اینکه  اول

کثر .  است  خوردهن  شکست  کند،   درگیر   خود اقدامات    اوج   در   نه و اال فّع نحوی    به  را  کشور  کشور به ٪  3.5  بسیج  از   پس  هاجنبش  ا شهروندان 

 .بیشتر در این باره توضیح خواهیم داددر ادامه . اندموفقیت رسیده

آنرا از می  که  کنندمی   فشار   ایجاد  هاییروش   به  هاجنبش   رسدمی   نظر   به  اینکه  دوم  .داد  توضیح  نیوتنی  فیزیک  از   ایاستعاره  طریق  توان 

ی ترتیب  ،هاپایگاه  ایجاد  ، آمدهپیش  سیاسی  هایفرصت  از   استفاده   با  هاجنبش  از   برخی کتیک  گذار  مخالف،  هایائتالف  کردنسد  و   هاتا

به چاپ 3طبیعت رفتار انسان  مجلۀ در  2019سال در  ای کهمطالعه در  .کنند حفظ و  کرده ایجاد را شتاب خود پویایی و   زمان طول در  توانندمی

یتا  رسید، ی مشخص   دولت  یک  سقوط  بینیپیش  در   جنبش  یک  پویایی  که  شدیم  متوجه  من  و   سیاسی  علوم  ،دانشمند 4بلژیوسو   مارگر در روز

است مؤثر  گشتاور   تکانه  نیوتنی،  فیزیک   در [  32].بسیار   افراد  تعداد  یا   اندازه  به  جرم  ،هاجنبش  در   .است  سرعت  ضربدر   جرم  با  برابر   یا 

جنبش[سرعت  به  نیز   سرعت.  شودمی  مربوط  کنندهشرکت  های داده  از   ما  .شودمی  مربوط  دشمن  برابر   در   مقاومت  سرعت  یا  ]اقدامات 

یدادهای یقا  در   اعتراضی  رو  که   کردیم  نگاه  ابتدا  .کنیم  ایجاد  سرعت و   جرم  هایمؤلفه   برای  را  هاییشاخص  تا  کردیم  استفاده  2014 تا  1990  از   آفر

  تعداد  در   را  مقدار   آن  سپس  .کردیم  استفاده  جرم  معیار   عنوان   به  آن   از   و زنند  می  دست به اعتراض  کشور یک    در   معین  یروز   در   مردم  از   تعداد  چه
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یدادهای که آنرا  هفتۀ  در   اعتراضی  رو (=    سرعت×    جرم)  ساده  متریک  این  . کردیم  ضرب  داده بودیم  قرار   سرعت  معیار   پیش،   تواندمی  گشتاور

یابی و سنجش در   سعی که باشد هاییدر اختیار جنبش  قدرتمند یابزار   .دارند خود پیشرفت ارز

ی ،اینکه سوم ی کلیدی یهایچالش  پژوهشگران از  بسیار  ها این جنبش  آنها، بر  غلبه صورت در  که اندکرده شناسایی هاجنبش  را پیش رو

ی  تغییر   ، بزرگ  مقیاس  در   و   عمتنوّ   مشارکت: کردم  ذکر   باال   در   را آنها  از   مورد  چهار من    .رسندمی   موفقیت  به  عموماً   که  هاییبخش  یا  هاگروه  وفادار

یم  به  قبًال  ی   ، بودند  د متعّه   رژ کتیکی؛  نوآور انعطاف  و   تا و    پیتر   مثال،برای  .  اندکرده  هتهیّ   را   خود  هایفهرست  نیز   دیگرانپذیری.  استقامت 

کرمن    که  دهدمی  ارائه   سنجه یا معیار را  شش   که  کردند  منتشر را    3« استبداد  به   بخشیدن  پایان   برای  »فهرستی  2014  سال  در 2مریمن  هاردی  و 1آ

یابی  را  خود  قدرت  و   پیشرفت  با استفاده از آنها  توانندمی  هاجنبش  باشد. می   یا روند  گرایش  سه  و   ظرفیت  سه   شامل  [ این موارد33].کنند  ارز

ی  کار   آنها   ها،ظرفیت  برای  .کنندمی  پیشنهاد  را  بدون خشونت  انضباط  و   نظم(  3)و   عملیاتی  ریزیبرنامه(  2)  مردم،  کردن حدمّت   توانایی( 1)بر رو

  معکوس یا واپس زنی   نتیجۀ  و   سرکوب  تأثیر   کاهش(  2)  مدنی،  مقاومت  در   شهروندان  مشارکت  افزایش(  1)که  کنندمی  پیشنهاد  روندها نیز   برای

 رصد شود.  جنبش اندشمندر   گیریتمّرد و کناره افزایش( 3)و 

 کنند؟می  شرکت مدنی  مقاومت هایکمپین  در  کسانی چه
گیر   ماهیتواقع    در .  قشری  هر   از   آدمی،  جور   همه قبیل  موفقیت  اصلی  دلیل  مدنی  مقاومت  شمولو همه  فرا  کنش   .است  مبارزات  این 

ی  که  ستعدالتیبی   با  مقابله  برای  روشی  خشونتبدون  و   قیدبی   تمایل   یا  خانواده  و   خانه  از   مدتطوالنی   بودن  دور   ،باال   بدنی  آمادگی  به  نیاز

 ها،تاقلّی   زنان،  ،آمیز غیرخشونت  هایکمپین  که   دارد  وجود  بیشتر   احتمالاین    بنابراین  .ندارد  مخالفان  علیه  خشونت  از   استفاده  برای  شرط

 و   ایحاشیه  هایگروه  خردسال،  کودکان  والدین  پرهیزی،خشونت   به  اخالقی  دتعّه   دارای  افراد  ت،معلولّی   دارای  افراد  سالمندان،  کودکان،

   مبارزۀ  برای  لزوماً   که  را  دیگرانی
ّ
رانمی  داوطلب  حانهمسل کند.]  شوند  تعداد    غالباً   آمیز غیرخشونت  هایجنبش   نتیجه  در [  34به خود جذب 

   مبارزات  به  نسبت  را   بیشتری  نفرات
ّ
می  حانهمسل جای  خود  میانگین،   آمیز غیرخشونت  هایانقالب  ،2019  تا  1900  سال  از دهند.  در   به طور 

مشارکت   میانگین  از   بزرگتر   برابر   چهار   رقم  ایناند.  همراه داشته  به  خود  هایفعالیت  اوج  در  را  یک کشور   جمعیت  از   درصد  1.6  نۀفعاال   مشارکت

  هایشورش در 
ّ
 .بوده است درصد0.4 تنها  که است حانهمسل

یّ   از   نیز   دارد  جریان هاآن  در   داخلی  جنگ  که  کشورهایی  در   حتی   خشونتبدون  مقاومت  در   مثال  برای  .است  برخوردار   مردمی  مشارکت  تمز

کوا   آلینا  و 4بارتکوفسکی   ماسیج  ،2015 سال  در   اوکراین  داخلی  جنگ  اوج کن  هایاوکراینی  میان  در   را  نظرسنجی5پولیا ی شرق  زدۀبخش جنگ  سا

  آیا  که  شد پرسیده  دهندگان پاسخ  از   .داد  خواهند واکنش نشان    اوکراین  به  روسیه   حمله  به   چگونه  آنهابا این مضمون که    دادند   انجام  این کشور 

کتیک در  ، ف توقّ  و  اعتصاب  مانند یخاص هایتا ی، عدم کار یمتقاعد برای تالش اعتراض، همکار ، نیروهای به توهین یا ساز   نمایش  اشغالگر

  این  از  یکی در  کمدست   مایلند که کردند گزارش٪ 70از  بیش .خیر  یا کرد خواهند شرکت خشونتی بدونهاروش  سایر  و  ملی توحّد  نمادین

   عملیات  در   حاضرند  که  گفتند  هااوکراینی  از   درصد  35  تنها  اما.  کنند  شرکت  اقدامات
ّ
 [35].خود  شهر   از   دفاع  برای  یحّت   کنند،  شرکت  حانهمسل

 است؟  چگونه  مدنی  مقاومت در  زنان  نقش
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  نیروهای   بین  را  خود  که  کرد  اشاره  هاییراهبه  به  توان می  [ برای مثال36].دارند  قرار   مدنی  مقاومت  هایجنبش  ممقّد   خط  در   غالباً   زنان

 جنبش  که  کوییری  سیاهپوست  زنان  ،قرار دادند]تا به مبارزان آسیبی وارد نشود[  برمه  و   فیلیپین  در   یخواهدموکراسی  جنبش  االنفّع   و   امنیتی

  کنند، می   نتحّص   سودان  اننظامی  مقّر   از   خارج  در   که  فروشانیچای،  کنند می   سازماندهی  حدهمّت   ایاالت  در   را   است  مهمان  سیاه  جان

ی  برابر   در   الجزایر   در   خود  هاینوه  از   نمایندگی  به  که  هاییمادربزرگ  ی که به نویساننمایشنامه  و   شاعران  کنند،می  مقاومت  این کشور   دیکتاتور

یوقایع   اقلیمی قرار دارند. جهانی  جنبش مقدم خّط  در  امروز انی که  جوان زنان و  ،پردازند می مصر  در  ژانویه 25 انقالب نگار

  تعداد   ، به بعد  دوم  جهانی  جنگ  زمان از   .است حیاتی  این مبارزات  تموفقّی   برای   مدنی  مقاومت  هایکمپین  در   زنان  مشارکت  اینبر   عالوه

 [37].اندبه موفقّیت رسیده در مبارزات خود  ،اندخود کنار گذاشته ممقّد  خط از   را زنان که مدنی مقاومت هایجنبش از  اندکی بسیار 

  این کنند.  محروم می  یک کشور   جمعیت  از   نیمی  کمدستخود را از    کنند،می  حذف  را  زنان   که  هاییجنبش  یکی از دالیل آن این است که

 .زندسازد، آسیب میمی را کمپین یک سیاسی قدرتکه  –ایتوده مشارکت -حیاتی ر متغّی  به عمل

 از   که کسانی گیری در میانتمّرد و کناره به ترغیب برای  بیشتری اجتماعی  هایشبکه از  جنبش که شودمی باعث زنان مشارکت اینکه مدوّ 

 یا   خرید  نحوۀ  و   مکان  مورد  در   اطالعاتی  اغلب  زنان  ،شانتیسّن   جنسیتی  هاینقش  دلیل  به[  38].کند  استفاده،  کنندمی   حمایت  مخالفان

 و   است  نیاز   مدتطوالنی  اعتصاب  یک  حفظ  برای  مختلف  جوامع  در   ، اینکه چه منابعیدارند  را  تولیدکنندگان  یا  محصوالت  برخی  بایکوت

بیان کرده    گریمکه  آنجلینا که  همانطور   این  بر   عالوه  .شوند یا خیر می  حاضر  در محل کار خود  هفته   روز   هر   آنها  نظامی  پسران  یا  شوهران  آیا   اینکه

 .دهد افزایش را جنبش یک سیاسی و فشار  اهرم چشمگیری طور   به تواندمی این امر   که هستند اجتماعی نفوذ و  قدرت دارای زنان ،بود

اینکه ی  برای  بیشتری  بسیار   ایهفرصت   هاجنبش  زنان   مشارکت  با   سوم  کتیکی  ای هنوآور می  تا  اختراع  به  یاییشیلی  زنان   .آورندبدست 

  شد،   استفاده  آلنده  سالوادور   دولت  در   غذایی  مواد  کمبود  به  اعتراض  برای  1971  سال  در   بار   اولین  که2تابه   و   قابلمه  اعتراض  یا1روالزو کاس  

که   شود،می  نامیده  نیز 4« کاسرول»زبانانگلیسی  کشورهای  از   برخی  در   یا3« صداو سر   »رگبار   فیلیپین  در   که  روش  این  .معروفند از این قرار است 

ی روز  ی مشخص از زمانو در  هماهنگ طور  به و   مانندمی( خطر  از  دور  معموال  نتیجه در  و ) خود های خانه در  یافراد  هایتابه و  هاقابلمه بر رو

  کند، می  فراهم  تن از افراد را  هزاران  برایشیوه از مقاومت در صورتی که در یک محیط شهری پیاده شود امکان مشارکت    این  .میکوبند  خود  خالی

گوش  کنندهکر   صدایی  نارضایتی   یک  از   نمادی  وضوح  به  و   ،کندمنتقل می  را  خشم  یحّت   یا  انزجار   از   قدرتمندی  حس  کند، می  تولید  خراشو 

کتیک  چنین  زنان  که  نباشد  آور ب تعّج   شاید  .یگرسنگ:  است  غیرسیاسی  و   عمومی  اغلب  زنان  تیسّن   جوامع  در کردند؛    ابداع  را  اعتراضی  تا

ی قبیل این  .کنندمی بیشتری راحتی احساس خود خانۀ داخل از   اعتراض   با و  گذرانندمی هاآشپزخانه در  هاساعت که  هستند کسانی  ها نوآور

کتیکی  امکانات  چگونه  زنان  که  دندهمی  نشان   معنای   به  بیشتر   افراد    مشارکت  که  دلیل  این  به  هم   -دهندمی  گسترش  را  جنبش  یک  تا

ایده  التتخّی   شدندرگیر   هایفرصت  زنان   خاص  اجتماعی  هایموقعیت  مثال،  این  مانند  که  دلیل  این  به  هم  و   است  بیشتر   هایو 

 .دهدمی انهقخالّ  و  معنادار  کنش  برای آنها به فردیمنحصربه 

 
1 . cacerolazo 
2 . pots-and-pans protest 
3 . noise barrage 

4 . casserole ک پزی سفالی یا شیشهدر لغت به معنای ظ یاد، معادل فارسی دیزیرف خورا  .م-ای با گودی نسبتا ز
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 جنبش  که  هایینارضایتی  غیرسیاسی  و   عمومی  ماهیت  القای  به  -مردان  از   مستقل  چه  و   مردان  کنار   در   چه  -زنان  مشارکتاین  بر   عالوه

 2مایو پالزا دو    مادران  عنوان  به  که- 1شدگانناپدید  مادران  آرژانتین،  پایتخت  آیرس،  نوسبوی  در   مثال  عنوان  به  .کندبیانگر آنهاست کمک می 

گیر   ادعاهای  این  -شوندمی   شناخته  نیز  کردند  هنگامی  را  عمومی و فرا مورد حمایت    راستیدست  نظامی  خونتای  علیه  را  اعتراضاتی  که  بیان 

که  حدهمّت   ایاالت یمی  رژ کردند؛  یم  با  مخالفت  به  نمظونی  از   نفر   هزاران  1983  تا  1976  سال  از   سازماندهی   جنگ  که  آنچه  جریان  در   را  رژ

  آن   خواستار   و   کردندتجّمع می   آیرس  نوسبوی  در   مایو   و د  پالزا   بزرگ  میدان در   پنجشنبه   هر   مادران  از   گروه  اینکرد.    ناپدید  شد،می  نامیده3کثیف 

اعتراضات خود را    دهه  چندین  برای  این ماداران  ،شان خود  سر به نیست شدن  خطر وجود    علیرغم  .هستند  کجا  فرزندانشان  بدانند  که  بودند

در    خود به عنوان یک مادر   قدرتمند  اخالقی  عاهایاّد   از   و   -کردندسر   بر   صلح  نماد  به عنوان  را  شانسفید  هایروسری  نهایتدر   و   ادامه دادند

 شهروندانی بود  شجاعانۀ بخش اقدامات و مبارزاتالهامآنها  هایتالش استفاده کردند.  عزیزانشان برای عدالت و  پاسخگویی جهت تقاضای

ی  علیه   تر گسترده  جنبش  در   که   همسران   مادران،   .شدند1983  سال  در   دموکراسی  به  آرژانتین   گذار   به  منجر   نهایتدر   کردند و   شرکت  دیکتاتور

ی از کشورهای دیگر جنگ  شرایط  در   خود  عزیزان  قتل  برای  عدالت   تحّقق  دنبال  به  خواهران  و  یا  و   سریالنکا  تا  گرفته  بوسنی  از   ،ی در بسیار  لیبر

گوستو   ژنرال  فرمان  تحت  شیلی  در   که  زنانی  .اندبوده ،   میدان  مادران  از   تقلید  با  ردند،کمی  زندگی  این کشور   راستی  دست  دیکتاتور   ،پینوشه   آ   مایو

یم  مخالفان  از   نفر   هزاران   کشتار   و   شکنجه  ربایی، آدم  به  اعتراض  برای  مشابهی  تکنیک  از   پارلمان  اصلی  میدان   به  زنان  .کردند  استفاده   رژ

حالیکه    سکوت،در   و   رفتندمی داشتند  عزیزان  از   هاییعکسدر  دست  در  را  خود  کوئکا  گمشدۀ  ال  همان  ،4به     رقص  یا 
ّ
شیلی   کشور   یمل

یمافراطی    خشونتو    عدالتیبی   ،قدرتمند  روش  اینپرداختند.  می ن  را  مردم  کهرا    رژ کمه  بدو  و   کردمی  نمادین،  رساندبه قتل می   ایهیچ محا

  جنبش   برای  را  قدرتمندی  فقرات  ستون  ،گرفتند  شکل  دوران   این  در   که  زنانی  اجتماعات  .نمودمی  برجسته   را  عدالت  برای  زنان  اخالقی  ادعاهای 

 کشور این   پرسیهمه  در   «نه»آراء     سازماندهی  به   این اجتماعات  نهایت نیز در .بوجود آوردند  ،کرد  ظهور   1980ۀده اواسط در   که   خواهیدموکراسی

یاستدورۀ    تمدید  برای  مردم  از   درخواست  با  پینوشه  ژنرال  آن  طی  که یر کردندبود  قدرت  بر سلطۀ خود    تجدید  دنبال  به  خود  جمهور کمک   ،. 

کهانتخابات  پس از   و   کردند  حمایتپرسی  همه  نتیجۀ  از   نیز   پینوشه  نظامی  افسران ی  ،شد   برگزار   1989  سال  در   ی  ی  و   و  قدرت   از اش  دیکتاتور

شدند  کنار  میان    .گذاشته  این  زنان[  قدرتمند  و   نمادین  اجراهایدر  کوئکا]توسط  ال  و   کرد  جلب  خود  به  را  المللیبین  جامعۀ  توجه  رقص 

  ، مایو   و د  پالزا  مادران  و   دیگر   هنرمندان  با  همراه   استینگ .شد6رقصند«با نام »آنها تنها می1987  سال   در 5استینگ  اعتراضی  ترانۀ  بخشالهام

 . ندکرد  اجرا برگزار کرده بود، 1988 سال در  آرژانتین ،همسایه کشور  در  المللبین عفو  که همبستگی کنسرت در  را قطعه این

ی  همواره  زنان کتیکی  هاینوآور کتیکی  ابزار   مجموعه  به   را  مهمی  های روش  و   اندداده  توسعه  را  ایقانهخالّ   و   جدید  تا وجودشان    امروزه  که  تا

کتیکبرخی    ایرلند  در 7زنان  سرزمین  اّتحادیه  نوزدهم  قرن  در   .اندکرده  اضافه  دانیممی  بدیهی  را ی  عدم  جدید  هایتا  تضمین  امید  به  را  همکار

کمیت  از   ایرلند  استقالل یتانیا  حا   محصوالت   کشت  مسئول  اغلب  ردند،کمی  زندگی  موروثی  فئودالی  شرایط  تحت  که  ایرلندی  زنان  .کرد  ایجاد  بر

 
1 . Mothers of the Disappeared 
2 . Mothers of the Plaza de Mayo 
3 . Dirty War 
4 . la cueca 

5. Sting    ک و بلوز و جاز اهل انگلیس و برندگوردن متیو سامن گرمی که به دلیل موضع  16ۀ  ر معروف به استینگ، خواننده را اقداماتش در مخالغت با  ها و  گیریجایزه 

ی  .ناخته شده استش نیز  اشقطعات سیاسیبرخی  ها و دیکتاتور
6 . They Dance Alone 
7 . Ladies Land League 
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ی ی   که  بودند  یزمین  صاحبان  به   بهااجاره  پرداخت  و   کشاورز  حقوق   ها آن  هایتالش  با این وجود،   .بودند  مقیمغیر   های انگلیسی  آنها   از   بسیار

این زنان   .کردمین  تضمین  را  اقتصادی  یا   اجتماعی  کتحرّ   برای  هاییفرصت  یا  خودسرانه،   یدو خلع  تخلیه  برابر   در   حفاظت  مانند   ، شانارضی

هدف نفوذ  کاهش  با  و  یتانیا  اقتصادی  سلطه  زمیناجاره  پرداخت  از   آن  در   که  انداختند  راهب  را  ایرلند،کمپینی  بر   بر   از   و   کرده  امتناع  بهای 

ینیز   محصول برداشت رسانی در کمک   در  ارضی وکیل یک ،1چارلز  بایکوت کاپیتان ها با نامکمپین این از  یکی 1880 سال در  .کردند  خوددار

خود  هدف  را2مایو   کانتی داد  اقدامات  قرار     دارانمغازه  همراه  بهزنان    سرزمین  اتحادیۀ   اعضای  .خود 
ّ
 آشپزها،   نانواها،  آهنگرها،  ی،محل

ی  او   به   خدمات  ارائه   از   دیگران  و   هاپستچی  خدمتکاران،   ،شورهالباس ی  و   کردند   خوددار  اصطالحاز آن پس    و   نموده   انگلستان  ترک  به   مجبور   را  و

یتانیا  پارلمان  در   ارضی  اصالحات  جامع   الیحۀ  در   بعد،  سال  یک  .یافت  گسترش  ایرلند  سراسر   در   تکنیک  این  .کردند  ابداع  را  «بایکوت»  با   بر

 هاییتضمین  و   منصفانه  اجارۀ  کمیسیون  جران،مستأ  و   مالکان  بین  مشترک  مالکیت  شرایطی چون  و   شد  موافقت  کنندگانبایکوت  هایخواسته

 .برقرار گردید و خلع ید کشاوران تخلیه برابر در 

کامًال   قدرت  ایجاد  به منظور   را  هاآن  و   کرده  استفاده  مردان  و   زنان  رفتار  نحوۀ  مورد  در   کارانهمحافظه  جنسیتی  انتظارات  از   زنان  اوقات  گاهی

ی  به  تونس،  در   2010  کرامت  انقالب  از   الهام  با  2011  سال  اوایل  در   مصری هزاران  مثال  برای  .ندکنمی  واژگون   مبارک  حسنی  جمهور   رئیس  دیکتاتور

  و  بیست3محفوظ  اسماء ،2011 ژانویۀ اواسط در  .کردند شرکت آن در  مصری ها میلیون و  منتهی شد ایتوده  قیام به نهایتدر  که کردند اعتراض

یدئویی  ، ساله  پنج   میدان   در  پیش  از   که   زنانی به  پیوستن باو    کنند  قیام  مبارک   علیه  تا  خواست  مصری   مردان  از   آن   در   و   کرد  منتشر   یوتیوب  در   و

 .بودند  آمده  هم  گرد  ژانویه  25گستردۀ    بسیج  انتظار   در   مصری  هزاران  که  جایی؛  دهند  نشان  را  خود  شجاعت  ،دست به تظاهرات زده بودند  تحریر 

یم علیه ها رایمصر مردانگیخصلت  کرد سعی کار  این با او   .شان[ تحریک کند]و نه زنان رژ

 استفاده  معترضان با رفتارشان نحوۀ مورد در  امنیتی نیروهای و  پلیس  شرمسار کردن برای خود جنسیتی هاینقش از  زنان ،یمشابه شیوۀ به

یستمحیط   جنبش  مثال  برای  .اندکرده  هایشانفعالیت   کردنمحدود  به  وادار   را  آنها   و   نموده شکل    کنیا  در 4سبز   کمربند  یفمینیست  و   یز به 

 
ّ

گروهن تحّص   ی از یک  در   .است  کرده  استفاده  امنیتی  نیروهای  با  مقابله  برای  یجنسیت  اجتماعی  تابوهای  از   ایقانه خال  به   اعتراض  در   های این 

یست محیط تخریب و  زداییجنگل   هایلباس بودند، تظاهرات ممقّد  خط  در  ی کهزنان .کرد معترضان شتم و   ضرب به شروع پلیس ،1992در  ز

ی   .آرام کردند  را اوضاع  از این طریق و   برهنه کردند  پلیس  نشاندنعقب  و   عمومی  کردنشرمسار   به منظور   را  خود  های سینه  ، درآورده  را  خود  وانگار

کتیک  این  که   داد   توضیح  ،2004  نوبل  صلح  جایزۀ   برندۀ  و   سبز  کمربند جنبش  رهبر   ،5ماآتای    که  گفت  . او است  قدرتمند   بسیار   کنیا  در   ویژه   به   تا

 .دهند نشان  پسرانشان   به  را  خود  برهنگی  تا  شدند  برهنه  آنهاگذار است.  تأثیر   مردان  بر   تیسّن   طور به  دانستندمی  که  شدند  لمتوّس   چیزی  به»زنان

نوعی  دیدنبرهنه نفرین  مادر  و  نیز   در [  39«].است  توهین  کشور   اقتدارگرایی  مخالف  زنان  اوگاندا  این  کتیک  از   در    استفاده  مشابهی  هایتا

گروه  شدند.می  برهنه  ،یهودی  مذهبی  فوق  مردان  کردن  قمتفرّ   برای  زنان  اسراییل،   در [  40] .اندکرده ی  ضد  ی و نیستفم  و  ن  دیکتاتور م  که   6ف  نیز 

ی  علیه  نمایشی  خیابانی  اعتراض  از   مهمی  شکل  عنوان  به  عمومی  برهنگی  از   معمول  طور   به  اصالتًا اوکراینی هستند،  .اندکرده  استفاده  مردساالر

 
1 . Captain Charles Boycott 

2 ounty MayoC.  کانتی(County)   ی واحد  شده و از نظر دادگستری و انتخاباتی و سیاکه کشور به آن تقسیمهایی انگلیس و ایرلند به هریک از بخش در سی و ادار

 .م-گرددد، اطالق مینشو مجزایی محسوب می
3 . Asmaa Mahfouz 
4 . Green Belt Movement 

5 )2011-1940( . Wangari Maathai  یست محیطی کنیایی و اولین زن آفریقایی  .م-جایزه صلح نوبل  ۀبرندفعال سیاسی، اجتماعی، ز
6 . FEMEN 
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 کنند؟ به رویگردانی یا تمّرد ترغیب را رژیم یک حامیان توانندمی   چگونه مدنی مقاومت هایجنبش 
یم  اصلی یک  و حامیان   وفاداران  که  زمانی یگردانی یا  » فرآیند رااین    قانمحّق   بردارند،  دست  قدرت  ساختار   از   و پشتیبانی  حمایت  از   رژ رو

 یباال  تا  پایین  از   ها،گروه  از   ایگسترده  طیف  انفعالی  حمایت  و   هر روزه  هایتالش  بدون  تواندنمی   قدرتی  ساختار   هیچ[  41].نامندمی1«تمّرد

   بانکداران،  و   مشاغل  صاحبان  سربازان،  و   پلیس:  کند  عمل  جامعه
ّ
ی  کارگران جمع  کامیون،   رانندگان  وکال،  و   مانمعل  و   هادیپلمات  زباله، آور

یم  برای  -غیرمستقیم  یا  مستقیم  -کار   ادامۀ  کشیده شوند که  فکر   ممکن است به سمت این  هاگروه  این  تمامی  و   .غیره  . نیست  آنها  نفع  به  دیگر   رژ

یگردانی و تمّرد  ترغیب یادی دارد و   به رو یخی  سابقۀ  بررسی  در   .شودمحسوب می  تغییر   کلید  اهّمیت ز  مدنی   مقاومت  کمپین  صد  از   بیش  تار

یا  2006  و 1900هایسال  بین یافتیم  من  و   اناستپ  مار  مقاومت   کارزراهای  موفقیت  شانس  چشمگیری  نحوی   به  امنیتی  نیروهای  تمّرد  که  در

  اجرای   از   آشکارا   که  هاییژنرال  از   -بود متفاوت  بسیار   امنیتی نیروهای  تمّرد در   ماهیت  موارد،  این  میان  در [  42] .دهدمی  افزایش  را  خشونتبدون

ی  اتدستور یافت  ی از باال دستور  ندکردمی  وانمود  که  افسرانی  تا   ند،کردمی  خوددار شانه خالی    خود  وظایف  انجام  از   که  سربازانی  و   اند،نکرده  در

 .گذاشتندمی زمین  را خود هایسالح یا کردندمی

یافته پژوهشی اخیرًا طی ی  کهاند در [ 43].دهد تغییر  جامعه پایین از  را قدرت توازن تواندمی  -  تولید  بخش در  ویژهبه  - یافتهسازمان کار نیرو

 - ورزندمی  امتناع  کار   انجام  از   اما  کنندمی  حبس  خود  کار   محل   در   را  خود  یا  -روندمی   بیرون  خود  کار   محل  از   ایکارخانه  کارگران  که  هنگامی

یم است ممکن ها کارخانه صاحبان  جنبش از  که  ایحادیهاتّ  رهبران های آن[ به توافق برسند. ]و خواستهجنبش با  تا دهند  قرار  فشار  تحت را رژ

توانایی   هاقابلّیت   از   وسیعی  طیف  توانندمی  کنند،می   حمایت  ایتوده کره  از جمله   از   انبوهی  همزمان  و همراه خود به جنبش بیاورند    را  مذا

کنار خود داشته باشند  کارگران   فشار   بر   و   کرده  هماهنگ  را2نشینیخانه  یا  اعتصاب  نظیر   جمعی  یاقدامات  سرعت  به  قادر هستند  که  را در 

یم علیه اقتصادی    .بیفزایند رژ

  این  انجام  آیا  که  بیاندازند  فکر   این به  اندشده  همراه  موجود  وضعیت  با  که  را  هاییافراد و گروه  باید  هاجنبش  ،گیری یا تمّردکناره  ترغیب  برای

. این افراد ممکن است  است  خوب  آنها  برای  واقعاً   ]تمّرد[ به شکل جمعی یا فردیکار    در   که  دهند   انجام  مختلفی  دالیل  به   را  اقدام  این  یا خیر

 [44].است متفاوت گروه هر 

 داشته  اجتماعی  یا  تیقومّی   روابط  آنها  اجتماعی  هایشبکه  یا  معترضان  با  -نظامیان  نظامیان،شبه  لیس،پ-امنیتی  نیروهایکه  در صورتی

کنار آن  مانند   -رقیب  امنیتی  نیروهای  با  که  کنند  احساس  یاکنند،  می  رفتار   ناعادالنه  آنها  با  ارشد  افسران  یا  دولت  که   کنند  فکر   باشند، و در 

 در   مثال،  [ برای45.]ابدیمی   افزایش  نهاآ  در   دتمرّ   به  تمایل،  شودمی   رفتار   آنها  واحد  از   بهتر   -پلیس  نخبۀ  واحدهای  یا  ارتش  در   رقیب  هایشاخه

یه  ارتش  یسّن   سربازان  از   گروهی  2011  تابستان    معترضان  سمت  به  مستقیم  شلیک   دستور   از   سور
ّ
 ی سّن   اکثریت  از   افرادی  شامل  که  یحغیرمسل

ی  بودند،  کشور   این گر   . کردند  خوددار یم  ینمخالفکه جزو    ی داشته باشندعزیزان  سایر   یا  خانواده  امنیتی  نیروهای  ا  نیز   در آن صورت   باشند،  رژ

 میلوشویچ به معترض تجمعیّ  به شلیک دستور  از  او   که گفت خبرنگاران به صرب پلیس یک  .احساس کنند فشار  ممکن است خود را تحت

 [46].است دیده نمعترضی میان در   را فرزندش کردمی  فکر   چرا که سرپیچی کرد 2000 سال در 

اقتصادی  بر   تواندمینیز    کارگران   یا   کنندگانمصرف  اقدامات  سایر   و   هاتحریم  اعتصابات،  مشابه،  نحوی  به  مشاغل،   صاحبان  اوضاع 

گروهموجود  نظام  افزایش هزینۀ حمایت از   صورت  در   و   بگذارد  تأثیر   اقتصادی  نخبگان  دیگر   و   بانکداران ی  ها از ، این  آن    از   و حمایت   وفادار

 
1 . defection 
2 . stay-at-home 
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 با  همبستگیو در    1960ۀده  در   که  کرد  اشاره1کالیفرنیا   مزارع  کارگران   جنبش  طول  در   بار   حمل  کارگران  به  توان می  مثال  دست بکشند. برای

ی  شرایط   و   باالتر   دستمزدهای  برای  که  مزارع  کارگران کز   به  مزارع  از   انگور   انتقال  از   ،ندبوهکرد  اعتصاب  تر عادالنه  کار یع  مرا ی  توز  . کردند  خوددار

ی  داخلی،  کنندگانمصرفجانب  بایکوت از   خروج سرمایه در کنار   و   تحریم   اعمال  المللیبین  کمپین  1990و   1980هایدهه  در   صاحبان   از   بسیار

فلسطین تمرکز خود را    آزادی  االنفّع   از   برخی  که  است  دلیل  همین  به  .داد  سوق  آپارتاید  با  مخالفت  و   موضع  تغییر   به   را  جنوبی  آفریقای  مشاغل

کارزارهای   ی  رو جانب  بایکوتبر  یم  ،کنندگانمصرف   از  شرکت  و   المللیبین  هایتحر سرمایه  خارجیخروج   اسرائیلی   هایشرکت   از   های 

کشور   توسط  باختری  کرانۀ  اشغال   از   که   اند گذاشته  حده مّت   ایاالت  کنگرۀ   که   ستا  قدرتمند  آنقدر   بالقوه  طور   به  که   کمپینی.  برند می  سود   این 

آن  برای  را  قوانینی دانشگاه  ممنوعیت  کشور در  این  نیز   در   .است  گرفته  نظر در   های  کشور   هایفروشگاه   بر   سالح  کنترل  االنفّع   اخیراً   همین 

 نیمه  هایتفنگ   فروش2والمارت   بزرگ  فروشگاه  مثال،  عنوان  به  -کنند  فمتوقّ   را  نظامی  گرم  هایسالح  فروش  تا  اندآورده  فشار   فروشیخرده

 .ه استکرد فمتوقّ  را 15-ای آر  خودکار 

یمی  هیچ  آنها  حمایت  بدون  که  هستند  دیگری  گروه   دولت  کارمندان  مختلف  دالیل  به  است  ممکن  آنها .به فعالیت ادامه دهد  تواندنمی   رژ

ی  کار   ادامه  از  گر :  کنند  خوددار  که  دالیلیبه    یا  باشند؛  داشته  مقاومت حضور   جنبش  در   هایشانخانواده  و   دوستان  امنیتی،  نیروهای  مانند  ا

یان جنبش گر درگیر مبارزه برای آنهاست، آنها نیز ز ی با آنها  یا شده  داده آنها به اندکی دستمزد  دیده باشند؛ یا ا گر  یا باشد؛ شده بدرفتار   را  خود ا

یم از رعایت آنها اجتناب کند[  بحران  طول   در   خاص خود   ایحرفه  هنجارهای   یا   قانون  رعایت  به  ملزم   اشغال  طول  در   مثال،برای    .بدانند ]و رژ

ی  از سوی  نروژ  یس  از   انمعلّم   ها،ناز ی  ییدتأ  مورد  درسی  هایکتاب  تدر ی  هاناز در جریان   که  زدند  سالهچند  یاعتصاب  به  دست  و   کردند  خوددار

یس  به  خصوصی   فضاهای  سایر   و   هاخانه  ،زیرزمینی  مدارس  در   آن تنها ی  خواهیدموکراسی  جنبش  جریان  در   .پرداختندمی   تدر  آفریقای  جمهور

و   -زدند  اعتصاب  به   دست  کارگری   هایحادیهاتّ   فدراسیون   و   دولتبیکار    کارمندان   بهداشت،  بخش  کارکنان  ،1993  تا  1990سال  از   مرکزی

یعدم  از   میزانی آورند   همکار بوجود  کشور  در  را   اولین   برای   را   راه   و   ندکرد  استعفا   به  مجبور   را3باگکولین  جمهور رئیس  نهایتدر   که   جمعی 

 معوقه   حقوق  ماه  دوازده  تحلیف،  از   جدید،پس  جمهور   رئیس  ،4پاتاسه  فلیکس  آنج  .ندکرد  هموار   1993  سال  در   کشور   عادالنۀ  و   آزاد  انتخابات

   و   وکیل  هزاران  نیز   2011- 2010هایسال  در   تونس   کرامت  انقالب  جریان  در   و [  47].کرد  پرداخت  را  دولتی  بخش  کارکنان
ّ
 پایانی   روزهای  در   ممعل

ی که منجر به توّقف -زدند اعتصاب به دست قیام یم بیشتر  انزوای هر  و  دولتی بخش هایفعالیت از  بسیار  گردید.  رژ

 ی جامعههاگروه  تمامی  افراد  االنهفّع ه شکلی که ب  نیستند   مجبور   لزوماً   هاجنبش  :شما را به اشتباه بیاندزام این نیست که   قصد من در اینجا

یگردانی ترغیب کنند.  ذهنّیت  یا  متقاعد کرده  را های اجتماعی و سیاسی زمینه  که  آنجایی  از   حال  این  باشان تغییر داده تا آنها را به تمّرد یا رو

ی  است،  فردمنحصربه  هر جامعه  هایستون»   اصطالح  که  آنجایی  از )5«ستونی  تحلیل»  انجام  هاجنبش  دهندگانسازمان  و   االنفّع   از   بسیار

 نشان 1- 2  شکل در  که ستونی، تحلیل یک در  .اندیافته مفیدهای یک کارزار استراتژیو بسط  توسعه هنگام  را (است متداوال نسبتاً  6« یحمایت

برنامه   هاجنبش  است،  شده  داده و  به تحلیل  این  به شکلی دقیق  از هابخش  یا  هاگروه  کدام  کهپردازند  واقعیت میریزی پیرامون    ی جامعه 

 .شوندمی  جنبش پیشرفت از  مانع به این ترتیب و اند[ برند]و آنرا سر پا نگه داشتهسود می موجود وضعیت

 
1 .California Farm Workers’ Movement 
2 .Walmart 
3  .Kolingba 
4 . AngeFélix Patassé 
5 . pillar analysis 
6 . pillars of support 
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  خاص  شخصی  عالیق افراد این تمامی .هستند درگیر  مؤسسات یا هاگروه این از  یک هر  در  بزرگتر جامعه تجمعّی  از  افراد از  وسیعی طیف

ی .نباشد همسو شان مافوق عالیق با است ممکن که دارند   را شانخود یرگروه کوشندمی هاجنبش از  بسیار یک  هر  در  مختلف تأثیرگذار  هایز

یابی  شامل  تحلیل   و   تجزیهاین    .کنند  بررسیرا    ها«ستون»از  ی  برای  جنبش   پتانسیل  ارز کردن  یا  تأثیرگذار  هایگروه  از   یک  هر   در   افراد  متزلزل 

 . دهدمی نشان را قدرت به هاگروه نزدیکی حدودیتا دایرهنیم یا حدالمرکز مّت  دایرۀ  هر  .است شده  داده نشان  2-2 شکل در  که است یکوچکتر

ی  است  ممکن  هستند  دارند  قدرت  با هسته  فاصلۀ بیشتری  اما  داشته  قرار   های حمایتیستون  در میان  که  هاییگروه   مرکز   به  تریضعبف  وفادار

 .باشند داشته

گر   حتی  که  ببینیم  توانیممی  اینجا  در  یم  های حمایتیستون  مهم و تاثیرگذار   مرکزی  هایگروه  یا  زیرگروه  ا  هسته   آن  بمانند،  وفادار   به آن  رژ

یم  به  است  ممکن  ژنرال  یک  برای مثال  .ست  کیمّت   خود  قدرت  حفظ  برای  دیگر   مختلف  افراد  به  همچنان گر   اما  بماند،  وفادار   رژ   یا  افسران  ا

ی  از   سربازانش ی  ورزند،  امتناع  همکار  تصمیم  که  خارجی  حدمّت   یک  .بود  خواهد  مواجه  خود  اختیارات دشوار پیرامونهمه پرسی  عمال با یک    و

یم  از   داخلی  عمومیفشار    دلیل  به  گیردمی  . کند  تضعیف  را  ارتش  عزم  و   قدرت  هیتوّج   قابلنحو    به  است  ممکن  ،دست بکشد  پشتیبانی از رژ

یگردانی یم حمایت هایستون در  کافی و تمّرد رو  .کند دشوار  بسیار  تواندمی آن  برای را  قدرت حفظی مهم رژ
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 چیست؟  کودتا و   رویگردانی یا تمّرد تفاوت بین
،  عبارت  به[  48].گیردمی  دست  به  را   قدرتخود    و   کرده   برکنار   را  فعلی  رهبر   ارتش  کودتا،  در   - زنندمی  دست به تمّرد  امنیتی   نیروهای  دیگر

کمیت تحت را خود اینکه جای به اما  .گیرندمی دست مستقًال به را قدرت دهند، قرار  انغیرنظامی حا

یم  علیه  تمّرد  میلیونی  و   یافتهنسازما  کمپین از سوی  اعتراضات و   تظاهرات  روز  ینچند  از   پس  ،2013  سال  مصر   در   مثال   عنوان  به  محمد  رژ

ی  جز   ایچاره  که  کرد  اعالم  مصر   ارتش،  مرسی ی  برکنار  نخبگان  و   تمّرد  جنبش  دهندگانسازمان  .ندارد  السیسی  عبدالفتاح  رساندنقدرت  به  و   و

ی  بر   پیش  هاماه  از   است  ممکن  نظامی یه  اوایل  در بودند.    شده  هماهنگ  با یکدیگر   طرح  این  رو  مصر   ارتش  ارشد  افسران  از   برخی2013  فور

ی   با  آیا   که   ند ه بودپرسید  آنها  از   و   برگزار کرده  لیبرال   مخالف  های گروه  با  خصوصی  یگفتگوهای   . خیر   یا  هستند   موافق  ارتش  توسط  مرسی  برکنار

کردمی  یا   -است  داشته  وجود  امنیتی   نیروهای  و   مردم  قدرتجنبش مدنی    بین  اندازه،   از   بیش  و البته  تبانینوعی    که  توان در اینجا استدالل 

یگردانی و تمّرد ]نیروهای نظامی[ ناشی از    اینکه  جایبه  که  دهدمی  نشان  این  .کرده است  اعتماد  دومی  به  حد  از   بیش  اولی  اینکه  دست کم رو

یسیون  سرکوب  برای  سرعت  به   السیسیاّتفاق افتاده است.    مردم   حمایت  مورد  یکودتای  ،بوده باشد  اعتراضات  مرسی  طرفدار   ۀماندباقی   اپوز

  دسته  هایدستگیری  از   موجی  در   و   کرد  عام  قتل  بودند،  معترض  2013  اوت  کودتای  به  که  را  المسلمین  اخوان  ینالفّع   تن از   صدها  کرد و   اقدام

 وضعیت  در مورد  را  خود  شدید  هاینگرانی  بشر   حقوق  هایگروه  .انداخت  زندان  به  را  دموکراسی  و   بشر   حقوق  الفّع   هزار 60  از   بیش  جمعی
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  تحت   مصر   در   رایج  نسبتاً مواردی    عنوان  به   های قهری مخالفانشدنناپدید  و   شکنجه  ،خودسرانه  هایاعدام  از   و   اندکرده  ابراز   سیاسی  زندانیان

  به  را  ای گسترده  اختیارات  ،آلت دست خود  پارلمان    طریق  از قوانینی در راستای منافعش    تصویب  با  السیسی  .کنندمی  یاد  السیسی  رهبری

 مداخلهکشور    داخلی  سیاست  در   دهدمی  اجازه  ارتش  به  بماند،  باقی  مصر جمهور  رئیس  2030  سال  تا  حداقل  دهدمی  اجازه  او   به  که  آورده  دست

 ترامپ،  دولت  حمایت  با  توانسته  السیسی  دولت  .باشد  داشته  قضایی  انتصابات  حوزۀ  در   بیشتری  اختیارات  دهدمی  اجازه  دولتش  به  و   کند،

 . کند خاموش را هاتالش این با مشهودی مخالفت هرگونه سرعت به

یگردانی و تمّرد  که   دهدمی  نشان   انگیز عبرت  حکایت  این یگردانی  »  را  ا هآن  بیایید  .شود  ظاهر   یمختلف  هایبه اشکال و شیوه  دتوانمی  رو رو

ی»  ،«محدود تمّرد» ،«کامل  .بنامیم «آشکار  نافرمانی» و  « کم کار

یگردانی»  در  ی  آشکارا  -مصر   در   ارتش  مثال  برای  -نهاد  یک  مجموعۀ  «کامل  رو  جایگزینی  دنبال  به  و   گذاردمی  کنار   را  با دولت  خود  همکار

 .شودمحسوب می کودتا همان در واقع معادل این. است خود حکومت با آن

]در این روش[  .کشددست می   از پشتیبانی از دولت  نهاد ارتش  از   بخشی  تنها  شیوه  این  در   آید،برمی  «نسبی  تمّرد»  اصطالح  از   که  طور همان

   نیروهای  در   ناراضی  هایگروه  از   برخی  ممکن است
ّ
اینگونه با   اما  -بزنند  کودتا  دست به  موفقیت  با  توانندنمی  که  باشند  این امر   متوجه  حمسل

یم  کشیدن  چالش  به  برای  کافی  قدرت  که  دنکن  خود حساب  و   لیبی  در   که  همانطور   باشد،  داخلی  جنگ  معنای  به  تواندمی  این  .دارند  را  رژ

یه یم  بههمچنان    نیروها  از   توجهیقابل   بخش  اما  زدند  های درون ارتش دست به شورشبرخی از گروه  که  جایی  افتاد؛  فاقاتّ   2011  سال  در   سور  رژ

   ر معّم 
ّ

یه  در   اسد  بشار   و   لیبی   در   افیقذ یسیون  هایجنبش   به  متمّردین  موارد،  این  در   .ماندند  وفادار   سور  اما  -پیوستند   غیرنظامی  اپوز

 .بردند خود با نیز  راهایشان سالح

ی یا قصور عمدی» یم  کارگزاران  آن در   که  است  تمّرد  نوعی  «کم کار ی  قابلیت حاشا  با  و   محتاطانه  طور   به  رژ دست   پذیرشیقابل محتمل و    رو

فت  های[شبیه ]تکنیک  تمّرد  از   شیوه  این  کلی  طور   به  .زنندمی  نافرمانیبه   ی  بدلیل  مرخصی  درخواست  ،دادن عمدی ل  ی   انجام  یا  ،بیمار   کار

صورتی به  برای    بودنسیاسی  یا  عمدی  انکار   .رسدمی  نظر   به   عمدی  نادرست  ی  اینقصور  دشوار چندان  کار  متمّردین   در نیست؛    قبیل 

یگردانی  اندازه  به  اقداماتی  نتیجه،چنین ک  آشکار   مانی نافر  یا  جزئی   یا  کامل  رو یچ  ایوان  که  همانطور   .نیستند  خطرنا  ی مربّ   و   دهندهسازمان،1ماروو

که»  مندعالقه   ی هموارهصربستان  هایاحمق  ،فرماندهان  .خیلی  نه  کفایتی  بی  برای  اما  افتند،می  دردسر   به  نافرمانی  خاطر   به  مردمبود بگوید 

ی یا قصور عمدی در میان نیروهای کم  از   شواهدی  که  هنگامی[  49.«]کنندمی   مجازات  را  باهوش  مخالفان  اما  کنندرا تحمل می   کفایتبی  کار

ی باشد، داشته وجود نظامی و امنیتی یان انواع برابر  در  است ممکن این نیروها  وفادار  .باشد پذیر آسیب نیز  تمّرد بارتر ز

ی  دستورات  اجرای  از   سابقهای وفادار  افراد و گروه  « آشکار   نافرمانی»  در  ن  اما  -کنندمی  خوددار  دیکتاتور   یک  .جنبش  با  کامل  همسویی  بدو

   تظاهرکنندگان  به  که  دهد  دستور   ارتش  یا  پلیس  به  است  ممکن
ّ
کنند  حغیرمسل  امتناع  از اجرای دستور   امنیتی  نیروهای  ااّم   ،مستقیمًا شلیک 

 به   حمله  برای  علی  بن  دستورات  از   اطاعت  از   نظامی  ارشد  فرماندهان  که  زمانی  داد؛  رخ  تونس  در   2011  سال  اوایل  در   اتفاق  این  ظاهراً   .کنند

  نمعترضی
ّ
ی حغیرمسل نشانه   علی  بن سر  بهاش اسلحه یا نپیوست، هاخیابان در  تظاهرکنندگانجمع    به این اتفاق از  پس ارتش .کردند خوددار

گفتن  .کردن  کودتایا    و   نرفت کرد  «نه»تنها به  کتفا  یعاً   علی  بن.  شود  آشکار   آن  سیاسی  پیامدهای  داد  اجازه  و   ا   انقالبی   گذار   و   داد  ءاستعفا  سر

 .شد آغاز  دموکراسی به تونس

 
1 . Ivan Marovic 
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یگردانی    از   پس  .افتاد  اتفاق  فیلیپین  در   1986  در 1مردم  قدرت  انقالب  جریان  در   مشابه  اّتفاقی رو و    نظامی،   ارشد  فرماندۀ  چندینتمّرد 

کمپ]محل استقرار    به  وفادار   نیروهای  شدننزدیک   با  .گسیل کرد  آنها  با  مقابله  برای  را  زرهی  نفربرهای  و   هاتانک  مارکوس  فردیناند  جمهور رئیس

 تقدیم   گل  و   سیگار   غذا،   بات،ن  آب  سربازان  به   تظاهرکنندگان  .دادند  تشکیل  هاتانک  مقابل  در   انسانی  یسنگرهای  غیرنظامیان  ، نیروهای متمّرد[

ی خود  که   خواستند  آنها از  و   کردند ی  هاتانک  سرانجامبا اینحال   .ندهند  ادامه  به پیشرو  به مارکوس  وفادار   فرماندهان.  خود را ادامه دادند  پیشرو

ی  راآنها    تجمعّی به    مستقیم  شلیک با  که دادند  دستور   ی خودنیروها  به کساز  خواه  کنند،  حمله  اردوگاه  به  توپ  و   خمپاره  هایگلوله  با   و   کنند  پا

 .خیر  یا باشند راه آنها را سد کرده غیرنظامیان

 با  مسئول  افسر   .کردند  فمتوقّ   خود  مسیر   در   را  آنها  در نهایت  و   به دعا برداشتنددست  و   زدند  زانو   هاتانک  مقابل  در   کاتولیک  هایراهبه  اما

 حالی در ، در مسیر خود توّقف کرد.  هستند  موقعیت  به  رسیدن   برای  تالش  حال در   نیروهایش  اینکه  بر   مبنی  خود  مافوقگزارش خالف به    ارائۀ این

یایی  تفنگداران  که گرفته بودند  معترضان  های خود را به سمتسالح  در گریه زدند   ،نشانه   های خود را پایین انداختند و سالح  و   به یکباره زیر 

  شلیک  از   نیز  بودند شده اعزام  منطقه به حمله برای که  ایجنگنده هایجت   .کردند  نشینیعقب ایگلوله شلیک بدون نهایتدر  نیز  هاتانک

ی  های خودموشک  دیگری  و   کرد  اشاره  ]در صورت شلیک[غیرنظامیان  گستردۀ  تلفات  ناپذیر بودناجتناب  به  خلبانان  از   یکی  کردند.  خوددار

که  بود،  شده  و سرخورده  دلسرد  که کرد  یم  روز   چند  عرضدر   .اندآوردهدر    صلیب  شکل  به  پایش خود را  زیر   جمعیت  اشاره    پایان  به  مارکوس  رژ

ن رهبری  به جدید غیرنظامی یدولت و  رسید کینو  کورازو  .]50[شد برگزیده قدرت  برای تصّدی2آ

در    شخص:  باشد  یکسان  تواندمی  آن  سیاسی  پیامدهای  دهد،  رخ  فرماندهی  تر پایین  یا  باالتر   سطوح  در   آشکار   نافرمانی  اینکه  از   نظر صرف

قدرت ی  که  موضوع  این  درک  با  اغلب  مسند    برای  .دکنمی  گیریکناره  خود  سمت  از   است،  رفته  بیناز   امنیتی  نیروهای  رضایت  و   همکار

حاصله    بر   بیشتر   غیرنظامی  کنترل  دنبال   به  که  مدنی  مقاومت  هایجنبش  پیامدهای  و    همیشه   تقریباً   آشکار   نافرمانی  هستند، نتایج 

یگردانی محسوب می شکل ترینمطمئنترین و بخشامید   در  شدنتسلیم آمادۀ امنیتی نیروهای که معنای آن این است شود، چرا کهتمّرد یا رو

 .هستند مردم ارادۀ برابر 

یگردانی نیروهای امنیتی حال  این  با ی یک جنبش   چالش  بزرگترین  بگیرد،  خود  به  که  هم  شکلی  هر   رو  که  از این امر است  اطمینان  پیش  رو

یگردانی]در نیروهای امنیتی[  ایجاد   باعث  تواندب ی  انجام  به  وادار   را   قدرت  صاحبان   باید  جنبش  .شود  تمّرد و رو  در صورت نبود فشار   که  کند   کار

  ظاهراً   مصر   ارتش، انجام دهند.  دهندب  انجام   خواستندمی   مدت  تمام  در   که  را  آنچه  دهدب  اجازه  آنها  به  اینکه  نه  دهند،  انجام  خواستندنمی 

گفته شده، آلت دست خود قرار داد. علی  را برای این منظور   مردمی  جنبش  رسدمی  نظر   به  و   شود  خالص   مرسی  شّر   از   خواستمی   رغم موراد 

یگردانی نظامیان یه ،لیبی در  که همانطور  د،باش داشته همراه به آمیز غیرخشونت هایکمپین  برای نیز  خطراتی دتوانمی رو  مصر  همچنین  و  سور

 .بینیممی

یه،  و   لیبی  در     نیروهای  میان  در   زودهنگام  تمّرد و رویگردانی  به  منجر   بدون خشونت مردمی  اقدامات  سور
ّ
این   با اینحال  .شد  کشور   حمسل

   رقبای  عنوانبه  متمّردین
ّ
   مبارزات  و   کردند  تضعیف  را  مردمی  آمیز غیرخشونت  مبارزات  و   دور یکدیگر جمع شدند  دوباره  دولت  ح مسل

ّ
 حانهمسل

 .کردند آن جایگزین را

،  کرد  کار   این  انجام  به  مجبور   را  او   جنبش  اما  نداشت  را   دستورات  از   سرپیچی  قصد  ،آن رفت  ذکر   پیشتر   که  صربستان  پلیس  دیگر   سوی  از 

یابی  مجدداً   را  خود  موقعیت  فیلیپینی  نظامی  نیروهای  شد  باعث  انغیرنظامی  از سوی  شدید  فشار   که  همانطور   درست ی  .کنند  ارز  حفظ   و   برقرار

 
1 . People Power Revolution 
2 . Corazon Aquino 



بدانند  دی آنچه همگان با ،یمقاومت مدن / 100  

 

 

یراه و  چرخش از سوی آنها احتمال ،نظامیان متمّرد بر  جنبش کنترل   تا  را نظامی  خونتای یک در  خود قدرت تثبیت یا داخلی  جنگ یک انداز

یادی حد  .دهدمی کاهش ز

یگردانی یا تمّرد نیروهای امنیتی  که  را  شکلی  توانندنمی   همیشه  مدنی  مقاومت  قطعًا کارزارهای  البته  کسانی   .کنند  کنترل  ،گیردمی  خود  به  رو

هستند  قدرت  هایستون   از   برخی  به  که ی  شکل  هیچ  به  نباشند  حاضر   هرگز   است  ممکن  ،وابسته  برگردانند  آشکار ی  رو یم  رژ  جنبش  .ار 

کشور همچنان  پایان  تا   امنیتی  نیروهای  :بگیرید  نظر   در   را  جنوبی  آفریقای  در   آپارتایدضد  هاشهرک  در   وستانپسیاه  به  حمله  به  آپارتاید در این 

که  یحّت ،دادند می  ادامه ی  بایکوت  با این وجود  کشور کمپین   و   المللیبین  هایتحریم   سفیدپوستان،   تجار   دولت   ،های خروج سرمایه از این 

یقا ملی کنگرۀ باکرده بود که  مجبور  را جنوبی آفریقای کره میز  پای به آفر   .بنشیند مذا

 تمرکز   ی دولتحمایت  مختلف  ستون  چندین  در   تغییرات  ایجاد  بر   باید  اغلب  مدنی  مقاومت  هایکارزار  که  دهدمی  نشان  مواردی  چنین

ی،  و   اقتصادی  نخبگان  میان  در   -، نه فقط یکی کنند  های بوروکرات  و   مذهبی  مقامات  دولتی،  آموزشی  هایسیستم  دولتی،  هایرسانه  تجار

ی تغییر  مدیریت امنیتی،  نیروهای با مقایسه در . غیرنظامی  .دارد   کمتری خطر  جامعه برای درازمدت در  و  است  تر آسان هاگروه این وفادار

یخی  سوابق  میان  این  در  کامًال[ یکصدا و مّتحد» ندرت  به  ارتش  و   مردم  که  دهدمی  نشان  تار  و )  2011  سال  در   معترضان  که  آنطور   هستند،  «]

 را   کمپین  یک  توانندمی   راحتی  به  و   دارند  را  خود  خاص  منافع  امنیتی  نیروهای  ،در مقابل  .دادندمی  سر   شعار   مصر   در (  2013  سال  در مجددًا  

ی  خود اهداف با مطابق  [51].کنند تضعیف را جنبش گیریاهداف و جهت  و  کرده  دستکار

یخی  نظر   از   اندتوانسته  سرکوب  برابر   در   مقاومت  توانایی  و   آمیز غیرخشونت   انضباط  ع،متنوّ   و   گسترده   مردمی  مشارکت  با  هاییجنبش  تار

 یا درآورند تعلیق حالت به را خود منافع  تا آوردمی  فشار  نخبگان به کمپین  یک که زمانی تنها اما .کنند تغییر ایجاد  به مجبور  را قدرت صاحبان

یابی مجددًا مورد آنها را  قدم بگذارند. واقعی لتحوّ  مسیر  در  کنند کهپیدا می تمایل گروههااین  ،قرار دهند ارز

یم حمله مورد کهحالی  در حّتی  توانندمی   چگونه هاکمپین   ؟کنند جذببه خود  را بیشتری حامیان اندگرفته   قرار  رژ
یمیک    ترغیب عامالن  و   جنبش  یک  حامیان  جذب  برایو مشروع    عادالنه  یدلیل  داشتن تمّرد  به  رژ و  یگردانی    جنبۀ  از   .نیست   کافی  رو

یخی،  کامل   یطیف   کهاند  ترجیح داده  برخی  .اندبرداشته  دو   هر   و تقویت  تشویق  برای  را  یجّد   هایگام  هاجنبش  االنفّع   و   دهندگان سازمان  تار

 1«حدانمّت   »طیف  نام  به  روشی  از   اقلیمی،  عدالت  گروه  یک  ،350  سازمان  مثال   عنوان   به به تصویر بکشند.    را  محتمل خود   مخالفان  و   حامیان   از 

که هر نیمترسیم می   راست  به  چپ  از   دایره،  نیم  یک  در برش    پنج  .است  شده  داده  نشان  3-2  شکل  در   که  است،  کرده  استفاده به   دایرهشود 

شده در   ال فّع   مخالفان  و   منفعل  مخالفان  نیستند،  درگیر   یا   ندطرفبی  که   آنهایی  منفعل،  حامیان  فعال،   حامیان   برای  ترتیب گرفته   و   -نظر 

 اقداماتی   یا  هااستدالل  چه  که  کنندبه این فکر می  سپس  االنفّع   .شودمی  پر   های مرتبط به آنبخش   یا  هاگروه  بامربوط به هر برش    هایکاربرگ

یدارد.  به جنبش وا  رابخصوص    گروههر    تواندمی  طرفبی  احزاب   و تحریک  بسیج  برای  تالش  جای  به  شاندر آغاز فعالیت  هاجنبش  از   بسیار

گاهی،   افزایش  طریق  از   را  منفعل  حامیانکوشند  می  ال، فّع   یا   منفعل  مخالفان  یا  یا  یآموزش های  نشست  مانند  کوچک  مقیاس   ی در اقدامات  آ

،کم  اعتراضات ینامه  مانند(  امکان  صورت  در )نهادی  و   قانونی هایحمایت  خطر یبه منظور تأثیر   نگار   ، امضای طومار   دولتی،   مقاماتبر    گذار

یادع  طرح   کنند می  کار   آنها  با   االنهفّع   که  افرادی   تعداد  که آورند. زمانیدر   ال فّع حامیان    اردوگاهکننده به  سازماندهی  اقدامات  سایر   و قضایی    و

 .کنند تبدیل جنبش الفّع  یا منفعل حامیان به را آنها تا کنندمی طرفبی افراد جذب به شروع دادند، افزایش را

 
1 . The Spectrum of Allies 
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 و   هامیتینگ  سازماندهی  برای  را  فضایی  بخواهند  -شوندمی   یتلّق   غیرسیاسی  اغلب  که  -  کلیساها  از   است  ممکن  هاجنبش  مثال  برای

، اسکان هستند  دولتی  خشونت  از   محافظت  دنبالبه  بوده و   سیاسی  تعقیب  تحت  ی را کهافراد   یحّت   یا ،  کنند  فراهم  آنها  ریزی برنامه  جلسات

یگردانی از دشمن ترغیب  نیز  را الفّع  و  منفعل مخالفان کوشندمی همزمان دهندگانسازمان حال،عین در دهند.   .کنندبه تمّرد و رو

کلیدی   کنندنمی  آغاز   جنبش  از   حمایت  به  الفّع   مخالفان  کردنمتقاعد  برای  تالش  باکار خود را    لزوماً   دهندگانسازمان  :است  این  نکته 

می در بلکه     ،درگیری  یک  در   که  کنند  ترغیب  را  -پلیس  از   خاصی  هایگروه  یا  مشاغل  صاحبان  مثال،  برای-منفعل  مخالفان  کوشندعوض 

امتناعبردارند  دست  آن رفت،  بحث  پیشتر   که  هاییروش   به  الفّع   مخالفان  از   حمایت  از   حداقل  یا  ندبمان  طرفبی   یا   سیاسی  حمایت  از   : 

ی ی  از   خوددار ی از    پلیس   که  زمانی  شد؛  انجام  صربستان  در   2000  اکتبر   7  در   چگونه  مهم  این  که  ببینیم  توانیممی  ما  .دستورات  از   پیرو از پیرو

یچ  اسلوبودان  دیکتاتور  استعفای  خواستار   که  یتظاهرکنندگان  به  شلیک  دستور   معترضان   به  یسپل  نیروهای   اکثریت  .کرد  امتناع  بودند،  میلوشوو

و  نپیوستند که  یحّت .  هست  احتمال  ی  این  آنها   بسیار   گرایانۀفراملی  و   سوسیالیستی  میراث  از   دور ب  کشور   اصالح  برای  جنبش  هدف  از   از 

یچ و    شد،  تبدیل  منفعل  دشمنی  به  دشمنی فّعال  از   پلیس  این  ،جنبش  مسیر   در   اسحّس   ایبرهه  در   اما .باشند  نکردهی  حمایت  هیچ  میلوشوو

یچ  که  معنی آن این بود  ی  حمایتی  ستون   این  به  توانستنمی  دیگر   میلوشوو از قدرت   روز   دیکتاتور همان  .کند  تکیه  بحران  موقع  در   خود  ضرور

 گیری کرد. کناره

 مواردی  چنین  اما،  بپیوندند  جنبش  به  یکسره  و   داده   تغییر   را  خود  موضع  که  کنندترغیب می  را  الفّع   مخالفان  از   برخی  هاجنبش  گاهی اوقات

یها  جنبش   موفقیت  برای  رسد نمی  نظر   به  و   است  نادر  ،  عبارت  به[  52.]باشد  ضرور ی  لزوماً   موفق  هایجنبش  دیگر جانی   دشمنان  تبدیل  به  نیاز

مقاومت مدنی   .نیست  رحمبی   دیکتاتورهای  بوقل  کردننرم   یا  ین به حامیانمخالف  تبدیل  معنای  به   مدنی  مقاومت  .ندارند  الفّع   حامیان  به  خود

ی هایگزینه بردنبین از   و  کلیدی لحظات در  آنها ی از پشتیبانحذف  ]تالش برای[ در واقع  .آنهاست  پیش رو
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کتیک  کدام  دارند؟  را اثربخشی کمترین و  بیشترین مدنی مقاومت هایتا
در اختیار    دندهارائه    ما  به  را  جزئیات  نوع  این  که  ای داده  منابع  ما  چرا که  د،نگوینمی  ما  به  چیز چندانی  تحقیقات  .ندارد  وجود  کلی  قاعدۀ

یم  .دارد وجود موضوع چندپیرامون  فزاینده یاجماع حال این با .ندار

یعدم  ظاهراً   اوال، که مییمؤثر  بسیار   هاییکی از روش  اقتصادی  همکار ی  ییهاهزینه   لمتحّم   را  دشمنان  تواندست   . کند  مستقیم  و   فور

،  حقوق  ی چونردامو  در   مدتکوتاه  امتیازات  کسب  برای  اعتماد قابل  نسبتاً   یروش  اعتصاب یه  و   دستمزد،  اختالف بر سر   کار   کار   محل  هایرو

 تر گسترده  مدنی  مقاومت  کارزارهای  با  که  هنگامیکارساز است. و   1کارگری   اختالفات  در ]قانونی[  شدن برنده  از   بیشتر   اعتصاب[  53است.]

نیز روشی 2بایکوت  .هستند  قدرتمند  بسیار   ویژهبه  عمومی  اعتصابات  .دباش  عدالت  و   حقوق  برای  مبارزه  در   قدرتمند  یابزار   دتوانمی  شود  ترکیب

یعدم  در   مؤثر  می  همکار زمانیمحسوب  بویژه   جنبش  جریان  در   کردم،  اشاره   پیشتر   که  همانطور   .کنند  تبعیت  آن  از   جامعه  کل  کهشود، 

که از سوی بایکوت  جنوبی،  آفریقای  آپارتاید ضد کتیک  افتاد،ان اتفاق میسفیدپوست   وکار بکس  علیه  پوستان سیاه  هایی  و   مهم  العادهفوق  یتا

یعدم  تأثیرگذار در  گرچهسیاه  .بود  اقتصادی  همکار یافت میچک  و   کردندمی  کار   همچنان  پوستان ا  خرج  از   اّما  نمودندهای دستمزدشان را در

ی ان  سفیدپوست  و کار کسب  برای  و   هامغازه  در   خود  پول  کردن   کارهاو کسب  سفیدپوستصاحبان    اّتفاق  این  ماه  چند  از   پس  .کردندمی   خوددار

 .شوند نزدیک برجستۀ جامعه سیاسی نخبگان به ،اصالحات درخواست  به منظور  تا کرد وادار  را

یست مدو   کتیک از  ایزنجیره طریق از که   اینکه این نکته ضرور  و  ند، فشار آوردهموجود وضعیت حافظ که افرادی بر  فزاینده  نحوی بهو  هاتا

ی حرکت و پویایی جنبش شکل بگیرد  شود  محافظت  امکانحد  تا  جنبش  کنندگان شرکت  از   حالعیندر   به   اغلب  این  .و از این طریق نیرو

کنندگان  بر شمار و تنّوع شرکت که زمانی  و بیشتری جذب شوند  حامیان  قتا از این طری است تر و مطمئن تر ایمن یاقدامات  از  کار  شروع  معنای

یسک ی آورده شودافزوده شد، به اقدامات پر ر یکرد  این  .تر رو  و   شوند  پذیرتر انعطاف  یدولت  سرکوب  مقابل   در   هاجنبش  که  شودمی   باعث  رو

ط همزمان بتوانند
ّ
 [54].کنند مختل به نحوی پیوسته را دشمن بر قدرت تسل

یکرد ی  به  ندرت  به-درگیر   افراد  عتنوّ   و   اندازه  کاهش  سپس  و   بزرگ  آغاز در مقیاس  –وارونه  رو کتیک  .شودمی   منجر   یمدتطوالنی  پیروز  هاییتا

ی  در   معموال   هاجنبش   .دارند   را  تأثیر   کمترین  کنند،می  و دلزده  بیگانه  خود  از   را  مردمکلّیت    که  کشف   را  نامطلوب  هایشان روشدر حین پیشرو

 .کنند اجتناب باید چیزهایی چه از  که  آموزندمی و  کرده

 چه  پذیریست،آسیب  معنای  به  پذیری  بینیپیش  و   .کندمی  پذیر بینیپیش  را  خشونتبدون  قیام  ،ابزار و روشی  هر   به  اندازه  از   بیش  کایاتّ 

 .خیابان در  چه و  جنگ میدان در 

 گذارند؟ می  تأثیر   آمیز  غیرخشونت هایکارزار بر   چگونه دیجیتال هایفناوری و  اجتماعی هایرسانه 
  کمک آنها    به  و   اندقرار داده  هاجنبش  در اختیار   سریع  هماهنگی  و   ارتباطات  به منظور   را  انگیزیشگفت  ابزارهای  اجتماعی  هایرسانه

کنند  را  هاعدالتیبی  تااند  کرده کنند.    را  خود  هایپیام  و   کنند  منتشر   را  خود  اّدعاها و مطالبات  ،افشا  گیر  ی فرا   در به سرعت در فضای مجاز

  هایتعطیلی  بحبوحۀ  در   تا  شد  تبدیل  هاجنبش  برای  مهم  بسیار   روشی  به  یدیجیتال  دهیسازمان  ،2020سال  در   کرونا  ویروس  گیریهمه  طول

 
1  labor disputes.  م-دهدمناقشه قانونی بین کارگران و کارفرمایان که معموال پیش از اعالم یک اعتصاب رخ می. 
2  Boycotts.  ن معموال به  شود و  اعتراض محسوب می  زار سازمان یا کشور است که نوعی ابیک محصول، شخص،    خشونت و پرهیزی داوطلبانه از بایکوت اقدامی بدو

یستی رخ م یان اقتصادی به حریف، یا نشانن تحمیآیدهد. هدف از دالیل اخالقی، اجتماعی، سیاسی یا محیط ز کردن حریف به دن خشم اخالقی و تالش برای وادار دا ل ز

ه علیه کشور بخصوصی صورت  عدم خرید[ اخالقی را به خود بگیرید و زمانی کو کنندگان یا خرید] تواند شکل کنشگری مصرفاست. بایکوت میتغییر رفتار ناپسند خود  

کوی ایران در یکی از اولین نمونه د. شو نامیده می (Sanction) تحریم ،بگیرد  .م–وده است میالدی ب  1891های موفق بایکوت در جهان، جنبش بایکوت یا تحریم تنبا
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کرده  دمتعّد   متداخل  هایبحران  و   فیزیکی  ی هایرسانه  هایپلتفرم[  55بپردازند.]  ای جدیدهظرفیتبه ایجاد    و   همچنان ارتباط خود را حفظ 

؛  و   یوتیوب  بوک،  فیس  مانند  اپ،واتس  مانند  هاییاپلیکیشن  و   زوم؛  مانند  اینترنتی  پخش  خدمات  ،1تور   مانند   ناشناس  مرورگرهای  توییتر

کتیک  با این وجود  .اندتأثیرگذار بوده  بالروس  و   حدهمّت   ایاالت  لبنان،  مانند  مختلفی  موارد   در   جمعی مردمی  بسیج  از   حمایت  در   تلگرام  و   تا

گر   ابزارها،  همین ی  توانند می  بیفتند  مقابل  طرف   بدست  ا ابزار شوند   مخالفان   علیه  به  همانند–تبدیل   . دیگری  سالح  هر   درست 

یسیون  هایاستراتژیست  صورت   در   را   فعاالنبا    هماهنگی  و   ارتباط  نحوۀ  ی پیرامون پشتیبان  هایبرنامه  جنگ، زمان    همواره همانند  باید   اپوز

 .باشند داشته دیگر  ارتباطی  هایروش رهگیری یا شدنبرچیده

یابوده  خوب  کنشگری  برای  اجتماعی  های رسانه  آیا  کلی   طور   به هستند  ها دیدگاه  بد؟  اند  خوشبین.  متفاوت   که   کنند می  ادعا   افراد 

کنشگران اجتماعی  االنفّع   به  جدید  هایرسانه ی-بخشندمزیت و برتری می   خود  دشمنان  به  نسبت  و   با   مؤثر   و   سریع  مستقیم،  ارتباط  برقرار

 [56].چینندمیرا بر   سانسور  یا تحریریه هیئت نگاران،روزنامه تفسیر  ای نظیر های رسانهفیلتر و را آسانتر کرده  افراد سایر 

 نداشته  وجودفضای عمومی بیرونی    هیچ  که  زمانیدر    بویژه  که  کنندمی  ایجاد   ی راجدید  عمومی  حوزه  اجتماعی  هایرسانهاین  عالوه بر 

 هاییوگو گفت  چنین  طریق  از   توانندمی  مخالفان  و   االنفّع [  57].ردبمی  پیشبه    را  مردمجدید    هایگروه  بین  وگو گفتتأثیرگذار بوده و    ،باشد

 آمیز موفقیت  انقالب  از   پس  ،مثال   عنوان  بهحلی یگانه دست پیدا کنند.  کرده و به راه  بررسی  را  جدید  نهادی  هایطرح  یا  جایگزین  هایسیاست

یکی   اساسی  قانون»  اولین  ایجاد  برای  هاییبرنامه  تجمعّی   کرد،   سرنگون  ایسلند  در   را  فاسد  یدولت   که  ،2009  سال  در 2هاتابهماهی   در 3«ییپدیاو

یجمع یسند -دادند توسعه را جهان کی شکل به که  شده سپار  .بود شده ایجاد اینترنت در  اشترا

کنند. را فراهم می  سریع کامًال پرشتاب و  بسیجامکان  این است که مدنی مقاومت اهداف برای اجتماعی هایرسانه ین ویژگیتر مهم شاید

یداد  صفحات ،  فیسبوک،  کننده و فراگیر تقویت   تأثیرات  و   فیسبوک  رو گرام  و   پاواتس  توییتر  چند  در   که  دهدمی  را  امکان  این  مردم  به  اینستا

ک   به  سرعت  همان  به  نیز   را  مهم  هایروزرسانیبه  و   اخبار   که   ددهنمی  اجازه  مردم  به  هاپلتفرم  این  .کنند  برقرار   ارتباط  از افراد  انبوهی  با  ثانیه   اشترا

که در   .بگذارند ک  وضعیتی  صورتی    توانندمی  اجتماعی  هایرسانه  د، نباش  حقوقی  یا  پزشکی  هایکمک  نیازمند  گروهی  یا  پیش بیاید   خطرنا

یت   تقریباً    سودان   و   2011- 2010هایسال  در   تونس  موفق  هایانقالب  در   ویژهبه  ایم،دیده  جهان  سراسر   در   را  این پیامدها    ما   .دهند  پاسخ  به فور

 [58].2019در 

گرچه  میان  در این ،  بوک،فیس   بهتر استند،اهکرد  ایجاد  را  هاانقالب  این  اجتماعی  هایرسانه  که  معتقدند  برخی  ا  را   غیره  و   یوتیوب  توییتر

یام  که  همانطور آنها.    علل  لزوماً   نه  ،بگیریم  در نظر   اخیر   هایقیام  هایویژگی  عنوانبه    از فعالین   و   سیاسی  علوم  دانشمند  کینگ،  الیزابت  ر

ی  جدیدترین  از   همواره  هاجنبش  است،  کرده  اشارهمدنی    مقاومت [ اما نکته این جاست که 59].داندهبرمی  بهره   خود  عصر   در   موجود  هایفناور

می   شاندشمنان انجام  را  کار  همین  سازماندهیهماهنگ  برای  که  هاییجنبش   نتیجه  در .  دهندنیز  و   هایرسانه   به  صرفاً   انقالب  یک  ی 

 .شوندمی پذیر آسیب کامًال  هستند، کیمّت  یدیجیتال

 هایرسانه اینکه اول .شودها چندی را شامل مینگرانی که دهدمی سوق دیجیتال  یهااورفّن  پیرامون هبدبینان هایدیدگاه به را ما نکته این

ی   کلیک  یا  الیک  بازتوئیت،  با   صرفاً   که  دهدمی  افراد  از   برخی  به  را   احساس  این  اجتماعی گروه   .اندشده  جنبشیک    درگیر   ،لینکیک    رو  این 

 
1 .Tor 

2 Revolution . Cutlery ی قابلمه گیر هارده در  تابه ها و ماهیشرکت کنندگان در جریان این اعتراضات با کوبیدن بر رو ها و بوق زدن سخنرانی نخست وزیر وقت 

یداد این  از  محلی مطبوعات  که   شد باعث تابه و   قابلمه از  استفاده پارلمان این کشور را بر هم زدند.   .م-کنند یاد  «آشپزخانه ظروف انقالب » عنوان  به  رو
3 . Wikipedia Constitution 
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 مشارکت   تواندمی  واقع  در   که  کندالقاء می  افراد  بهرا    مستقیم  مشارکت  از   نادرست و توهّمی  یاحساس1«گراییکلیک»این  که  کنندمی  استدالل

 تضعیف کند.  را مستقیم کنش مؤثرتر  و  تر گرانههای اخاللبه شیوه

ینب   که   همانطور   .دارد  ی نیز مهم  منفی  جنبۀ  کوتاه،   یتمّد   در و    بزرگ  مقیاس  در   گسترده  اعتراضات  کردنهماهنگ  توانایی  اینکه  دوم  ز

 سازمانی  ساختارهای  و   استحکام الزم  باید  ابتدا  ،بوجود بیاورند  ات ملموسیتغییر  خواهندمی  که  هاییجنبش  است،  کرده  استدالل 2توفکچی 

یفناّ [  60].را برای آنها فراهم آورد  مدتطوالنی  مبارزۀ  امکان  که  کنند  ایجاد  را  روابط،   دهی بهشکل   نظیر   حیاتی  مراحل  از   پوشیچشم  ،دیجیتال  ور

، ها و اّتحادهاییائتالف توسعۀ ی آماده و  جایگزین نهادهای ایجاد ها،استراتژی ریزیبرنامه مستمر مّدت را طوالنی ایمبارزه برای  تجمعّی  ساز

ی  .کندآسان می گرفتار    مّدتکوتاه  دهیسازمان  در دام  های اجتماعی به راحتیبا وجود سهولت و راحتی رسانه  است  ممکن  هاجنبش  از   بسیار

یدادی  از   را تنها  خود  شوند و  یداد  به  رو  هر   .دهند  گسترش  درازمدت  در جهت جذب حامیان  را  خود  حامیان  پایگاه  نتوانندو    بکشند  دیگر   رو

کتیک  که  ستا   روبرو   وسوسه  این  با  جنبشی  افزایش   چشمگیری  نحو   به  را  وسوسه  این   اجتماعی  هایرسانه.  دهد  قرار   استراتژی  بر   مقدم  را  تا

 .دهندمی

کامی  اینکه  سوم با  سازمان  یک   ایجاد  در   نا و   کار   اجتماعی  هایرسانه  در   که  هاییجنبش   که  ستمعنی   این  به  همچنین   ثباتپایا 

را انجام می   سازماندهی کنشگران  برای  خودهای نفوذ  حوزه  گسترش  در   دهندخود   . خورندمی   شکست   دیگر   اجتماعی  هایشبکه  از   جذب 

ی    مردم   که  کنندمی  انتخاب  را  اطالعاتی  هایخوراک  و   خبری  منابع  اجتماعی،  هایشبکه  واقعی،  دنیای  از   بیشتر   یحتّ احتماال در دنیای مجاز

ی.  دهدمی  آرامش  آنها  به  که  باشد  فکری  هایدیدگاه  و   اجتماعی  اتارتباط  دهندۀارائه   هایرسانه  که  دهندمی  نشان  مطالعات  از   بسیار

ی و تحّمل  جای  به  اجتماعی ی  افزایش بردبار ی  در   اختالف و ناسازگار  افراد   تمایل  دارند،  متفاوتی  تجربیات  یا  هادیدگاه  که  افرادی  با  همکار

ی  و   دسترسی  امر   این  .ندکمی  تشدید  را  منسجم  و   کوچک  ییهاگروه  در   شدناتمیزه  برای یم  حامیان  بر   تأثیرگذار  آنالین   هایجنبش  برای  را  رژ

یم گرفتار آن شده و در زدن رضایت از و امکان برهم  کندمی  دشوارتر  از حامیان را برای    های گستردهنهایت جذب ائتالفخود و غرور کاذبی که رژ

 [61].کندتر میجنبش دشوار 

یم  همه اینکه از  تر مهم یم (.کنندمی و )کنند استفاده اجتماعی هایرسانه از  توانندمی  نیز  سرکوبگر  هایرژ یادی منابع خودکامه ایهرژ در  ز

  اول اینکه،  .کنندمی   فکر   قدرت  حفظ  و   آرامش  بازگرداندن   برای   منابع  این  از   استفاده  برای   راه  بهترین  ای راهبردی بهشیوه  به   و   دارنداختیار خود  

یم در    به  کشور   اینترنت  قطع  با  مستقیماً   هارژ فعالین    در   مبارک  حسنی  که  همانطور دهند.  می  نشان  واکنش  یدیجیتال  هایرسانهاقدامات 

یم،    2011مصر  ؛  2019  سال   کشمیر   در   هند  دولت  و   کردند،  آغاز   دولت  علیه  ای راگسترده  اعتراضات  ایرانیان  که  زمانی  ؛2019  سال   در   ایران  رژ

 بیشتر   ند. با اینحالداد  انجام  کردند،  یهند   اشغالگر   نیروهای  توسط  بشر   حقوق  نقض  به  اعتراض  به  شروع  کشمیری  مسلمانان  که  هنگامی

یافته 3گودس  آنیتا  سیاسی  علوم  دانشمند  که  همانطور   .دارد  وجود  نیز   تریهوشمندانه  واکنش  که   اندپی برده  به این نکته  سریع  خیلی  هادولت  در

ی هاشبکه  اختالل  کلیدی،  دهندگانسازمان  و   کنندگانشرکت  شناسایی  سیاسی،  مخالفان  ردیابی  اینترنت،  به  فعاالن  فزایندۀ  کایاتّ ،  است

 [62].است کرده تر آسان هادولت  برای را هاآن مبارزات توسط آمیز موفقیت  سازماندهی از   لوگیریج و  ارتباطی آنها

 
1 . clicktivism 
2 . Zeynep Tufekci 
3 . Anita Gohdes 
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یم  اینبر   عالوه دیجیتالیابزارها   این  از   هارژ دردشرم  اطالعات  یا  نادرست  اخبار   انتشار   و   خود  حامیان  سازماندهی  برای  ی  و    سرساز آور 

ی  که  کند می  استدالل   سیاسی،  علوم  دانشمند  ،1گونیتسکی   سوا  .کنندمی  استفاده  جنبش  با  مرتبط  افراد  به  رساندن آسیب  منظور به   از   بسیار

یم کنون  اقتدارگرا   هایرژ آن طریق  و   کنند می  ایجاد  را   خود  دیجیتالی  هایرسانپیام  و   هاپیام  ا   منتشر   راخود    هایتحلیلضد  و   تبلیغات  از 

یدیویی  شده ضبط«شواهد»  -2ها«دیپ فیک»زیر سوال ببرند.    را  هاجنبش  مشروعیت  ادعای  تا   کنندمی   شکل   تغییر   دیجیتالی  شکل  به   که  و

 [63].ندنک  تر دشوار هاجنبش برای را تبلیغات با مقابله تواندمی -اندکردهپیدا  

یمضد  االنفّع   سازماندهی  به  تواند  می  اینترنت  که  همانطور   دیگر اینک، های گروه  و   دولت  وفاداران  بهاین قابلیت را دارد که    کند،  کمک  رژ

یسیونضد خودواکنش  تا  کند  کمکنیز    اپوز نظر  مورد  یم   ،2011  سال  در   بحرین   نافرجام  قیام  جریان  در   .کنند  هماهنگ  را  های   از   اینگونه  رژ

نیروهای  و   یاعتراض  ضد  تظاهرات  سازماندهی:  کرد  استفاده  فیسبوک   آزار   و   تهدیدآمیز   هایپیام  با  معترضان  ارعاب   برای   وفادار   بکارگیری 

 هایگروه  ایجاد  برای  بوکفیس   از   دولت  نیز   سودان  در   البشیر   عمر   علیه  2011سال  نافرجام  قیام  جریان  در   که  دهدمی  گزارش 3مایر   پاتریک  .اذیتو 

یم  از   «دفاع»  به منظور   دورافتاده  مناطق  در   وفادار   مخالفان  انداختندام  به  برای  ساختگی  اعتراضی  صفحات  تعدادی   یحّت   و   -کرد  استفاده  رژ

یراه  در یک مورد،  .کرد انداز

از این   تا   تغییر داد  روز دیگری  به  را   اعتراضات   زمان  عمدبه   دولت  سپس  .شدند  عضو   گروه  این  در   سرعت  به  فّعاالن سیاسی  هزاران تن از  

گهان به آنها یورش برد و دهها   مستقر   تظاهرات  محل  در   را   پلیس  و همزمان  کند  ایجاد  طریق سردرگمی  کرد. پلیس نیز پس از حضور معترضان، نا

ی   اینکه  بر   مبنی  دارد  وجود  موثّقی  های  گزارش  .کرد  دستگیر   از آنان را تن   ( ایمیل  و )  فیسبوک  عبور   رمز   کردنفاش  برای  دستگیرشدگان   از   بسیار

 [64].اندشده شکنجه خود

  ،  کنند،  بینیپیش  را  مشکالت  کنند،  فکر   دشمن خود  همانند  اندکرده  سعی  آنها  موارد  برخی  در   بکنند؟  باید  چکار   االنفّع حال با این تفاسیر

ی  ارتباطی  منابع  و   هاپلتفرم  و   کنند،  ریزی برنامه  هاپاسخ  برای یکرد  این  .پیوسته تغییر دهند  را  خود  شدهرمزگذار  شامل  است  ممکن  حتی  رو

یع  برای  مطالب  سایر   و   کاغذی  جزوات  چاپ ی  باشد،  شخصی  توز کار  شناسایی   از   مانع  تا  دادند  انجام  2011سال  در   مصری  االنفّع   که  همان 

ی[  65].خود شوند  آنالین  صورتی   در   هماهنگی  و   ارتباط  ادامۀ  برای  مخفی   راهی  -کنندریزی میبرنامه  نیز   سومی را  طرح و نقشۀ  االنفّع   از   بسیار

یع مطالب چاپی نباشند دیگر  که  .قادر به توز

 ]66]چیست؟  درصد 3.5 قانون
یداد در  االنهفّع  یک کشور  تجمعّی  از ٪ 3.5 کهزمانی که است ایده این « بیانگر ٪3.5 قانون» کثری و  یرو   ، نبرد یک مانند مشاهدهقابل حدا

کتیک  یا  ایتوده  یتظاهرات یعدمهای  تا  یک   در   را  اصطالح  این  من.  است  منتهی نشده  شکست  به  انقالبی  هیچ  ،اندکرده  شرکت  جمعی  همکار

 تا   گرفته  2019-2018هایسال  در   انقراض  علیه  شورش  از   -جهان  سراسر   در   مختلف  هایجنبش.  کردم  ابداع  2013  سال  در 4ت دکس  سخنرانی

 
1 . Seva Gunitsky 

2 Deep fake . یدئویی  جع ی که شخص دیگرست از شخصی که در آن صورت یا بدن او به صورت دیجیتالی  ل عمیق یا ژرف برساخته« و ی به  تغییر داده شده به طور

 .م-.شودنتشار اطالعات نادرست استفاده میرسد و معموال با اهداف بدخواهانه یا به منظور انظر می
3 . Patrick Meier 
4 . TEDx 
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 ایجاد   برای  خود  ظرفیت  سنجش  و   مشارکت  تشویق  برای  درصد  3.5  رقم  از   -  جنوبی کرۀ  در   2017- 2016هایدر سال1روشنایی شمع  جنبش

 .اندکرده  استفاده تغییر 

ک   مارک  مثال  عنوان  به  .دارند  بارهاین  در   فرضیاتی  نیز   ایتوده  اعتراضات  و   هاانقالب به  مندعالقه  پژوهشگران سایر    با   خود  کتاب  در 2لیکبا

ی  قانون[  67].کندمی  اشاره  درصد  «5  قانون»  به  1994  سال  در 3قیام   معمای  نام  برابر   در   تواندنمی   دولتی  هیچ(  الف)  که   دارد  اشاره  ایده  این  به  و

 جمعیت   از ٪  5از   بیش  که  باشد  امیدوار   تواندنمی   قیامی  هیچ(  ب)  کند  مقاومت  شود،یک کشور ایجاد می  جمعیت  درصد  5ی که از سویچالش

ی  زیرا  کند،  بسیج  را  یک کشور  ی مجانی» دهند  می  ترجیح  مردم  از   بسیار پذیرش   از بدون اینکه خودشان متحّمل خطری شوند،    -بگیرند  4»سوار

 منتفع شوند. دیگران از سوی خطرات

گر  که  معناست بدان  این آیا   بیاورد، هاخیابان  به  را  جمعیت کشور   درصد 3.5 تنها  جنبشی بتواند  ا
 
 شد؟ خواهد پیروز  حتما

 اتفاق  آینده  در   لزوماً بایست  می  که  را  آنچه  نه  کند،می   توصیف  افتاده  فاقاتّ   گذشته  در   که  را  آنچه  رقم،  این  های پشتداده  اوال .  نه ضرورتاً 

یخی  گرایش  این  .بیفتد گاه  آنوجود    از   کسی  اینکه از   پیش  تار گاهانه  افراد  کهزمانی  آیا  که  داندنمی   کسهیچ   .داشت  وجود  باشد  آ   کنند   تالش  آ

گر   خصوص  به  -خیر   یا  بود  خواهد  رقرار بهم  باز   قانون  این  ،برسند  ٪3.5آستانۀ    به  تا ن  را  کار   این  آنها  ا اقدام به    استراتژی،  گونهتدوین هیچ  بدو

ی خاصیآماده  و   آموزش  و   اجتماعی  سازماندهی تا موّفق به بسیج این   دادندباید انجام می   پیشین  هایجنبش؛ اقداماتی که  دهند  انجام  ساز

 . از مردم شوند تعداد

 بدون  توانستمی  شدمی  جمعیت یک کشور   از   درصد  3.5موّفق به بسیج  که  جنبشی  دیجیتال،  هایرسانه  ظهور   از   پیش  اینکه  ر تصوّ   اً دوم

گرچه  .است  دشوار   دهد  انجام  را   کار   این  عمومی  گستردۀ  موافقت و همدلی  ها دولتپیرامون    عمومی  افکار   اعتمادقابل   سنجش  برای  راهی  هیچ  ا

بر   کهحداکثرگرای]انقالبی[    هایجنبش  یا مبارزه  به  دولتها  این  واقعّیت  ندارد  وجود  خیزند،میبا   های جنبش  که  این است  محتمل  بسیار ، 

گر   یحّت   ،  اندبوده  برخوردار   عمومی  گستردۀ  حمایت  و   همدردی  از   قموفّ   انقالبی  نه در مبارزات آنها اال فّع   نحوی  به  از افراد  کمی  نسبتاً   تعداد   ا

 درصد   1  حدود  تنها  اما  باشند،  بوده  2011  سال  در   مبارک  حسنی  گیریکناره  خواهان  مردم  درصد  80  است  ممکن  ،مثا   برایشرکت کرده باشند.  

ی برای آنها یخته باشند  هاخیابانبه  او  برکنار  .ر

 در را  مشارکت مردمی روش این .است زمان در  برشی مقطعی بر  کیمّت  کردم، محاسبهطبق آن  را درصد 3.5 ۀقاعد من که روشی اینکه سوم

یداد  یک مردمی  تظاهرات  معموال )حداکثری  رو کثر   یا،مدنی  هایکارزار  در   گستردۀ     مبارزات  در   مبارزان  مجموع  حدا
ّ
محاسبه    را(  حانهمسل

  یت اهّم   واقعاً  آنچه چه بسا .گیردنمی نظر در را  در میزان مشارکت مردمی ایجاد شود است ممکن زمان طول در تغییراتی را که   روش اینکند. می

گشتاور   تکانه  .باشدو اخاللگری    نظمیمردمی و بی  مشارکت  عییتجم  اثرات   دارد  ید،می  خاطر   به  که   همانطور   که،  -یا  در    را  سرعت  و   جرم  آور

 [  68] .باشدمی خام اعدادصرف  به نسبت تموفقّی  برای بهتری  کنندۀبینیپیشاحتماال  -ضرب این دو بود[و حاصلگیرد ]نظر می

یدادهای   بر   مبتنی  یافته  این  ،اینکه  نهایتدر    از   آنها  مورد   18  تنها  مقاومت،  کارزار   389  میان  از   ،2014  تا  1945  سال از   .است  نادر   بسیار   رو

 .است داده  رخ دوره  آن در  که است هاییانقالب کل از   درصد 5 از  کمتر رقم  اینکه    نداهرفت فراتر  درصد 3.5 آستانه

 
1 . Candlelight Movement 
2 . Mark Lichbach 
3 . The Rebel’s Dilemma 

4 ride . free جتماعی و اقتصاد که بیانگر وضعیتی ست که در آن فرد یا گروهی بدون تالش یا مشارکت در هزینه ها در راستای یک هدف از مزایای مفهومی در علوم ا

ی هر کنش جمعی محسوب میتالش ی مجانی یکی از مهم ترین موانع پیش رو  .م-شودها و هزینه های دیگران منتفع میشود. مشکل سوار
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 دارد؟  وجود درصد 3.5 قانون برای  استثنایی هم آیا
  در 1962  سال  مورد شورش  اولین[  69] .معتبر است  ،مورد  دو   در   جز   درصد  3.5  قانون  که  دهد  می  نشان  2019  سال  در   شدهمنتشر   هایداده

  قیام -برونئی نفری هزار  نود جمعیت کل از ٪ 4 -نفر  هزار  چهار  آن طی که بود برونئی
ّ
 .به شکست منتهی شد  که انداختند  راهب را ایحانه مسل

 کالیمانتان  آزادیبخش  ارتش  آنجا  در   .آیدبه حساب می  معمولغیر   کامًال   یمورد  و   است  کوچک  بسیار   پادشاهیکشور    یک  برونئی  حالبا این

که  سلطان  تا  بود  تالش  در  1شمالی کشور را  یتانیا  حمایت  تحت  این   از الحاق   سلطانبازداشتن    شورشیان  هدف   .کند  سرنگون  قرار داشت  بر

، ده  از  پس تنها .بود مالزی به کشورشان یم به  نیز  برونئی نیروهای نظامی .نشاندفرو  را مردمی شورش سرعت به سلطان روز  عامل  .ندماند وفادار  رژ

از    سلطان بعد، سال  یک .به کار گرفته بود برونئی  ثبات  تقویت به  کمک برای را  خود ایمنطقه هایگشت  بریتانیا دولت که  است این غیرعادی

 نتیجۀ  اینکه  علیرغم   ما و   سختگیرانۀ  معیارهای  گرفتننظر در   با  .کرد  حفظ   همچنان  را  خود  قدرت  اما  ،پیوستن کشورش به مالزی منصرف شد

 .شودمی  یتلّق  خوردهشکست کارزار یک کارزار  این ،حاصل شد از آنپس  سال یک ،کمپین مطلوب

ین  نافرجام  قیام  ،ءاستثنا  دومین یه  22  در   .بود  20112014  هایسال  در 2د َم َح   لکَم   علیه  هایبحر در   که   نفر   هزار   صد  ها،گزارش  طبق ،2011  فور

قیام   بحریندولت    پیش رو   ین هفتۀچند  طی  .کردند  شرکت  بزرگی  تظاهرات  در   دادندمی   تشکیل   را  بحرین  تجمعّی   درصد  6  از   بیش  آن زمان

  زندانیان  و   انداخت،  زندان   به  و   بازداشت کرد  را   مخالفان   کرد،  قمتفرّ   مستقیم  شلیک   با   را  تظاهرکنندگان  کرد،   سرکوب  تشّد   به  مردم این کشور را 

یادی حد تا هامخالفت و  بازگشتند خود هایخانه  به تظاهرکنندگان اکثر  هفته ینچند از  پس .کرد شکنجه را سیاسی  .فروکش کرد ز

کار بوده    بحرین  مورد  در  ک  بسیار   دشمنی  برابر   در   مخالفین بحرینی  ،اینکه  لاوّ   .باشدچندین اّتفاق ممکن است در    قرار   نیرومند و هولنا

  ایاالت و نیز  سعودی، عربستانبه نام  منطقه در  قدرتمند  ینیروی حمایت  با تاقلّی  ایفرقه آن در  که است پادشاهی نظامی بحرین .ه بودندگرفت

یم  مانند  .اندمانده  باقی  قدرت   در   حدهمّت     و   سعودی  نیروهای  جمله  از   خارجی  نیروهای  به  نیز قادر بودند   بحرین  رهبران  ،1960ۀده  در   برونئی  رژ

یگردانی  شانس  این امر   .کنند  تکیه  خود  خصوصی  امنیتی  نیروهاینیز    سازماندهی   که  آنجایی  از   .دادمی   کاهش  را  امنیتی  نیروهای  تمّرد و رو

ی عدم  اشکال  سایر   و   اعتصابات  بهقادر نبودند    معترضان  ،انجام نگرفته بود  جنبش  در   رهبری  بحث  برای  و مستمر چندانی نیز   پایدار    همکار

ی امید  نا  هاراهپیمایی  و   تظاهرات  ادامۀ  از   مردم   دولت،  از سوی  اصلی  معترضان  دستگیری  و   نفر   صد  به  نزدیک  شدنکشته  از   پس  .آورند  رو

 .شدند

ی  در    که   است  کارساز   صورتی   در   تنها  درصد  3.5  بتوان گفت که حدنصاب  شاید  .بود  مدت  کوتاه  بسیار   ایتوده  مشارکت  موارد  این  هر دو

 از سوی  که  کوچکی  هایپادشاهی  در مورد  درصد  3.5  قانون  شاید   یا  .بماند  ثبات باقیو با  پایدار   مدتطوالنی   در   بتواند  گستردۀ مردمی  مشارکت

گر کند.  صدق نمی   شوندمی   حمایت قدرقدرت خارجی  نظامی  نیروهای ی  شرایط  چنین  ا یم،  کنار   را  نادر پایدار    قانون  این  رسدمی  نظر   به  بگذار

ی و مبتنی بر تجربه است قانون یک بیشتر  این با این وجود باز هم. معتبر باشد و 
ّ
 [70].برگردو بی برو  آهنین یقانون تا کل

 اند؟داشته  را مردمی  مشارکت  درصد  بیشترین هاکدام کمپین 
  [71].اندکرده بسیج را کشور  جمعیت درصد 2 دست کم 2014 و  1945 های سال بین که  نشان میدهد را هاییانقالب  یتمام 4-2 شکل

و (  ٪75)ند،اهیافت  دست  کامل  موفقیت  به  هاانقالب  مورد از بزرگترین  دو و سی  از   مورد   چهار و بیست  دهد،می  نشان  شکل  این  که  همانطور 

 (٪84) .اند پیدا کرده دست کامل موفقیت  یا عمده امتیازات به مورد دو و سی این از  مورد هفتو بیستهمزمان 

 
1 . North Kalimantan Liberation Army 
2 .King Hamad 
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ی  البته  تغییرات   که  انقالبی  یهایجنبش  به   لزوماً   اما  اند،آورده  هابه خیابان  را   نفر   هامیلیون  نیز   ایتوده  بسیجهای  جنبش  دیگر از   بسیار

 :. برخی از بزرگترین این جنبشها عبارتند از نداهنشد تبدیلبه همراه داشته باشند،  یپایدار 

 

به    دانشگاههای  و   مدارس  از   نفر   هامیلیون.  1969  حده،مّت   ایاالت  - کشور  شدنداین  سرازیر  عنوان  را  ایگسترده  تظاهرات  و   خیابانها    با 

یتنام در  جنگ پایان برایاالجل ضرب ی به اعتراض، در 1و یتنام برگزار  جنگ و  خدمت اجبار  . کردند  و

ی نشست  نفر   ها. میلیون1970مّتحده،  ایاالت- ،اجتماع  های پروژه  های آموزشی، به برگزار گاهی  اقدامات   محور  پیرامون   اعتراضات  و   افزاییآ

یست عدالت  .رسید خود اوج به زمین اولین روز جهانی در  که  پرداختند محیطیز

یآماده به اعتراض در  نفر  میلیون 10جهان سرتاسر  در ها طبق گزارش. 2003 ،جهانی تظاهرات -  به  حمله برای بوش دبلیو  .جورج دولت  ساز

یختند هاخیابان به عراق  .ر

 
1 . Moratorium to End the War in Vietnam 
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یاست  تحلیف  مراسم  علیه  اعتراض  و در   زنانبا عنوان راهپیمایی    راهپیمایی  در   نفر   میلیون  چهار   .2017  حده،مّت   ایاالت  - ی  ر  دونالد  جمهور

یخ  در   روزهیک  تظاهرات  بزرگترین  به   که  کشور سرازیر شدند؛ تظاهراتی  سراسر   ی هاشهر  و   سی،   دی  واشنگتن  یهاخیابان  به  ترامپ،  ایاالت  تار

کشور   جمعیت٪  1.8  حدودرقمی    احتماال   2017سال  در   زنان  راهپیمایی[  72].شد  تبدیل  حدهمّت    یقینًا رقمی   عدد  اینشد.  شامل می  را   این 

ی  حدنصاب  از   نیمی  از   باالتر   کمیتنها    و –مدنی  مقاومت  کارزارهای  کنندگانشرکت  متوسط  رقم  از   باالتر   تنها اندکی  اما  است،  چشمگیر   ضرور

 است.  انقالبی  تغییرات برای شده مشاهده

سوی1شهروندی  اصالحیه  الیحۀ  تصویب  از   پس   نفر   هامیلیون   .2020هند  -   عمومی  اعتصاب  در   2مودی   نارندرا  وزیر نخست   مجلس  از 

کستانی،  مهاجران  به  طبق آن تنها در صورتی  کهای  ؛ الیحهکردند  شرکت  .نباشند  مسلمان  که  شودمی  اعطا  شهروندی  یبنگالدش  و   یافغانستان  پا

  که   ی این کشور هندو   ناسیونالیست  دولت  در   اقلیت  یگروه  شد؛می  تلقی  هند  مسلمان   میلیون   195  علیه  ایحمله  گسترده  نحوی  به  الیحه  این

 شود.متمایل می راست افزونی به روز  طور  به

   رهبر   یک  برکناری  مانند   مهمی  دنبال اهداف  به   که  صادق است   هایی   کمپین  مورد  تنها در   درصد   3.5  قانون  آیا
ّ
  دستیابی   یا   یمل

ل  به    هایدولت  مقابله با  یا  اقلیم  مبارزه با تغییر   هایی با اهدافی نظیر هستند و در مورد کمپین   استقال
ّ
مدارس    یا  هاشرکت   ی،محل

 ؟ کندصدق نمی 
 -نداهداشت  برجسته  و   روشن  مشخص،  هدفی  که  شده  گرفتهبر  هاانقالب  از   خاصی  بسیار   بندیدسته  از   درصد  3.5  قانون  .داندنمی   کسهیچ

  ما  اما  .شوند  قموفّ   مردمی  مشارکت  از   مشابهی  سطح   با   نیز   هاکمپین  دیگر   انواع   است  ممکنکه البته دستیابی به آن بسیار دشوار بوده است.  

یم هااین قبیل کمپین در  مشارکت مورد در  شمولیجهان و  معتبر  اطالعات هنوز   .ندار

 تواند داشته باشد؟ می  دموکراسی برای معنایی به زیر بکشد، چه  را دولتی  هر  دبتوان یدرصد  3.5 تنها این که اقلیتی 
کثر   که  باشید  داشته  خاطر   به   بسیار   حمایتی  پایگاه  اصل  بیاورند،در   هاخیابان  به  را  جمعیت  درصد  3.5توانندمی  که  هاییجنبش   ا

   هایبحران  تمام  در   عمومی  افکار   معتبر   گیریاندازه  برای  راه مطمئنی  هیچ  اگرچه  .دارند  در جامعه  تریگسترده
ّ
توان گفت ، میندارد   وجود  یمل

  گسترده  عمومی  حمایت  از   نیز   جنبش  د،ان بوده  ها در خیابان  علنیو اجتماع    حضور   به   مایل  مردم   از   بزرگی  بخش  آن  در  که مواردی  بیشتر   در که  

گرچه  .بگیرید  نظر   در   را  1965  و   1964  سالهای  در   حدهمّت   ایاالت  مدنی  حقوق  جنبش  قموفّ   اقداماته است.  بود  برخوردار   در جامعه  چند   تنها  ا

کثریت  اما   داشتند،   شرکت  مدنی  اقدامات  سایر   و   ها بایکوت  ها،ن تحّص   ها،راهپیمایی  در   نهاال فّع   شکلی  به   نفر   هزار صد  آمریکایی  شهروندان   ا

گر 73].ردندکمی  حمایت مدنی حقوق جامع قانون شکلی از  از  ی انجام  به رایک کشور  جمعیت از  درصد 3.5 بتوانید [ ا ی هدف راستای در   کار

ترغیب  در   توجهیقابل   تاقلیّ   چنین  حضور   .نندکمی  حمایت  هدف   آن   از   کشور   مردم  اکثریت  که  باشید  مطمئن  کمابیش  کنید،   خاصی 

  نه است و  جنبشاز  مردمی  حمایت نتیجۀ احتماال  هاخیابان
ّ
 [74].آن تعل

گرچه  که  باشید  داشته  خاطر به  این را هم یداد  به  درصد  3.5  قانون  ا  هایکارزار  در   گستردۀ مردمی  تظاهرات  معموال ]منفرد  حداکثری و   یرو

کثر   یا  ،مدنی    مبارزات  در   مبارزان  مجموع  حدا
ّ
یداد  تنها شامل یک   ندرتبه  تکنیک  یک   عنوان  به  مدنی  مقاومت،  دارد  اشاره   [حانهمسل خاص   رو

یادی  تعداد که یم .گرددآورد، میمی هاخیابان به را مردم از   ز   شده  سازماندهی و  مستمر  کارزار مبارزاتی چیزی که در ما در این کتاب مد نظر دار

کتیک لزوم صورت در   کهاست  روشن هدف یک با  .کندمیی اّتخاذ مختلف هایتا

 
1 . Citizenship Amendment Bill 
2 . Narendra Modi 
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 دارد؟  واحد و  روشن هدفی به  نیاز  موفقیت  برای  مدنی مقاومت جنبش یک آیا
کثر   مطالبات  و   ادعاها  این  .دارند  ایجامع و گسترده  مطالبات  و   هامشیخط  آنهاگیرند:  نمی  برای خود در نظر   را  هدف  یک  تنها  هاجنبش  ا

می  بحثمورد    جنبش  درون  در   شدتبه   معموال  غالباً جنبش  که  خصوص  بهگیرند،  قرار   طیف   اسر تسر  از   را  حامیان  از   یعمتنوّ   گسترۀ  ها 

 .افزایدکنند و همین امر بر شّدت مباحث و مشاجرات میبه خود جذب می  اجتماعی

ی  مبارک »  برای مثال  .است  بودن آن هدف  مشخص  و   واضح  است،  واحد  ی هدف  داشتن  از   مهمتر   آنچه  که   باورند  این  بر   نفعالی  از   بسیار

گرچه    .شودمحسوب می 1« هستیم  درصد  99  ما»  از   تر ملموس   و   تر واضح  بسیار   یشعار   «برود  باید  ژانویه   25انقالب  ی مترقّ   و مبانی  عناصر   واقعدر ا

 پیامدهای  و   دولت  پذیریو مسئولیت  پاسخگویی  اقتصادی،  عدالت  پیرامون  یکسانی را  هایمشی، عقاید و خط استریت  وال  اشغال  و   مصر 

ک  به  2008  جهانی  مالی  بحران  نابرابر   عمیقاً  گفت کهمی  اما  -گذاشتندمی  اشترا ی  توان   است،  و ملموس  مشخص  یهدف  دیکتاتور   یک  برکنار

 .نیست چنین اقتصادی نابرابری به عمومی اعتراضات که حالی در 

 خواهیدموکراسی  جنبش  .داشتند  روشن و مشخص   یاهداف  بودند،  جریان  در   2019  سال  در   که  مدنی  مقاومت  هایکمپین  از   تعداد اندکی

 خود   مدنی  هایآزادی  و   حقوق  گرفتننادیده  برای  چین  اصلی  سرزمین  هایتالش  به  و   ادامه یافت  هاخیابان  در   ماهشش  که   کنگ  هنگ  2019

می  که  داشت  روشنی  هایخواسته  کردمی  اعتراض موارد  این  شامل   مورد   در   تحقیقات  ،کنگهنگ  اجرایی  رئیس  استعفایشد:  مجموعًا 

کنگی  قیام  توصیف  برای«شورش»  اصطالحانصراف از بکارگیری    زندان،  از   معترضان  آزادی  پلیس،  خشونت  در   رأی  حق  گسترش  و   ،هاهنگ 

یتانیا  دولت  از   ملموس  و   روشن  خواستۀ  سه  ،انقراض  علیه  شورش  تغییر اقلیم  مبارزه با  جنبش  .این کشور   طور   به  جهان  سراسر   هایدولت  و )  بر

توجه   هواو آب  بحران  به   شهروندان جهان  تمامی  بگویند،   هواییو آب  تغییرات  مورد   در   را   حقیقت  هستند  قدرت  در   که   کسانی:  دارد(  تر گسترده

 به صفر برسانند. 2025 سال تا خود را ایگلخانه گازهای انتشار  هادولت  و  ،کنند

 و شایسته  خوب   هدفی  برای  ی شفافتقاضای  بندی و بیان واضحمفصل  از   تر آسان  نامطلوب  اّتفاق یا وضعیتی  یک  پایان  مطالبۀ  اغلب

به   از   .است   کنار   قدرت  از   را  رحمبی   یدیکتاتور   که  است  این  تر آسان  اغلب  مردمی  قدرت  هایجنبش   برای  که  است  دلیل  همین   قضا 

یم   سقوط  خواهان  مردم»)بزنند چگونه باید   هادولت   انتخاب  نحوۀ   یا  کند  حکومت  باید  کسی  چه  اینکه  سر   بر   اینکه بخواهند  تا(  هستند.«  رژ

ی مستلزم دیکتاتور  یک سرنگونیبرسند.  توافقباشد، به  کره زمان، مستلزم تأسیس حکومتی جدید ، اماستا  استقامت و پایدار  مصالحه  و  مذا

که فرآیندی دشوار و فرساینده است[است [.[75] 

یهدف اینمعنا به    تواندمی  ملموس  و   مشخص  یهدف  برای  گذار  یا  بگذارند،   کنار   را  دیگر   ادعاهای  اً ت موقّ   باید  هاجنبش  که  باشد  ی 

ی بتواند هر   به این ترتیب  تا  دهند   قرار   مدنظر   را اهداف  از   زنجیره ای   کمدست ی  و   نهایی  اهداف  سمت  به   را  جنبش  پیروز
ّ
  برای .دهد  سوق   تر کل

 پایان   نظیر   یترگسترده  و   بلندمدت  اهدافدر میان  –کشور   نژادی در   تبعیضپایان    -را  مشخص  و   روشن  هدفی   مدنی  حقوق  جنبش  مثال

یشه  رفع  نژادپرستانه،  های سیاست  و   اعمال  به  بخشیدن ،  هایر وجود مباحث  اینگنجانده بود. با    حدهمتّ   ایاالت  گرینظامی  به  دادن  پایان  و   فقر

  هایرادیکال  و   روهامیانه  بینو جنجالی در   برانگیز بحث   شدتموضوعی به    کدام از آنها،تقّدم هر    و   مطالبات  این  به  پرداختن  چگونگی  پیرامون

 .بود جنبش

 
ی سیاسی است که به طور گسترده در جریان جنبش اشغال وال استریت در سال    99ما    .1 گرفت. این عبارت مستقیمًا به  میمورد استفاده قرار    2011درصد هستیم شعار

کوچک در طبقه باالی    ت بهای اشتباهات این اقلیّ درصد« مردم    99٪ پردرآمدها تمرکز دارد و »1ن ثروت در دستان  آ حده اشاره دارد که در  نابرابری درآمد و ثروت در ایاالت متّ 

  .م-پردازندجامعه را می



 کند   یچگونه کار م ی فصل دّوم / مقاومت مدن / 111

 

با   مختلف  هایخواسته  بندیاولویت  و   مذاکرهگستره،    و   مقیاس  این  در   هاائتالف   حفظ  و   ایجاد  فرآیند  هایبخش   ترینسخت   از   یکی 

یگون  جانسون برنیساست.    مختلف   هایدیدگاه  نظر گرفتندر  گر   که  ه بودگفت  زمانی  ،آمریکا  مدنی  حقوق  دهندگان جنبشاز سازمان1،ر  شما   ا

ید  ایخود رابطه ائتالف افراد همۀ با و موّفق]پس از پایان  برنده ائتالف یک حفظ  .توان اسم شما را ائتالف گذاشتنمی ،آرام و بدون درگیری دار

  از   تعارض  حل  برای   گسترده   تمایل  و   ماهر   گرانیمیانجی  به   اغلب؛ این امر  است   مشخص  و   روشن  یهدف  انتخاب  از   دشوارتر   بسیار مبارزات[  

 .دارد نیاز  مقبول و پذیرفته شده فرآیندهای طریق

 هستند؟ مؤثرتر  ها[برای جنبش سازمانی ] ساختارهای از  نوع کدام
 اند داشته  شده مقبول و پذیرفته  یانرهبر  مدنی  ق مقاومتموفّ   هایجنبش  از   برخی  .ندارد  پیرامون این موضوع وجود  اجماعی عمومی  هنوز 

  انتظارات   د،کننمی   تعریف  را  جنبش   جمعی  و اهداف  انداز چشم   رهبران  این  .کرده استمی  کمک  اساسی  هایچالش   از   عبور   در   جنبش   به  که

  را   استراتژیک  تصمیمات  کنند،می  هماهنگ  را  عمومی  روابط  ،گذارند می  اجرا به    را  جنبش  هنجارهایدهند،  انتقال می  را  و مطالبات جنبش

کره  به  جنبش  طرف  از   و کنند  اّتخاذ می  علیه  قیام  -فلسطین  ، انتفاضۀ اّول1990تا  1987  هایبین سال  برای مثال  .پردازندمی  زنیچانه  و   مذا

خودائتالف  رهبری  شورای  -هافلسطینی  و   هااسرائیلی  بین  فزاینده  های نابرابری  و   اسرائیل  توسط  هغزّ   نوار   و   باختری  کرانۀ  اشغال  عرضه   را  ی 

 فهرستی   ،کردمی  اجرا  و   تهیه  را   هاییبرنامه  که   به توافق رسیدند   مشترک  رهبری  بر سر   و   پیوستند  یکدیگر   به  فلسطینی  مدنی  گروه  صدها[  76].کرد

کره می  اسرائیل  دولت  با  حدهمّت   ایاالت  میانجیگری  با  و   دیدرا تدارک می  جنبش  های خواسته  از  کرات  این  نهایتدر   هر چند  .شدوارد مذا  مذا

گرفت  ایمحرمانه  مذاکراتالشعاع  تحت   یسازمان  شد؛می  برگزار (  ساف)فلسطین  آزادیبخش  سازمان  و   اسرائیل  دولت  بین  اسلو   در   که  قرار 

یشه  زمان آن در البته  که عرفات یاسر  رهبری به تبعیدو در  مبارز   .نداشت  فلسطین مردمبین  در  محکمی هایر

مشابه  به ی  تحمیلی  کمونیستی  دولت  علیه  که  کارگری  سازمانی  -لهستان  همبستگی  جنبش  نیز   1980در   نحوی  می  شورو  و   کردمبارزه 

  رهبران   ایندر آن مشارکت داشتند.    مختلف  کارگری  هایاتحادیه  که  داشت  مشترک  رهبری  ساختار   یک  -موفق به سرنگونی آن شد   نهایتدر 

 سازماندهی چینی از طریق  ریزی و مقّدمهاین اّتحادیه قریب نه سال به برنامه  رهبران  .داشتند  عهده  بر   را  مختلفی  حیاتی  وظایف  شدهپذیرفته

ی،  هایانجمن   مطبوعات  و   زندانی  مخالفان  هایخانواده  از   حمایت  برای  اجتماعی  امداد   هایصندوق  زیرزمینی،  هایدانشگاه  تجار

کره شده و طی آن به امتیازات متعّددی دست یابند.  لهستان  کمونیست حزبنهایت توانستند با پرداختند و در  غیرقانونی  همبستگی وارد مذا

یم  سراسری   انتخابات  در   رقابت  فرصت  کسب  با رقابت  نامزدهای  کمونیستی،  رژ وارد  را  کرخود  انتخاباتی  که  .دهای  برنامۀ  رقابتی   با 

ی همبستگی در 1989 جوالی نهایت در در  و  شدمی  انجام فساد مبارزه با و  خواهیدموکراسی  .منتهی شد سراسری انتخاباتبه پیروز

کتیکی  دالیل  به  مدنی   مقاومت  هایجنبش  سایر  یک  و   تا گ  نظر   از   .اندکرده  خاذاتّ   را  رهبر   بدون  مقاومت  رویکرد  ی،ایدئولوژ کتیکی ا  جنبشی  ر تا

ی این جنبش  یا  دستگیری  طریق  از آنها  2سر   بریدن  برای   تریسخت  کار   هادولت  باشد،   نداشته  روشن و مشخصی  رهبری ها نفوذ و سپس برانداز

یک  نظر  از  شکبی رهبر بدون هایجنبش .دارند   مبارزه فساد و  طبقانیهای نظام ظالمانه، ساختارهای   علیه که  افرادی  برای توانندمی ایدئولوژ

 .دنباش  داشته بیشتری جذابیت ،کنندمی

 
1 . Bernice Johnson Reagon 

2. Decapitation یاDecapitation Strike  که هدف آن ازبین بردن  آنرا حملٔه خونین یا حملٔه تمام  توانکه می کرد، نوعی استراتژی نظامی است  کننده نیز ترجمه 

بین بردن رهبری نظامی و سیاسی آن  کردن دشمن با از . استراتژی درهم شکستن یا متالشیآوردن آن استکنترل در دهی یک دولت یا گروه متخاصم و تحترهبری یا فرمان

که در جنگمدت کار میهاست  تی خونین علیه صدام حسین و دیگر  آمریکا به عراق را نام برد که با حمال   2011توان حملٔه  های اخیر آن میرود. از نمونههای متعارف به 

 م-آغاز شد، گرچه آمریکا در حمالت هوایی خود نتوانست به هدف خود مبنی بر حذف رهبران سیاسی و نظامی عراق دست پیدا کند  این کشور رهبران نظامی و سیاسی 
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یکرد  با اینحال  ویژه بهآورد،  می  همراه  به  با خود  بلندمدت  در   نیز   را  ایعمده  استراتژیک  هایرهبر مشکالت و محدودیتبدون  مقاومت  رو

گر  ی  بتواند  که  سازمانی  لا شکا  تداوم  و   ایجاد  برای   راهی  هاجنبش  ا   کند،   هماهنگ  با یکدیگر   مؤثر   اقدام  جهت  را  مطالبات  و   هاگروه  از   بسیار

اینکه77].دنکن  پیدا نخست  گر   [  کره،  مانند  خاصی  وظایف  هستند  جنبش  در   که  کسانی  ا یائتالف  عمومی،  ارتباطات  مذا  ندوین   یا  ساز

  دادن   به  مایل   است  ممکن  که  دشمنانی  با   توانندنمی  لزوماً   هاجنبشدر آن صورت    نکنند  لمحوّ   اعتماد  مورد  رهبران  از   گروهی  به  را   استراتژی 

کره شوند باشند، امتیاز   .شونددچار مشکل می  در پذیرش پاسخ مثبت از سوی حریف آنها دیگر  عبارت به .وارد مذا

 اعمال  با  برخی  که  زمانی  مانند  دارند،  در پیش رو   تریسخت   کار   عمومیروابط  هایبحران  مدیریت  برای  رهبر   بدون  هایجنبش   اینکه  دوم

که هیچ سخنگویی ندارد  جنبش  .کننداز مبارزات دور می  را  مردم  عموم  جنبش  جویی در ستیزه  یا   خشونت  اعتماد قابل   نحوی  به  تواندنمی ی 

 و   عمومی  وجهۀ  کردنرنگکم  یا  تضعیف  نتیجهر د .کند  های آنها را توجیهفعالیت  یا  محکوم  را  های خرابکار افراد و گروه  یا  خیابانی  های درگیری

 .کار آسانتری خواهد بود  این خرابکاران برای جنبش یک مشروعیت

ی  روابط  ایجاد  برای  سختی  کار   رهبر بدون  هایجنبش   اینکه  سوم کهدر   که  دارند  هاییتشکیالت و سازمان  سایر   با  کار  بخواهند  صورتی 

ی گر جنبشنیازمند آنها هستند.    باشند،  داشته  خود  مخالفان  بر   اهرم فشار میان    از   را  دشمنان  و   داده  گسترش  را  خود  حامیان  دنبخواه  ها ا

آنهاست  ائتالف  ایجاد  ، بردارند یات  گر   .جزو ضرور که جنبش  ای در برجسته  هایشخصیت  ا باشند  نداشته    شرکای   تعقیب  وظیفۀ   ها وجود 

صورت    ،بگیرند  عهده بر   را  متقابلو    معتبر   دات تعّه   دادن  و   ائتالفی این  ی   زماندر  جهت    گسترش  برای   را   دشوار  اهداف  به  دستیابیخود 

 .داشت  خواهند نظرشانمد

یهروش  به  معموال   هاجنبش  اینکه  چهارم رو و  یابی  برای   هاییهای   جدید   مسیرهای  در   حرکت  و   مسیر   تغییر   استراتژیک،  تصمیمات  ارز

گرچه  رهبر   بدون  هایجنبش  .مندندنیاز یابتکار عمل و قدرت بداهه  مدت  کوتاه  در   است  ممکن  ا  متصّدیانی مورد   بدون  اما،  باشند   داشته  کار

ی    توافق کتیک  تغییر   قدرت  کهو محور امر دن باش  داشته  را  جدید  هایبرنامه  ابالغ  و   هاتا و متداوم  نگریدرون  ، در   و   پذیریانطباق  ،پیوسته 

توازن  هماهنگی  از   پس  هفته  چند   تنها  ،آن رفت  ذکر   پیشتر   که  همبستگی  جنبش  مثال  برای  .خواهند خوردبه مشکل    موفقیت  برای  الزم  و 

ی توانست در لهستان به پکن، من آن تیان میدان در  این کشور  دولت توسط خواه چیندموکراسی دانشجویی جنبش عامقتل    یکی   .برسد پیروز

 تصمیمات   خاذاتّ   در   همبستگی  جنبش  توانایی  چین،  خواهیدموکراسی  جنبش  و   لهستان  همبستگی  جنبش  مابین  کلیدی  هایتفاوت  از 

 .بود مبارزه و حساس کلیدی  هایبرهه در  مهم استراتژیک

  چینی  دانشجویان  نمایندگان  من،آنتیان  میدان  کشتار   وقوع  از   پیش رفت. پیش  چگونه  چین  مورد  در   رهبر بدون  مقاومت  ببینیم  بیایید 

یادی  حد، که دلیل آن تا  بودند  کرده  رد  1989می  در   گفتگو   در   شرکت  برای  را  این کشور   کمونیست  حزب  رهبری  پیشنهادات   داخلی   اختالفات ز

که کره با دولت بپردازند یا   جنبش  طرف   از   که  دارند  و صالحیت را  حقمنتخب این    دانشجویی  نمایندگان  آیا  پیرامون این موضوع بود  به مذا

. از سوی دیگر  ی از   استدالل  بهدانشجویی    جنبش  تیککاریزما   اعضای  خیر کتیک  در هوادار  از جمله   پرداختند،  تر ایخصمانه و مقابله   هایتا

یزیبرنامه  دیدار   با  همزمان  من،آنتیان  میدان  خشونتبدون  اشغال  و   غذا  اعتصاب ی  وزیر نخست  گورباچف،  میخائیل  شدۀ ر  اواسط  در   شورو

.  مه ماه ی برای خود قصداز  و  کرد اعالم نظامی حکومت چین کمونیست حزب مه ماه 20در از این کشور کساز  به و  داد  خبر  تیان آنمن میدان پا

گرچهارتش مواجه خواهند شد.    کنندۀمنکوب   قدرت آتش  با  در صورت عدم تخلیه میدان  که  داد  هشدار   معترضان   در   گسترده  اعتراضات  ا

  های نزاع  با  منآنتیان  در   نتحّص شود، اما در ادامه،    نزدیک   میدان  به  خود  تالش  اولین  در   نتواند1چین   خلق  آزادیبخش  ارتش  که   شد  باعث  پکن

 بحران  ورطۀ  به  خشونتبدون  مقاومت  حفظ  یا  ارتش  به  آمیز خشونت   حملۀ  پیرامون  نظر اختالف  و بعدی    اقدامات  سر   بر   اختالف  داخلی،

 
1 . Chinese People’s Liberation Army (PLA) 
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 جنبش  دموکراتیک هایارزش به خیانت به جنبش را بدست بگیرند رهبری کردند تالش بحران بحبوحۀ در  که  اعضایی  از  گروه آن .شد کشیده

 هادانشگاه  اساتید  میدان،  به  ارتش  واحدهای  هرچه بیشتر   شدننزدیک  با عام و قتل  منتهی به  روزهای  آخرین  در   .شدند  هم مّت   دولت   با  تبانی  یا

کره ارتش آزادیبخش  رهبری با روشنفکران و  گر  که  را از آنها گرفتند تضمین این  و  کردند مذا  آسیبی  کنند تخلیه را میدان داوطلبانه   دانشجویان ا

کره  حق  اساتید آنها که  داشتند   اصرار  و   کردند  ترکمیدان را    دانشجویان  از   کمی  تعداد   اما  .دید  نخواهند  ژوئن   4  در اند.  نداشته  را  آنها طرف از   مذا

کرد  را  نفر   هزاران   تا  صدها  و   کرد   حمله  جنبش  به   بسیار   قدرت  با  ارتش آزادیبخش  1989  قتل  این  .کرد  زخمی  نیز   را  دیگر   نفر   هزاران  و   قتل عام 

 .انداخت  کار  از  را چین خواهدموکراسی جنبش عمًال  عام

[  به  نیاز   قطعاً   در   سرگوبگر در جنبش  ساختارهای  تقویت   یا  دهی مجّددشکل  از   اجتناب  به  نیاز   با  غالباً   ،رهبری  شناسایی و ایجاد]ساختار

ی  .گیردقرار می   تنش   کلیدی  هاینقش  در   را  ممتاز   افراد  آنهایی که  ویژهبه  -مراتبیو سلسله  متمرکز   هایسازمان  با  یمترقّ   هایجنبش  از   بسیار

ک دارندمی کنار   را دیگران داده و  قرار  گیریتصمیم   .گذارند، اصطکا

 با  ایمقالهدر    بعدتر   که  کرد  ایراد  ایسخنرانی   فمینیست  قمحّق   و   الFفع1فریمن   جو   1970سال  در ای طوالنی دارد.  سابقه  تنش  اینو البته  

اثر   در   .به چاپ رسید2« ساختاربودنبی  استبداد»عنوان  استدالل  و   هکرد  نقد  را  ی زنانبخشآزادی  جنبش   دوم   موج  از   جنبه  این  دقیقاً   او   این 

 :که کندمی

کید یادی  تأ گر   -اصلی  سازمانی  شکل  عنوان به  شود،می  خوانده   ساختار   بدون  یا   رهبر بدون  هایگروه  که  آنچه  بر   ز   -  تنها شکل ممکن  نه  ا

یافته  حداز   بیش  جامعۀ  برابر   در   طبیعی  واکنشی  ایده  این  منشأ   .است  گرفته  صورت کثر   که  است  ایساختار یم  قرار   آن   در   ما   ا قدرت   و   دار

در    که  مشابهی  هایگروه  و   گرایانچپ   همیگشی  گرایینخبه   چنینداده، و هم می  ما   زندگی  برای کنترل  دیگران  که این امر به  ناپذیریاجتناب

 سالم  ضدیت از  «ساختار بودن بی» ایدۀ  حال  این ..با .گرا بودند[مند و نخبهکردند]اما خود ساختار می مبارزه  افراطی ساختارمندی این  با  ظاهر 

 بررسی  مورد  کمتر هم استفاده افراطی از آن ، اندازۀ   همان  به  ایده  این  .است  شده  تبدیل  الهه و بت یک  به  مندیهای نامطلوب ساختار گرایشبا  

ی  قطعی از   و   ذاتی  بخشی  به  اینحال اّما با   گیرد،می  قرار  خود،   وظایف  تغییر   هنگام  در   ها گروه[  بیشتر ]...است  شده   تبدیل  زنان  آزادی  ایدئولوژ

ن  را   «بودنساختار   بی»ایدۀ   زنان  .نشدند  ساختار   تغییر   به  حاضر  به  بدو پذیرفته  کاربردی  های  محدودیت  توجه  دربست  مردم   آن،  بودند. 

«  های»بدونگروه  از   کوشیدندمی در    کورکورانه را   باور   این  زیرا   نیستند،  مناسب آنها   که  کنند  استفاده  اهدافی  برای  غیررسمی  مجامع  و   ساختار

گر   .انجامدو سرکوب نمی   ظلم  جز   چیزی  دیگری به  شیوۀ   هر   ذهن داشتند که   کند،   رشد  توسعه  ابتدایی  مراحل  از   فراتر   بخواهد  جنبشی واقعا    ا

یپیش  برخی از  باید   توانندمی  آنها  .ندارد وجود ها این روش مورد  در  بدی ذاتا   چیز  را کنار بگذارد. هیچ ساختار  و  سازمان مورد در  خود هایداور

  از   خود را   استفاده به این معنی است کهبارۀ آنها به دلیل سوءکنار گذاشتن یک  اما   شود،هم چنین می   اغلب  و   بگیرند  قرار   استفادهسوء  مورد

یابزارهای و شیوه  [79].کنیم  محروم بیشتر  پیشرفت و ترقّی  برای های ضرور

گاهی  از   حرکت  برای  آنها  توانایی  تواندمیاین امر    که  کنند  برآورد   حد از بیش  را  رهبر بدون  مقاومت  ارزش  است  ممکن  هاجنبش    به  افزاییآ

که به  کند.    را  دارد  نیاز   مدتطوالنی   منابع  و   هماهنگی  وظایفی  گرچهبا شکست مواجه  یک  نظر   از   تواندمی  رهبر نبدو   مقاومت  ا   برای  یایدئولوژ

  به   مدنی  مقاومت  گونه تالش در راستایهر   براینیز    جدی  یاستراتژیک  مضّرات  این شیوه  اما  باشد،  جذاب  ندارند  اعتماد  قدرتبه    که  افرادی

، اما باید پذیرفت دارند  نیاز   هاآن  سرأ  در   منفرد  رهبران یا  گیرانهسخت   مراتبسلسله  به  و مبارزات  هاکمپین  که  نیست  معنا   بدان  این .دارد  همراه

ی بیشتر  سازماندهی و  هماهنگی رهبری، به شکلی از  رهاکه تمامی کارزا  .مندندنیازبه منظور تأثیرگذار

 
1 . Jo Freeman 
2 . The Tyranny of Structurelessness. 
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گر چه ظاهراً  که  کندمی اشاره نیز  نکته این به به درستی فریمن  هر واقع  ، اّما در هستند رسمی ساختار  فاقد هاجنبش برخی رسد می نظر  به ا

 چنین   که  زمانی  یحّت   -ندارسمی  قدرت  هایمقام  به   را  افراد  از   برخی  که  است  غیررسمی  یمراتبسلسله  یا   ساختار یک    دارای  انسانی  گروه

ی باشد  رسمی  طور   به  اختیار نگرفته  قرار  تأیید   مختلف   سطوح  با  غیررسمی  یا  رسمی  رهبری  دارای  هاجنبش   مۀه  ترتیب  این  به  .مورد 

یپیش  کلیدی  چالش  بنابراین  .هستند  پذیریمسئولیت یه  که  است  سازمانی  ساختارهای  توسعۀ  هاجنبش  رو   کند،   تقویت  را  دموکراتیک  هایرو

 [ 80].دبدان خود اقدامات مسئول را شده لمحوّ  هاآن به وظایف این که کسانی و  کند می ]برای افراد[ معّینرا وظایفی

یست  کاریزماتیک  رهبر  یک وجود آیا  ؟ ضرور
یا  که  همانطور   .نه  قطعا گر   آدام  و   اناستپ   مار یک    شناسایی  کنند،می  اشاره  سیاسی  علوم  دانشمندان  ،1گاال  در   کاریزماتیک  رهبر تنها 

کثر   مورد   در   امر   این[  81].ستیدشوار   کار   لبنان  یا  الجزایر   سودان،  2019  هایانقالب   که  کند می  صدق  نیز   گذشته  قرن   در   ای توده  هایقیام  ا

ی ک   ، لوترکینگ  گاندی، در غیاب رهبرانی چون    آنها از  بسیار مهم  سیاهان  جان  حال حاضر   جنبش واقع  در  .اندبه موفقیت رسیده  ماندال   یا2ینو آ

ی   عوض   در   و   گرفته  فاصله  فردگرایانه  رهبری  هایمدل  از   نیز   حدهمّت   ایاالت  در   است  هماهنگی که   است  کرده  اتخاذ  ائتالفی  و   یفدرال  ساختار

 [82].دهدمی قرار  اولویت  در  را آنها به پاسخگویی و  ممقّد  خط کنشگران و  دهندگانسازمان با نهاال فّع 

کیدی    که  هاییجنبش   واقع  در    گسترۀ   در   را  مجرب و کاردان  یانرهبر  اینکه  بدون  ،گذراندمی   خاص  هایافراد و شخصیت   بر   ازحدبیشتأ

،  بریدن   به  نسبت  کنند  ایجاد  بالقوه  هایدولت  تا  گرفته  خیابانی هایگروه از و تشکیالت،    سازمان ی با دشمن سر  اشتباهات  یا   ،احتمال همکار

   سطوح  و در   دارند  کشور   اسر تسر  در   قوی  یرهبرانی که  هایجنبش مقابل،  . اّما در هستند   پذیرتر   آسیب  بسیار   مهلک
ّ
دهی سازمان  خوبی   به  یمحل

خواهند کرد، تا این حد در معرض چنین    رهبری  در کشور   را  بلندمدت  تتحوال  که  دازندپربه پرورش افرادی می  شده و به  فعالیت میپردازند و 

 خطراتی نیستند.

نمادین  سپردن  از   اجتناب  برای  نیز   قوی  سیاسی  دالیل چهرۀ  یک  به  جنبش  ی  .دارد  وجود  رهبری    برابر   در   االنهفّع   هاجنبش  از   بسیار

  بوده و   وابسته  ی واحدشخصیت  یا  فرد  به  اندازه  از   بیش   هادر صورتی که جنبش   .کنندمی  مقاومت  آمرانه  رهبری  و   سختو سفت  مراتبسلسله

پژوهشگران    ظاهراً   .ی و نارضایتی شهروندان شودناراحت  است باعث  ممکن  این امر   باشند،  پاسخگوتر   و   تر دموکراتیک  سیستمی  دنبال  به  مردم

گر   که  دارند  نظر   اتفاق    مردم  از   وسیعی  طیف  برای  بخواهد  جنبشی  ا
ّ

  تکیه   شخصیت  یک  به  اندازه  از   بیش  است  بهتر   اشدب  داشته  ابیتجذ

 .نکند

 ثر است؟مؤ تر لیبرال هایفرهنگ در  یا یافتهتوسعه کشورهای  ها،دموکراسی در  تنها خشونتبدون مقاومت آیا

یم  علیه  را  مدنی  مقاومت  ست کههاهزاره  برای  اند و نکرده  اشاره  شکل  این  به  خود  هایتالش  به  هیچگاه   سلطهتحت   مردمان.  خیر   های رژ

ی، یالیستی،استعمار یم  دیگر   و   خواه،خودکامهتتمامّی   امپر یکرد  یک  عنوان  به  مدنی  مقاومت  .بندندبه کار می  سرکوبگر   هایرژ   گیری یا جهت  رو

ی، روسیه دهقانان میان در ه است: گرفت شکل دموکراتیکغیر  کامًال  یهایزمینه در    در  بریتانیا مستعمرات برده در  کارگران و  بردگان  میان در   تزار

ی  مسلمانان  و   هندوها  میان  در   آمریکا،  قارۀ  سرتاسر   جیم تحت قوانین    جنوب  در   گرفتهه بردگیب  هایآفریقایی  نوادگان  میان  در   و   هند،  امپراتور

ی  مورد  ،رانده شده  حاشیه  به  خود  کشورهای  در   که  نداهبود  افرادی  همیشه  تقریباً   فّعالین اولیه  و   فکری  رهبران  .کرو   سرکوب   یاقرار گرفته    بدرفتار

 ت اعتراضا  اما  .باشد  تر رایج  کنند، می  حمایت  آمیز مسالمت   اتعتجّم   حّق   از   که   هاییدموکراسی  در   فردی  اعتراضات  است  ممکن  .اندشده
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که    و –نیستند   ایتوده   هایجنبش  مانند  در مؤثر باشند.    خودکامه  هایحکومت   از   بیشتر   هادموکراسی  در   ایتوده  هایجنبش اینگونه نیست 

از   صد  میان  در   واقع جهان    پرهیز خشونت  کارزارهای  ترینبزرگ  مورد  سو   دوم  جهانیجنگ  از در  این   کشورهای  در   آنها  درصد  25  تنها  ،به 

 چرا؟ .اندبوقوع پیوسته دموکراتیک

 آن  هایسیاست و  دولت بر  تا دهدمی  را فرصت این آنها به انتخابات :در اختیار دارند سیاسی فشار  اهرمی برای مردم ها،دموکراسی در  اوال 

یسیون  انتخابات،  آستانۀ  در .  بگذارند  ثیر تأ یجنبش  از   های خود راغالبًا فعالیت  سیاسی  اپوز شکل   تغییر   انتخاباتی  تبلیغات  سمت  به  ساز

یت   احساس  عمدتاً   کنند،می  مشارکت  دموکراتیک  های سیاست  در   آن  طریق  از   مردم  که  است  غالبی  روش  دادنیرأ  که  واقعیت  ایندهد.  می  فور

 انتخابات   آن  در   که  استبدادی  هایحکومت   در   مقابل  در   .بردمی  بین  از   را  خشونتبدون  مقاومت  سازمانیبرون  اشکال  در   شدندرگیر   ضرورت  و 

ب صورت می   ندارد،  وجودیا اساسًا  
ّ
  ابراز   را  خود  مخالفت  توانندمی  آن  طریق از   مردم  که  است  روشی  تنها  اغلب  ایتوده  بسیج  گیرد،یا در آن تقل

 .نمایند

یم  که  کنندمی  رشد  زمانی  غالباً   استبدادی  هاینظامدر    هاجنبش  اینکه  دوم   دست   از   زمان  طول  در   و   آرامیبه  را   خود  مشروعیت  هااین رژ

کشور   شهروندان  بیاورد،برای  دوام  بیشتر   دیکتاتور   یک  هرچه[  83].باشند  داده ی  نظام  یا)  دیکتاتور   آن  که  شودمی  تر آسان  آن    منشأ   را(  دیکتاتور

گر   یحّت   -برود  باید  او   که  کنند  توافق  جمعیدسته  شکلی  به  و   دانسته  خود  مصائب  باید  چیزی  چه  اینکه  مورد  در را    هاایده  از   وسیع  یطیف  ا

ی خود  دیکتاتور   جایگزین ی  بر   کمتری  غالبًا تمرکز   هاجنبش   هادموکراسی  در اما    .باشند  داشته  شود، پیش  رو  ها سیاست  بر   بیشتر   و   دارند  افراد  رو

  میان  در   اصالحات  کدام  اینکه  سر   بر   توافق  برای  هاجنبشاین    حالاین  با  .کنندمی  تمرکز   دهند،   تغییر   خواهندمی  که   هاییسیستم  و 

ی  بحث  مورد  سیاسی  و   اجتماعی  اقتصادی،  هایسیاست می  هستند،   تر ضرور مشکل  دچار   اغلب  هادموکراسی  نتیجه  در   .شوندبیشتر 

 به   یکدیگر   با   اغلب  آنها   واقع  در   .نیست  هماهنگ  با یکدیگر   هایشانخواسته  و   اقدامات  ضرورتًا همیشه   که   دارند   مختلفی  ذینفع  هایگروه

 [84].پردازندمی  رقابت

 سرتاسر   در   مدنی  مقاومت  .در آن بیشتر باشد  مدنی  مقاومت  احتمال  که  باشد  داشته  وجود  خاصی  فرهنگ  رسدنمی   نظر   به  اینعالوه بر 

پا  در   که  کنندظهور می  خاورمیانه  و   شرقی  جنوب  آسیای  در   اندازه  همان  به  خشونتکارزارهای بدون  و   گیردمی   صورت  جهان  آمریکای  و   ارو

یقا [  85].التین کثر   که  دلیل   این  به   شاید  است،  بوده  مؤثر   ویژه  نحوی  به  آن  در   مدنی  مقاومت   که  ستایمنطقه  ظاهراً   آفر میزان   آفریقایی  کشورهای  ا

 [86].نداداده جمعّیت جوان را در خود جای از  باالیی نسبتاً 

ی   ایمان  از   گاندی   .کندنمی  رشد  نیز   «مسیحی-یهودی»اعتقادات  یا  غربی  یلیبرال  هایارزش  از   لزومًا تنها  مدنی  مقاومتدر آخر اینکه    هندو

 اسالمی  هایآموزه .دهدمی قرار  استناد مورد را بودایی های آموزه ،آمیز غیرخشونت  مقاومت از  خود حمایت  بیان در  الما  یداال .گرفت الهام خود

ی  خشونتبدون  هایجنبش  عدالت  و   صلح  مورد   در  در    جهان  برجستۀ   ادیان  [ تمامی87].است  آورده در   حرکت  به   اسالم  جهان  در   را  بسیار

این  که هستند مذهبی پیروان از  برخی  شامل همچنین  و  دهندمی ارائه مدنی مقاومت برای کافی  اتتوجیه که هستند اعمالی و  متون بردارندۀ

کار بسته  توجیهات را  خود   سمقّد   متون  در   را(  پرهیزیخشونت  تر کلی   طور   به  یا)مدنی  مقاومت  بذرهای  جهانی  بزرگ  دین  هر   واقع  در   .اندبه 

 [88].دارد

 شوند؟می  مواجه شکست  با گاهی اوقات   خشونتبدون  کارزارهای چرا
ید  یاد  بهدادیم    قرار   بحثمورد  پیشتر   که  را  موفق   جنبش   یک  ویژگی  چهار  ی،  تغییر   بزرگ،  مقیاس  در   مشارکت:  بیاور ی  وفادار کتیکی   نوآور  تا

 .سرکوب برابر  در  پذیریانعطاف و 
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ید و    هاآن  حاال   حامیان   از   کوچکی نسبتاً   گروهخورند که  می  شکست  به این دلیل  معموال   آمیز غیرخشونت  هایکمپین  .کنید  معکوسرا بردار

یگردانی    ترغیب به  را  دشمن  حامیان  دتوانن  نمی  آنهایکدست و بدون تنّوع هستند،    جمعیتی  نظر   از   که  دارندرا در پشت سر     کنند،تمّرد و رو

کتیک  یک  از   هرگز  یم  کار   در   یجّد   طور   به  تواندب  که  مشخص  تا اینکه  و   روندنمی  فراتر   کند  ایجاد  اختالل  رژ آخر    فرو   سرکوب  برابر   در   در 

 [ 89].پاشندمی

  به   را  حامی و پشتیان دشمن  کلیدی  هایگروه  توانندنمی   آنها:  است  مدوّ   مورد  احتماال   هاجنبش   شکست  دلیل  ترینشایع  میان،  این  در 

یگردانی از آن  سمت یم  حامیان  که  است  دلیل  این  بههم    معموال که    .دهند  سوق  تغییر   تقاضای  و   رو   برای  آن  توانایی  به  را  خود  ایمان  هرگز   رژ

  عنوان   به  .کنند  ر تصوّ   دارد  آن  ایجاد  در   سعی   جنبش  که  ایمعهدر جا  را  و رونق  شکوفایی  توانندنمی   یا،  دهندنمی   دست  از   مقاومت و سرکوب

یه،  در   ایتوده  قیام  جریان  در   مثال   اسد   بشار   دیکتاتور   به  -کردها  و   مسیحیان  متوسط،  طبقۀ  هاییسّن   ها،علوی  مانند  -کلیدی  هایگروه  سور

حّدی    ماندند  وفادار  تا  بودگرااسالم  افراطی  هایگروه  از   شانترس  دلیل  بهکه  مبارازت    و   بودند  کرده  مقاومت  صفوف  در   نفوذ  به  شروع  که  یی 

ی یم  یک  حامیان[  90].بودند  داده  سوق  آمیز خشونت  درگیری  یک  به  را  هاسور یم   المللیبین  قدرتمند  حدانمّت   به دلیل حمایت  است  ممکن  رژ  رژ

یم وفادار بمانند.  یه، در از آن نیز به رژ در حمایت   آنها مداخالت و  بردمی  بهره اهللحزب و  روسیه ایران، دیپلماتیک و  نظامی حمایت از   اسد سور

ی یم  بقای  باعث  از و یم  از   حدهمّت   ایاالت  مستمر   حمایت  .ش شدرژ ،  در   سرکوبگر   هایرژ  این  به  مطمئناً   نیز   سعودی  عربستان  و   بحرین  مصر

یم  .کنند حفظ را کلیدی نفوذتحت ایهحوزه حامیان خود در  حمایت تا کندمی کمک هارژ

 است؟ بوده موفق شرکتی نیز  اهداف برابر  در  مدنی  مقاومت آیا
 محصوالت   بایکوت  اعتصاب،  جمله  از   ،کنندگانمصرف  و   کارگران  یافتۀسازمان  اقدامات  از   استفاده  با  مدنی  مقاومت  کارزارهای  .بارها  بله، 

و   های کمپین  کنندگان،مصرف  و  ی شرمنده  تحقیر  زمین  تظاهرات،  ن،تحّص   ،1عمومی  ساز بر  ی   و 2خوابیدن  ،   هایتکنیک  از   بسیار   دیگر

ی یبی  های پیروز   قرار   فشار   تحت  توان آنها رامی  که  هستند  وابسته  دیمتعّد   های گروه  به  هانیز همانند دولت  هاشرکت  .اندآورده  دست  به   شمار

کناره و  تمّرد  به  تا  ترغیب شوند؛  داد  آنها می  از گیری  یع  پیمانکاران،   کنندگان،مصرف  کارگران،   ه توان بجملۀ    ونقل، حمل  عوامل  کنندگان،توز

 .اشاره کرد غیره و  دولتی ناظران گذاران،سرمایه

-1965  های  سال  در   کالیفرنیا   کشاورز   کارگران  جنبش  حده،مّت   ایاالت  در   شرکتی  اهداف  علیه  شدهشناخته  و   قموفّ   مدنی  مبارزات  از   یکی

کستان  بر مالکان  کشاورزان  .شدمی  رهبری3هوئرتا  دولورس  و   چاوز   سزار   توسط  که  بود  9701  تا   فشار آوردند   صنعتذینفعان این    و   انگور   هایتا

  طول  در   جنبششوند. این    هاکشآفت   معرض   در   کارگراناز قرار گرفتن    مانع  و   کنند  ارائه  ی خاصی به آنهامزایا  دهند،  افزایش  را  ی آنهادستمزدها

کتیک  از   فعالیت خود گونی  های تا ی  هایفتوقّ   و   کرد  استفاده  گونا  ترتیب   کشور  سراسر   در  کارگر   هزار   صدها مشارکت  با  را  هاییاعتصاب  و   کار

 سازماندهی   را  انگور   صنعت  علیه  عمومی  رسانیاطالع  کمپین  یک  بعالوۀ  انگور   علیه  را  گسترده  یبایکوت  همچنینجنبش کارگران کشاورز    .داد

 با   .میشد  انگور   فروش  عدم  به  هافروشگاه  تشویق  و   انگور   نخریدن  برای  مردم  از   درخواست  و   هاخواربارفروشی  از   بیرون  ایستادن   شامل  که   کرد

 
1 . public shaming ی شرمنده  یا   عمومی  یر تحق   به   زندانی،  یا  مجرم  معموال   فرد،  یک   رسوا ساختن   یا   حرمتیبی  آن   اصلی   ویژگی   که   است  تنبیه   نوعی  عام  مالء   در   ساز

 م.-ست عمومی مکانی در  ویژه
2 in-. die ی زمین پهن میکها بر  خود را شبیه مرده  کنندگانشرکت  آن  در   که   است   اعتراض   نوعی  کف خوابییا    خوابیدن بر زمین   هایگروه  توسط  این اقدام.  نند  رو

،  حقوق  ،جنگضد  حیوانات،  حقوق  گروههای حامی   مانند  مختلف  اعتراضی ،  بشر یست  مسائل  و   نژادپرستی  اسلحه،  کنترل  ایدز در این  .  است  شده  استفاده  محیطی  ز

 م. -آورندمیخود در  اشغال  آنرا به کوتاهی  مدت برای د،شون  صییا مکان خا منطقه  ترک به  مجبور  پلیس پیش از اینکه توسط  معترضان شیوه غالباً 
3 . Dolores Huerta 
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کستان  صاحبان  ،ناشی از این اقدامات  مالی  پیامدهای  افزایش یارانۀ    نیکسون   دولت  .کردند  حمایت   درخواست  حدهمّت   ایاالت  دولت  از   هاتا

یادی  مقادیر   خرید  شامل  که  کرد  تصویب  انگور   مزارع  برای  راای  ویژه  این با  .بود  کشور   از   خارج  در   مستقر   آمریکایی  نیروهای  به  ارسال  برای  انگور   ز

یع   به  انگور   ارسال  از   مزارع   کارگران  اعتصاب  بندرگاه، در همراهی با  کارگران  و   دارانکامیون  که  زمانی  حال ی  کنندگانتوز  جنبش  کردند،  خوددار

ی به  .مزارع تسلیم شوند کارگران  هایخواسته برابر  در  شدند مجبور  انگور  صاحبان1970 با فرا رسیدن .یافت دست بزرگی پیروز

سو   1970دهۀ  از   البته این  کارگری  اّتحادیه  قدرت  به  سندیکاهای  و   ایاالت  کار   آمار   ادارۀ  .است  یافته  کاهش  حدهمتّ   ایاالت  در ها 

ی  است،  یافته  کاهش  نصف  به   2016  تا  1983  هایسال  بین  های کارگریحادیهاتّ   اعضایتعداد    که  دهدمی  نشان1متحده  حاضر   حال  در   که  طور

   کارگری  حادیهاتّ   یک  به  آمریکایی  کارگران  از   درصد  11از   کمتر   تنها
ّ
یسکانسین  مانند  هاییایالت  .دارند  قتعل   اند به تصویب رسانده  را  قوانینی  و

  میان  در   اجتماعی  پذیریمسئولیت  بهبود  برای  اند توانسته  باز هم  هاجنبش   داده است. با این وجود  کاهش  را  کارگران   جمعی  زنیچانه  قدرت  که

 .پردازندمی هاشرکت با مستقیم به مقابلۀ بیش از پیش و کنشگران نیز  االنفّع  و  کرده بسیج ، نیروهای خود راآمریکایی هایشرکت

 :اندها در این موارد مؤثر بودهدر وارد آوردن فشار به شرکت مدنی مقاومت هایکارزار

یابی  استانداردهای  تا  نستلهاعمال فشار بر شرکت   ی   در   رعایت کند،  کودک  خشک  شیر   تولید  در   را  اخالقی  بازار  تا   1977  سال  از   که  کارزار

 .دارد ادامه یمختلف هایبه شیوه هم هنوز البته  و  شد اجرا 1984

  ( دارد   عهدهبر  را 3و ستین و  هیات ،هیلتون هایهتل مدیریت که)2آیایتا با شرکت هتل و اقامتگاه اچ 2010سال در   براون دانشگاه فشار بر 

یه  دلیل  به ی،  و   هتل  کارکنان  برای  کار   محل  در   اشناعادالنه  هایرو قطع   کارکنان،  جمعی  سازماندهی  از   جلوگیری  برای  تالش  جمله  از   سرایدار

ی  .کند همکار

یاهای استارکیست، بامبلفشار بر شرکت که  زمانی  با این هدف که  دهند  تغییر   را   خود  کنندگانمینتأ  ماهیگیری  هایشیوهتا  4بی و مرغ در

 .نشوند کشته هادلفین هستند، تن ماهی صید دنبال به هاکشتی

 .کارگران شرایط بهبود برای هاشرکت سایر  و  5ماریوت فشار بر شرکت 

 .دهد پایان ارتفاعات از  سنگ  زغال  استخراج هایپروژه مالی مینتأ به تا 6سی انپی بانکفشار بر 

ی  در   را  هاشرکت  رفتار   جهان  سراسر   در   کنندگانمصرف  و   کارگران یابی  به  که  ایمطالعه  در   .اندداده  تغییر   نیز   دیگر   هایزمینه  از   بسیار  ارز

یل،  تایلند،  در   هاشرکت  از سوی  بشر   حقوق  نقضکارزارهای مخالف    هایکمپین  که  انجام گرفته است، روشن شده است  اندونزی  و   مکزیک  برز

  بسیار   دالیلی   به  هاجنبش  این[  91].آورند  دست  به  یاد شده  کشور   چهار   هر   ها در شرکت  از   را  توجهی قابل   امتیازات  اندتوانسته  مدنی  مقاومت

ی به که دالیلی به شبیه  مستمر  اتیاقدام اندموّفق شده که نگامیه آنها اند.به موفقیت رسیده ،استانجامیده هادولت  برابر  در  هاجنبش پیروز

یگردانی  به وادار  را مخالفان خود  حامیان اندقادر شده د،کنن سازماندهی گستردۀ مردمی را مشارکت با  دست پیدا کنند. امتیازاتی به و  کرده رو

 فکر   آنچه  از   بیش  این مبارزات  با این وجود  اما.  خورندمی  شکست  نیز   شرکتی  اهداف  علیه  مدنی  مقاومت  هایکمپین  از   برخی  قطعاً   البته

 .هستند مؤثر  کنیدمی

 
1 . US Bureau of Labor Statistics 
2 . HEI Hotels & Resorts 
3 . Hilton, Hyatt, and Westin 
4 . Starkist, BumbleBee, and Chicken of the Sea 

5. Marriott  م-المللی که دفتر مرکزیش در مریلند آمریکا قرار داردکمپانی هتل و پذیرایی بین. 
6 . PNC Bank 
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 ؟است بوده موفق  نژادپرستی مانند  ، دیرپا ظالم و سرکوبگر  هاینظام  برابر  در  مدنی  مقاومت آیا
پا، موفقیت  ستمو ظلم  هاینظام  برابر   در   مدنی  مقاومت کنار چندین شکستدیر کرده است  هایی را در   ها،موفقیت   جملۀ این  از   .تجربه 

ی تملیکیبه برده  بخشیدنپایان  معمول و طبیعیامری    را  آن  نفر   هامیلیون  و   بود   برقرار   هاقرن  برای  نظام  این  .بود  اخالفشان  و ها  آفریقایی  دار

  هایائتالف  ایجاد  به منظور   مدنی  مقاومت  هایروش  بر کامًال    که  ایدههچندو    جهانی  بردگی  لغو   جنبش  سویدرنهایت از   اینکه  تا  پنداشتندمی

پا  نابودی برای جهانی و  داخلی    هایقیام به پاسخ در  کبیر  بریتانیای .یافت پایان بود، کیمّت این نهاد دیر
ّ
  و  حانهمسل

ّ
ها، نظام برده حانهغیرمسل

یبرده ی  حده نیز مّت   ایاالت  در   .کرد  خود را لغو   دار  و   شمالی  ایاالت  بین  سالهچهار   داخلی  جنگ  یک  دنبال  به  و   1865  سال  در   الغای برده دار

ی بردگان  این بود که  همه  از   تر مهمدر این میان    .پذیرفت   صورت  جنوبی حامیان    از سوی  مقاومت  و   سازماندهی  دهه  چندین  دنبال  به  آزادساز

ی حاصل شدهلغو برده یپوست الغای بردهسیاه  حامیان1800  و   1700هایدهه  طول  در   .بود  دار   را  دیمتعّد   جایگزین  و نهادهای  سساتمؤ  دار

پرداختبرنامه  و   مشترک  هایکمک  زیرزمینی،  آهنراه  نظیر   -کردند  ایجاد ارائۀ  و –سابق  گانشدهبرده  برای  غرامت  های  به  آن  کنار    در 

مختلفهاآموزش   و   هاسخنرانی و   تنظیم  گانبرده  آزادیبرای    ییهادادخواست  و   هاشکایت  ،پراختند  ی   اقدامات  مختلف  اشکال  کردند 

ی عدمو  یاعتراض ی بردگان کمک کنندتا از این طریق به آزاد بستند کار  بهرا  اقتصادی همکار  .ساز

 مدنی  مقاومت  هایکمپین  های متعّددحده نسخهمّت   ایاالت  در .  استآورده  دوام  همچنان  سیستماتیک  نژادپرستی  اینهارغم تمام  علی

 مظاهر اند  ، کوشیده1پوستان سیاه  زندگی  برای  جنبش  و   است،  مهم  سیاهان  جان  حده،متّ   ایاالت  مدنی  حقوق  جنبش  جمله  از   نژادپرستی،ضد

  و   ،یافتهتغییر   قوانین  سیستماتیک،  نژادپرستی  تداوم  مورد در   را  هاآمریکایی  کارزارها  این  .بکشند  چالش  به  را  سفیدطلبی  برتری  و باداوم  پایدار 

ی  در   پلیسی  شدۀبروز   هایشیوه کرده  شهرها  از   بسیار گاه  ها جنبشاین  اما  ،است  نرفته  بیناز   حدهمّت   ایاالت  در   هنوز   نژادپرستیاگرچه    .اندآ

  حمایت و تأیید نژادپرستیضد مقاومت کارزارهای   نتیجه، در   .اندداده قرار  عموم ۀبیش از همیشه در معرض دید گسترد رااشکال مختلف آن 

کردهبا برتری  تا  اندفشار آورده  آنهارا بدست آورده و به    یمترقّ   سیاسی  احزاب  و   نهادها  ها،گروه  به  را  مترّقی  نژادی  عدالت  و   طلبی سفید مقابله 

 [92].بگیرند نظر  در  خود اصلی هاییتاولو  عنوان

،د  جهانی  جنگ  زمان  از   .است  جهانآفرین در سطح  لهای تحوّ ای از کمپینو این تنها نمونه اند توانسته  ی مقاومتهاجنبش   وم به این سو

 و   قومیت  نژاد،  به دلیل  شهروندان  علیه  دولتی  خشونت  و   تبعیضبا    تا  آورده  فشار   بشر   حقوق  المللیبین  هایکنوانسیون  و   قوانین  بر   موفقیتبا

کرده  بودگیاقلیت یجرم  آنرا  و   مقابله    پیشتر   که  را  آمیز خشونت   فرهنگی  هایشیوه  سایر   وسیع  مقیاس  در   مقاومت  و   دهیسازمانکنند.    انگار

از    صلح  طرفدار   هایجنبش   .است  کردهتضعیف    را  زنان  ختنه  و   و خانوادگی  خونی  هایدشمنی  ،هادوئل  نظیر   بود،  رایج  جهان  سرتاسر   در 

گرچه  .اندپیش کاستهاز در نظر مردم نسبت به قرون گذشته بیش  جنگ  محبوبیت    رهبران  اند امانرفته  بیناز   ها هنوز جنگ  ا
ّ
 توانندنمی  دیگر   یمل

یالیستی هایپروژه و ات حوفت در  ی ]از سوی شهروندان خود و جهانیان[هتوّج  قابل سیاسی واکنش و  مقاومت بدون  .کنند شرکتوقیحانه  امپر

ی  در   هاقرن  که  زداییانسانیت  و   آشکار   انقیاد  از   نیز   زنان   قرن   یک  از   بیش   .اندیافته  رهایی  ،شدندمی   ل متحّم   جهان  نقاط  از   بسیار

  از   زنان،  آزادی  تا  گرفته   یرأ  حق  جنبش  از   .است  کشیده  چالش  به   را  ستیزی  زن   و   گراییجنسیت  جهان،  سراسر   در   فمینیستی  هایفعالیت 

 زنان   سرکوب  توجیه  برای  توانایی دولتها را  مدنی  مقاومت  هایکمپین،  سعودی  عربستان  در   رانندگی  برای  زنان  قح  تا  کودکان ازدواج  علیه  مبارزه

 .تیسّن  بسیار  جوامع در  یحّت  -اندبیش از پیش تضعیف کرده

 
1 . Movement for Black Lives. 
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 ی،یتجنس  و جنسی    هایاقلیت برای    برابر   حقوق   مطالبۀ  و   خیابانهابهآمدن  با  هادهه  برای 1جنسیدگرباشان    بخشآزادی  جنبش  اینبر   عالوه

جامعه  آمیز تبعیض  عمومی  بهداشت  و   گریپلیسی  مسکن،تأمین    استخدام،های  شیوه در   جوان  هاینسل  .اندکشیده  چالش  به  را  موجود 

ی  در های جوان  نسل ی آورده  جنسی  هایت اقلیّ   و   تیجنسّی   برابر   حقوق  از   به حمایت  ایفزاینده  طور   به  کشورها  از   بسیار که  رو   اندازۀ   تااند، 

یادی ی  که  است  یمؤثر  مقاومت  و   سازماندهی  دهه  چندین  آن  دلیل  ز گاه  مشترک و اهمیت آن  انسانیت به  نسبت  را  از افراد بسیار  .است کرده  آ

یشهتثبیت هایمؤثر سایر نظام ایشیوهبه کارزارهای مقاومت مدنی  ی از شده و ر دار ظلم و ستم را نیز به مبارزه طلبیده و فساد را در بسیار

کنیا، ترکیه و سیسیل  نداکشیدهچالش  های به  زمینه ی  ایتالیا  که البته در مناطقی نظیر  یافته    نیز   های محلیبه پیروز حتی [  93].انددست 

سرمایهگریافراط افسار های  ی  روند  دار و  استجهانی   ۀفزایندگسیخته  شده  روبرو  توجهی  قابل  مقاومت  با  نیز   بسیج  هادهه   از   پس  .شدن 

که  ایتوده  ،اعتراضات2جهان جنوب   در   عمومی  مقاومت  و   اجتماعی  در   سیاتل  در   را (WTO)جهانی  تجارت  سازمان  جلسات  موفق شدند 

  کردن تر ثروتمندچگونه منجر به    ی جهانینابرابرپیرامون این موضوع بود که    هاییناخشنودی  بیانگر   اعتراضات  مجموعه  این  .کنند  مختل  1999

  فزایندۀ  نابرابری  استریتجنبش اشغال وال  بعد،  سال  دوازده  .شده است  جهان  سراسر   در   دیگر   کارگر   هامیلیون  آسیب  و   فقر   و   معدود  ایعده

یانگشت  یتعداد  جهانی که  داد؛  قرار   خود  توجه  کانون  در   ]مجددًا[را  جهانی و انبوهی   خود داشته  اختیار   در   آنرا  ثروت  از   عظیمی  اکثریت  ،شمار

پا،  در   ی مدنیهاجنبش   .هستندنزاع برای بقا    حال  در   از دیگران یاضت  هایسیاست   بمخرّ   اثرات  برابر   در   آسیا  و   التین  آمریکای  ارو   اقتصادی  ر

 پایه   درآمد  بهداشتی،  هایمراقبت   عمومی،  ونقلحمل  غذایی،  هایکمک  مانند  عمومی   هایبرنامه  بودجۀ  کههایی  ؛ سیاستاندکرده  مقاومت

 .دانکرده تر فقیر را فقرا و ثروتمندتر  را ثروتمندان و در نتیجه  داده کاهش را آموزش و 

،  صلح نظیر  هاییگروه .است شده مدنی مقاومت کارزارهای انفجار  منجر به یی نیز هواو آب تغییرات مورد در  جهانی انفعال در آخر  و   سبز

ی  اقدام  خواهان  و   اندکرده  ظهور   انقراض  علیه  شورش  و  3آینده   برای  هاجمعه  ،خورشید  طلوع  جنبش یه  تغییر   برای  سیستماتیک  و   فور  های رو

ی زندگی که اندشده اجتماعی و  اقتصادی  .کنندمی تهدید را زمین رو

یه   قدرت  منابع،  که  جایی  - ظالمانه  نظام  یک  سرنگونی  در   هاچالش   دشوارترین  از   یکی  یشه  هاو رو  تصّور   بدیهی  را  سیستم  مردم  و   دوانده  ر

  مثال،   عنوان  به  .ه موجود است بپذیرندچنآبینانه و سازنده است که مردم آن را به عنوان وضعیتی بهتر از  واقع  یهایر جایگزین تصوّ   -کنندمی

ی .ست مبارزه با تغییرات اقلیمی ها در راستایتالش  برابر  در  بمخرّ  مانعی اقلیمی تغییرات انکار  ی یا -معتقدند بسیار   که کنندمی رفتار  طور

 
1 .LGBTQ+ های موجود در تمام گروه  به  برای اشاره  مردم  ست که از سوی عمومکمانی عبارتی دگرباشان جنسی یا جامعۀ رنگین  ۀیا جامع »LGBTTTQQIAA« 

  مقابل،گرا: دارای کشش جنسی به همجنس خود و جنس  دوجنس  یاBisexual مرد،  همجنسگرای  یاGay ،  همجنسگرای زن  یاLesbian شود که عبارتند از استفاده می

 Transgenderجنسیتی  :تراجنسیتی  یا هویت  که  یستفردی  ز جنس  با  هایاش  نقش  و  می  شناختی  تعیین  را  آن  فرهنگ  که  است، جنسیتی  متفاوت      کند، 

Transsexualتنهاای تراجنسیتی که  گونه:  تراجنسی  یا   
ّ
ی تضاد  د و بین هویت جنسی  دانق به جنس مخالف میبه صورت ذهنی و احساسی خود را متعل و جنسیتی و

ی کوییر یا  . Queer زنانه است  هم   دارای روحیه مردانه و   هم  شخصی که  :دو روحی یا دوگرایشی  یاSprirt-Two وجود دارد، همجنسگرا،    هرگونه گرایش جنسی   : فردی که دار

.. تکلیفان جنس  یاQuestioning   . باشد، دگرجنسگرا و هستند،    خود   یا نگران برچسب جنسی اجتماعی  نبوده افرادی که هنوز در مورد گرایش جنسی خود مطمئن    ی:بال

 intersexولی بدن مرد یا زن مطابقت ند که با مفاهیم دوتایی معمآیالگوهای کروموزومی، غدد جنسی یا اندام تناسلی به دنیا می  با  یا افرادی که:  جنسی یا دوجنسهبینا  یا

  :گراحد دگرجنسمّتحد یا متّ     یا llyA آخر فردی که کشش جنسی به سمت دیگران ندارد یا عالقه بسیار اندکی به فعالیت جنسی دارد و در    :جنسیر غییا  exual As  ،ندارند 

که از حقوق مدنی  یاگرا  فردی دگرجنس ،   همسوجنسیتی  که به  و آنچه  کردههای اجتماعی جامعۀ دگرباشان حمایت  و جنبش  برابری جنسیتی   برابر گرا  عنوان همجنسرا 

 .م-کندمحکوم می ،دانند هراسی میهراسی، و ترنسهراسی، دوجنس
2. global south  کثرًا در ی ا یافتهو به معنای کشورهای کمترتوسعه رود ای که امروز به جای جهان سوم به کار میواژه   .م- نیمکرۀ جنوبی قرار دارندست که ا
3. Fridays for Future  موزان سوئدی براه انداخت  آشبار در سوئد و با همراهی داننیبا انفعال رهبران جهانی برای اول  تجنبشی که گرتا تونبرگ فعال سوئدی در مخالف

 .م- و سپس در سراسر جهان گسترش یافت
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ی  هوا  و   آب  شدن گرم  عامل  هاانسان  رفتار   اینکه   یا  ؛است  خوب  همین طور که هست  فسیلی  هایسوخت  بر   مبتنی   اقتصاد   که  -معتقدند  گویی

ی  سمت  به  تغییر   اینکه  یا  ،کند  معکوس  یا  ندک    را  روند تغییرات اقلیمی را   تواند  نمی  چیز هیچ  ه نیست، و اینک  زمین   اقتصادی  نظر   از   سبز   هایانرژ

یع  فروش،  استخراج،  از   که  قدرتمندی   های ذینفعگروه  . بود  خواهد  پرهزینه  بسیار    منتشرکنندۀ  صنایع  سایر   و   فسیلی  هایسوخت  از   استفاده  و   توز

قنۀ  و   تقویت  برای  راکارزارهای خود    برند، می  سود  کربن وابسته    قدرتمند  منافع  و   ها گروه  این  .گذارندمی  به اجرا  به مردم سرتاسر جهان  باورها   این  ح 

 ها ناین جایگزی   نیاز را که به    ایده  این  سد کنند و   یافتنی راکارآمد و دست  هایجایگزین  ایجاد  جهت  در جهانی    پیشرفت  روند  کوشند می  به آنها

 .بدانند فایده بی ها در این راستا را اساساً تالش یا و  بگیرند سخره بهوجود دارد 

ی  .است  نمونه  یک  تنها  هواییو آب تغییرات  اما  موجود   هاینظام  برای  هاییجایگزین  ایجاد و   ر تصوّ   در   دیگران  به  کمک  هاجنبش  از   بسیار

مردمی  گسترده  یائتالف  برای   که  هاییجایگزین  ویژهبهرا      و 
ّ

موجود  که  زمانی  و   .یابندمی  دشوار   بسیار ،  باشد  ابجذ  و   پیچیده  نظام 

 اقتصاد  نظام  مورد  در   ویژه  طور   به  اسلوونیایی  فیلسوف  ،ژیژک   یاسالو   که  همانطور   .شودمی   هم  دشوارتر   مشکل  این  باشد  کنندهخودتقویت 

ی سرمایه پایان از   تر آسان جهان پایان ر تصوّ »: است گفته جهانی  [94]«.ست  دار

یارویی  به منظور  از این   و   باشد  و گیرا  جذاب،  گسترده  کافی  اندازۀبه   ائتالفی  برای  که  دنشو   ارائه  هاییبدیل   است  الزم   سرکوبگر   نظام  یک  با  رو

  کند، می   حمایت1سبز   دیلنیو   از   که  خورشید  طلوع  جنبش  که  از همین روست  دقیقاً   .ندده  شکست  را  آن  و   کرده  غلبه  حریف  بر   بتواندطریق  

یسرمایه  ،یاقتصاد  عمدۀ  اتاصالح ی  منابع  به  فسیلی  هایسوخت  از   مجدد  گذار   کسانی   برای  حمایتی  تدابیر   از   وسیعی  طیف  ارائه  و   سبز   انرژ

  طرز  به غالباً  سرکوبگر  و  لماظ هاینظام .است  کرده  بدهند،پیشنهاد دست  از  تغییرات این دلیل به را خود ثروت یا حرفه شغل، است ممکن که

،   چشمگیری و آنها را سرنگون   کشیده  چالش  به  راها  این قبیل نظام  مردم  که  زمانی  گذشته  در   اما   .هستند  تغییر   قابل  سختیبه  و   بادوام  پایدار

 شدهر تصوّ   تازه  تیواقعّی   با  هاآن  جایگزینی  و   هاسیستم  این  برچیدن  و   مقابله  برای  نسل  ینچند  آنها معموال   مقاومت  هایجنبش  ،اند کردهمی

 .کرده اندفعالیت می 

  جوامع  در  مدنی  مقاومت آیا
 
 باشد؟  کارساز  تواند  می چندپاره عمیقا

ی  .هستند  تقابل  در   یکدیگر   با  تشّد   به  که  اندشده  تقسیم  متفاوت  بسیار   سیاسی  اردوگاه  دو   بین  عمیقاً   جهان  سرتاسر   در   جوامع  از   بسیار

   نظرسنجی  یک  در 
ّ
  در   کشور   این  جنگ  اندازه  به  سیاسی  جنبۀ  از   کمدست شانکشور  که  دادند  گزارش  هاآمریکایی  درصد  70  ،2018  سال  در   یمل

یتنام،  [95].است شده پارهدو  ،آمدند می هاخیابان به های آمریکا در جنگدر اعتراض به سیاست مردم هایتوده که زمانی و

ی  .شودمحسوب نمی   مانع  یک  شکاف اجتماعی لزوماً   این  اما به    انددچار شکاف بوده  عمیقاً   که  جوامعی  در   ای توده  هایجنبش  از   بسیار

ی  که  استبدادی  حکومت  در این قبیل جوامع شهروندان علیه   .اندموفقیت رسیده اند  هکرد  قیامخود داشته است،    کنترل  در   رانهادها    از   بسیار

یالیستی هایقدرت اندموّفق شده یاو  ی و  امپر  .برانند بیرون نابرابر  و  نژادپرستانه عمیقاً  هاییدر محیط را استعمار

 ها جنبش هایاستراتژی اغلب هازمینه این و  ستیدشوار کار  هاجنبش برای سیاسی و  اجتماعی عمیق هایشکاف بر  غلبه حال این با

 جذب  توانایی  مدنی  مقاومت  هایکمپین  موفقیت  عوامل  ترینمهم   از   یکی  مثال  دهند. برایتأثیر قرار میتحت   را  تغییر   ایجاد  چگونگیپیرامون  

 
1. Green New Deal  نیو دیل های  طرح تغییرات  خواستار سیاست  (GND)گرین  به  برای رسیدگی  عمومی  ی  به سایر اهداف    اقلیمیگذار با دستیابی  همراه 

نابرابری اغتشااجتماعی مانند ایجاد   کاهش  و    اشاره دارد؛ دیل  نیو   بهست. این نام  اقتصادی  هایل و  ایجاد   هایبرنامهمجموعه ای از اصالحات اجتماعی و اقتصادی 

که توسط فرانکلین دی. روزولت  اشتغال کنشدر    عمومی  گرفت  1930دهۀ    به رکود بزرگ  وا یکرد اقتصادی روزولت را با ایده  واقعگرین نیو دیل در .  صورت    جدیدی های  رو

ی  نظیر  ی منابعپذیر و بهرههای تجدیدانرژ  .م-کندیترکیب م ور
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بر وت  چس  .است  حامیان  از   وسیعی  طیف یافته  سیاسی،  علوم  دانشمند  ،1ر یافتند  که  زمانی  هاگروه  از   برخی  که  است  در   نژادی   یا  قومی  نفرت  در

ی به  آنها علیه    به دادهند ترجیح ،است غیرممکن عمًال  امنیتی نیروهای جلب یا مردمی حمایت گسترش  که  است شدید   قدر
ّ
 مقاومت از  یکل

اّما96]. بگیرند  دست  به  سالح  عوضدر   و   کرده  اجتناب  آمیز غیرخشونت  درست،   را   هاشکاف  این  تنها  آمیز خشونت   هایدرگیری  ایجاد  [ 

  .کندمی  تر عمیق

بین دو گروه رقیب دست به دست    سالقدرت برای چندین    طی آنهاهای مردمی شود که  تواند منجر به قیام شدن عمیق یک کشور می قطبی

ی یک طرف،    شده با پیروز برای  طرف دیگر مجددًا  و  را    یکی :  کرد   را در پی یکدیگر تجربه  مردمی  تحّول  دو   مصر   .کندمیماده  آ  مقابلهخود 

،  جانشین  سرنگونی  ،بعد  سال  چندین  و   مبارک،  حسنی  قدیمی این کشور   دیکتاتور   سرنگونی  محمد   المسلمین،  اخوان  شدۀانتخاب   تازه  نامزد  او

به  مرسی  جانشین  جمهور  رئیس  السیسی،  عبدالفتاح   علیه  کوتاه  یتمّد   برای  المسلمیناخوان  آن  از   پس  .مرسی  عام قتل   با  که  زد  قیام  دست 

  و  2000دهۀ  طول  در  نیز  بولیوی همین ترتیب به .رسید پایان به ، این قیاممصر  ارتش توسط رابعه  در  المسلمیناخوان االنفّع  از   نفر  هزار  به نزدیک

 بود. در تایلند نیز در سال  در   مردمی  هایقیام   با  قطب جامعه  دو   بین  کنونی  نیز دهۀ  و   2010
ّ

یخشونت  ی بدونقیام  1992تقال  نظامی  دیکتاتور

 دوباره  ارتش  اینکه  تا  را با مشکل مواجه کرد  هایدولتقیام مردمی در این کشور اّتفاق افتاد و    شش  حدود  آن  از   پساّما    ،را سرنگون کرد   این کشور 

 .گرفت دست در  را قدرت 2015 سال در 

 اقتصادی   بزرگ  بحران  به  منتهی  هایسال  طول  نیز در   و   1929  بزرگ  رکود  مانند  اقتصادی  التتحوّ   هایدوره  در   سیاسی  شدید  هایشکاف

  های نمونه  از   توانیممی  ما  که   کند می  استدالل  های مدنیباسابقۀ جنبش  ن االفّع   و   دهندگان از سازمان2،لیکی  جورج  .شوندیم  تشدید  2008  سال

یخی یقطبی  وررطۀ  از   توانند می  جوامع  که  را  مختلفی  های راه  ،متفاوت  تار   و   سوئد  در بگیریم.  فرا  شوند،   خارج  سیاسی  عمیق  ساز

 برابری اقتصادی مدل و  پایین کشیده اند جایگاه قدرتمندی که داشته از  را  خود اقتصادی نخبگان دموکراتیک سوسیالیستی هایجنبش»نروژ 

ی  طلبانۀ یخی  سطوح»   خود  نوبۀ  بهکه    «نداهکرد  ابداع   را  اییاسکاندیناو به ارمغان آورده    را   عمومی  فراوانی  و   فردی  آزادی  برابری،  از   جدیدی  تار

  [97]«.است

 این   آنها  .کردند  و اساس  پایه  از   خود  جدید  جامعۀ  ساخت  به  شروع  ابتدا  نوردیک  االنفّع   که  کندمی  استدالل  او   افتاد؟  فاقاتّ   چگونهاین مهم  

مردم  مبرم  نیازهای  رفع  به  که  دادند  انجام  فرهنگی  هایگروه  و   هاتعاونی  ایجاد  با  را  کار  ی  ضرور  پایگاه   از   سپس  آنها  .رساندندمی  کمک  و 

 دموکراتیک  سوسیالیستی  دیدگاه  یک  و   کرده  استفاده  اقتصادی  نخبگان  و   مشاغل  صاحبان  نظر   جلب  برای  خود  مردمی  سیاسی  و   اجتماعی

ی آنها  اجتماعی  مشکالت  عادالنه،   رفتار   بر   مبنی  شهروندان  هایخواسته  به   احترام  عین  در   کهپیش بردند    را  .کردمی   فصلو حل  را  مبرم وضرور

  بهداشتی  هایمراقبت   جمله  از   همگانی اساسی  خدمات  وعدۀ ارائۀ  ،رساندبه افراد فقیر کمک می  تنها  که  خدماتی  ارائۀ جای  به  آنها  مثال   یبرا

  داد می  را  امکاناین    که  کردند  ایجاد  را  گسترده  یائتالف  ، یاها جنبش   جنبش  آنها  سرانجام  و   .دادند  به عموم شهروندان  را  شدهتضمین  پایۀ  درآمد  و 

 اعتراضات،  مانند  خشونتبدون  ق موفّ   اقدامات   ای از مجموعه   طریق  از   -کنترل داشتند   منتخب  سیاستمداران  بر   که-  را  ثروتمند  نخبگان  تا

یخی  توافقی  به  نروژ   1935  سال  [ در 98].بکشند  چالش  به3ها بندیورودی  و   هاراهپیمایی  ،هااعتصاب  انحصار   و موفق شد  یافت  دست  تار

  بر   عمومی  مالکیت  گسترش  هدفشان  که  کند  منتقل  کشاورزان  و   کارگران  از   ائتالفی  به  را  قدرت  و   برده  بین  از   را  قدرت  بر   اقتصادی  نخبگان

 
1 . Ches Thurber 
2 . George Lakey 

3 picket.  ایستند، به چیزی  می  ] که معموال اتفاقی مهم در آن در جریان است[ دیگر   یشکلی از اعتراض که در آن شخص یا گروهی از افراد در خارج از محل کار یا محل

 .م-طول اعتصاب وارد این محل نشوندکنند دیگران را متقاعد کنند که در کنند یا سعی میاعتراض می
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 و  معلمان اعتصابات  ای از مجموعه طریق  از   نروژ  پس از آن، دهۀ در  کردم،  ذکر  نیز  فصل این در   پیشتر  که همانطور  .بود کشور  این تولید وسایل

ی  توسط  کشور   اشغال  همبستگی،  هایفعالیت  امر    که  گذاشت  سر   پشت  را  هاناز  مقاومت  برای  جامعه  ظرفیت  و   وحدت  دهندۀنشاناین 

 .است ر مؤثّ  و  حدمّت 

  از  جامعه  رقیب  هایفرهنگ  خرده  صورتی کهدر   با اینحال  .شود  واقع  مؤثر   تواندقطبی نیز میدو   عمیقاً  جوامع  در  مدنی  مقاومت  بنابراین

  دقیق   ریزی،برنامهآمیز به یکدیگر داشته باشندتحقیر  دیدگاهی  و   بوده  اعتمادبی  ر یکدیگبه  و گذر نکرده باشند    ی اجتماعی و فرهنگیهاشکاف

ی خواهد بودصبورانه  و  ی  و   هادموکرات  هاها و خرده فرهنگ هخواه این گرو   - ]برای مبارزات مدنی[ امری ضرور  حدهمتّ   التایا   در   خواهانجمهور

  .مصر  در  گرایاناسالم و  سکوالرها خواه و  باشند

 شود؟کند یا مانع آن می یابد؟ چه چیزی به گسترش آن کمک می مقاومت مدنی چگونه گسترش می 
های مقاومت مدنی غالبًا به اعتراضات و و هم فراسوی مرزها گسترش یابد. کمپین  که هم در داخل کشور   مایل است  مقاومت مدنی غالباً 

کشور خود نگاه میجنبش  گسترش میآمبنای  آمورند و بر  کنند، از آنها میهای مقاومت پیشین در  آموزان  که دانشزمانی  مثالابند. برای  ینها 

 اهاعتراض به خشونت جمعی را در  یاعتصابات  ها و پیماییراه 2018در مارس1آمریکایی دبیرستان پارکلند 
ّ
حانه در آمریکا ترتیب دادند،  ی مسل

کیستون ایکس ال در استندینگ    ۀلولهایی نظیر جان سیاهان مهم است، راهپیمایی زنان و اعتراضات علیه پروژه خط  از قرار معلوم از جنبش

ی کنند. به عنوان  کپیهای کشورهای مجاور کوشند از موفقیتکشور اغلب می . عالوه بر این معترضان در یک ندده بوالگو گرفتراک سیو  بردار

قین به این پدیده مصری انقالب کرامت تونس را براه انداختند. محّق   ۀنسخاالن تونسی الهام گرفتند و  معترضان در مصر از فّع   2011در سال    مثال

 .]99[گویندمی« 2اشاعه   یا انتشار »

 که   اینگونه بپندارند–هستند  نزدیک  همسایه  کشورهای  به  مذهبی  یا  قومی  نظر   از   چقدر   اینکه  از   نظر صرف  -کشور   یک  در   فعاالن  زمانیکه  اما

   توضیح  برایشوند.  ، غالبًا با شکست مواجه میکنند  تکرار   عیناً   را  خود  همسایگان  هایتالش  توانندمی
ّ
 رت ک   سیاسی،  علوم  دانشمند  ،آن  تعل

 و   کردند  سرنگون  را  سلطنتی  نظام  انقالبیون  فرانسه  در   .کندمی  اشاره  1848  سال  در   آمیز خشونت   عمدتاً   هایانقالب  جهانی  موج  به3یلندو  

ی ی  در   انقالبیون.  کردند  تأسیس  فرانسه را  جمهور از    اما  – کردند پیاده  را  مشابهی  استراتژی ،فرانسه  انقالب از   الهام  با  نیز   دیگر   کشورهای  از   بسیار

کمان  این[  100با مانع مواجه شدند.]  بودند،  متفاوت  کامًال   و دشمنانی  ی داشتند بهتر  منابع  و   بیشتر   آمادگیکه    ی کهپادشاهان  سوی  مشاهدۀ  با   حا

ها آن طرفداران بین تفرقه ایجاد و  هاقیام سرکوببینی کرده و به از قبل پیش  را انقالبیون هایحرکت توانستندمی بود افتاده فاقاتّ  فرانسه در  آنچه

 .اقدام کنند

قیام  عربی بهار  در ادامۀ آنها تجمعیّ  که کشورهایی برای ویژه به باشد، افتاده فاقاتّ  نیز  خاورمیانه در  گذشته دهۀ در  مشابه احتماال اّتفاقی

کم  اسد،  بشار   مثال  [ برای101].کردند یه  حا ی بسیج  2011مارس  در   هموطنانش   که  سور   ای منطقه  موج  که  یتونس  علی  بن  از   ند،ه بودشد  علیه و

 .دانست  انتشار پدیدۀ  منفی جنبۀ راتوان این پدیده می  .داشت بهتری آمادگی  شد، آغاز  2010دسامبر  در  او  ، با قیام علیههاقیام
 

 

 
1 . Parkland High School 
2 . diffusion 
3 . Kurt Weyland 
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 ؟بوجود بیاورد دیگر  کشورهای در   را  مدنی  مقاومت کارزارهای تواندمی   کشور یک  کومتح آیا
  حده متّ   ایاالت  .کنند  مداخله  خود  دشمنان  داخلی  امور   در   کوشندمی  اغلب  کشورها  که  کنم  اذعان  دهید  اجازه  توضیح،   از   پیش  اما  .نه  قطعاً 

یم  سرنگونی برای آمیز خشونت کودتاهای از  ، مانند کشورهایی در  گراچپ  هایرژ  کمک هاآن دهیسازمان به یا کرده حمایت ایران و  شیلی کنگو

کشور   .است  رسانده کودتا  ونزوئال   و   کوبا  در   کرد  تالش  این  ایاالت مّتحده همچنین    دهد  انجام  نیز  کشورهای ناآرامی  بهاّما موّفق نشد.  ها در 

ی در   راستی دست هایشورش و  هاجنبش از  و  زده دامن مختلف دیگر  گوئه در 1کنتراها  از  .است کرده حمایت دیگر  کشورهای از   بسیار   نیکارا

  نظامیانشبه تا گرفته
ّ
 . 1966-1965 کمونیستیضد جمعیدسته کشتارهای  جریان در  اندونزی ارتش به وابسته  حمسل

ی  تنها  حدهمّت   ایاالت ی سیاه    در   که  نیست  کشور یجادو    هایجنبش  از   ایراندستی داشته است.    برانداز
ّ
 فلسطین  و   لبنان  در   حانهمسل

کستان چشم خود را بر   .است  کردهمی   حمایت  اسرائیل  یعنی   خود  اصلی  دشمن  آزار   برای ی    پا که به شهرهای هند حمله گروهرو های جهادی 

که  اند بسته استکردهمی که مرگبار   حمالتبه    توانمی  جمله  از ،  کرد.    2008  سال  در   بمبئی  در 2به طّی   لشکر   توسط  ی  گرفت اشاره    در صورت 

کنی  جعلی  و اخبار   اطالعات  دامن زدن به  با  روسیه  اخیر   هایسال دربارۀ   افکنانهتفرقه  اطالعات  انتشار   ،آمریکا   انتخابات  مورددر   و دروغ پرا

 ایجاد  آرامینا  حدهمتّ   ایاالت  در   تا  کوشیده است  سفیدپوستان  طلبانهبرتری  هایاظیلّف   دادن به   برگو شاخ  و   است  مهم  سیاهان  جان  جنبش

شیطنت  این  غالبا  بزرگ  هایقدرت  بنابراین  .کند  سیاسی   گفتمان  بر   مهمی  تأثیرات  تواندمی  آنها  هایتالش   و   دهندمی  انجام  را  هاگونه 

 .باشد داشته در یک کشور  سیاسی ثباتیبی  و  اجتماعی ناآرامی الگوهای ،نامطلوب

 ایاالت   توسط   یرمؤثّ   نحو   به  نیستممکن   –هستند  پایین  از   یافتهسازمان  مردمی  قدرت بر   کی مّت   که  -مدنی  مقاومت  کارزارهای  حالبا این

یادی دارد،  واقیعت  این  .دشون  وارد  یا  صادر   دیگری  کشور   هر   یا  حدهمّت  ی  زیرا  اهّمیت ز  شهروندانیکه    استدالل  این  با  اقتدارگرا  رهبران  از   بسیار

 بدنام   کوشند آنها رامی  شوند،می  حمایت[]یا  اداره   دشمن  هایدولت  یا  «خارجی  گرانفتنه»از سوی  میزنند  آمیز غیرخشونت  مبارزاتدست به    که

یافت   مستقیم  مادی  حمایت  ی خارجیهادولت  از   آمیز غیرخشونت   هایانقالب  از   درصد10از   کمتر تنها    ،2006  تا  1900سال  از   واقع  در   .کنند   در

یافتکمک که آنهایی هم میان در . اندکرده  [ چرا؟102نبوده است.] راهگشاچندان   هامساعدت ،اندکرده هایی اینچنینی را در

می   زمانی  تنها  آمیز   غیرخشونت  هایکارزار  کردیم،  بحث  پیشتر   که  همانطور  موفقیت  یادی  جمعیت  بتوانند  که  رسندبه    از   را  مردم  از   ز

یشه  از   هاجنبش   ممکن است که  صورتیاین امر تنها در   که  -کنند  جمع  جامعه دور یکدیگر   از   متفاوتی  بسیار   هایبخش   های نارضایتی  و   هار

   اصیل
ّ
گاهی  شناخت از   حقیقی  اعتماد  .دنکن رشد  و بومی  یمحل   در   ها تنها در صورتیجنبش.  شودمی  ناشی  ]در جنبش[درگیر   افراد  واقعی و آ

  مردم که دنیابمی گسترش اجتماعی های مختلفها و بخششکاف اسر تسر
ّ
نحوی  به آنها امیدهای و  هانگرانی باشند داشته اطمینان یمحل

گر  عادی  مردماست.  مشترکگسترده  ی یک  در  ایمهرهتنها  که  کنند  گمان ا  .اندازندنمی خطر  به را خود زندگی هستند ژئوپلیتیکی باز

گرچه تابه  هاجنبش  به  مستقیم  مالی  هایکمک  عظیم  مقادیر   ا است،    نکرده  کمک   مدنی  مقاومت  هایکمپین  موفقیت  به  حالظاهرًا 

  برای   دیپلماتیک   هایاهرم  از   توانندمی  هادولت  .گذار باشدتأثیر   هادرگیری  و روند   پویایی   بر   دیگر   یطرق  به  تواندمی  خارجی  هایدولت  اقدامات

یمگذاشتن    فشار تحت  یدادها  خبری  پوشش  برای   خارجی  خبرنگاران   پذیرش  ؛ جهتکنند  استفاده  خود  اصالح  برای   هارژ ی آن کشور فشار  رو

 
1Contras .  مجموعه  کنتراها آمریکا  گروه به  حمایت  مورد  و  راستی  دست  مختلف  شورشی  میشدهای  سال  اطالق  از  نظامی   ۱۹۹۰تا    ۱۹۷۹  که  حکومت  علیه 

گوئه فع   موسوم به دولت ساندینیستا سوسیالیستی ی ملی در نیکارا گوئه )اف.دی.    طلبهای مختلف جداییوهال بودند. در بین گرژ بازساز ی دموکراتیک نیکارا کنترا، نیرو

یادی   خود  ر طول جنگ. کنتراها د بودها  ترین آنان( بزرگ گوئه، حجم ز یستی استفاده  و از روش  دهانجام دا   را   اقدامات ضد حقوق بشری  از   علیه دولت نیکارا - کردندهای ترور

 .م
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؛ ددهن  ارائه  معقول  مالی  هایکمک  کشور   داخل  در   مدنی  جامعه  هایگروه  سایر   و   بشر حقوق  وکالی  مستقل،  های رسانه  از   حمایت  برای  بیاورند؛

یم  و   اقدام نمایند،  تلفنی  هایتماس   و   مطبوعاتی  هایبیانیه  دیپلماتیک،  هایبیانیه  طریق  از   مخالفان  از   معنوی  حمایت  به  رعایت  از   که  هاییرژ

 [103].خود کنند امنیتی و  اقتصادی  هایکمک حذف به تهدید را ورزندمی امتناع بشر  حقوق

ی   اند،کردهمی  حمایت  آمیز غیرخشونت  هایکمپین  از   گذشته  در   هاخارجی  که  هاییراه  مؤثرترین  از   یکی  تر کلی  طور   به  هایکارگاه  برگزار

اقدامات   بر   که 1غیردولتی   المللیبین  هایسازمان  تعداد و عملکرد  در   ایالعادهفوق   افزایش  ،2003و   1948  هایسال  بین[  104].است  بوده  آموزشی

 بریگادهای  و   خشونتالملل بدونبین  خشونت، بدون  های درگیری  المللیبین  مرکز   ، از جملهاست  داده  رخ  ،اند داشته  تمرکز   خشونتبدون

یمهارتاقداماتی در جهت    و   آموزش  آموزشی،  مواد  که2المللیبین   صلح  گالو   سلینا  .کنندمی   فراهم   خشونتبدون  هایجنبش  برای  را  آموز

یافته  شناسجامعه3کروز    . استبوده    مرتبط  جهان  سراسر   در   آمیز   غیرخشونت  مقاومت  هایکمپین  افزایش  با   هاسازمان  این  ظهور   که  است  در

 محافظت  و   المللیبین  ایرسانه  پوشش  تشویق  قانونی،  هایحمایت  ارائه  ،کارزارهای مقاومت مدنی  آموزش  با  غیردولتی  المللیبین  هایسازمان

 هایکارگاه[  105]  .اندرسانده  کمک  هااین کمپین  به  کارشان  و   زندگی  محل  در   آنها  شخصی  همراهی  از طریق  دولتی  خشونت  برابر   در   االنفّع   از 

  کرده   دیدار   یکدیگر   با  هااستراتژی  تدوین  و   یادگیری  برای  توانندمی  دهندگانسازمان  و   االنفّع   آن  در   که  هستند  هاییمحیط   اولین  اغلب  آموزشی

ی،ائتالف جهت مدتطوالنی  یظرفیت]ایجاد[  برای فرصتی در کنار آن و     .کنند فراهم مردمی بسیج و  ریزیبرنامه دهی،سازمان ساز

گر   بنابراین از مشروعیت آنها  و   رسانده  آسیب  مدنی  مقاومت  هایجنبش  به  است  ممکن  جیخار  هایدولت  سوی  از   مستقیم  حمایت  چها

 .شوند رها خود حال به کامًال  المللیبین کمک گونههیچ بدون باید هاییجنبش چنین که نیست معنا بدان ایندر چشم جامعه بکاهد، اما 

 ثر باشد؟ مؤ نیز  المللی بین   اندکی حمایتحّتی  بدون تواند  می  مدنی  مقاومت آیا
شکل  به  بستگی دالیل  یا  محّرکه  ی  هایجنبش  و   انهطلبجدایی  هایجنبش  .دارد  جنبش  گیریعلل   حمایت  غالباً   ضداستعمار

  حمایت   بدون منطقه یک جدایی الخصوصعلی .اندیافته حیاتی خود تموفقّی  برای را – دیپلماتیک شناختنرسمیت  به ویژهبه  –المللیبین

ی ،شده استقالل منطقۀ جدا جهانی شناختنرسمیت به بدونطلبانه، جدایی مبارزات؛ است دشوار بسیار  المللیبین تا به حال به هیچ پیروز

 دیپلماتیکی   هایتالش  کوزوو   و   فلسطین  غربی،  صحرای  کاتالونیا،  در   طلبانهی جداییهاجنبش   که  است  دلیل  همین  به[  106اند. ]دست نیافته

  مبارزات از  ]بین المللی[مایتح را در راستای کسب
ّ
 [107].اندداشته خود یمحل

دیگر   طرف  کثر   برای  المللیبین   حمایتاز  ی  میکوشند  که  هاییآن  جمله  از   ها،کمپین  یتا را    یهادیکتاتور آن    سرنگونداخلی  کنند 

باید و شاید مثمر چنان  مقاومت  کمپین   یک  قدرت  حیاتی  منبع  تواندمی   خارجی  دولت  های یکها و حمایت کمک   واقعدر   .ثمر نیستکه 

گر .  ایتوده  مشارکت:  کند  تضعیف  را  مدنی از    ،نیست   خارجی  هایقدرت  آلت دست  کارزار آنها چیزی جز   به این باور برسند که  عادی   مردم   ا

 است  فاقاتیاتّ   از   بخشی  این  به احتمال فراوان  .برای آن قائل هستند  داخلی  حقیقی  جنبش  یک  از   کمتر   چرا که مشروعیتی  آن دور خواهند ماند، 

گیر   و   عمتنوّ   یجنبش  .ه استداد  رخ  2020  و   2019هایسال  در   ونزوئال   در   خواهیدموکراسی  جنبش  برای  که  قدرت   کشیدنچالش   با هدف به  که  فرا

کرد،    نزدیکش یاران  و  مادورو  علیه اقتصادی هایتحریم کردن برابر دو  به شروع حدهمّت  ایاالتپس از اینکه   اّما ، تشکیل شده بود مادورو  نیکالس

یسیون   رهبر   از   االنهفّع     مداخلۀ  به  تهدید  و   کرد  حمایت  گوایدو   خوان  ،اپوز
ّ
به   شروع  عتنوّ   و   اندازه  لحاظ  از   در قدرت کرد،  او   نصب  برای  حانهمسل

   .کرد ریزش

 
1 . international nongovernmental organizations (INGOs) 
2 . Peace Brigades International 
3 . Selina Gallo-Cruz 
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این   و   جنبش  داخلی  رهبران  زمانیکه  تا  غیردولتی  المللیبین  هایسازمان  و   خارجی  هایدولت،  کردم  ذکر   باال   در   همانطورکهحال  با 

ی  آن  کنندگانشرکت   حقوق   مدافعان  و   خشونتبدون  االنفّع   از   غیرمستقیم  ایبه شیوه  توانندمی  غالباً   ،بمانند باقی  جنبش  اصلی  کهمحرّ   نیرو

 [108].کنند حمایت بشر 

 اعراب  هایقیام   از   بعد  سالبیست   که  همانطور   درست  -  دشدن  غافلگیر   شوروی  جماهیر   حاداتّ   فروپاشی   از   مردم  از   بسیاری  چرا

 شدند؟  زدهشگفت
یم  در [ 109].بینی هستندها ذاتًا غیرقابل پیشکند که انقالباقتصاددان، استدالل می 1تیمور کوران  کثر  های اقتدارگرارژ  و  آزار  ترس از  مردم ا

یم  یک   بنابراین  .کنندنمی  آشکار   را  خود  خصوصی  احساسات  و   افکار   حکومت  اذیت گرچه    رژ   اما  باشد،  هم  منفور   تشّد   به  است  ممکنا

 .کنندمی  پنهان   را خود  هاینارضایتی  ظاهرا همۀ افراد  چرا که   –است  دشوار   خارجی  ناظران   برای  چه  و   شهروندان خود  برای  چه   امر   این  مشاهدۀ

یداد  یک  کلیدی،  لحظات  در   که  کندمی  استدالل  کوران های آتشفشانی را چون گدازه  ایتوده  هاینارضایتی  آن  به یکباره  تواندمی  یا حادثه  رو

 آتش   به   را  خود  شده، تحقیر   فروشمیوه  بوعزیزی،  محمد  که  زمانی  افتاد،   فاقاتّ   تونس  در   2010سال  در   که  است  چیزی   همان  این  .به بیرون بریزد

ی،میز  فرگوسن  در   سفیدپوست  پلیس  افسر   یک  که  زمانی  افتاد،  اتفاق  حدهمّت   ایاالت  در   2014  اوت  در   که  است  چیزی  همان  این  .کشید  مایکل   ور

   سیاهپوست  جوان  یک  ساله،  هجده2براون 
ّ
و در ادامه   کرد،  رها  داغ  آفتاب  زیر   جاده  در   هاساعت  را  او   جسد  و   کشت  گلوله  ضرب  به  را  حغیرمسل

یک قیام سراسری تبدیل   بهجان سیاهان مهم است    جنبش  ،نزدیکی  آن  در   او   خشمگین  و   شده  شوکه  همسایگان  و   خانواده  اعضای  با تجّمع

یکو   در   2019  سال  در   که   است  فاقیاتّ   همان  این  و شد.   یکاردو   بین  تلگرامی  گروهی  هایچت ها  یی از خبرگزار یک  که  زمانی  داد،  رخ   پورتور   ر

یکو   فرماندار 3روسلو  یکویی  مقام  چندین  و   پورتور  سیاسی  رقبای  و   مخالفان  کردنبدنام  برای   هاییطرح  شده،درز   اطالعات  .کرد  منتشر   را  پورتور

یا  طوفان  قربانیان  موردر د  فرماندار و مقامات را  تحقیرآمیز   و   هراسیگراهمجنس   جنسی،  اظهارات  همچنین  و   کهحالی بود  و این در   کرد  فاش4مار

 باخته  جان  طوفان  طول  در   که  خانوادۀ خود  اعضای  دفن  در   ناتوانی  دلیل  به  گسترده  یاندوه  و   ویرانگر   اقتصادی  بحرانیک    از   هنوز   شهروندان

 .بردندمی رنج بودند،

یم یک مشروعیت  را  آن مستقیماً  که باشد داشته جرأت آنقدر  کسی اینکه بدون برود، بیناز  طوالنی ایبازه طی در  و  آرامی به  است ممکن رژ

ی  دیرینه  کینۀ  و   خشم  تا  برانگیزد  را  دیگران  جسورانه  اقدامیک    یا  جسور   معترض  یک  که  آن زمان  تا  -بکشد  چالش  به به بیرون   را  خود  و انفجار

یم را طلب کنند سرازیر شوند  هاخیابان به مردم هایتوده و  بریزند  .تا پایان رژ

یدادهایی چنین وقوع باعث چیزی  چه اما یم  آیا زمانی؟ چه  و  شود می رو ک هووج شوندمی  روبرو  انفجارها این با  که هاییرژ ی   اشترا   ساختار

ی  که  مطالعاتی  .داندنمی   کسهیچ  دارند؟با یکدیگر   یافتهاند  مورد بررسی قرار داده  را  ایتوده  هایقیام  دربارۀ  رقیب  هایتئور   کدامهیچ  که  انددر

   هایقیام  بینیپیش در   [ پژوهشگران110].کنند  بینیپیش  را  آمیز غیرخشونت  مبارزات  وقوع  مکان  و  زمان  دقیق  طور   به  تواندنمی  آنها  از 
ّ
 حانه،مسل

پاشی  یا  ،هاکودتا  به  و   جاییهر   در   تقریباً   که  ،خشونتبدون  ایتوده  هایکمپین  مورد  در   امر   این[ اما 111].هستند  و کارآمد  خوب نسبتاً   هادولت فرو

 در آنها   مخالفان  بسیج  اندداشته  انتظار   پژوهشگران   که  اندافتاده  اتفاق  کشورهایی  در   غالباً   آنها  .کندصدق نمی  دهد،  رخ  است  ممکن  دلیلیهر 

کمپین  پویایی  و   گسترش  باعث  است  ممکن  چیزی  چه  نیست  مشخص  اصًال   و   .باشد  دشوار   بسیار   مردم   قدرت  هایجنبش  .شود  هااین 

 
1 . Timur Kuran 
2 . Michael Brown 
3 . Ricardo Rosselló 
4 . Hurricane Maria 
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   و زمینۀ  بافت  به  بوضوح
ّ
ی[ خودیمحل

ّ
 آمیز و خشونتغیر   خاص  هایروش  با  های پیشینتجربه  شهروندان،   خویو خلق  -دندار  بستگی  ]مل

  افرادی  ،دیگ   بیان  به  .کنند  شناسایی  را   پذیر تعمیم  علل  به درستی  توانندنمی  ها داده  ساختار   و   معمول  بینیپیش  ابزارهای   و   -هواو آب  یحّت 

   هایروشگیری از  با بهره  اغلب  کنندمی  سازماندهی  را  آمیز غیرخشونت  هایقیام  که
ّ

 غلبه   موجود  نامطلوب  شرایط  بر و خالف انتظار    قانهخال

 [112].کنندمی

یم  شکنندگی  مورد  در   که  چیزهایی  تمامی  یرغمعل  که  است  دلیل  همین  به  قدرت   هایجنبش  زمانی که  همواره دانیم،می  استبدادی  هایرژ

یم آمیز موفقیت کشیدنچالش به برای مردمی هو سر  هااین رژ
ّ
 .شویممی زدهشگفت ،شود شان پیدا میکل

 کند؟  عمل بهتر  آمیز خشونت مقاومت یا  -  باشد غیرممکن  آمیز غیرخشونت  مقاومت که  دارد وجود هاییموقعیت  آیا
صرف   طلبانه جدایی  مبارزات  مثال  عنوان  به  .کنندمین  کار   یخوببه  آمیز خشونت   هم  و   خشونتبدون  های روش   هم  هاموقعیت  برخی  در 

حانه یا غیر 
ّ
حانه بودنشان  نظر از مسل

ّ
 و   هادولت  سایر   شد،  ذکر   باال   در   که  همانطور   . دلیل آن نیز این است کهشوندمی  موفق  کامًال   ندرتبهمسل

و اغلب هم از   بپیوندد  جهان  در   شدهشناخته  کشورهای  فهرست  به  جدید  یدولت  تا  کنند  موافقت  باید  ملل  سازمان  مانند  فرادولتی  نهادهای

که   ،کنند امتناع می  کار   این  انجام گروهای  جدا  ۀ منطق  یک  شناختنبه رسمیت  برای  تصمیمی  هر   چرا  دیگر نیز   طلبجداییشده، اغلب به 

یتانیا   از   خروج  به   هااسکاتلندی  از   توجهیقابل  عدۀ  در آن  که   2014  سال  در  اسکاتلند  استقالل  پرسیهمه  با اسپانیا  دولتبخشد.  جسارت می   بر

کشور   نده بودداد  یرأ کرد. این  گر   که  کردمی  استدالل  مخالفت  کسب استقالل خود هم ب  قموفّ   اسکاتلند  ا پا  حادیهاتّ   شود،به    در   را   آن  نباید  ارو

پایی جامعۀ  استدالل  اسپانیا رهبران  .کاتالونیا و  1باسکطلبان جدایی: قرار داردطلب جدایی جنبش چند تأثیر تحت  خود اسپانیا .بپذیرد ارو

گر   که  کردندمی یتانیا  از   جدایی  به   اسکاتلندمردم    ا پا  حادیهاتّ   در   از عضویت آنها  و   دهند  رأی  بر  نیز   کاتالونیا  استقالل  جنبش  د،وش  استقبال  ارو

 .است خواستۀ مشابهی داشته باشد ممکن

یم  مقابله بادوم اینکه   که    مانند  یتوتالیتر  یا  کشنسل   هایرژ یمی  که    اسپانیایی2فاتحان  از سوی  آمریکا  قارۀ  در رژ یمی   در تحمیل شد، رژ

  ؛3]داعش[  اسالمیحکومت   سلطۀ  تحت  موصل  در ی برقرار گردید؛ یا  دار برده  بزرگ  مزارع  صاحبان  توسط  حدهمّت ایاالت   جنوب  و   کارائیب  منطقۀ

و موقعیتزمینه  در   یا ی  مختلف  هایها  ی  یا  بلژیک   استعمار ی تحت کنگو  مانند   استعمار ی   آلمان  ؛ژاپن  اشغال  تحت  منچور   زمان   در   ناز

؛  ی حّت   حال  این با .ستیدشوار  خشونت کار بدون یا آمیز خشونت خواه مقاومتی، شیوۀ هر با  اون، جونگ کیم  رهبری تحت شمالی کرۀ یا هیتلر

یم این مقابل  در روزمرۀ خود  نافرمانی اقدامات کوچک با مقیاس در  یا مخفیانه  و اند بر موانع  غلبه کرده نیز مردم توانستهها موقعیت  این در   ها رژ

 سلب   را  مقابل  طرف  از   کشینسل   ارتکاب  توانایی  تواندمی  ایتوده   جنبش  یک  دشوار نیز   شرایط  ر ایند  یحّت   اینبر   عالوه[ و  113کنند.]  مقاومت

با وجود  سربازانش که شد متوجه  علی بن تونس در  2011 سال در . دهند انجام را آن که است عوامل مشتاقی مستلزم جمعیدسته خشونت؛ کند

ی  دستورات اجرای از  آنها  امتناعنیستند.    انبوه تعداد  در  غیرنظامیان کشتار  به  حاضر   دستور مستقیم او  از    گیریکناره  برای  او  انگیزه  از   بخشی  و

 [114].بود 2011 ژانویه در  قدرت

 
  مارکسیستی نام یک گروه  و آزادی به معنی سرزمین باسک )(Euskadi Ta Askatasuna ETA تا ا   . 1

ّ
با هدف جدایی منطقٔه باسک    1959است که در   باسکی حمسل

کشور مستقل در تمام مناطق باسک از جمله استان اسپانیا فرانسه و  اسپانیا از  گروه در رسانه  تشکیل شد.  نابارا ییو تأسیس یک  طلبان باسک نیز  اییها با نام جداین 

یستی می .شوندشناخته می  م.-ر از انحالل خود دادند  ای خبطی اعالمیه 2018در سال  ، سرانجاماندزدهاین گروه که عمدتا دست به فعالیتهای خرابکارانه و ترور
2 . Conquistadors 
3 . Islamic State 
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 لحظاتی تشخیص    از   تر آسانچندان    ،است  ممکن  غیر   در آنها  آمیز غیرخشونت  مقاومت  که  ساختارهایی  یا  هانظام   تشخیص   مجموع  در 

 .دارد وجود مردمی در آنها گسترده هایکمپین فوران احتمال که ستنی

شکست    اما یا  موفقّیت  است:  فصل  این  اصلی  نکتۀ  است  مهم  بر   عمدتاً   مدنی  مقاومتآنچه  یادی   تعداد   تشویق  مبتنی   به  مردم  از   ز

یم  حامیان  ترغیب  در   آنها  توانایی  و   جامعه  اقشار   همۀ  از   مشارکت، یگردانی   به  رژ  اقدامات   تنهایی و باتواند بهنمی   فردی  هیچ  .ستتمّرد یا رو

که  .کند  ایجاد  یتغییر و    شود  رو روبه  هااسلحه  و   هاتانک  با  انفرادی  شجاعانۀ داشت  نظر  در  باید  هم  را  این  دیگر  طرف   مقاومت   از 

  آمیز غیرخشونت 

ی که زمانی حتی نیست، کارساز  همیشه نیز   .در همراهی با هم از آن بهره بگیرند مردم از   بسیار

ی  در   با این وجود گذاشتن  .ندارد  وجود  بهتری  جایگزین  هیچ  موارد  از   بسیار ی دست    ل تحّم   غیرقابل  یشرایط  با  که  افرادی  برای  دست رو

 .باشد آمیز غیرخشونت  مقاومت از  بارتر فاجعه  یحّت  تواندمی نیز  خشونت تواند گزینۀ مناسبی باشد.  اقدام بهنمی هستند روبرو 

ی  و   ناپذیر اجتناب  یراه  خشونت  که  باور   این  علیرغم اینها پا و ماندگار   هتوّج قابل   نحوی  همچنان به  است،  تغییر   ایجاد  برای  ضرور   دیر

ی  یحّت .  است دارند  نیز   ایتوده  بسیج  حامیان  از   بسیار   تقویت   اینکه  و   -باشد  ساز کار  تنهایی  به  بتواند  آمیز غیرخشونت   مقاومت  که  تردید 

ی  به  تواندمی  استراتژیک  خشونت  کمی  مقادیر   با  مدنی  مقاومت اما آنچه غالبًا ]در واقعیت[ صّحت دارد، درست   .کند  کمک  هاجنبش   پیروز

ی  در   موضوع  این  .عکس آن است ی  به  مقاومت  مبارزات  سرنوشت  بر   تأثیرگذار را به آن اختصاص   کامل  فصل   یکالزم است    که  دارد  اهمّیت  قدر

.دهیم



 

 

 جنبش درون از  خشونت و مدنی مقاومت/  فصل سوم

 کند.می تعیین را   ای مبارزهشکل  که ست دیگری بر  برتری یکی ؛نیستند جدا  یکدیگر  پرهیزی از خشونت  و  خشونت

 1999 ،نلسون ماندال  

گر   آیا به   تر انهقاطع  و   تر سریع  این مبارزات  دست به خشونت بزنند  هااین جنبش   حاشیۀهای مدنی در  گنندگان جنبش مشارکت  از   برخی  ا

   گرفت  دست  به  برای مبارزه سالح  باید  آیا  که  انددر مورد این موضوع پرداخته  به بحث   هاجنبش  ها،قرن  برایرسند؟  می  یپیروز 
ّ
  یا  شدح  و مسل

ی بردهالغای    جنبش  مباحث  این  ّتحدهم  ایاالت  در   .خیر   های  جنبش  و 1960  دهۀ  جنگ  ضد  جنبش  مدنی،  حقوق  جنبش  کارگری،  جنبش  ،دار

است  گذشته  سال  پنجاه  طول  در   را  دیگر   مختلف انداخته  تالطم   ی حّت   آیا  کهاین  سر   بر   آمریکایی  هایچپ  1970و   1960هایدهه  در   .به 

ی  یا  عاقالنه  موردی  هایخشونت   و   یمترقّ   لیبرال،  های گروه  که  بود  افکنتفرقه  آنقدر   که  شکافی  -کردند  پیدا  اختالف  خیر   یا   هستند  ضرور

گانه هایراه رادیکال  [1].تضعیف گردید دهه چندین برای]ناشی از اّتحادشان[ اثربخشی و کارآمدی آنها نتیجهدر  و  گرفتند پیشدر   را ایجدا

 (WTO)جهانی  تجارت  سازمان  اجرایی  کمیته  جلسات  اعتصابات شهری که  و   هابندانراه  اعتراضات،  از   ای  مجموعه - 1سیاتل   نبرد  از   پس

مجدداً   ،کرد  مختل  را  سیاتل   در   1999در   خشونت  از  استفاده  عدم  یا  استفاده  هر   بحث  باقدرت  بیشتر و  عمومی   به  چه    . بازگشت   مباحث 

یستی،محیط  کارگری،  های سازمان ی جهانیضد  های سازمان  و   آنارشیست،  دانشجویی،   ز   ها،بندانراه  ،اعتراضات  از   ایمجموعه   ساز

ی  مذاکرات  انجام  از   جلوگیری  برای  را  آمیز غیرخشونت  مدنی  نافرمانی  هایروش  دیگر   و   انسانی  هایزنجیره  تجارت  سازمان  رهبران  بین  تجار

یداد   بزرگترین   اعتراضات شاید به  این  تظاهرکننده،   هزار ها  ده   عتجّم   با  .بودند  کرده  ریزیبرنامه  جهانی ی ضدجهانی    رو یخ  در   ساز  ایاالت   تار

،اشک  گاز   با  پلیس  .تبدیل شده بود  زمان  آن  تا  حدهمّت  کنش نشان داد  معترض  صدها  دستگیری  و  2کننده گیج  هاینارنجک  آور  نفر   صدها  .وا

 و   پلیس  سمت  به   هاپرتابه  سایر   و   آور اشک  گاز   پرتاب  پلیس،  هایماشینتخریب    و   هاشیشه  شکستن  وندالیسم،تخریب اموال عمومی و    به

ی  مذاکرات  .کرد  گسیل اعتراضات  سرکوب  برای  را  ملی  گارد  واشنگتن  ایالت  فرماندار   نهایتدر   .پرداختند  خیابانی  هایدرگیری   نهایت در   تجار

گرفته  اعتراضات  به  در جلسات   حاضر   رهبران  از سوی  متفاوت  هایواکنش  دلیل  به  یحّد تا  که البته  ،به موفقیت نرسید گرچه  صورت   بود. ا

یابی   آمیز موفقیت  را   سیاتل  نبرد  عمدتاً   االنفّع   اما  بود،  برانگیز بحث   جنبش  کنندگانشرکت  میاندر   خیابانی  هایدرگیری  و   اموال  تخریب ارز

ی  مذاکرات  بر   یمخرب  تأثیرات  هم توانست  چرا که ،  اند کرده  توجه   کانون  به  را   شدن جهانی ضد  که جنبشاین واقعیت    و هم  بگذارد  WTOتجار

 
ّ
 .تبدیل کند یمل

 
1 . Battle of Seattle 

2 . stun grenade که معموال   ۀ یک وسیل کشنده  کمتر  ی  کار می  انفجار کار   رود و معموال از سوی پلیس و نیروهای ضد شورش به  انداختن حواس معترضین و  برای از 

کاندال  7حدود    ۀ شود. این نارنجک برای تولید یک فالش نور کورکنند کردن آنها استفاده میگیج  (dB) دسی بل  170" شدید با بیش از  و یک صدای "بنگ (Mcd) ییمگا

 .م-طراحی شده است
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 ها خشونت در جنبش   موضوع استریتوال اشغال عرب، جهان در  هاقیام  بخشالهام  موج و  2008 سال جهانی رکود پی در  بعد سال دوازده

پا   و   کانادا  حده، مّت   ایاالت  در  ی   شهرهای  ایجاد  با  االنفّع .  مجددًا بر سر زبانها آورد  را  ارو   اقتصادی   نابرابری  جهان،  سراسر   در   مکان  صدها  در   چادر

گاهی  ممقّد   خط  به  را  اقتصادی  عدالت  و  ی  با قوۀ قهریه خود بساط شهرهای  پلیس  اما پس از اینکه.  بازگرداندند  جهانی  آ  هایپارک  در   چادر

 هاییروش آیا که پیرامون این موضوع پرداختند بحث جنبش به کنندگانشرکت کرد، را جمع دانشگاه هایمحوطه و  شهر  هایمیدان عمومی،

در   به  تواندمی  دشمنان  علیه  استراتژیک  خشونت  از   استفاده  و   عمومی  اموال  تخریب  پلیس،   با  خیابانی  درگیری  مانند جنبش   شانس 

یشه یسرمایه برای عادالنه هایجایگزین ایجاد  و  یدرآمد نابرابری کردنکنر  .رساندن صدمه میعکس به آبال  یا برساندجهانی کمک  دار

 جهان   سراسر   در   نئوفاشیست  و   سفید  طلببرتری  سفیدپوست،  ناسیونالیست  هایگروه  رشد  به  واکنش  پیرامون  مباحث  این  شاهد  اخیرًا نیز 

ی  .هستیم  غرب ت  و   مرجو هرج  از   خواهندمی  که  رهبرانی  برای  فاشیستی  ایدئولوژ جدید   جذب  برای  رسایحاد    بسیار   ببرند،  سود  حامیان 

کی  طرز به  و   طردکننده  ،آمیز ت نوخش که  تهدید  این  دلیل  به  .است  مؤثر   وحشتنا است  ی  وجودی   باید   گویندمی  هافاشیستضد  از   بسیار

 .کنند نابودیا  مهار کرده فیزیکی، کامًال  حملۀ با جمله از  را نئوفاشیست هایگروه

پا  و   حدهمّت   ایاالت  به  تنها  مباحثی  چنین  البته  ای الیحه  به  اعتراض  در   کنگهنگ  دموکراتیک  جنبش  2019  سال  در   .شودنمی  محدود  ارو

  رهبران  کهپس از این  .کرد  برگزار   ایگسترده  تظاهرات  ، طی چندین ماهبود  چین  اصلی  سرزمین  به  برخی مجرمین خاص  استرداد  خواستار   که

 اجرایی   مدیر   ،1الم  کری  استعفای  خواستار   و   داد  گسترش  را  خود  مطالبات  دادند، جنبش  پاسخ  اعتراضات  به  زور و خشونت  با  کنگهنگ

عقبزندانی  معترضان  همۀ  آزادی  پلیس،  خشونت  مورد  در   تحقیقات  کنگ،  هنگ دولت ،  به   اعتراضات  نادرست  بندیطبقه  از   نشینی 

 نظام  کهایناز    ای بود فزاینده  سانعکاس تر  « کلیدی  خواستۀ  پنج». اینشد  کنگ هنگ  انتخابات  در   همگانی  یأر   گسترش حق  و   «شورش»عنوان

دولت  دموکراتیک  حقوق  چین  اقتدارگرای کنان  از   نفر   هامیلیون  ها گزارش  بر بنا  .ببرد   بین  از   را  شهر این   ها، راهپیمایی  در   کنگهنگ  سا

 کنگهنگ  دانشگاه  اشغال   نیز در طی  در   و   تظاهرات  برخی  جریان   در   .ندکرد  شرکت  محدود  اعتصابات   و ها  راه بندان  تظاهرات،   اعتراضات، 

گزینشی  به  االنفّع   از   برخی  ،2019  سپتامبر   در  گرچه جنبش هیچ رهبر می  قرار   حمله  چینی را مورد  شهروندان  و   نیروهای پلیس  نحوی   دادند. ا

کرده و استدالل می  هااالن در روزنامه، اما برخی از فّع نداشتیا سخنگوی رسمی    شدهشناخته که  کرداز این حمالت دفاع  به   این حمالتند 

 . است نکاسته جنبش عمومی از  حمایت از  آنها خشونت اینکه و  -ه هستندمحافظت از خود موّج  دلیل

ی  .سیاسی  بسیار   و   برانگیز بحث  ظریف،  پرسشیرساند؟  می  آسیب  آن  به  یا  کندمی   کمک  جنبش   یک  به  اقداماتی  چنین  آیا  از   بسیار

یم  نظامیان  و   پلیس  سوی  از   ترور   و   دستگیری،  خشونت مستمر   شدید،  سرکوب  با  هاجنبش    - دولت  از سوی  افراطی  خشونت  .هستند  مواجه  رژ

ی  خشونت  هم   و   مستقیم   خشونت  هم سوی  شدهتحمیل   ساختار لحاظ  که  یدولت  از  است  از  قدرتمندتر    قیام   انگیزۀ   اولین  غالباً   -نظامی 

ی  .شودمحسوب می  گاهی   کمدست  ،تمندانه عزّ   مقاومت  یا  هایشان، خانواده  و   خود  از   محافظت  برای   که معترضین باید  باورند  این   بر   بسیار

یم بپردازند. برخی نیز   اوقات  عزم  و   دتعّه   نمایش  عمومی،  توجه  جلب  با  تواندمی   خشونت  که  باورند  این  بر   اسلحه بدست بگیرند و به مقابله با رژ

یت  جنجالی و دراماتیک  ارائۀ  جنبش،    افکار عمومی  میان  به  جنبشپرتاب سریع    یا  ،حال  زمان  و وخامت  فور
ّ
ی  ،المللیبین  یا  یمل  تسریع  را   پیروز

 آن  با  مقایسه  در   که  کندمی   کمک  خشونتبدون  ارزارهایک  به  آمیز یک جنبشخشونت  جناح  که  اندکرده  استدالل  دیگر نیز   برخی   .دنخشبب

ی2]کند.می   تقویت  را  هاآن  زنیچانه   بدین ترتیب مواضع  و   رسیده  نظر   به  تر معتدل وجود دارد    آمریکا  مدنی  حقوق  جنبش  پیرامون   رایج  [ باور

 
1 . Carrie Lam 
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   جنبش  مبنی بر اینکه ظهور 
ّ
 را  فضایی  و   کرد  تر و قابل قبول  دلپذیرتر   آمریکایی  سفیدپوستان  برای  را  کینگ   لوتر   مارتین  ،1سیاه   قدرت  حانۀمسل

یجی هایپیشرفت برای  .مهّیا کرد مدنی حقوق زمینۀ در ( رادیکال  نه اما)تدر

 مذهب،   زبان،  ت،قومّی   پوست،  رنگ  خاطر   به  که  کنندمی   زندگی  حکومتی  تحت   مردم  وقتیهستند.    معقول  و   درک  قابل   ی فرضیات  اینها  همه 

حکومت  جهت  توانایی    کسب  برای  دارند که  حق را  ها اینآن  کند،می   منکوبرا مرعوب و    آنها  شانسیاسی  عقاید  یا  جنسی  تمایالت  جنسیت،

  سازمان   3314  قطعنامۀ .  کندمی   حمایت  حق  این  از   دیهای متعّد شرایط و موقعیت   در   الملل نیز بین   به مثل بپردازند. حقوقمقابلهبه    بر خود

به  لزوم صورت در  سالحبا مقابله به مثل  برای را مقاومت هایجنبش  حق و  کندمی منع دیگران هایسرزمین به تهاجم از   را کشورها حد،مّت  ملل

 در   شورشنیروهای ضد  یا   امنیتی  نیروهای  پلیس،   با  نمعترضی  آن  در   که  های دیگریموقعیت  به   را  همین منطق  نیز   شناسد. برخیمیت  رسمّی 

 لزوم با  صورت  در   که  دارند  را  حقاین    معترضان نیز   که  کنندمی  استدالل  و   داده  ، تعمیمشوندمی  روبرو   ایتوده  تظاهرات  جریاندر   هاخیابان

 .کنند دفاع دولتی خشونت برابر  در  خود از   سالح از   استفاده

یم   و ها  نظام  از   رهایی  برای  دارند  دسترس  در   که  ایوسیله  هر از    توانندمی  مردم اندک   استفادۀ  که  کسانی  اما  .استفاده کنند  سرکوبگر   هایرژ

کتیکی  خطرات   معموال   کنند،می  توصیه  مردمی  آمیز غیرخشونت  هایجنبش   اهداف  پیشبرد  برای  را  خشونت  از   این  استراتژیک  پیامدهای  و   تا

یکرد یخی  سوابق و مستندات  واقع  گیرند. در دست کم می  را   رو  - دهدمی  نشان   قبیل اقدامات  این  انجام  در   را  توجهیقابل  خطرات  و   هاهزینه  تار

بر آن مباحث  و  نیز پایانبی   عالوه  که  پیرامون این موضوع  ی  یکردهایی  چنین  آیا  وجود دارد   مدنی  مقاومت  اینکه  و   یا خیر   هستند  عاقالنه  رو

خشونت است  قدرتمندتر   تنهایی  به  خشونتبدون مقاومت  با  همراهی  در  []یا  اینکه  از   مهمتر   .آمیز  روایت  اغلب  ایحاشیه  خشونت  همه 

آن  در   هم  و   داخل  در   هم   را  جنبش  یک  شدهارائه از   هایانتخاب  از   دفاع  صرف  را  شانزمان  باید  که  هاییجنبش  .کندمی   تر پیچیده  بیرون 

کتیکی خود رو پیش  خود  ادعاهای  انیتحّق اثبات    ی و دولت  خشونت  مقهورکنندۀ  ماهیت  بر   عمومی  تمرکز   حفظ  ی را برای زمان دشوارتر   کنند،   تا

 [3].دارند

 تغییرات  به  دستیابی  برای  مدنی  مقاومت  هایجنبش  شانس  بر   ایحاشیه  خشونت  چگونه  پردازد کهاین امر می  مورد  در   تحقیق  به  فصل  این

یممتداول از این دست می االتیسؤبه  گذارد. مامی تأثیر  عمده سیاسی  :پرداز

 شود؟چه چیزی خشونت محسوب می -

 دارد؟ وجود خشونتبدون جنبش نام به چیزی آیا اساساً  -

 کند؟ نمی  حمایت و  تقویت را هااین جنبش  خشونتبدون مدنی مقاومت هایکمپین حاشیۀ در  خشونت کمی آیا-

 کند؟نمی کمک مدنی االنفّع  از  محافظت به بیگاهو گاه خشونت آیا -

 ؟ خواهد بودی قطعخشونت بدون مدنی مقاومت هایکمپین خشونت نایودی بروز  با آیا -

   شود؟چه چیزی خشونت محسوب می
 کنممی   تعریف  فعالیتی  یا  کنش  را  «خشونت»من  اینجا  کنیم. در   مرور   را  کلیدی  اصطالحات  برخی  دهید  اجازه  موضوع  به  پرداختن  از   قبل

 [4].کندمی آن انجام تهدید به یا زندمی فیزیکی آسیب دیگری شخص به که

موازات  که  کنندمی  استفاده   هاییگروه  یا  افراد  به  اشاره  برای2«طلبخشونت  جناح»اصطالح  از   سیاسی  علوم  دانشمندان کارزار   یک  به 

   خشونت   دست به  که  آنهایی:  دارد  وجود  طلبخشونت   جناح  نوع  دو .  دکننمی  استفاده  خشونت  از   آمیز غیرخشونت 
ّ
 آن  در   که  زنندمی   حانهمسل

 
1 . Black Power 
2 . violent flanks 
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 ؛ و انداز موشک  و   کمانو تیر   تا  گرفته  تیر هفت  از   است،  شده  ساخته  دیگران  کردنمجروح  یا  کشتن  برای  که  برندی مییهادست به سالح  افراد

   خشونت
ّ
که ابتدا  جریاندر   و   ،سنگ  یا  چوب  شاید  یا  ضربه  لگد،  مشت،  با  افراد  آن  در   که  ،حانهغیرمسل   بهبود،    آمیز غیرخشونت  اعتراضاتی 

   هایخشونت  در جریانکنند.  ، حمله می کنند مقابله می   آنها  با  که  کسانی
ّ
با آشوبگری  از   برخی  حانه،غیرمسل  کوکتل  یا  سنگ  پرتاب  یا  مردم 

دستف ومولوت ضدشورش  یا  پلیس  با  مبارزه   به  ساز های  در 5پردازند.]می  هاخیابان  در   نیروهای  ی  [     خشونت  موارد  از   بسیار
ّ
 ،حانهغیرمسل

 .ماندمی باقی بزرگتر  جنبش حاشیۀ در  و  است  نشده سازماندهی نسبتاً  ست،غیرعمدی یا خودجوش

کتیکی عتنوّ »عنوان با  اقداماتی چنین از  اوقاتگاهی ندهست  درگیر  هاجنبش در   که کسانی کتیک» یا 1«تا کنند:  می یاد 2« سیاه بلوک هایتا

یارویی  با  آمیز خشونتغیر   اقدامات  ترکیب  های شیشه  شکستن  مثال،  عنوان  به)خصوصی  اموال  تصادفی  تخریب  شامل  که  فیزیکی  عمدتاً   رو

 با  خیابانی  درگیری شورش،  ،(دنکنمی  تهدید  را  شده  حفاظت  هایجنگل   که  بولدوزرهایی  انفجار   مثًال )هدفمندتر   تخریب  یا(  هاخانه  و ها  مغازه

ی»مشتیا شورش،نیروهای ضد یا مقامات  .]6[شودمی3« هامالی کردن ناز

خشونت  درگیر   یمعدود  افراد   تنها   غالباً   .شودمی  ظاهر   آمیز غیرخشونت  هایکمپین  در   مختلف  طرق  به  ایحاشیه  خشونت آمیز  نبرد 

کثریت  کهحالیدر ،  شوندمی   فیزیکی اعمال  .کنندنمی  را  کار   این  جنبش  کنندگانشرکت  فاقاتّ   بهقریب   ا  و   بداهه  تواندمی  شدهخشونت 

یزیبرنامه  و با  شدهسازماندهی  تواند می  یا  باشد  خودجوش  فاق اتّ   جنبش  یک   طول  در   بار دو   یا  یک  که  معنی   این  به  باشد،   فاقیاتّ   تواند  می  .باشد  ر

یا  به  تواندمی  یا  بیفتد، اندوختۀ  کلکسیون  از   بخشی  روال   های محدودیت  از   جنبش  یک  کهزمانی  اما  .شود  تبدیل  جنبش  یک  استاندارد  و 

 .گرفت  نظر   در   خشونتبدونجنبشی    را  آن   تواننمی  دیگر   ،پرداخت  میز آونتشمبارزۀ خ  م بهمنّظ   طور   به   و   شد  دور   انضباط بدون خشونتو نظم

  را   ساز دست مولوتوف کوکتل فردی یک که زمانی ] و استدالل کنند که[ ببرند. سوال زیر  را خشونت از  من محدود تعریف است ممکن برخی

به  خشونت واقعاً  زاآتش  بطری آن پرتاب  آیا  کند،می کند، پرتابمی شلیک  آور اشک  گاز  و  واقعی هایکه گلوله ارتش ز مجّه  تانک یک سمت به

گر هم به   که   است مولوتوف  کوکتل  از   تر ببه مراتب بسیار مخرّ   تانک.  آمیز نیستندبه یک اندازه خشونت  سالح  دو   این ؟ مطمئناً آیدحساب می ا

کند. اما کمانه    دو   هر   کنند: هدفمی  تفسیر   یکسان  ای شیوه  به  را  هاسالحنظر  مورد  تأثیرات  اساساً   مردمعموم    زره تانک بخورد ممکن است 

گر  یحّت  است، دیگران کردننابود یا کردنناقص رساندن،آسیب  .دنده انجام  محدودتر  مقیاسی در   را کار   این  ا

 تشخیص  در   معموال   مردم  عموم  که  است  نیز این  دلیل آن  .است  صادق نیز   شودمی  انجام خوداز   دفاع  برای  خشونت  که  زمانی  یحّت   این امر 

یم7].دارند  مشکل  -پلیس  یا  معترضان  -است  خشونت  آغاز   ر مقّص   کسی  چه  اینکه یبهره  در   اغلب  ها[ رژ  ماهر   یین چنینتی اابهاما  از   بردار

ک گروهی واقعاً  معترضان که کنندمی متقاعد را مردم و - هستند  .رادیکالند و  خطرنا

ح هایگروه  برای  خشونتبدون  کارازهای کنار  در  جنگیدن
ّ
 است؟  مرسوم تا چه اندازه  یافتهسازمان  مسل

   هایجناح  همراهی
ّ
ن  ایتودههای  جنبش  با  حمسل ،  طلباصالح  کارزارهای  میاندر   .نیست  معمول   چندان  خشونتبدو از قبیل   معاصر

اتّ   هستند،  یرأ  حق  یا  کارگری  حقوق  دنبالبه  که  آنهایی  سرنگونی   در   سعی  که  انقالبی   هایجنبش  میان  در   یحّت   .است  نادر   بسیار   فاقاین 

 
1 . diversity of tactics 

2black bloc tactics.  کتیک  مجموعۀ  بلوک سیاه ، عینک آفتابی، کاله  اسکارفرود که با لباس مشکی، ماسک اسکی،  ی ست که از سوی معترضانی به کار میهایتا

شود. این نحوه پوشش برای پنهان کردن هویت معترضین و جلوگیری از تعقیب  و پنهان کردن صورت استفاده می  یایمنی موتورسیکلت با روکش یا سایر وسایل محافظت

کتیک بیش از همه  های مدنی استفاده مییاعتراضات یا ناآرام  برابر اسپری فلفل پلیس در هنگامکیفری آنها در آینده و نیز برای محافظت از صورت و چشم در   شود. این تا

 .م-در سیاتل آمریکا به شهرت رسید 1999در جریان اعتراضات به نشست سازمان تجارت جهانی در 
3 . punching Nazis 
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یّ   این  یافته دارند نیز استقاللتازه  کشورهای  ایجاد  یا  هادولت   بین   آمیز غیرخشونت   انقالبی  کارزارهای  ایداده  پایگاه  اساس  بر   .ندارد  عمومیت  هرو

   هایجناح  دارای   این کارزارها  درصد  40از   کمتر   [8]2018و   1955هایسال
ّ
  را   ندبود   جریاندر   که یآمیزغیرخشونت  هایکمپین که  بودند  یحمسل

 .کردندمی  همراهی

   هایجناح
ّ
 سرکوب  دلیل  به  اغلب  -اندرفته از حالت بسیج بیرون آمدهرفته  خشونتبدون  هایجنبش  که  اندآمده  زمانی پدید  اغلب  حمسل

کنند  را  خودهای مبارزاتی  روش  نداهگرفت  تصمیم  ماندهباقیتر  افراطی  یا  تر رادیکال  اعضای  و   -دولت  شدید از سوی   اقدامات  شامل  تا  تشدید 

 
ّ
ی   اومخونتو   گروه مورد  در   را  الگو   این  توانیممی  ما [9].شود  حانهمسل  ملی   کنگرۀ  مسلح  شاخۀ  عنوان  به  که  کنیم  مشاهده1(ملت  نیزۀ)سیزوه  و

یقا  . شکل گرفت  جنوبی آفریقای در 2شارپویل  عامقتل  از  پس و 1961سال در ( ANC)آفر

 نام  به  ایدوره  آغاز   در   روند  این  .اندگرفتهخود    کنترلتحت   کامًال   را  مدنی  هایجنبش   طلبخشونت   هایجناح  دیگر   هاینمونه   برخی  در 

 و   ها کاتولیک  میان   برابری   در راستای 4شمالی  ایرلند   مدنی  حقوق  انجمن  نام  به   گروهی  1960ۀده  اواسط  در   .داد   رخ شمالی    ایرلند  در  3مشکالت

کنان یتانیا کنترل تحت شمالی   ایرلند ایرلندی  سا  به  سیاسی  و  اقتصادی هایاز تبعیض  اغلب هاکاتولیک  ندر آ که ، جاییند کردمی تالش بر

کن  بریتانیاییهای  نفع پروتستان  حده،مّت   ایاالت  مدنی  حقوق  جنبش  از   الهام  انجمن حقوق مدنی با  .بردندرنج می5کانتی   شش  این  در   سا

 با  برابر   حقوقی نیز از  شمالی ایرلند فقیر  مردم و  هاکاتولیک که  شد آن  خواستار  و  کرد  سازماندهی را گسترده اقدامات  و  تظاهرات از ای مجموعه 

کنان  .باشند برخوردار  شمالی ایرلند بریتانیایی سا

  کمیتۀ   االنفّع   .کشاند  دوراهی  یک  بر سر   را  انجمن حقوق مدنی  جنبش  دولتی  ششورعملیات ضد  و   شدید  سرکوب  یک برهه  ،آن  از   پس  اما

ی   مسکن  اقدام ر کتبر   8  در   را  آمیزیمسالمت   راهپیمایی6د  ید    در شهر 1968  ا  تبعیض  به  دادنپایان  و   ابر رب  یرأ  حق  خواستار   و   دادند  ترتیب  ر

یتانیا   کشور   وزیر   .شدند  هاکاتولیک  برای  مسکندر حوزۀ   کمیتۀ   اما   بود،  کرده   منع  پروتستان  عمدتاً   های محله  در   راهپیمایی  از   را  االنفّع   این  بر

ی راهپیمایی ادامۀ  بر  اقدام یارویی احتمال مورد  در  رهبرانش مالحظات  وجود با انجمن حقوق مدنی و  کرد  پافشار با   ها[ستانت پروبا ] موردبی رو

کرد. نیروهای با مجموعه  جوانان آن  و   فعاالن  و   کردند  حمله  االنفّع   به  باتوم  با7اولستر   سلطنتی  پلیس  حمایت از آن موافقت  ای از  محله نیز 

 .شد  تظاهرات  ممنوعیت  و   هادستگیری  پلیس،  حمالت  جمله  از   بیشتر   سرکوب  باعث  فاق خودکه این اتّ   دادند  پاسخ  به این حمالت  هاشورش

ی در  آمیز مسالمتهای راهپیمایی ای از مجموعه در جریان .کردند  ریزیبرنامه را  متقابلی آمیز تحریک تظاهرات نیز 8حاد اتّ طرفداران  ر   در  د 

یتانیایی  ،نیروهای1969  اوت ی یکدیگر مجددًا    حادحامی اتّ   هایجناح  و   بر کاتولیک[ تظاهرکنندگان  به  حمله  به  شروع  با همکار  این   . کردند]

 
1 . Umkhonto we Sizwe (Spear of the Nation) 

2 . Sharpeville Massacre ینگینگ،  پوستو در شهرک سیاه  1960مارس    21در    عام شارپویلقتل در    و در آفریقای جنوبی رخ داد  نشین شارپویل در نزدیکی شهر ور

ی کرد و حدود  پوست تظاهر جریان آن پلیس به جمعیت سیاه کرد. این یکی از ا  250کننده تیرانداز تظاهرات علیه آپارتاید در  مرگبارترین  ولین و  نفر از آنها را کشته و زخمی 

 .م-آفریقای جنوبی بود.
3 .The Troubles  
4 . Northern Irish Civil Rights Association (NICRA) 

ی واحد  هریک از بخش هایی که کشور به آن تقسیم شده است و از نظر دادگستری و انتخاب)  (county)اشاره به ایرلند شمالی که از شش کانتی  .5 اتی و سیاسی و ادار

رمانه )Antrim (آنتریم (Armagh)شود( به نامهای آرمامجزایی محسوب می - تشکیل شده است  (Tyrone)و تایرون (Londonderry)الندنری ) (Fermanaghف 

 .م
6 . Derry Housing Action Committee (DHAC) 
7 . Royal Ulster Constabulary (RUC( 

8. Loyalists   ّم–حاد بین بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی حامیان ات. 

https://en.wikipedia.org/wiki/County_Antrim


 و خشونت از درون جنبش   یفصل سوم / مقاومت مدن / 133

 

یدادها به زد و   پروتستان طلباناّتحاد و  هاکاتولیک  از   نمایندگی به جوانان هایگروه آن  طی که شد منجر  همگانی هایشورش  چندین روز  به رو

با   را  روزهسه  شهری  شورش  و   هکرد  مداخله  کاتولیک  کنندگان شرکتدادن  قرار   هدف  با  نیروهای پلیس سلطنتی  .پرداختند  یکدیگر خورد  ای 

گساید  نبرد به معروف  .ندبراه انداخت1با

یدادها داشتروند    بر   اندکی  انجمن حقوق مدنی که کنترل ی  تموقّ   ارتش  و   گرفتقرار    زمینهپس  رفته در رفته  رو   عنوان   به  ایرلند  خواهجمهور

یگر   حمالت  گروهی که از  ؛شد ظاهر  در صحنه کلیدی یباز
ّ
یتانیایی نیروهای برابر  در  مقاومت برای حانهمسل   همکاران و  بر

ّ
  استفاده آنها یمحل

یبود2ایرلند   با   مجدد  حاداتّ   رادیکالتر   هدف  خواستار   و   ندکردمی جمهور ارتش  یتانیای  نیروهای  به  خواهند.  اقدام  می  حمله  یبر به کرد، 

کبمب  ی در امال یتانیا نیز   .زدمی  خود  سیاسی   مخالفان  دست به ترور   و   کردطلبان میحاداتّ   و   ها پروتستان  یها و دارایی  گذار  سیاست  دولت بر

قرار داد  را  دستگیری و زندان کار خود  ی   عملیات  مظنونان  و   در دستور  کمه  از   و   کردمی  بازداشت  هاماتّ   بدون  خواه راارتش جمهور های محا

 .دنمومی استفاده آنها باهمدردی  و کاهش نگه داشتن مبارزان از انظار عمومیدور  برای مخفی

ید    شهر   در   راهپیمایی  یک  انجمن حقوق مدنی در   االنفّع   بحبوحهاین    در  دولت   دستگیری و زندان  سیاست  علیه  1972  ژانویه  30در   ر

یتانیا یتانیا  ارتش  سربازان  .کردند  تظاهرات  بر معترضان   بر سمت  ی  به  یدادی  در   را  تظاهرکننده  چهارده  و   کردند  تیرانداز  یکشنبۀ  به  که  رو

  دورۀ[ ] نام  با  که  بود  ایسالهسی  دوره  آغازگر   و   داد  پایان  شمالی  ایرلند  در   بدون خشونت  قیام  به  عمًال   امر   رساندند. اینبه قتل    شد،  معروف3خونین 

 طلباّتحاد  وفادار   هایگروه  توسط  بسیج مردمی  اقداماتی ضد  و   شدید  سرکوب  چگونه  که  دهدمی  نشان  ایرلند  مورد  .شودمی  شناخته  مشکالت

   مبارزات  به  خیابانی  هایدرگیری  و   هاشورش  تا  شد  باعث
ّ
ي    و   شده  تبدیل  يعیار تمام  حانهمسل این   خشونت بدون  جنبشسایه خود را بر رو

 [10].بگستراند کشور 

یرادیکال  روند ،  در   مشابهی  ساز  و   چپ  دانشجویی  ینالفّع   از   يگروه  که   زمانی  ؛افتاد  اتفاق نیز   حدهمّت   ایاالت   در   1969  در  مقیاسی کوچکتر

 
ّ
در    .کردند   برگزار   رو پیش  سال   برای  کار   دستور   تعیین  هدف   با   را  خود  ساالنۀ  کنوانسیون   ،4دموکراتیک   ایجامعه  برای   دانشجویان  نام  با   گرایمل

میان دانشجویانمی 5انقالبی  جوانان  جنبش  نام  به  جناحی  این  انجمن  ستیزه  جهتدر   را  خواست    امپریالیسم،  علیه  تریجویانهاقدامات 

یسرمایه   که  را  هاییجناح و ء اعضا و  گرفت پیشی کنوانسیون در  انجمن دانشجویان از  نهایتدر  جنبش انقالبی .ترغیب کند نژادپرستی و  دار

 معتقد   بخشید. هواشناسانای  شکل تازه و سر 6هواشناسان   نام جدید  با  را  سازمان  و   کرد  اخراج  ،آمدند می  کار محافظه  حد   از   بیشش  نظر  در 

دست از   1980ه  ده  اوایل و 1970ه  ده اواخر  در  پیش از اینکه   گروه این .است خشونت نیازمند  امپریالیسم، با مقابله  برای واقعی انقالب که  بودند

بکشد یبمب   به  ،فعالیت    و   آب  زمینزیر   عنوان  با  کشور   سراسر   در   مخفی  امن  هایخانه   از   و   پرداختمي  حدهمّت   ایاالت  اسر تسر  در   گذار

 .کرداستفاده می7هوا
 

 

 
1 . Battle of Bogside 

ی ایرلند به پایتختی دوبلین  .2  .م-ایرلند جنوبی یا جمهور
3 . Bloody Sunday 
4 . Students for a Democratic Society (SDS) 
5  .Revolutionary Youth Movement (RYM) 
6 . Weathermen 
7 . Weather Underground 
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 شورش؟  یا  خیابانی هایدرگیری بدون   – است  داشته وجود خشونتبدون کامال  يکارزار  حال به تا آیا
  .است بوده فراوان. بله

   خشونت  گاهبهگاه  فوران  ایتوده  مدنی  مقاومت  هایکارزار   میان  در 
ّ
   هایقیامجوشش    از   بیشتر   حانهغیرمسل

ّ
 بوده   یافتهسازمان  حانۀمسل

نیست  قطعاً   اما  است، عمومیت  دارای  و  گیر  همراه  هاییداده  اساس  بر   .فرا ی جمع 1شای   کریستوفر   با   که   درصد  80از   بیش  [11م،]یکرد  آور

کهغیرخشونت   هایقیام ی  سرنگونی  با هدف  و 2013  تا  1945  هایسال  بین  بزرگ  مقیاس  در   آمیزی    از   ایبرهه  در   ند،اهبوقوع پیوست  هادیکتاتور

 [12].دیگر  بداهۀ اقدامات برخی خواه باشد، خیابانی  هایدرگیری خواه ،اند داشته خشونت از  حداقلی ایاستفاده هازمان

به کل   را  -خیابانی  هایدرگیری  یا  اموال  تخریب  جمله  از   -خشونت  ایتوده  آمیز غیرخشونت  کارزارهای  از   درصد  20در این میان تنها تقریباً 

گذاشته مواردهکرد  اجتناب  آن  از   و   کنار  این  کی  ،(1944)هندوراس  در   خواهیدموکراسی  هایجنبش  شامل  اند.   ،(1989)چکسلوا

 .شودمی دیگر  مورد هاده و ( 2012)توگو  ،(2013  و  2005)تایلند ،(2003)گرجستان ،(1989)مغولستان

   خشونت
ّ
 اقتصادی  یا  اجتماعی  سیاسی،  اصالحات  به دنبال  موجود  سیستم  سرنگونی  به جای  که  ایتوده  هایکمپین  میان  در   حانهغیرمسل

به رفع تبعیض   در نشویل که  1960  سال  در   ها رستوران  پشت پیشخوان  هاینشینیها و بستن تحّص توان به  از آن جمله می  ؛است  نادرتر   هستند

نژادی   اعتصاب  و   شد  هند  در   زمین  مالکیت  به  مربوط  اصالحات  به   منجر   که  2007  سال  اعتراضات  موج  کرد،  کمک   در این شهر   تفکیک 

 
ّ
  بزرگ مقیاس  در  طلبانهاصالح کمپین پانصد و هزار  دو  از   بیش میاندر  .اشاره کرد  شد  دستمزدها افزایش به منجر  که آنگوال  در  1995در  مانمعل

  استفاده   خشونت خود  بدون  عمدتاً   اقدامات  کنار   در   شورش  یا  خیابانی  های درگیری  خشونت،  از   آنهادرصد    26  تنها  ،2018  تا  1955  سال  از 

 [13].نداهکرد

بخواهیم گر  ا    خشونت  میزان  حال 
ّ
یدادهای  در   را  حانهغیرمسل گیر   کارزارهای  جای  به  اعتراضی  رو یداد  چندین  شامل  معموال   که  -فرا  رو

   خشونت   در نظر بگیریم،  –شودمی
ّ
یداد  هزار   ها ده  میان  از   مثال   . برایاز این هم نادرتر میشود  حانهغیرمسل   در   2020  تابستان  در   که  اعتراضی  رو

  آن   در  را  معترض   هزاران  پلیس  که  صادق است  این واقعیت در حالی  .بودند  خشونتبدون  آنها یکسره  درصد  97  از   بیش  داد،  رخ  حدهمّت   ایاالت

   اینکه نیروهای  و   -کرد   زخمی  و   داد  قرار   حمله  مورد  را  دیگر   نفر   صدها  و   کرد  دستگیر   دوره
ّ
  تحریک،   در   سعی  ای از مواردشورش در پارهضد    حمسل

 14].داشتند  تظاهرکنندگان ترساندن یا حمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 . Christopher Shay 
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  خشونت با فوران که هاییکمپین  از  نمونه چند
ّ
 د؟انچه مواردی بوده است همراه بوده  حانهغیرمسل

 از   اصلدر   شود،می  گرفته  نظر   در   ایدههچند   منضبط    و   خشونتبدون  مقاومت  از   نمادی  عنوان  به  اغلب  که  لهستان  همبستگی   جنبش

ی کشتی  کارخانۀ  جوان  کارگر   ،1والسا   لخ   که  شد   آغاز   زمانی  در کارخانه   کمونیست  حزب  حمایت  مورد  مدیر   سوی  به  خود  اقدام نافرمانی  در  2ساز

ی کوبیدبا مشت به  و  رفت  .بینی و

واهی این کشور دست خدموکراسی  جنبش  کنشگران  فاقاتّ   به  قریب  اکثریت  ،2019  سال  در   کنگهنگ  خواهانۀدموکراسی  مبارزات  جریان  در 

با   .شدند  روبرو   سبعیت و خشونت پلیس  با   خشونت  به  لتوّس   بدون  و   پرداختند  اعتصاب  تظاهرات و   راهپیمایی،  انجام  زدند و به  اعتراض  به

 .ور شدندحمله چینی رهگذران  به یا شده درگیر  پلیس با آنی و  خودجوش یهایدرگیری در  معترضان از  کوچکی تاقلّی  این وجود

   خشونت  موارد  شاهد  مصر نیز   2011  ژانویۀ  25  انقالب  جریان  در 
ّ
با   در   جوان  االن و مبارزانفّع   ایم.بوده  حانهغیرمسل  جنبش   از   الهام  قاهره 

کهمهمز یزیبرنامه  به  شروع   تونس در جریان بود،  در   علی  بن  علیه  انی  ی  هدف  با  مشابهی  تظاهرات  ر  حسنی  ،کشور   این  جمهور   رئیس  برکنار

  قاهره   مرکز   در   سمت میدان تحریر ه  ای را بمخفیانه  راهپیمایی  جوان،  االنفّع   از   گروهی  که  شد  آغاز   زمانی  ژانویه و   25  در   اعتراضات  .کردند  مبارک

 رهبری   جوان  مردان  توسط  ابتدا  در   کهحالیدر   و   گسترش یافت  سرعت  به  وردند. تظاهراتآو این میدان را به اشغال خود در   کردند  سازماندهی

کثر   رهبران  و   زنان   مسیحیان،  و   مسلمانان  و   باورنکردنی دست یافت  یعتنوّ   به  ادامهدر   شد،می گروه   جمله  از   مهم  اجتماعی  و   سیاسی  های گروه  ا

  ابتدا در  کنند؛ سرکوب را تظاهرات تا کردند تالش مختلف طرق به مصر  امنیتی ن مشارکت کردند. نیروهاینیز در آ المسلمیناخوان ونیانقغیر 

  نیروهای  استفاده از با    در ادامه  و   پرداختبه مقابله با معترضین میپاش  آب  هایماشین  و   آور اشک  گاز   باتوم،  با  که  شورشضد  پلیس  با کمک

یبهخودسر و آتش یافت مبلغی پول که اختیار گرچه کردندمیهای مردمی در میدان تحریر حمله به اردوگاه اسلحه و  چاقو  قمه، با در ازای در  . ا

  با  و   خشونت زدند   دست به  در دفاع از خود  جوان   معترضان  اما برخی از از توّسل به خشونت اجتناب کردند،    هامصری  فاقاتّ   به  قریب  اکثریت

خود  و   پلیس  نیروهای زداوباش  به  چندینو سر  و  پرداختند  کشیدند  پلیس  ایستگاه  خورد  آتش  به  نیز  یه9  و   8روزهای   در   .را   اقدامی  در   فور

 معترضان  از   خود  حمایت  و   پیوستند  جنبش  به  مصر   اطراف  هایکارخانه  از   ی،اعتصاب  کارگر   هزار   هاده  با  کارگری  هایحادیهاتّ   ،سرنوشت ساز 

ی  شرایط  و   دستمزد  افزایش  خواستار   زمانهم  و   را نشان دادند  تحریر   میدان  در  یه  11  در   .شدند  بهتر   کار  ءاستعفا  مبارک  ارتش،  فشار   تحت  و   فور

  نیروهای عالی شورای  به را قدرت و  داد
ّ
گذار کرد 3ح مسل  .وا

ی  در  از 6فاشیستضد  فعاالن  از   گروهی  اینکه  از   پس،  5برکلی   در  4کالیفرنیا  دانشگاه  در   نیز   7201  ۀفور کتیک  با استفاده    سیاه   بلوک  هایتا

ی  اعالم  ،هم زدندبر   دانشگاه  محوطۀ  در   را  گرای افراطیراست7،یانوپولوس  میلو   شدۀریزیبرنامه  سخنرانی   در   معترض  1500  حدود  .کردند  پیروز

  تظاهرکننده  150  حدود  زود  خیلی  .کنند  جلوگیری  ساختمان  به  افراد  ورود  از   کردند  سعی  و   کرده  عتجّم   برکلی  دانشگاه  محوطۀ  اصلی  میدان

های کردند، فنس  حمله  یانوپولوس  حامیان  چندین تن از   به  تلویزیونیهای زنده  مصاحبه  در جریان  آنها  .آمدند  صحنه  به  فاشیست نیز ضد

 
1 . Lech Walesa, 

ی لنین شناخته می  .2 ی شهر گدانسک که پیشتر با نام کشتی ساز در شمال لهستان قرار دارد و به عنوان کانون جنبش هبستگی لهستان به شمار  شد  کارخانۀ کشتی ساز

 .م-برق بود ۀ رخانه یک تکنیسین سادآید. لخ والسا در این کامی
3 . Supreme Council of the Armed Forces 
4 . University of California 
5 . Berkeley 
6 . antifa 
7 . Milo Yiannopolous 
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در   کردند. تخریبنیز  را مجاور  ساختمان  چندین و  تندخپلیس پردا سوی به  زامواد آتش و  مولوتف کوکتل و به پرتاب سنگ، فلزی را پاره کردند

   مقامات  از سوی  ایگسترده  شکل  به  خشونت  شد. این  لغو   نیز   یانوپولوس  سخنرانی  و   شدند  مجروح  نفر   شش  جریان این اقدامات
ّ
 ایالتی   ی،مل

یداد  این  آنتیفا  حامیان  اما  .شد  محکوم  محلی  و    برای  مؤثری  لمکّم   تواندمی  اعمال خشونتی اندک  چگونه  که  این  از   شاهدی  عنوان  به  را  رو

 .گرفتند جشن ،باشد حمایت و  همدردی جلب برای هافاشیست توانایی سلب درجهت آمیز ای غیرخشونتتوده هایجنبش 

 کنند؟نمی  خشونت تهدید به  ضمنی طور  به  خشونتبدون های کمپین  ۀهم آیا
 که  ستیاتوده خشونت موجود در  و بالقوۀ نهفته تهدید خشونت،بدون مدنی مقاومت واقعی قدرت که کنند می استدالل افراد بدبین برخی

گر   کهکنند  این پیام را مخابره میواقع  در   کنند،می   قیام  جمعیدسته  شکل  به  مردمکه  زمانی  دیدگاه این  شود. در باعث می   مردم  قدرت  تصمیم   ا

سالح :  است  هشدار   یک  منزلۀ  بهآمیز  خشونتغیر   اقدامات  این  و   -کنند  وارد  جامعه  به  جدی  آسیبی   توانندمی  بگیرند  دست  به  بگیرند 

 .شویدگرنه با عواقب آن روبرو می  و  کنید  برآورده را ما هایخواسته

گر  .است تجربی از این دیدگاه پشتیبانی عدم ،دارد. اول  وجود  استدالل این در  عمده مشکل سه ب مرتّ  طور  باید به بود، درست منطق این ا

 های مقاومت مدنشاهد تبدیل جنبش
ّ
ندرت رخ فاق بهدهد که این اتّ ودیم. اما تحقیقات تجربی نشان میبحانه میی سرخورده به مبارزات مسل

ناومت  مقهای  جنبش٪( از  3.4مورد )13  تنها  هدف سرنگونی دولت،  کمپین مقاومت با  384  ، از میان2013تا    1945دهد. از سالمی  خشونت  بدو

 پایدار به درگیری
ّ
  [15].ندحانه تبدیل شدهای مسل

 یک  دورۀ  کم در دست  درصد آنها  6.2  تنها   است،   شده   مستند   ما  دادۀ   پایگاه  در   که  داخلی  جنگ  211  میان  از 
ّ

ها، خشونت  تشدید  از   پیش  سال

 به  آمیز   غیرخشونت  عمدتاً   کارزار   یک  از  فرانسه  علیه  آن طلبانۀاستقالل  مبارزات  که  -الجزایر   جمله  از   ند؛اهبود  کیمّت   خشونتبدون  مقاومت  به

   شد، جنبش  تبدیل  1954  سال  در   داخلی  جنگ  یک
ّ
  مبارزۀ   ،(1965)  گواتماال   چپگرایان  مبارزۀ  ،(1963)   یمن  جنوب   در   یمن  عربی  گراییمل

  آپارتاید در   ضد  مبارزات  ،(1982)  غربی  صحرای  استقالل  جنبش  ،(1980)  السالوادور   گرایانچپ  مبارزه  ،(1969)  شمالی  ایرلند  طلباناستقالل

از   درصد  93.8اما    .دیگر   موارد  از   معدودی  و   ،(1993)  فلسطینیان  اول  انتفاضۀ  ،(1984)    جنوبی  آفریقای    هایدرگیری  دیگر 
ّ
 با  حانهمسل

حانه[مدنی   مقاومت  برای  یپایدار   تالش  هیچ  بدون  یا  اندک  یهایتالش
ّ
مسل مبارزۀ  به  زدن  دست  از  امر   پس.  اندهشد  آغاز   ]پیش   یک   این 

 .قاعده نه استثناست

کثر   اینکه  دوم  به  خود  میل  با  همان کسانی نیستند که  کنند،می  شرکت  مدنی  و   خشونتبدون  ایتوده  مقاومت  هایجنبش  در   که  افرادی  ا

   یافتۀسازمانقیام    یک
ّ
   مبارزات  که  نظامیشبه  هایگروه  .پیوندندیم   حانهمسل

ّ
 تشکیل   افرادی   همان  از   درتن  به  اندازندمی  براه   را  حانهمسل

ی  ارتش  ظهور .  اندکرده  سازماندهی  را  آمیز غیرخشونت  کازراهای  که  شوندمی  کردم،  اشاره  آن  به  قبًال   که  شمالی  ایرلند  در   ایرلند  تموقّ   خواهجمهور

   مبارزان  .گویاست  اینمونه 
ّ
که  گشایش  مشاهدۀ  باح  مسل   پیشبرد  به  شروع  ،پیش آمده بود  انجمن حقوق مدنی ایرلند شمالی  افول  با  سیاسی 

  از   شدنجدا  برای  شمالی  ایرلند  آزادگذاشتن  خواستار   جملهاز و    کردند  چه بیشتر مطالبات خودکردن هر  تر رادیکال  و   شهری  چریکی  مبارزات

یتانیا ی به  پیوستن  و   بر  بخشی   ایرلند  خواستندمی  که  ییگراواپس  هایپروتستان  میلیشیای  در پاسخ  .شدند  کامل آن  استقالل  یا  ایرلند  جمهور

یتانیا   از  ی  با  مقابله  برای   خود  آمیز خشونت  کارزار  د،بمان  باقی  بر   را   سوم نکته  شمالی  ایرلند  مورد  .کردند  آغاز  را آن هایشاخه  و   خواهارتش جمهور

   حامیان  و   هادولت  ،ه استشد  داخلی  جنگ  یک  به  تبدیل  آمیز غیرخشونت  قیامی  که  مواردی  بیشتر   در   .دهدمی   نشان  نیز به خوبی
ّ
 حمسل

 های سرکوب  که شودبا این واقعیت تقویت می  نکته ند. ایناهداد انجام هادرگیری  تشدید برای را تالش بیشترین ند کهاآنهایی بوده معموال  هاآن

جسارت   هارادیکال  از   کوچکی  گروه  به  ]به این ترتیب[و   برندمی  حاشیه  به  یا  هدف قرار دادهمورد    را  آمیز غیرخشونت   هایفعالیت   غالباً   دولتی

  متقابل واکنش یک و  سیاسی موجود استفاده کرده از خالء تا شندبخاین را می
ّ
 .دهی کنندسازمان را حانهمسل
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یه   در   مثال  برای    مخالفان  ،2011  مارس   و از   سور
ّ
ی   اسد،  بشار   جمهور   رئیس  استبدادی  حکومت  سرنگونی  برای   ح غیرمسل  و   دموکراسی  برقرار

کمه ی و   محا کارزار   اسد  پاسخ،خشونت زدند. در دست به اعتراضات بدون  طلبصلح مخالفان  شکنجه  و   قتل  دلیل  به  اش امنیتی  نیروهای  و

   تظاهرکنندگان  علیه  را1سوختهزمین  شورشضد
ّ
همزمانبس  گلوله  به  را  آنها  و   انداخت  راه ب  حغیرمسل و    طرفدار   نظامیان   شبه)2ها شبیحه  ت 

دستگیر را    مشکوک خود  سیاسی  مخالفان  از   نفر   هزار   هاده و   آنها گسیل کرد هایخانواده  و   سیاسی  مخالفان کردنمجروح    و   قتل  برای  را  (دولت

یه  مدنی  مقاومت  ادامه داد، کارزار   غیرنظامیان  علیه   را  جنایات  این  ماه  9  در طول  اسد   اینکه  از   به قتل رساند. پس  و نمود    شکنجه  ، کرد   به    سور

ی آهای زیر ت به فعالی  یا  شد  منحل  کل یه،  آزاد  ارتش  از آن طرف،   و   وردزمینی رو   دولت   صره،الّن   جبهۀ  مانند  القاعده  با  مرتبط   هایگروه  سور

یه و  عراق در  اسالمی   هایگروه سایر  و  سور
ّ
  نظامیانشبه از  که  یحمسل

ّ
  ، هادرگیری تشدید کردند. با جای خالی آنرا پر  شدند، تشکیل می یمحل

یهبی  یخشونت  با  اسد    و   هاخانه  داد،  پاسخ  تر گسیختهو افسار   رو
ّ
ی    را  ایبشکه  هایبمب  کرد،  ویران  توپخانه  آتش  با  را  ی شهرهاهاهمحل بر رو

وَطه  مانند  شهرهایی  به  شیمیایی  هایسالح  انداخت، با  غیرنظامی  تپرجمعّی   مناطق   مانند   شهرهایی  علیه   ای رامحاصره  جنگی  و   کرد  حمله  غ 

َیا  دمشق نظیر  حومۀبرخی مناطق  و 3مص ح   حلب،  راه انداخت. ب5معضمیه و 4داَر

 در راستای   پنهان  واقعی و   تهدیدی  یآمیز غیرخشونت  اعتراض  هرگونه  کنندادعا می  معموال   که  هستند  اقتدارگرایان   خوداین    چهارم اینکه

   یشورش
ّ
[  آنها  .است  حانهمسل  معترضان  کردن  محکوم  این مستبدان با  .دهند  جلوه  مشروع نا  و   اعتبار بی  را  مخالفانشان  کوشندمی  ]با این کار

گروهبا  آمیز مسالمت یست»  یا  «افراطی»  هایعنوان  ی جمعیت   از این طریق  و   کرده  فیمعرّ   مردم  و حامی  محافظ  را  خود  کوشند،می«ترور وفادار

یم در   تظاهراتی االنفّع  ابتدای امر  در  .بگیرید نظر  در  را افتاد اتفاق 2013 سال در 6گزی پارک قیام جریان در  ترکیه در   آنچه .کنند تقویت خود را رژ

گزی  عمومی  پارک  تبدیل  برای  دولت  طرح  برابر   در   مقاومت  برای   را  با  پلیس  که  زمانی  اما  .کردند  سازماندهی  خودرو   پارکینگ  به یک   محبوب 

  ای گسترده  قیام  به  تظاهرات  گیر کرد،تسکرد و صدها نفر را د  حمله  تظاهرکنندگان  به  آور اشک  گاز   پالستیکی و های  گلوله  وحشیانه،  شتمو ضرب

 شورش ضد  پلیس  کهاین  با وجود  تظاهرکنندگان  حالبا این  .شد  ترکیه  جمهور   رئیس  اردوغان،  طیب  رجب  استعفای  خواستار   و   شد  تبدیل

 در   درگیر   خشونتمعترضان بدون  طبق روال معمولش  اردوغان  .ماندند  آرام  کرد،رساند و مجروح می به قتل می   هاخیابان  در   را  ترک  غیرنظامیان

یست  را  گزی  پارک  قیام   سال  ده  طی  پوتین  والدیمیر   جمهور   رئیس  که در آن  داده است  نیز رخ  روسیه  در   مشابهی  روند  .اوباش خطاب کرد  و   ترور

 به سرعت   یک تظاهراتدر جریان    خواهدموکراسی  فعاالن  از   گروهی  2019  سال  در   .است  بوده  روبرو   خواهدموکراسی  کوچک  هایجنبش  با  گذشته

یسم   ظالمانۀ  قوانین شدیداً   طبق  و   شدند  دستگیر   ترامپ   دونالد  دولت   حده نیز متّ   ایاالت  در   .شدند  هممّت   دولت  علیه  جنایت  روسیه، به  در 7ترور

 
1  earth-scorched .  حی که عقب نشینی کردهسیاست زمین

ّ
ی،  سوخته یک استراتژی جنگی ست که به موجب آن نیروهای مسل اند، تمام شهرها، تأسیسات، کشاورز

ی دشمن یا جمعیت مهای عمومی را تخریب یا ویران میونقل و زیرساختمسیرهای حمل تخاصم از مواد غذایی، سرپناه، سوخت، ارتباطات و  کنند تا نیروهای پیشرو

 م -سایر منابع ارزشمندی که ممکن است برایشان مفید باشد، محروم شوند
2 . shabiha 
3 . Homs 
4 . Darayya 
5 . Muadamiyat 
6 . Gezi Park 

7 . Terrorism Laws   ی  و   غیرقانونی  را  آن بشر   حقوق  مدافعان  و   مخالف  فعاالناین قانون که   کننده   تشدید  اقداماتشامل   اندخوانده  مخالفان  سرکوب  برای  صریح  ابزار

یسم،   و   گرایی  افراط  برای   مجازات   . است  خاص  جرایم   برخی   مورد  در   مقامات  به  اطالع  عدمشدن فرد در صورت    مجرم شناخت  و   دولت   نظارتی  های   قابلیت   افزایش  ترور

یدیوها متنی، هایپیام تلفنی، مکالمات تمام تا کندمی ملزم را مخابراتی هایشرکت و  دهد می افزایش   را خصوصی  ارتباطات به  دولت  دسترسی  این قانون  هاپیام و  و



بدانند  دیآنچه همگان با  ،یمقاومت مدن / 138  

 

 

 سیاسی  هایفعالیت  آمیز صلح   ماهیت  رغمعلی  و   کندمی  هممّت   آمیز خشونت   هایلفاظی  به  را  گراچپ  و   لیبرال  سیاسی  مخالفان  معمول  طور   به

 .ست داخلی جنگ آستانۀ یک در  که کشور  دهدمی هشدار چپگرایان 

گر   ساده،  هستند   روبرو   آمیز غیرخشونت  های  قیام  با  کهداد    هاییدولت  شود بهمی  که  یپیام   آنرا شروع   خواهید،نمی  داخلی  جنگ  است: ا

 همین   به  دقیقاً   .کندمی  تهدید  را  آنها  آمیز خشونت  هایناآرامی  از   بیش  ایتوده  آمیز خشونت غیر   اقدامات  که  دانندمی  قدرت  صاحبان  نکنید. اما

  خشونت بدون هایجنبش و  -ی کنندطلب معرفخشونت خائنانی و مبارزان مدنی را االنفّع  تا کوشند می حداین  تا اقتدارگریان  که  است دلیل

 کنند خشونت به تحریک را

 کند؟می  کمکها جنبش  موفقیت به ایحاشیه  هایخشونت  از  برخی آیا
 اما دیگران  .کنندمی   کمک  مدنی  مقاومت  هایکمپین  به  غالبا  ایحاشیه  هایخشونت   از   برخی  که  اندکرده  استدالل  پژوهشگران  از   برخی

کتیکی  تأثیرات  پیرامون  هاپژوهش  های یافته  خالصۀ  1-3جدول  .دارند  بارهبیشتری در این  تردید  و   شک را    ایحاشیه  خشونت  استراتژیک  و   تا

 .دهدارائه می

 
یسو  دهند قرار  مقامات اختیار  در  را  هاداده  این  و  کنند   ذخیره  ماه شش  مدت  به را  تصویری )ادامه از صفحه پیشین (   ی رسانپیام هایسرو   اسکایپ، مانند  شدهرمزگذار

ی  کلید ارائه به ملزم قانون   طبق  اپ،واتس و  تلگرام  . هستند مقامات به رمزگذار
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ی  اتثیرتأ  از   و   انداخته  نگاهی  مزایا  به  ابتدا یدادهای  .کنیممی  شروع  ایحاشیه  خشونت  مستقیم  و   فور و   توجه سریع  قطعاً   آمیز خشونت   رو

ی  و از این طریق  بگیرد  قرار   توجه عمومی  کانون  در   تا   دکنمی  کمک  جنبش  یک  به  اوقاتخشونت گاهی  .کندمی  جلب  را به خود  هارسانه  فور
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 از اعمال خشونت  به عنوان هدف خود  درگیر   افراد  که  ست  چیزی  همان  این  واقع  در   .منتقل کند  تر وسیع  چهمخاطبانی هر   به  را  خود  ادعاهای

 1984  سال  در   پژوهشی  در   .وسایلکشیدن  به آتش  و   خیابانیهای  ای خسارت به اموال، درگیریپوشش گسترده و پررنگ رسانه  کنند؛اعالم می

 قدرت  جنبش  جویانۀستیزه  هایفعالیت  سایر   و   هاشورش  که   کرد  استدالل  شناس،جامعه1هاینز   هربرت  ،آمریکا  مدنی  حقوق  جنبش  پیرامون

کرد   وجهۀ  سیاه  شکستن   از   پسو    2017سال    در   نیز [ و  16].ه استنمود  جلب  آن  هایخواسته  به   را  بیشتری    اتتوجه  و   هعمومی آنرا تقویت 

 واشنگتن   در   ترامپ   تحلیف  مراسم  یار نزدیکی محل برگز  در   پلیس  سمت  به   اشیاء   پرتاب و   کنندگان راست اقراطی، تظاهر   با   درگیری  ها، شیشه

کتیک از  تایمز  نیویورک با  ایمصاحبه در کرد خطاب می  آنارشیست سی، فردی که خود رادی کرد و گفت که  دفاع گروهش آمیز خشونت هایتا

که  استبوده    آمیز موفقیت  نهاآ  اعتراضات وقفه   افتتاحیه  مراسم  پخش زنده  در   کوتاه  مدتی  ی برایحّت   تلویزیونی  هایایستگاه  هشد  باعث  چرا 

 [17].کنند ایجاد

 کرده  مختل  را  دهدها رخ میخیابان  نچه به طور معمول در آ  توانندمی  خیابانی   هایدرگیری  و   هاشورش  که  دهندمی  نشان  تحقیقات  برخی

ی و  منابع زمان، صرف به مجبور  را امنیتی نیروهای و  پلیس نتیجهدر  و   [18].دنکن هاخشونت به پاسخ برای بیشتر  انرژ

این استدالل اینگونه   .کندمی  کمک  دیگران  از   محافظت  و   دفاع  به  آنها  اقدامات   که  کنندمی  استدالل  اغلب  ایحاشیه  خشونت  حامیان

کتیک  همهزنند باید  می  دست به مقاومت  که   کسانی  که  است  سرسخت  و   قدرتمند  آنقدر   معموال   دشمن  ابد کهیادامه می ]برای مقابله[  را    ها تا

باشند  در  داشته  خود  راهپیمایی    مثال  برای.  دسترس  طول  سال  2گرایان راست اداتّ  گردهماییدر  شارلوتزویل  ۲۰۱۷در    ویرجینیا،   ،3در 

   سفیدپوست  انطلببرتری  و   گنندگان فاشیستع تجّم 
ّ
علیه  ]خشونتبدون  معترضان   به  ساز دستهای  سالح  سایر   و   چماق  مشت،  با  ح،مسل

گردهمایی[ ضرب  کردند  حمله  این  مورد  را  آنها  برایو و  دادند.  قرار  معترضان،  از   محافظت  شتم    و   فاشیستضد  االنفّع   از   گروهی  این 

دست   خشونتبدون  اقدامات منضبطدرصورتی که تنها به    که  کردندمی  استدالل  آنها  .پرداختند  مثل  به  مقابله  به، بدون سالح  سوسیالیست

ی شدید  ر تنّف زدند، می  .نددشمیرا[ موجب  بودندی که بدنبال محافظت در برابر خشونتها ]افراد و بیراز

یداد  یک  فتوقّ   یا   زدن  برهم  برای  خشونت  از   استفاده  به  تمایل  مخاطبان   یا   هاتریبون  از   را  گروهی  ،تمدت و به طور موقّ کوتاه  در   تواندمی  رو

ی19].کند محروم  خود پا در  مختلف فاشیستیضد اقدامات از  معاصر  فاشیستضد هایاز گروه [ بسیار . اندگرفته الهام بیستم قرن طول در  ارو

یتانیاییهای  فاشیستآنتی  مثال  برای کردند  سخنرانی می   عمومی  هایمکان  در   که4«سیاه  پیراهن»انگلیسی  فاشیست  هایگروه  با  اغلب  بر

می هدفشدنددرگیر  گروه  که  بود  این  .  امکان   را  هااین  ی  گسترش   از    شاننفوذ   و   قدرت  افزایش  و   جدید  اعضای  جذب  خود،  هایایدئولوژ

ی  هایراهپیمایی  و   هارژه  فتوقّ   در   آنها  ایهتکنیک  از   برخی  .بازدارند  به  اغلب  معاصر   هایفاشیستآنتی  المث  عنوان  به  .بود  مؤثر   نسبتاً   هاناز

یبل  نبرد یارویی- 5استریت   ک  کهبزرگ  رو  حادیه اتّ   و 6لندن   متروپولیتن  یهودیان، پلیس  و   آنارشیست  سوسیالیست،  کمونیست،  هایگروه  بین  ی 

 
1 . Herbert Haines 
2 . Unite the Right Rally 
3 . Charlottesville 
4.  black-shirt 
5 . Battle of Cable Street 
6 . London Metropolitan (Met) Police 



 و خشونت از درون جنبش   یفصل سوم / مقاومت مدن / 141

 

یتانیا  هایفاشیست یتانیاحادیه فاشیستاتّ   رهبر   ،2موزلی   کنند. اسوالدداد، اشاره می  رخ  لندن  شرق  در 1936اکتبر   در  1بر  داشت  قصد  های بر

   در برای راهپیمایی    را  سیاه  پیراهن  فاشیست  هزار   چندین
ّ
کنان   اعتراضات  وجود  با  .کندان سازماندهی  یهودی  از   انبوهیجمعیت   با  ایهمحل   سا

یتانیا  کشور   وزیر   ،3اند  ایست  محلۀ  نظم  حفظ  و   هافاشیست   از   محافظت  برایمتروپولیتن    پلیس  هزاران  و   یابد  ادامه  راهپیمایی  داد  اجازه 4بر

گرفتند. حدود  در حالت  عمومی  با  و   بندان هابا ابجاد ر  یهودی  هایگروه  و   آنارشیست  کمونیست،  سوسیالیست،  هزار   بیست  آماده باش قرار 

کنان  .شدند  لندنی درگیر   پلیس  هزار چندین  با  ساز دست  هایسالح  سایر   و   میز   هایهپای  ب،وچ  استفاده از     سا
ّ
 و   هابفاضال   ها،زباله  همحل

ی سر پلیس  هایشانخانه  را از باالی بالکن  خود  هایگلدان حادیه اتّ   و   شد  راهپیمایی  ادامۀ  از   مانع  عمًال   هااین آشوب.  انداختندها میبر رو

یتانیا  در   فاشیستضد  هایگروه   .شدند  قمتفرّ   هافاشیست   دادند  ادامه   نیز   دیگر   موارد  هایش در و فاشیست  موزلی   به  حمله   و   آفرینیخلل  به  بر

و   سیاسی  پایگاه  گسترش  از   نهایتدر   و  ی  کتیکی  اثربخشی  معاصر   هایفاشیستضد  .کردند  جلوگیری   گروهش  و  چریکی   هایجنبش  تا

ی  با  دوم جهانی  جنگ  طول   در   که   پارتیزانی پا  سراسر   در   هاناز ی م  جنگیدندمی  ارو  هایجنبش  چرا  اینکه   دلیلی بیاورند بر  کنند تا یرا نیز یادآور

یکی20].کنند  استفاده   فاشیسم  فتوقّ   برای  ایوسیله  هر   از   باید   ،خاص طور   به  فاشیستیضد   برای  ها فراخوان  مورد  در   آنتیفا  اعضای  از   [ 

چنین  نئوفاشیستی  های  جنبش  علیه  آمیز مسالمت  اعتراضات ی  مبارزه  این»گفت:  امروز از  چیزی  شیوه  دست   فقط"چیز   به  ی  رو دست 

ید  [21] «.شودچیزی عوض نمی  با منتظر ماندنکه واقعاً در صورتی ،شودمنتهی نمی  ."بگذرد تا بمانید منتظر  و  بگذار

ی برابر  در   مدنی االنفّع   از  محافظت برای طلبخشونت  هایجناح  که است این رایج هایاستدالل از  دیگر  یکی  دندانتا پلیس  نیرو
ّ
 حمسل

ی  -االنفّع   دیدگاه،  این  در   .باشند  تفاوتبی  یا  خنثی  کنندمی   و مشّقتی که تحّمل  رنج  به  نسبت  مردم  عموم  که  زمانی  خصوصهستند، به  ضرور

کتیک  انواع   از   بتوانند   باید   -ایمحروم و حاشیه  جوامع  االنفّع   ویژه  به این،  کنند  استفاده  خود   از   محافظت  برای   هاتا کسانیاز   به  مایل  که  رو 

کتیکها[کار این  انجام  اجازۀ  باید  هستند  مقامات  با  شدندرگیر   و   خطر   پذیرش این   کتاب  در   مثال،  عنوان  به  .باشند  داشته   را  ] اّتخاذ انواع تا

یموند  ،(2014)5دهد خشونت شما را به کشتن میمیزهای بدونچیز   از   محافظت  برای  غالباً   خشونت  که  کند می  استدالل فّعال سیاسی  ،6کاب  ر

ی  ها و خطراتاستفادهسوء  بدترین  برابر در   مدنی  االنفّع    که  کنندمی  اشاره    نکته  این  به  اغلب  ایحاشیه   خشونت  حامیان  [22].است  ضرور

 نگهبانانی  و   داشتمی  نگه  خانه  در   پر   اسلحۀ  یک  ریکا، هموارهآم  مدنی  حقوق   جنبش  در   نیز در ابتدای فعالیت خود  کینگ  لوتر   مارتین  دکتر 

 
ّ
 اسلحه   بعدترها  کینگ  دکتر   .دنکن  محافظت  طلببرتری  سر و پوست خود نیروهای سفید   برابر   در   اشخانواده  از   تا  ه بودکرد  استخدام  را  حمسل

  نگهبانان و 
ّ
ی رهبری معتقد بود و  گذاشت کنار  را خود حمسل یکردی نیازمند جنبش در  و  . است خشونتبدون کامًال  رو

ن  وانندتمی  هاجنبش  که ست معنی  این به  ایحاشیه  خشونت  بروز   به   دادناجازه دیگر اینکه،  در  پیشرفته  توافقات  یا  هماهنگی  به  نیاز   بدو

ی خود ادامه دهند  کنندگانشرکت  رفتار   نحوۀ  مورد یادی از   نیازمند  منضبط غالباً   خشونتعدم  .به پیشرو  آموزش  و   هماهنگی  اجماع،  حجم ز

گر   .ستیرفتار   هایمحدودیت  و   مرزها  پیرامون   ورزی[ ]عدم خشونتاین منطقنباشند،  پایبند  مندو قاعده  منضبط  خشونتعدم   به  هاجنبش   ا

ی  دیگر   هاجنبش   ، با این تفاوت کهابدیادامه می  باز هم یسرمایه  به  نیاز یهآمادمراحل    چنین  در   گذار  افراد   و   ندارند  یشکن و دشوار کمر   ساز

 
1 . British Union of Fascists (BUF) 

2. Oswald Mosley   گروه  های بریتانیا را به عنوان مهماتحادیه فاشیست  1932بریتانیا که در    ی هاستفاشیترین رهبر  وزالد موزلی، عضو پارلمان و شاخصسر ا ترین 

 .م-فاشیستی این کشور بنیان نهاد
3 . East End 
4 . British Home Secretary 
5 . This Nonviolent Stuff’ll Get You Killed 
6 . Raymond Cobb 
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 برابر   در   دیگران  یا   خود  از   محافظت  برای  یا  کنند  استفاده   خشونتبدون  های تکنیک  از   بهتر است  آیا  که  بگیرند  تصمیم  خودشان   توانندمی

یکرد  [ این23].بزنند  متقابل  خشونتدست به    دولتی  شدید  هایخشونت  ن  مقاومت  مدافعان  از   که را  کسانی  همچنین  رو عنوان  به  شونتخبدو

  و خواهان گراجزم حداز بیش افرادی
ّ
 .داردراضی نگه می ، کنندانتقاد می دیگران بر  طتسل

 که   دارند  اصرار   برخی  ل اینکه، اوّ   .باشد  داشته  همراه خود بهبا  نیز   یبلندمدت  های تواند ارزشمی  در جنبش  ای حاشیه  خشونت  بروز   اجازۀ

و  مایل جنبش که دهندۀ این استنشان خشونت به سمت [ چرخش24].است  هدف یک به واقعی دتعّه  و   عزم بیانگر  خشونت است که تنها

  و   پا پس نکشیدن  به  عزم جنبش  دهندۀنشان   همچنین  خشونت  .برساند  آسیب  دیگران  به   نشده  برآورده  هایشخواسته  کهزمانی  قادر است تا

 خروج  برای  راهی  خواهند کوشید  دولت  داخل  در   برخی عناصر   نتیجه  هایش است. در خواسته  به  رسیدن  زمان  تا  دشمن  به  درد و رنج  تحمیل 

کره بنشینند. به  مدت در کشور طوالنی   خشونت  و   ثباتیبی  از   جلوگیری  برای  و   بیابند  بستاین بن  از    پژوهشگران   از   برخی  همین نحو   پای میز مذا

  را   آنها  شورش  یا  تمّرد  احتمال   و   دهد  کاهش  را  آنها  روحیۀ  و   ترسانده  را  هااین گروه  تواندمی  امنیتی  نیروهای  یا  پلیس  به  حمله  که   ند ااظهار کرده

 [25].دهد افزایش

توّج می   همچنین  خشونت موجودعدالتیبی  یا  هاظلم  به  را  هاتتواند  شیو  های   و   مدتکوتاه  سیاسی  اثرات  که  کند  جلبهایی  هبه 

ن  انوس،  رایان  مثال  برای  .باشد  داشته  مدتبلند ناظرانتوّج   توانندمی  هاشورش  که  اندکرده  استدالل1ساندز   ملیسا  و   کافمن  آرو و ] ه  داخلی 

 به که دهند هایی رأیسیاست و  سیاستمداران به تا کنند تشویق را شهروندان و  کرده جلب اساسی جامعه هایعدالتیبی  به نسبت را بیرونی[

  یگریز  و   تعقیب  از   پس   که  آنجلسلس   پلیس  افسر   چهار   رهگذران از   از   یکی  ،1991  سال  در   مثال  عنوان  [ به26دهند.] می  پاسخ  جنبش  ادعاهای

یدئویی   فیلم، دادند، فیلم گرفت. این  قرار  ضرب و شتم شدید  مورد  را  غیرمسلح  سیاهپوست و   مردی  کینگ،  رادنی  باال،  سرعت  با باورنکردنی   و

ک   عمدتاً   که  آنجلس  لس  مرکزی  جنوبی    محلۀ  فاق،به این اتّ   واکنش  در   .بود  اینترنت  و   همراه  هایتلفن  گیریهمه  از   پیش  هایسال  در   و دردنا

یافتند  ساندز   و   کافمن   انوس،  .به شهرهای دیگر نیز سرایت کرد  و   انجامید  طول  به  روز   چند  که  دست به شورش زد  بود،  نیشنپوستسیاه  که  در

  تریلیبرال  سیاستمداران  به  نیز   هاآرامینا  از   پس  دهه  چندین  سفیدپوست حتی  شهروندان  داشتند،  قرار   هاشورش  تأثیر این  تحت  که  مناطقی  در 

 کامًال   هایاعتراض  اثرات  با  را  هاشورش  ثیراتتأ  مطالعه  این  با این حال[  27].کردندمی  حمایت  نژادی  عدالت  هایطرح  از   که  دادندمی  رأی

که بر  مطالعات  واقع  در   .دنکنمی  مقایسه  بود  وقوع  حال   در   کشور   اسر تسر  در   که  پلیس  خشونت  علیه  آمیز مسالمت ی ی   مدنی  حقوق  جنبش  رو

 [28].اندداشته کشور   اسر تسر در  مشابهی پایدار و  تأثیرات نیز  آمیز غیرخشونت اعتراضات  که است  داده نشان صورت گرفته

مبارزات  افراد  بین  محکمی  پیوندهای   توانندمی  طلبخشونت  گروههای   اینکهدیگر   در  ک   لری  مثال،  برای  .کنند  ایجاد  درگیر   و 2آیزا

کهمطالعه  در   همکارانش ی  بر   ای   هایآرمان  نفع  مردم به  زمانیکه  که   کردند  استدالل   د،انجام داده بودن   طلبو جنگمبارز    کارگری  االنفّع   رو

 دمتعّه   ها آرمان آن به  نیز   خود   زندگی  طول  در   معموال   ،جنگندمی  هاخیابان در   یا  ، کنندمی  شورش  ، زنندمی  اموال  دست به تخریبرادیکال خود  

  برخی  [ در 29].کنندمی  تشویق  ها[]در راستای آن آرمانالعمر مادام  هایتفعالّی   به  را  دیگران  و   رسند می  رهبری  هایموقعیت  بهاغلب  –مانندمی

[   از   استفادهسوء  با  مخالفت  د بهتعّه   و   داشته   عمیقی  فرهنگی  و   اجتماعی  اثرات   آمیز خشونت  اقدامات  موارد افزایش   قدرت را در بین افراد ]درگیر

   کنگرۀ در  آپارتایدضد  سابق  ناالفّع   از   ،3ل بار    هوارد  مثال،  عنوان  داده است. به
ّ
یقا  یمل  جناح  سوی  از چریکی که    حمالت  که کند می  استدالل  آفر

 
1 . Ryan Enos, Aaron Kaufman, and Melissa Sands 
2 . Larry Isaac 
3 . Howard Barrell 
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ّ
یقا بوقوع پیوست، گنگرۀ حمسل ،تا شجاع بخشید و جسارت جرأت دزدنمی مدنی اقدامات به دست  که کسانیبه   ملی آفر و  تر آفریناللتاخ  تر

 [30].باشند تر طلبمبارزه

 ویژه، به  .باشد  مدنی  مقاومت  هایجنبش   نفع  به  تواندنیز می  تریغیرمستقیم  طرق  بهای  حاشیه  خشونت  که  اندکرده  عااد  ناظران  از   برخی

گر   که   کنند می  استدالل  برخی جنبش  ناپذیر سازش  و   جویانهستیزه  ظاهری   ،طلبخشونت  جناح  ا باشد،   کمتر   است   ممکن  مدنی  داشته 

کره  و از اینرو   جلوه کرده  تهدیدآمیز  ی31]   به نظر برسد.  تر منطقی  آن  با   مذا ی جنبش  مردم  از   [ بسیار بر این    را  حدهمتّ   ایاالت  مدنی  حقوق  پیروز

ی در مقابل  کینگ  لوتر   مارتین  اند کهرسیده  نتیجه  این  به  و   اندکرده  تفسیر   اساس   لیندون  و   کندی  اف.جان  به این دلیل توانست به اهرم فشار

یافت  جمهور   این رؤسای  دست پیدا کند که  1960  ۀده  اوایل  در   جانسون.  بی گر   که  نده بوددر  لبیطصلح  هایگروه  سایر   و   کینگ  به  فدرال  دولت  ا

مبارزانشبه  با  باید  ندهد  مناسبی  پاسخ  کنند،می  دفاع  مدنی  حقوق  از   که و  شودسیاه  نظامیان  روبرو  مراتب   هایخواسته  که  پوستی   به 

 .دارند  یتررادیکال

یک  هایتسّن   اقتدار   و   مراتبسلسله  هرگونه  آنارشیستی  تسّن   ،مثال  برای  .است  نهفته  هااستدالل  این  پشتدر    نیرومندی  ایدئولوژ

یکردهای  اجتماعی، که به   به  را  لیبرال  اقتصادی  هایسیاست  و   قضایی  هایسیستم  انتخابات،  مانند  سیاست  به   «معمول»رو عنوان مواردی 

 برای  انسانها  زندگی و جان  از   بیشتر   هاوبرگکه تمام این ساز   ها متعقدندآنارشیست  .کند  می  رد  ،هستند  و مخدوش    فاسد  نحوی مفتضحانه

  ساختن  کنترل و منضبط  برای  را  مقاومت  هایجنبش  هایتالش  مشابه  نحوی  به  آنها  .قائل هستند  ارزش  خصوصی  هایت و داراییمالکی

  رد  ،خطاب میکند2«طلبخشونت   صلح  پلیس  »تحقیرآمیز   با لحنی1گرابر   دیوید  آنارشیستپژوهشگر    که  با اصطالحی،  کنندگانشرکت  رفتار 

در 32].کنندمی اینکه[  بودهاصالح  آنها  نظر   به   که  نیز   را  سیاسی   های پروژه  هاآنارشیست  نهایت  ی  یا  طلبانه    گرانه،سلطه  اعمال   با   همکار

 مردم   انقیاد  و   سلطه   به   ،کرده زیر و رو    را موجود  وضعیت  د که به دنبال این هستن  کنند؛ آنهامی  رد  شوندمحسوب می  محور دولت و   آمیز خشونت 

ی  کامل،  برابری  به  و   دهند   پایان  .نیستند  تنها  اند گرفته  الهام  آنارشیستی  های تسّن   از   که  کسانی  .یابند  دست  حق تعیین سرنوشت  و   خودمختار

ی  ممتاز و    برجسته  هایگروه  ]به زعم خود[انتقادات  – هستند  متمرکز   نژادی  یا  طبقاتی  مراتبسلسله  بر   که  هاییآن  جمله  از   -هاگروه  از   بسیار

یخچۀ  به  توجه  با  مثال،  برای  .کنندمی  رد  را  کنند  رفتار   باید  و   توانندمی   چگونه  رفتهحاشیه  به  هایگروه  اینکه  دربارۀ  را  جامعه   سفید   طلبیبرتری  تار

 هم  مدنی وجود دارد  انضباط  و   نظم  برای  که    هاییدرخواستها و فراخوان  که  کنندمی  استدالل  فعاالن  از   حده، برخیمّت   ایاالت  در   نژادپرستی  و 

 .باشند و مهربان خوب بگویند پوستانسیاه  به سفیدپوستان این است که معادل -است نژادپرستانه هم و  پدرانه

کتیکی  مزایای  اوقات  گاهی   ای حاشیه  خشونت  شکبی    رادیکال   میان مبارزان  در   موجود  همبستگی  پیوندهای  اغلب  و   دارد   مدتی کوتاه  تا

  به اندازۀ   ایحاشیه  هایخشونت   .دکن  را به سمت خود جذب   اصلی  جریان  هایرسانه  ناپذیر سیری  هایدوربین  تواندمی  و   کندمی   را تقویت

باعث یدادها  لغو   به  مجبور   را   افراطی  سیاسی  احزاب  حتی  و   مدنی  هایگروه  ها، دانشگاه  که  است  شده  ثباتیبی  و   مرجو هرج  کافی  و   رو

ی  استقالل،  ناامیدی،  غیظ،  خشم،  تواندمیاین شکل از مبارزه    .کند  های خودبرنامه   همگان نشان   به  را  موجود  وضعیت  کامل  طرد  و   خودمختار

کرده  خواهند  می  که  طور هر   تادهد  میفرصت را    افراد این  به  خشونتبدون  انضباطو   نظم  اجرای  از   امتناع  .دهد خود به دفاع از    یا  ابراز وجود 

 .بپردازند

 
1 . David Graeber 
2 . violent peace-police 



بدانند  دی آنچه همگان با  ،یمقاومت مدن / 144  

 

 

کتیکی  خطرات  تواندای میحاشیه خشونت هابا تمام این یادی اهمّی   این موارد  .داشته باشد  همراه بهنیز    یجّد   بلندمدت  مضّرات  و   تا  ت ز

یّ   تمام  زیرا  دارد، کتیکی  هایت مز فراموش   را  هاآن   غالباً   حامیان خشونت  که  به همراه دارد  مهمی   یهاهزینه  ،مدت خشونتکوتاه  استراتژیک  و   تا

 .گیرندمی نادیده یا کرده

 کنند؟می   تضعیف را  مدنی کارزارهای طلبخشونت هایجناح آیا
 مدنی   مقاومت  هایکمپین  تواندمی  ایحاشیه  خشونت  کنید،می  مشاهده  1-3  جدول  راست  سمت  ستون  در   که  طور همان

کتیکی از جنبۀ هم مختلف، طرق به را آمیز غیرخشونت   .کند تضعیف یاستراتژیک هم و  تا

کتیکی  خطرات  به  ابتدادر   بیایید یم  ایخشونت حاشیه  تا  دست   به  اسلحه  که   افرادی   و   خیابانی  هایدرگیری  ها،شورش  .نگاهی بیانداز

  نشان واکنش فوراً  که کنندمی ترغیب را  امنیتی نیروهای همیشه تقریباً  -یافتهسازمانبه شکل  یا احساسی و نسنجیده  شکل به چه - گیرندمی

سرکوب33].دارند  را  باال   دست  معموال   امنیتی  نیروهای  مستقیم  برخوردهای  این  در   و   .دهند   و   آور اشک  گاز   شلیک  با  خواه  امنیتی،  های [ 

  تعدادی  بلکه   ها،خشونت  سایر   یا  خیابانی  هایجنگ  در   درگیر   افراد  تنها  نه  همیشه  تقریباً   جنگی واقعی،  هایگلوله  یا  الستیکی باشد   هایگلوله

کثریت  از  یادی  افراد  دیگر   عبارت  دهند. بهرا نیز هدف قرار می  جو صلح  شهروندان  ا   شوند،   کشته  یا  شوند  دستگیر   ببینند،   صدمه  ممکن است  ز

 [34].را نپذیرفته بودند خطرات  این خود اختیار  وجود که بهاین با

گرچه  م اینکهدوّ    قرار   همدالنۀ مخاطبان  نور   در   را  جنبش  لزوماً   توجه  این  اما  کند،می   جلب  خود  به  را  هارسانه   توجه  همواره  تقریباً   خشونت   ا

ی معموال خشونت   .دهدنمی    انسان،   مغز   عملکرد  نحوۀ  دلیل  به  .کندمی   منحرف  خشونت   خود  به  جنبش  اصلی  هایخواسته  از   را  توجه  کانون  ورز

 . شوددشوار می  برایشان  معترضان  هایخواسته  از   درست و معتبر   درک  کنند،می  مشاهده  را  عمومیتخریب اموال    یا  خشونت  بینندگان  کهزمانی

ممکن  اهداف جنبش  که    این احتمال را  و   -  ددارن  را  دیگران   به  رساندنآسیب  قصد  ]تنها[ت طلبنوخش  که افرادکنند  می  ر این ناظران غالبًا تصوّ 

 [35].توانند چنین کنندگیرند یا اساسًا نمید را در نظر نمین عادالنه و درست باشاست 

یادی  هایداده  ما  که  دلیل   این  به  یحّد   تا  -است  تر آسان  کمی  ایحاشیه  خشونت   بلندمدت  استراتژیک  ثیراتأت  بررسی  مقایسه   برای  ز

نتایجاتّ  و  بدونکارزارهایی    متعاقب  فاقات  و  حاشیه  با  از   یاخشونت  یم.  دار اختیار   های کمپین  از   درصد  65  ،2019  تا  1900سال  در 

ن  آمیز غیرخشونت  حاشیهبدو یم  سرنگونی  به  موفق  ایخشونت  ی  آوردندست  به  یا  هارژ استقالل[خودمختار  های روش  بر   تکیه  .نداهشد  ]یا 

 تنها  مقابل، در  .کنند خود درگیر  االنهفّع  را به نحوی متفاوت جامعه  طبقات  از  مردم هایتوده تا  ه استکرد کمک هاجنبش به  آمیز غیرخشونت 

 اند. ت رسیدهبه موفقیّ  اند،داشته ایحاشیه هایخشونت ایاندازه تا که آمیزیغیرخشونت هایکمپین از  درصد 35

اهداف   خود را با   کمتری  افراد  که  است  معنی  این  به  معموال   ای حاشیه  خشونت  اوال اینکه   .است  فراوان  این شکاف به چه دلیل است؟ دالیل

یّ   که این خود  -هستند  تر و یکدست  تر همگن  نیز   همان افراد درگیر   و کنند[ ]و می  اندکرده درگیر   جنبش  مقاومتکه در    ها راجنبش  اصلی  تمز

 17حدود  میانگین  طور   ، بهایحاشیهخشونت  با  آمیز غیرخشونت   هایکمپین  واقع  در . 1کند می   تضعیف  وجود داشت  آمیز   غیرخشونت  مدنی

[  36اند.]کنندگان را به خود جذب کردهشرکت  نبودند،  هاییخشونت   چنین  شامل  که  خشونتبدون  مدنی  مقاومت  هایکمپین  از   کمتر   درصد

 به  روندها  [ این37].شودمی  بعد   سال   در   در آن جنبش  مشارکت  کاهش  باعث  در جنبشخاص  سال    یک  در   خشونت  بروز   مشابه،   نحوی  به

با   .اندداده  رخ  آمیز غیرخشونت   هایکمپین  کنار   در   بزرگ  یمقیاس  در   هاخشونت  آنها  در   که  اشاره دارند  انقالبی  هایجنبش  پیرامون  مطالعاتی

یدادهای  و  طلبانهاصالح کارزارهای که  پژوهشگرانی حالاین ی مختلف های زمینه  در   را اعتراضی  رو
ّ
نتیجه   به اند کرده بررسیفرهنگی نیز  و  مل

 
 .م-استن انظور تعّدد و تنّوع مشارکت کنندگم  .1
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ی  .اندرسیده  یکسانی کار  پیرامون  اجتماعی  هایرسانه  هایداده  از   استفادهبا  )2019( 1چان   الکساندر   و   جو   ترکلد،جونگسوک-اشتاینرت  زا

یدادهای  تمامی یافتند  2017  تا  2014  هایسال  بین  کشور   پنج  از   شهر   چهار و بیست  در   دولت  هایواکنش  و   شدهثبت  اعتراضی  رو  خشونت   که  در

یدادها و اعتراضات در  فّعال تجمعّی  تعداد کاهش باعث معترضان  .شودمی بعدی رو

زنند به خشونت می   که دست  کسانی  برای  تنها  نه   فیزیکی  لحاظ   از   را  اعتراضات  معترضان  خشونت   اینکه  اوال   .دارد  وجود  چندین دلیل  چرا؟

ک افراد  همۀ برایبلکه   خطرات  این معترضان  خشونت اما .است  همراه خطراتی با همواره  نیز  آمیز غیرخشونت اقدامات البته  .کندمی تر خطرنا

کتیک  با  تا  کندمی  وادار   را  امنیتی  نیروهای  همواره  و   دهدمی   افزایش  چشمگیری  نحو   به  را   آور اشک  گاز   شلیک  هری نظیر گرایانه و قسرکوب  هایتا

 [38]دهند العمل نشانعکس  واقعیهای  گلوله شلیک و  جمعی دسته های دستگیری باتون و چماق، با شتمو ضرب الستیکی، های گلوله و 

یخی  مطالعات  بر مبنای  هکدوم این   اینکه بخواهند  تا  دهند  قرار   آسیب و گزند  معرض  در   را   خود  که   دارند  بیشتری  تمایل  مردم  که  دانیممی   تار

[ایتوده  جنبش  که   برسد  نظر   به  چنین  که  [ هنگامی39].بزنند  صدمه   دیگران  به  النها فّع   طور   به ای  مجموعه  به  ]از شکل اصلی خود خارج شده و

  همین،  است  شده  تبدیل  سرکوبگر   نیروهای  سوی  از   شدیدتر   متقابل  هایپاسخ   و   ناررهگذ  و   مخالفان  علیه  حمالت   خیابانی،  هایدرگیریاز  

ی  امر   بالقوه  معترضان    که   کند صدق می  زمانی  ویژه   به  امر   کند. اینمی  دور   خود  از   کنند  یهمراه  خشونت  با   خواهندنمی  که   را   ی افراد  از   بسیار

پاشی حالدر  جنبش که به این نتیجه برسند  .است ومرجهرج  یا غلتیدن به دامان فرو

تر طلبصلح  ذاتاً   زنان  که  نیست  دلیل  این  به  امر   [ این40].زنان:  کندخارج می  ور درا از    مهم  گروه  یک  معترضان غالباً   خشونت  اینکه  سوم

 سرکوب  رغمو علی   ای با خطرات شخصی فراوانتوده  هایجنبش   در   اغلب  زنان  دیدیم،  دوم   فصل  در   که  همانطور   .ترسندمی   خطر   از   یا  بوده

  اما .مؤثر باشد مدنی مقاومت ایهجنبش موفقیت در  تواندمی م مبارزهخط مقّد  در  نهاآ حضور  و  زنان الفّع  مشارکت  .کنندمشارکت می شدید

  یا افراد هاییچنین جنبش  این بر  عالوه  .کنندمی دور  خود از  را زنان ندند غالباً بو آنرا به کار می کشنددر آغوش می  را خشونت که هاییجنبش 

 مورد  دیگرانبیش از    امنیتی  نیروهای  توسط  خیابانی  هایدرگیری  سرکوب  مواقع  در  کنندمی  احساس  اغلب  که را نیز ای  رفتهحاشیه  به  هایگروه

ها به طور جنبش  است  کرده  بیان  ال مدنیفّع   و   قمحّق 2زونز   استفان  که  [ همانطور 41کند.]، از خود دور میبینندمی  آسیب  و   گیرندمی  قرار   هدف

ی دو  هر  داشتن [42].کنند انتخاب را یکی مردمی متنّوعمشارکت  و  ایحاشیه خشونت بین باید کلی  ست.ا  کار دشوار

 حامیان   که  دارد  وجوداین احتمال    از خود دور نکند،  را  جنبش  ]موجود[حامیان  از   یکهیچ  ایحاشیه  خشونت  که  زمانی  ی حّت   اینکهدیگر  

وا  و 3مونوز   جوردی  ،2016  مه  ماه  در   .کند  دشوارتر   بسیار   را  جنبش  رشد  و  ساخته  بیگانه ناخشنود و   را  هبالقوّ   سیاسی،  علوم  دانشمندان  ،4آندویزا   ا 

یاضت  مخالف  اسپانیایی  گروه  از   مردمی  حمایت  مورد  در   خود  نظرسنجی  پروژۀ  راهنیمه  در  م  اقتصادی  ر ا  به  با  بودند  15-موسوم  عنوان    که 

 به این ترتیب  .بوقوع پیوست   جنبش  با  مرتبط  رادیکال  هایگروه  توسط تعدادی  خیابانی   شورشی  در این حین  د.نشومی   شناخته  نیز   5خشمگینها 

یافتند  آنها  .کنند  مقایسه  شورش   از   بعد  و   قبل  جنبش را  به  نسبت  عمومی  هاینگرش   توانستند  پژوهشگر این دو     شورش خیابانی میزان   که  در

آمادگی  پیش  به  یحمایت  سطوح  داده است. این  کاهش  شورش  از   پیش  به  نسبت  درصد  12  حدود  تا  میانگین  را به طور   خشمگینان  از   حمایت

  حمایت   در   دادمی  انجام  جنبش  آنچه  به   توجه  بدون  غالباً   سرسخت  حامیان  .داشت  بستگی  آن  ادعاهای  و   جنبش  به  دهندگان پاسخ  و گرایش

  میزان   به  دانستندمی  نآ  مخالف  و یا  هوادار جنبش  ایتا اندازه  طرف،بی  را  خود  که   افرادی  میان  در   اما حمایت از جنبش  .ماندند  قدم  ثابت  خود
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 خود   ی حمایت  گسترش پایگاه  برای  را  جنبش  توانایی  تواندای میحاشیه  خشونت  اندکی  ی میزانحّت   دیگر   عبارت  به .یافت  کاهش  هی توّج   قابل

 .کند محدود دترین افراد یا همان حامیان سرسختمتعّه  از  فراتر 

 هایمحیط  در   را  خشونتبدون  و   آمیز خشونت   هایفعالیت  به  نسبت  فردی  هاینگرش  مشابه  نحوی  به  شناسان نیز جامعه  و   روانشناسان

ینیفرد  و 1توماس  اما   روانشناسان   2014  سال  در   .اندکرده  بررسی  آزمایشگاهی  استرالیا  مردم  نگرش  در آن   که  کردند  منتشر   را  ایمطالعه2لوئیس  و

یا  ضد هایجنبش به نسبت یافتند  تجربی نظرسنجی یک از  استفاده آنها با  .ردکمی بررسی را نهنگ شکار  ضد و 3استخراج نفت از بستر در   در

پاسخ  خشونت   از   بیشتر   بسیار   -دانندمی   مؤثر   و   مشروع  را  هاآن  که  -آمیز غیرخشونت   جمعی  اقدامات  به  مردم  که نشان   گروهی    مثبت 

 به  نسبت  را  هاآمریکایی  نگرش5الیدنر   برنهارد  و 4اورازانی   نیما   دسّی   هایبا نام  دیگر   شناسروان  از سوی دو   تر گسترده  ای[ مطالعه43دهند]می

ی  با  جنبش   سه  و   بیست  غیره   و   اسلحه  کنترل  جنین،  سقط  ضد  نهنگ،  صید  با  مبارزه  زنان،  حقوق  جمله  از   ع،متنوّ   ادعاهای  و   هاایدئولوژ

یافتند  در این پژوهش  [ آنها44].اندردهک  تحلیل    که   در
ّ
 پشتیبانی  هاجنبش  از سوی  پرهیزیخشونت  به   دتعّه   ی و در تمامی اقشار جامعه، به طور کل

 تکیه   خشونتبدون  های روش  بر   که  هاییجنبش  که  استدالل کردند  نویسندگان   .دهدمی  افزایش  آنها را  در   مشارکت  برای   هاآمریکایی  تمایل  و 

 باعث  آمیز غیرخشونت  و اینکه اقدامات  -شودمی  در مردم  احترام  و   همدردیحس    باعث ایجاد  که  دارند  تریقوی   اخالقی  اعتقاد  کنند،می

کنش  هرگونه  که   شودمی یافتند  همچنین  آنها .برسد  نظر   به  ناعادالنه و ستمگرانه  تشّد   به   دولت  میز آخشونت  وا   دارند  اعتقاد  هاآمریکایی که در

 تمایل  بگیرند،  قرار   هابرنده  کنار   در   دارند  دوست  ]ذاتًا[  مردم  که  آنجایی  از و    باشد  آمیز یتقموفّ   تواندمی  حقیقتاً   آمیز غیرخشونت  کنش  که

 .داشتند خشونتهای بدونو جنبش اقدامات  اهداف  با همدردی یا مشارکت به بیشتری

که  نتایج مشابهی رسیدند  بحرین نیز به  و   ایراندر  (  2017)الیدنر   و   ازانیاور ،6ادلمن .  دنشونمی   محدود  حدهمتّ   ایاالت  به   تنها  الگوها  این  ،

ی  در   منصبط،  پرهیزیخشونت  دهدمی  نشان  به   تمایل  هم  و   عمومی  حمایت  هم  سیاسی،  و   اجتماعی  هایجهان  مختلف  انواع  از   بسیار

یا هما ،روانشناسان ،هانجام شد نیز  مالزی در   ای کهمطالعه [ در 45].دهدمی  افزایش را مشارکت مردمی در مبارزات  8لیکل برایان و 7سلواناتان  پر

ی  از   بعد  و   پیش   -2011نوامبر   در  یافتند   [ آنها46].دادند  انجام  هایی رانظرسنجی   -ریزی شده بودبرنامه  فساد  علیه  مردمی  یاعتراض  که در آن  روز   در

گر   اما  .کنندمی  پیدا  آن  مطالبات  و   جنبش  از   حمایت  به  بیشتری  تمایل  هستند   آمیز غیرخشونت  اعتراضات  ها شاهدمالزیایی  که زمانی  که   ا

گر   مثال،  -داشته باشند  اعتراضات  به  تهدیدآمیزتری نسبت  ر تصوّ  ،  خشونت  را  فسادضد  تظاهرات  ا  از   آنها  حمایت   -بدانند ناامن  یا  نظمبی  آمیز

 .کنداغلب کاهش پیدا می آن مطالبات و  جنبش

. دارد  بستگی  نیز   جنبش  هایخواسته  به  حدودی  تا  ایحاشیه  خشونت  به  نسبت  عمومی  نگرش  که  دهدمی  نشان  دیگری  اخیر   مطالعۀ

یلر   راب  سیمپسون،  برنت  شناسانجامعه  نگرش  ،حدهمّت   ایاالت  در   یاینترنت  نظرسنجی  سریبا انجام یک  ای مشابهنیز به شیوه9فاینبرگ  متیو   و   و
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  این امر پرداختند بررسیبه و  قرار دادند تحلیلمورد آزمایش و  سفیدپوست را هایو ناسیونالیست نژادپرستیضد معترضان به دهندگانپاسخ

مد  آبوجود می  عمومی به آنها  تفاوتی در نگرشکنند  می  استفاده   پرهیز خشونت  یا  آمیز خشونت  هایروش  از   هااین گروه  از   یک  هر   که  زمانی آیا  که

[. یافتند  [ آنها47یا خیر  عقالنیغیر   کنندمی  حمله  سفیدپوست  هایناسیونالیست  به  که  را  نژادپرستیضد  هایگروه  اقدامات  غالباً   مردم  که  در

را   سفیدپوست هایناسیونالیست از پشتیبانی در مقابل  و  داده  کاهش را نژادپرستیضد هایگروه از  حمایت خشونتی چنین اینکه  و  بینندمی

ی  هایگروهکه  زمانی  . جالب اینجاست کهدهدمی  افزایش
ّ
 آنها   از   عمومی  تصّور   زنندمی  آمیز خشونت   سفیدپوست دست به اقدامات  گرایمل

 عمیقاً   حاضر   حال  در   سفیدپوست  ناسیونالیست  هایگروه  که  است  دلیل  بدین  این  که   کنندگمان می  نویسندگان  .کندنمی   خاصی  تغییر 

گروه  هاینگرش  به  توجه  با  هاآمریکایی  اینکه  و   -هستند  منفور    یک  به  یافته  چیزی جز خشونت را ندارند. این  آنها انتظار   از   هامتخاصم این 

 ناشی  ها این گروه  مشروعیت  که  دلیل  این  به ؛  کندمی  اشاره   یمترقّ   هایگروه  برای(  لی آزارنده ناعادالنهبه شکو  )شهودی  نسبتاً   سیاسی  واقعیت

معیارهای  را  آنها  نیز   مردم  عموم  است،  رسانآسیب  یا  آمیز خشونت   هاینظام   با  آنها  مخالفت  از  در   در   باالتری  اخالقی  صاحب  نظر رفتار 

 شود.[ ] و تخّطی از این معیارها باعث کاهش محبوبیت و حمایت از آنها می.گیرندمی

یخی  شواهد  تجربی  مطالعات   بر   عالوه  ایاالت   در   کمدست  منضبط،  خشونتبدون  مقاومت  دهدمی  نشان   که  دارد  وجود  محکمی نیز   تار

 اعتراضات   تأثیر   چگونگی  به  سیاسی  علوم   دانشمند،  1واسو   عمر   .دهدمی  شکل  جنبش   یک  پیرامون  عمومی  افکار   به  ای مثبتبه شیوه  حده،مّت 

 خاص ایمنطقه  در   آمیز غیرخشونت   اعتراضات  که دندهمی  نشان  او   تحقیقات  .ه استپرداخت1960ۀده  طول  در   عمومی  افکار   بر   مدنی  حقوق

موضوعات  و   شده  مدنی  حقوق  از   بیشتر   حمایت   به  منجر   مقابل،   در   .است  داده  قرار   هانظرسنجی  در   عمومی  هاینگرانی  سرأ  در   را  این 

 . بگیرند  نظر در   خود  عمومی  و نگرانی  موضوع  ترینمهم   به عنوان  را  نظم  و   قانون  بیشتری  مردم  تا  ه استشد  باعث  اغلب  آمیز خشونت  اعتراضات

،خشونت   اعتراضات   بیشتر   چههر   گسترش  با  و   1965از   پس  که  نیست  تصادفی فاصله   شهروندی  حقوق  رفته رفته از   عمومی  مثبت  افکار   آمیز

 تغییرات این و  شد فمتوقّ  رقیبمهم حمایتی  هایستون میان در  جنبش  جاذبۀ گسترشروند  .ندمعطوف شد پلیس هایواکنش به و  ندگرفت

یافت  واسو   .نشان داد  نیز  انتخاباتی  تغییر نتایج  در   خود را ی   رهبران  سمت  به  ءگرایش آرا  تغییر   با  ،نظم  و   قانون  از   حمایت  که  در خواهان جمهور

یادی  ارتباط  در انتخابات ی  سیاسی  اثرات  اعتراضات  مختلف  انواع  که  دهدمی  نشان  و   دارد  ز  با  نتایج  این  .اندداشته  متحده  ایاالت  در   پایدار

 های حوزه  در   که  افرادی  این پژوهشاست. طبق    شده  تقویت  صورت گرفته،2مازومدر   شوم  سیاسی،  علوم  دانشمند  توسط  اخیراً   که  دیگری  طالعۀم

  احتمال بیشتری دارد که تا  اند،گرفته  صورت  در آنها  خشونتبدون  هاینتحّص   مدنی،  حقوق  جنبش  جریان  در   که  کنند می  زندگی  انتخاباتی

 ].48[بدانند دموکرات خود را یک و  کرده حمایت] به نفع سیاهان[3مثبت هایتبعیض از  بعد نسل چندین

ی مطالعۀ  با  کلی  طور   به  هایافته  این ی در پژوهش   .دارد  مطابقت  شده  انجام  وان  هوئت  امیلیانو  اقتصاددان  توسط  که  دیگری  ۀپیچید  آمار و

ی   متغیر   هایتکنیک  از   خود [ 49] .کرد  استفاده  دهد می  شکل  را   فرانسه  کارگری در   مبارازت  متفاوت  نتایج  چگونه  خشونت  اینکه  تعیین  برای  ابزار

یافت  او  که  اموال  تخریب  و   خشونت   که  در کنندبه امتیاز  کارگری بتوانند  هایگروه  این احتمال را   دهد. به می  کاهش  ات خاصی دست پیدا 

 .دارد معکوس اینتیجه ایحاشیه خشونت دیگر  عبارت
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3affirmative action  .  ازطریق اقدامات  ال و معمو   وارد شده است،  خاص  هایی است که در گذشته بر فرد یا گروهیای که هدف آن کاستن از تبعیضسیاست یا برنامه

 .م-گیرد.در مورد سیاهان صورت می  کار که در امریکا خصوصاً و ۀ تحصیل و کسبمثبت برای در اختیار نهادن فرصت های مناسب در حوز 
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و   احتمال  که  است  این  دهدمی  کاهش  را  آمیز غیرخشونت   هایکمپین   موفقیت  شانس  ایحاشیه  خشونت  چرا  که  دیگری  دلیل تمّرد 

یگردانی گرچه  .آوردپایین می  را   امنیتی  نیروهای  رو یم  در   را  سربازان  و   پلیس  روحیۀ  تواندمی  خیابانی  هایدرگیری  ا نامحبوب   هایرژ و   منفور 

یشه  هاینظام  در  اما  دهد،  کاهش که    همانطور   و   .کند  حدتر متّ   و   جسورتر   را  سربازان  و   پلیس  تواندمی  ،قدرتمند  سیاسی  نظر   از   و   و مستحکم  دار ر

 [50].باشد گسترده تغییرات ایجاد  در مسیر  واقعی مانعی تواندامر می این دیدیم، حمایتی هایستون به مربوط بخش در  پیشتر 

گر    دیگر اینکه  وحشیانۀ  هایواکنش   مقابل  در   طلبصلح   االنفّع   از   محافظت   به  تواندای میحاشیه  خشونت  که  کنندمی  عااّد   برخی   چها

 تشّد   با  که  دهدمی  دولتی این دستاویز را  نیروهای  به  اغلب  معترضان  خشونت  .دافتاّتفاق میعکس آن    معموال   عملا در اّم   کند،  کمک  دولت

یم  مخالفان  و   معترضان  تمام هیتوّج بی   و  یافت  هانیج  وهشیپژ  در 1تامپکینز   الیزابت  .کنند  سرکوب  را  رژ  آمیزیغیرخشونت   هایجنبش   که  در

یم هایسرکوب  هدف مورد بیشتر  کند،نها ظهور میآ  در  ای حاشیه هایخشونت که  تطبیقی  مطالعۀ در    [51].گیرندمی قرار  کورکورانه و یکسرۀ رژ

یافت  مشابه  نحوی  به  سیاسی،  علوم  دانشمند  ،2کری  سابین  ،یدیگر  جهانی ،کشتن  عبارت  به  -مرگبار   سرکوب  که  در  غالبًا پس  –مخالفان  دیگر

  بسیار   یهایپاسخ  با  هابایکوت   و   اعتصابات  ،اعتراضات  به  اغلب  هادولت  مقابل  در   .افتدمی   فاقاتّ   چریکی  هایخشونت   و   هاشورش  از 

ی  ،سیاسی  علوم  دانشمندان  توسط  اخیر   المللیبین   تحقیقات  با  هایافته  [ این52].دهندمی  پاسخ  کمتر مرگبار   و   محدودتر  - اشتاینرت  زاخار

یافتند  که  اندشده  قویت ت  چان  الکساندر   و   جو   رکلد،جونگسئوکت  کشور   پنج  در   اجتماعی  جنبش 24  بین  در   ،2017  تا  2014  هایسال  بین  در

 جفری  و 3لوپو   یوناتان  سیاسی  علوم  [ دانشمندان53]  .اندداده  پاسخ  بیشتر   متقابل  خشونت   با  معترضان  خشونت  به  همواره  ها، دولت مختلف

یافتند نیز  4واالس  عموماً  اما -مشکلی ندارند شوندمی  خشونت مرتکب که کسانی بشر  حقوق نقض با اسرائیل و  آرژانتین هند، شهروندان که در

گانۀ   هاییافته  با   [ این نتایج54].بگذارند  احترام  مدنی   معترضان  بشر   حقوق  به   باید  هادولت  که  معتقدند  کورتنی  سیاسی  علوم  دانشمندان  جدا

یافتند  که  دارد  مطابقت  نیز 6مور   ویل  و 5کنراد   آمیز خشونت   مخالفت  هایدوره  طول  در   -شکنجه  مانند  -دولت  از سوی  بشر   حقوق  نقض  در

 [55کند.]پیدا می کاهش غالباً  کنندمی تکیه آمیز غیرخشونت  مقاومت بر  مخالفان که زمانی اما ،کند می پیدا  ادامه

طلب بودن برخی در صورت خشونت   کنند،می   حمله  بدون خشونت  هایجنبش   به  که  هاییدولت   که  است  این  دانشمندان  اجماع  از اینرو 

گر   حتی  -بیایند   کنار   هاآن  با  که  دارد  کمتری  احتمال  ،هادر این جنبش   معترضان    انواع  از   ایحاشیه  خشونت   ا
ّ
کثر   .باشد  حانهغیرمسل یم  ا  هایرژ

اماخطاب می   خائن  و   قاتل  اراذل،  ثناءبالاست  راخود    مخالفان  خودکامه  یا  سرکوبگر    مرتکب   االنفّع   از این  اندکی  تعداد  یزمانیکه حتّ   کنند. 

 طلبیجنگ  از   دولت  اسرائیل،   در   مثال  برای  .کنندمی  باور   را  دولت  ]واهی[هامات اتّ   بیشتری   احتمال   به   شهروندان  سایر   و   شوند، ناظران  خشونت

   االنفّع   گستردۀ  سرکوب  برای  ایبهانه  عنوان  به  گرااسالم  و   فلسطینی   گروه  چندین
ّ
 اقدامات  .استکرده  استفاده  فلسطینی  حغیرمسل

 مردم  کهچرا  است،  داده  سوق  راست  جناح  آغوش  به  ساز سرنوشت  شکلیبه    ااّم   آرامی  به  را  اسرائیل  شهروندان و رهبری  ،معدودی  آمیز خشونت 

 
1 . Elizabeth Thompkins 
2 . Sabine Carey 
3 . Yonatan Lupu 
4 . Geoffrey Wallace 
5 . Courtney Conrad 
6 . Will Moore 



 و خشونت از درون جنبش   یفصل سوم / مقاومت مدن / 149

 

 از   را 1کشور دو   حلراه  به  امیدی  هر   اکنون  هافلسطینی خشونت  از   ترس  .هستند  از خطرات  تمصونّی   و   امنیت  خواهان  ایفزاینده  طور   به  عادی

ی  هایفعالیت  فاقتّ ا  به  قریب  اکثریت هاسال  طول  در   وجود کهبا این  یحّت   است،  برده  بین  بوده  خشونتمدنی و بدون  هافلسطینی  خودمختار

 .است

 یک لزوماً  این امر  اما .شوندمی  مواجه دولتی سرکوب با همواره کشندمی چالش به  را موجود وضعیت یجّد   شکلی به که هاییجنبش  قطعاً 

  ، نگه داردمبارزات    نه درگیر اال فّع به نحوی    را  مردم  هایتوده  بتواند  مدنی  مقاومت  کارزار   یک  که  زمانی  تا  .کندنمی   محکوم به شکست  را  جنبش

یگران بیرون از جنبش  جانب  از   را  بیشتری  همدردی کند  را  ی دشمنحمایت  هایستون  و   کند  جلب  باز   و   -بقا  برای   بیشتری  شانس  ،تضعیف 

ی   .دهندمی  انجام  را اینها  سۀ هر  بیشتری احتمال به  ندارند ایحاشیه خشونت ی کههای . جنبش خواهد داشتپیروز

 مواجه  مدتطوالنی  هایتبعیض  و   ها سرکوب  ،هااذیت و   آزار   ها،دستگیری  حمالت،  با  هاجنبش   وقتی  که  است درک  قابل  نیز   امر  اینالبته  

کند  را  های خودفعالیت   استکه آیا الزم    مورد این امر بپردازند  در   بحث   به  کنندگان جنبششرکتشوند،  می حانه 
ّ
  .خیر   یا  وارد فاز مبارزۀ مسل

  .کندمی دشوار  جنبش رهبران برای را خشونتدیسیپلین بدون  حمایت از  ادامۀ هاسرکوب تشدید

،  این  انجام  با   که  کنندمی  اذعان  ندرت به این نکته  به  کنندمی  استدالل  ایحاشیه  خشونت  نفع  به  که  دیحال افرابا این  - را   دیگران  کار

 .نندکنمی  حمایت  آنها  خشونت  از   همه افراد لزوماً   که  گیرندمی  نادیده  را  واقعیت  این   اغلب  و   .کنندمیدور    جنبش مقاومت  از   همیشه   برای  شاید

کارگیری  خواستار   که   کسانی ،  این  انجام  که با   کنندمی  اذعان  ندرت  به  هستند   قدرتمند  دشمن  یک  علیه  «الزم  وسیلۀ  هر »به    از   را  دیگران  کار

 [56].دهندمی قرار  آسیب معرض در  را آنها یحّت  یا -کنندمی دور  اصلی موضوع

ی  حریف  که  است  چیزی  ناپذیر سازش و   منضبط  انکار   مستلزم  و ثمربخش  مؤثر   مقاومت  که  رسدمی  نظر   به  استراتژیک،   نظر   از   .دارد  شآرزو

ی   به  را  جنبش  مبارزاتغالبًا    ایحاشیه  خشونت [  57]  کند سلب میآن    از   را   ممنّظ   خشونتبدون  مقاومت  مزیت  و   کشاندمی  حکومت  زمین باز

ی در زمین  انجام  از   از پیش  بیش  باید  جنبش مقاومت  باشد،  تر و سرکوبگر   تر ظالم   حریف  چههر  یف  باز ی  حر ]در  ه  حتی با اینک  .کند  خوددار

 .بزنند آمیز غیرخشونت  اقدامات دست به بخواهند که ودشمی  دشوارتر  مقاومت رهبران برای متناقض نحوی به چنین اوضاعی[

 خشونت  تحقیقاتی وجود دارد مبنی بر اینکه مطالعات در  ظهور حالاجماعی در در حال حاضر  .کنیم مرور  را شدهگفته شواهد حال بیاید 

گر   یحّت   کند،می  دور   آن  از   را  حامیان جنبش  ایحاشیه کثریت  ا از همراهی با ه را  بالقوّ   حدانمّت   غالباً   این امر   .بمانند  باقی  پرهیز خشونت   افراد  ا

یم را از تمرّ   و دهد  دولتی را افزایش می  هایسرکوب  کند،میامید  جنبش نا  یگردانی]بالقوّ د و  حامیان رژ  الگوها  این  به  توجه  کند. بامنصرف می  ه[رو

 و   .شوندمی   شکست  لمتحّم   شوند،  قموفّ   اینکه  از   بیش  زنند،دست به خشونت می   در حاشیۀ خود  هایی کهجنبش  که  نیست  تعجب  جای

یم  که  نیست  تعجب هم  جای  همان   این  حده متّ   ایاالت  در   .دهند  سوق  خشونت  سمت  به  را نها  آ  های اجتماعیبا نفوذ به جنبش  ندشوکمی  هارژ

 -عملیاتی کند 2011 سال در  استریت وال اشغال جنبش جریان  در  آنارشیست و  چپ مختلف های گروه علیه اف بی آی کوشید  که ستچیزی

 طلباستقالل هایگروه آمریکا، سرخپوستان  جنبش  سیاه،   قدرت  جنبش  در   کوشید با نفوذ  که2اینتل پرو   کو   جنجالی  عملیات  جریان  در   و نیز 

یکویی گروهدر آ1970  و   1960هایدهه  طول  در   جدید  چپ  هایجنبش   دیگر   و   پورتور کند.   نیز   شرکتی  و   دولتی  مختلف  هاینها شکاف ایجاد 

 
1 state solution-two.  کشور اسرائیل برای یهودیان و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی طرفین.  راه کنار  ی مستقل برای فلسطینان در  کشور حلی مبنی بر ایجاد 

ان فلسطین انجامید. مرز بین دو کشور هنوز مشمول اختالف گیری حکومت خودگرد حل برای اولین بار در توافقات اسلو بسته شد که در اولین گام به شکلچهارچوب این راه

کره است و رهبران فلسطینی و عربی بر »مرزهای  ی می1967و مذا  م -کنند که البته اسرائیل آن را قبول ندارد«  پافشار
2COINTELPRO   ضّد برنامۀ  معنای  که    ) (Counter Intelligent Programاطالعات  به  هدف  با  بیخنثیکه  و  تضعیف  تخریب،  ی،  کردن  ساز اعتبار 

گروه بوسیله اشاعخنثیهایی چون  و از روش  طراحی شده بود   رو های سیاسی مخالف و تندسازمان  ایجاد درگیری  ها،  زندگی آنها در روزنامه  ۀ دروغ و نحو  ۀنمودن رهبران 

یکاتورچاپ  بوسیله  هااعتبار کردن گروهبی علیه آنها و  زمینیهای زیر از روزنامه  استفادهها، گروه میان  .م-کردنداستفاده می هاکار
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دست   که  کنندگانیتحریک  نفوذ دادن  با  کوشندمی   هاشرکت  و   هادولت  .کنند  نفوذ  کارگری  جنبش  به درون  اندکرد  تالش  بیستم  قرن  اوایل  در 

 به این حقیقت واقفند  قدرتمندان  که  واقعیت استنشانگر این    که   -کنند  تضعیف  را  آنها  های اجتماعیبه درون جنبش  دزننمی  به خشونت

ی  حریف  با  ناخواسته  یا  عمداً   تا  کنندمی  تالش  سخت  ثیرگذار کارآمد و تأ  مقاومت  هایجنبش  .کرد  خواهد  کمک  آنها  به  خشونت  که   همکار

 .کنداستقبال می هانبا کمال میل از آ حریف که میشود رفتار و عملکردهایی عدم پذیرش که به معنی .نکنند

ی  سخت را پیش    سیاسی  یک مبادلۀ  شدهنتایج گفته گر می  هاجنبش   رو  مدنی  مقاومت  که  بگیرند  تصمیم  واقعاً   دهندگانسازمان  گذارد. ا

شان  ائتالفی  شرکایآن دسته از    و   دهند  آموزش   خشونتبدون  انضباطو نظم  خاذاتّ   برای  را   اعضای خود   تا  بکوشند  باید  است،  رو    پیش  راه    مؤثرترین

درگیر   که  را را  ی  و   محدود  خشونت  خیابانی،  هایجنگ  خود  می  هایخرابکار بگذارند  ،کنندآنی   انضباطو نظم   حفظ   حال  این  با  .کنار 

مراتب[  اجبار   از   درجاتی  مستلزم  خشونتبدون سلسله   ترین سرسخت  میاندر   هاانتقاد  افزایش  باعث  اغلب  این  و   .است  جنبش  درون  ]و 

انگارانه  ساده  هایروایت تقویت و  -کنندگانشرکت  رفتار  بر  نظارت به کنترل و  هممّت  را  جنبش رهبری ممکن است که  شود می جنبش حامیان

یدر راستای جداسا  . کنند «بد»از  «خوب»  معترضان ز

 مبنای  بر   مقاومت  برای  افراد  حقوق  از   حمایت  و   کنند  اجتناب  خود  حامیان  هایفعالیت  کردنمحدود  از   توانندمی   هاجنبش  از طرف دیگر 

که  و   -دهند  قرار   اولویت  در   را  وجدان خود  و   هازمینه  شرایط، خواهد    جنبش  نفع  به  افراد  شدۀدازآ  قخالّ   و   گر اخالل  قدرت  امید داشته باشند 

بابود کتیک  از   نامحدودی  طیف  پذیرش  حال  این  .  ی  و   عمومی  محکومیت  سرکوب،  خطر   معرض  در   بیشتر   را   جنبش  هاتا  از   دیگر   بسیار

  انتقادات  اغلب  ایحاشیه  هایخشونت   بروز   اجازۀ  دیگر   عبارت  به  .است  دشوار   آنها  بر   غلبه  نهایتدر   که  دهدمی  قرار   سیاسی  هایشکست

ن از   را بیشتری   انگیزد.میجنبش بر  علیه بالقوه حدانمّت  و   هواداران کنندگان،شرکت سوی از  جنبش،  بیرون و  درو

 نه -کنند وفصل حل مسئله را برای خود این که  دارد  بستگی هاجنبش   خود به همواره نهایتدر  ،گفته شده  مبادالت و  شواهد  از  نظر صرف

 .فاقات هستندگر اتّ کنار گود نشسته و تنها نظاره در   که ایخودخوانده منتقدان نه و  تقدر صاحبان

 کند؟ کمک به آن شرایط   برخی در  تواند  می یا  -  زندمی  صدمه  مدنی  مقاومت  جنبش به بلندمدت در  همیشه خشونت آیا
گر   یحّت   .کندنمی   کمکی   مدنی  مقاومت  هایکمپین   بلندمدت موفقیت  به  ایحاشیه  خشونت  در مجموع  ت جمعّی   ثروت،  مانند  مواردی  ا

 [58].باز هم این نکته صادق است بگیریم نظر  در  را خودکامگی مقابل در   کشور  یک دموکراسی سطح و 

صادق هستند.   کلی  طور   به  رسدمی  نظر   به  که  دارد  وجود  راهنما  اصول  برخی  باال،  در   شده  ذکر   هانظرسنجی  های مربوط بهداده  به  توجه  با

  که   کنندمی  همدردی  هاییجنبش  با  ویژهبه  آنها  .دهندمی  ترجیح  آمیز خشونت   هایجنبش   به  را  خشونتبدون  هایجنبش  بیرونی  ناظران  اکثر 

  . اقداماتافراطی از خود نشان داده است  یواکنش آنها، به اقدامات پاسخ در  دولتی خشونت رسدمی نظر  به
ّ
 احتمال به حانه همچنینغیرمسل

 .کندبه خود جذب می سیاسی و  اقتصادی اجتماعی،  طیف سراسر  از   را حامیان و طرفداران بیشتری

  قومیت،  نژاد،  مانند  -اجتماعی  عمیق  وجود شکافهای  که  دهندمی  نشان  هاپژوهش  برخی  .دارد  وجود  روندها  این  برای  مهم  استثنای   یکاّما  

گروه  افراد   برای  را   طرفداران و    حامیان  جذب  تواند می  -هاشکاف  سایر   و   طبقه کوشند  می  که  زمانی  یحتّ   کند،  تر سخت   ایحاشیه  هایو 

 حده متّ  ایاالت در  که است داده نشان های آزمایشینظرسنجی برخی مثال برایرعایت کنند.  خود در اقدامات را بدون خشونت انضباطو نظم

  کنند، می  اعتراض  چگونه  اینکه  از   نظر صرف  -  ندارند  تبار آفریقایی  آمریکایی  معترضان  با  همدردی  به  تمایلی  سفیدپوست  دهندگانپاسخ

ن  یا  آمیز خشونت  اتّ 59].خشونتبدو نیز   و   اسرائیل  در   مشابه  فاقی[   و   یهودیان  بین  خصومت  کهجایی   است؛  وقوع  حالدر   فلسطین 

کسب استقالل   در   را  فلسطین  مدنی  مقاومت  موفقیت  -اسرائیل  از   حدهمّت   ایاالت  شرط  و   قیدبی  حمایت  صرف نظر از   –اسرائیل  هایفلسطینی

ی،  و  گر   خودمختار کثر   اسرائیل-فلسطین  در   هم  و   حدهمّت   ایاالت  در   هم  .سازدمی  دشوار   غیرممکن،  نگوییم  ا ممتاز   ها و طبقاتگروه  اعضای   ا
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ست ی دیگر از شواهدییک  این  دارند.  ایحاشیه  هایگروه  معترضان  علیه  نظامی  یا خشونت   پلیس  نظر مثبتی دربارۀ خشونت  عموماً   و برخوردار 

 در عین حال [  60].است  دشوار   گروههایی  چنین  برای  اندازهتا چه  اکثریت  حمایت  و   نهاال فّع   مشارکت  بدون  تامکان موفقّی   دهدکه نشان می

  اقدامات یا -خشونت دهد نشان که دارد   وجود نیز  اندکی شواهد
ّ
  کرده کمک  هاییجنبش چنین به ی معترضاناز سو  –یافتهسازمان حانۀمسل

 .کنند غلبه های اجتماعی[]ناشی از شکافقدرتی هاها و ناهمگونی تقارن عدم این بر  و  بنا کنند را خود حامیان پایگاه تا است

  اوقات  گاهی  .است  متفاوت  مختلف  های اجتماعیزمینه  در   شودمی  گرفته  نظر در   خشونت  قبولغیرقابل   سطح   آنچه  البته گفتنی ست که

  مدارا  از خودزنند  دست به خشونت می   زدههیجان  ایتوده  جنبشیک    پایهم  که  خرابکارانی  برابر   در   است  ممکن  ناظران بیرونی  همیشه،  نه  اما

این   منفور   بسیار   پلیس   علیه  خود  خودجوشظاهر   به  نافرمانی  اقدامات  در برخی از معترضین      ،2011  سال  مصر   در   مثال  عنوان  به  .نشان دهند

، چندین ، از جنبش دور نکرد  را  احتمالی  حدان و حامیانمتّ اّما    این حادثه  .کشیدند  آتش  به  تحریر   میدان  نزدیکی  در   را  پلیس  ایستگاه  کشور

  آنها   کل  فرماندۀ  یا  فاسد  پلیس   جای  به  مصر   ارتش  قیا،  این  اوج  در   .ترغیب کرد  ژانویه  25  انقالب  در   مشارکت  به  نیز   را  بیشتری  افراد  ظاهراً   بلکه

 .گرفت قرار  کشورش مردم کنار  در  مبارک، حسنی

حانه   ای مواردعلیرغم اینکه در پاره  جوانان  جنبش  که  دندهمی  نشان   اخیر   هاینظرسنجی کنگ نیز هنگ  در   مشابه  نحوی  به
ّ
  به مقابلۀ مسل

 به  کنگ نیز مانند پلیس مصر   هنگ  پلیس   که  است  دلیل  این  به  امر   است. این  محبوب  همچنان  باز هم  ،پرداخته است  پلیس  خشونت  با

ی مشارکت   با  لزوماً   نه   البته  -گیردمی  پاداش  عمومی  همدردی  با  ی در مقابل آن نافرمانی و تعّد   هرگونه اقدام  استافتادهاز چشم    و   منفور   قدر

 می  دور   جنبش  از   را  دیگران  اّما  اند،همدلی داشته  جنبش  با  پیش  از   که  است  محبوب  کسانی  میان  در   تنها  معترضان  خشونت  .عمومی  گستردۀ

 [61].دکن

یست  آن  نهایی  اهداف  و   جنبش  یک  برای  اقداماتی  چنین  که  نیست  معنا  بدان  این  اینها  تمام  با وجود دهندگان جنبش سازمان  برای  .ضرور

 منفعل  حامیان  ال، فّع   حامیان  -ناظران  خشونت بودن اقدامات، بلکه این نکته است که آیاآمیز یا بدوننه خشونت   آنچه اهمیت بیشتری دارد

کتیک  -خنثی هایطرف و    فاهدا با  منطبق و  متناسب مشروع، عاقالنه، را جنبش هایتا
ّ
. دانندمی  ی جنبشکل   کلیدی ال سؤ بنابراین   یا خیر

ی  برای  افراد  جذب  و   پایگاه  گسترش  طریق  از   جنبش  قدرت  گسترش  به  اغلب  هاآن  کنندگان شرکت  اقدامات  آیا  که  است  این  هاجنبش  از  بسیار

کتیک انجامد یا اینکهمی مختلف هایگروه  از  بیشتری  .کنددور می را تارانده و از خود مردم  هااین تا

 گذارند؟   می تأثیر  کشورها بر  بلندمدت  در  چگونه طلبخشونت هایجناح
 کنترل  با اینحال  .رسندمی   به موفقیت  نیز   هااین خشونت  وجود  با  اوقات  گاهی  هستند  همراه  ایحاشیه  هایخشونت  با  که  هاییجنبش 

ی  پویایی یقطبی  و   رددا  کنندهقطبی  شدیداً   یخاصیت  خشونت  .ستیدشوار کار    اغلب  بلندمدت  در   فرآیند  این  در   شدهآزاده  سیاسی  و انرژ  ساز

غالباً  می   بیشتر   هایخشونت به    نیز  یخ  نظر   از   مثال  برای  .زنددامن  که    ،تار دارد  وجود  باالیی   که   انقالبی   خشونتبدون  هایکمپیناحتمال 

 منجر   داخلی  هایجنگ  نیز به  کرده باشند   ظاهرًا فروکش  هااینکه درگیری  از   پس  هاسال  یحّت   د، نکنمی  ظهور   آنها  در   ایحاشیه  هایخشونت 

عالوه62].شوند در هحاشی  هایخشونت   که  هنگامی  این  بر   [  می  هاجنبش   ای  که    احتمال  ،شوند پدیدار  دارد  وجود  پایان بیشتری  از  پس 

 [63].دنشو برقرار کشور در   استبدادی نهادهای هادرگیری

  در چه صورتیکنندگان تحریک 
ّ
 شوند؟می  ایحاشیه  هایخشونت  تحریک به  قموف

ی از   مردم هایتوده آوردن  با خود اوج   در  مدنی مقاومت هایجنبش   -میرند می یا دهندادامه میبه حیات خود  جامعه هایبخش  از  بسیار

 می   تر پذیر آسیب  نفوذ  برابر   در   هستند  شدهشناخته  یکدیگر   برای  آنها  مؤسس  اعضای   که  زیرزمینی  و   کوچک  هایگروه  به  نسبت  را  آنها  امر   این
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کنندگان وسط پای تحریک  زمانیکه  –مردم  قدرت  آن یا همان  قدرت  منبع  بزرگترین  که  است   این  مدنی  مقاومت  تناقضات   [ یکی از 64].کند

 .شودمی تبدیلپاشنۀ آشیل آن بزرگترین  به شودکشیده 

 که جزو   کنندمی  و وانمود–  کنندمی  عمل  ن در حمایت از آ  و   گیرندمی  پول  حریف  از   معموال   که   –هستند  یهاینفوذی  کنندگان تحریک

ی جمع  طریق بهتا از این  کنندرهبری جا می  یا  سازماندهی  هایزحمتی که شده در گروهخود را به هر    اغلب  آنها.  هستند  الین یا مبارزانفّع    آور

یابی  جنبش،  فعالیتهای  و   هابرنامه  مورد  در   العاتاّط    افکنی تفرقه  و   درگیری بین اشخاص  و   بدگمانی،  پارانویا   به  زدن دامن  ،آن  ضعف  نقاط  ارز

 .بپردازند  جنبش تضعیف در جهت

ی  نفوذ،  برای   کنندگانیتحریک  چنین  از   هاقرن  هادولت  از   پیش  روسیه   مخفی  پلیس  .اندکرده  استفاده  هاجنبش  تضعیف  و   خرابکار

ی هایجنبش  بهدر این کشور  1انقالب   ].65[ها را تضعیف کندابن گروه  ظنسوء و  اختالف تا با ایجاد کردمی نفوذ هابلشویک جمله از  ضدتزار

ی یت،  در   مستقر   پوست  سیاه  رادیکال  گروه  یک  ،2جدید  آفریقای  جمهور  یاینتل پرو   کو   برنامۀ  در جریانصورت گرفته  نفوذهای    دلیل  به  دیترو

یادیبی  .اف گاه  یک [66].شد و رو به انحالل رفت  تضعیف  . آی تا حد ز   جنبش داستان  در  برانکس    فصل  گشودن  به  نیویورک  در   مخفی  کارآ

آمریکا  سیاه  انپلنگ ی  گلوله  که پس از شلیک  ایکس  مالکوم  بادیگارد  .رساند  کمک  در    مور مخفی نجاتش دهد نیز خود یک مأ  کوشید   به و

این    تا از   فرستندمی   مهم است  سیاهان  جان  مانند  یمترقّ   هایسازمان  اعتراضات  به  را  مخفی خود  مورانمأ  پلیس  ادارات  [ اخیرًا نیز 67].بود

 ییهاحساب  روسی  عوامل  شوم دیگری  اخیر   لتحوّ   در   .کنند  پیدا  دسترسی  اعضای آنهاخصوصی    اطالعات  سایر   و   متنی  هایپیام  به  طریق

  در   ی اجتماعیهاتنشتا از این طریق به    ایجاد کردند   مهم است  سیاهان  جان  مرتبط به  هایسایت  با پوشش  اجتماعی  های شبکه  جعلی در 

بزنند. یکی  حدهمّت   ایاالت  مطالبی   و   هکرد  جذببه خود    را  کننده  دنبال  هزار   پانصد3بلکتیویست   نام  به  بوکفیس   هایحساب  این  از   دامن 

 [ 68] .منتشر کرده است مخالفان و  حامیان  هواداران، کردنقطبی  و  زدن به خشم عمومیدامن برای را انگیز تفرقه

 زدن برهم  هدف   با  و   شده  حاضر   عمومی  اجتماعات  در   سادگی  به  است  ممکن  شخصی  لباس  هایپلیس  و   کنندگانتحریک  دیگر   موارد   در 

یدادها و تجّم  سایر    یا  رهگذران  پلیس،  با  آمیز خشونت   یهامعترضان را به درگیری  خود، از   دفاع  یا  توضیح  به  هاجنبش  کردنوادار   و نیز   عاترو

خاد اتّ   جهت  دولت  به  دادن بهانه  الحعین  در   و   جنبش  از   عمومی  حمایت  و   همدلی  کاهش  آنها  نهایی  هدف  شکبی  .کنند  تشویق  معترضان

کتیک آ  هدف  .است  مرگبار   اقدامات  یا  جمعیدسته  هایدستگیری  شتم،و ضرب  مانند  سرکوبگرایانه  هایتا در   نیز   نها ثانویۀ  شکاف   ایجاد 

ی  جنبش نت در  خشوبدون  انضباطو نظم   بر   که  کسانی  کهاست    این  بر   مبنی  هاماتیاتّ   ایراد  طریق  از   اغلب  جنبش،   اندازۀ   به  کنندمی   پافشار

 .نیستند رادیکال کافی

تعّج  از جای  که  ندارد   کنندمی  سعی  اغلب  هادولت  باشد  کنندهقطبی  و   انگیز تفرقه  عمیقاً   تواندمی  ایحاشیه  خشونت  کهییآنجا  ب 

همانطور   سوق  خشونت  سمت  به   را  هاجنبش  بدونالفّع   از   ،4چیس   استیو   که  دهند.  مورد   »مننوشت،  2017  سال  در   خشونتین  هیچ 

به خاطر نمیشدهثبت را  کهای  نفوذی  وع  آن  در   آورم  کتیک  در   مشارکت  به  تشویق   را   االنفّع   ، شرکت  یا  حکومتیک  امل   استراتژیک  هایتا

 [69]«.دانندنمی  خود نفع به را هاجنبش اقداماتی از سوی چنین  آنها .دنباش کرده خشونتبدون انضباطو نظم  حفظ و  مدنی مقاومت
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به هر نحوی  کشندمی   آغوش  در   پذیرند،می   را  طلبخشونت  هایجناح  بدون خشونت  هایکمپین   از   برخی  چرا   ل تحّم   یا 

 کنند؟می
از   امنیتی  نیروهای  و   پلیس  که  زمانی  [ اّول70].دهندیم  دست  از   خشونت خود رابدون  انضباطو معدودی نظم  شرایط  در   غالباً   هاجنبش 

ی   یا  شتمو ضرب  حمله،  به  اقدام  و   بیرون آمدهحاشیه    ال را از خود این سؤ  جنبش  با  مرتبط  مختلف  کنند، افرادمی  کنندگان شرکت  به  تیرانداز

کهتر از آرحم تر و بیوحشی  بسیار   دشمن  آیا  و اینکه  -مؤثر هستند یا خیر   آمیز غیرخشونت   هایروش  آیا  که  پرسندمی   بشود از طریق  ن نیست 

 .پرداختآن  با  به مبارزه خشونتبدون اقدامات

ی   موجود  حلراه  آخرین  عنوان  به   راآن  کنند، می  استدالل  خشونت  اندکی  اعمال مقدار   نفع  کم بهدست  که  مدنی  مقاومت  االنفّع   از   بسیار

اما می عّده  پذیرند.   یا  قضایی  یو ادع   ،سیاسی  مذاکرات  با  اغلبیا    اعتراضات  با   تنها  را  «مقاومت  آمیز مسالمت  هایروش»اغلب  این 

ی  نحوۀ  در   اصالحات  از   فراتر   بسیار   مدنی  مقاومت  هایروش  که  گیردمی  نادیده  را  واقعیت  این  آنها  . استداللشناسندمی  انتخابات  برگزار

  نظیر   ،مؤثر هستند  تغییر   خواهان  هایجنبش  برای  که  خشونتیبدون  هایروش  از   تریگسترده  طیف  مورد  یک در   فصل   در   .است  اعتراض صرف

یعدم  خانه،در ماندن   اما  است،   دشوار   این امر   سنجش  باشند، خواندیم. اگرچه  مؤثر   بسیار   توانندمی  که   خطریکم  هایروش  سایر   و   همکار

ی  خشونت  به  یا  که  هاییجنبش  بیشتر  ی را می  آورند یا اجازۀمی  رو ی  دهند،چنین کار   نظر   در ابتدائًا  را  دیگر   آمیز غیرخشونت   اقدامات از   بسیار

 :کرده است بیان 2001سال در  1والزر  مایکل ق برجستهمحّق  که همانطور  .اندنکرده امتحان یا نگرفته

یاد هم  که)   کرد  امتحان  را   چیز   همه  باید  واقعا    آن  به  رسیدن  برای  .نیست  آسان  چندان  حلراه  آخرین  به  رسیدن  یک   فقط   نه  و   -(  هستند  ز

ی  ن بهدر آ  نتواند  کند،  سازماندهی  را   تظاهراتی  سیاسی  یجنبش  یا   حزب  که، به این شکلبار  ی  پیروز   که  کند  ادعا   و بالفاصله  یابد   دست  فور

 آنها   های  گزینه  زمانی  چه  که  نیست  مشخص  وجه  هیچ  .. به.است  موجه  کشتار امریو کشت   سمت  به  حرکت  با این شرایط  خب حاال دیگر 

 [ 71؟]ی را امتحان کردندهایند دقیقا  چه چیزاهگویند[ همه چیز را امتحان کردکه وقتی]می ال اینجاست[ؤ... ]سشود می تمام

ی  خشونت  به  معطلیو بی   خودکار   طور   به  شودمی   روبرو   وحشیانه  سرکوب  با  که  جنبشی  هر   که  تجاساین  نکتۀ  تعدادی  به  پیشتر   .آوردنمی   رو

کی(1944)هندوراس  در   -کردم  اشاره  انقالبی  مبارزات  از   توگو   و   ،(2013  و   2005)  ،تایلند(2003)  ،گرجستان(1989)،مغولستان(1989)،چکسلوا

  نیز که به  دیگر   کمپین  هزاران  .دادند  پاسخ  دولتی  هایسرکوب   خشونت بهبدون  انضباطو نظم  از   باالیی  درجۀ  با  هاجنبش  نهاکه در آ  –(2012)

داده است،   نشان  سیاسی  علوم  دانشمند  ،2پرلمن  وندی   که   همانطور   .اندکرده  را   کار   همین  هستند  انقالبیغیر   طلبانۀاصالح  اهداف   دنبال

ی   آینده  برای   روشن  جمعی  انداز چشم  و   خشونتبدون  استراتژی  پیرامون  گسترده  توافق  قوی،  سازمانی  انسجام  دارای  که   زمانی  هاجنبش  از   بسیار

 قوی   سازمانی  ساختار   یک  بدون   [72ایستادگی کنند.]  سرکوب  برابر   در   و   کرده  حفظ  خشونت خود را انضباط بدونو نظم  توانستنه اند   ند،اهبود

 با مشکل روبرو خواهد شد. سرکوب با مواجهه در  آمیز غیرخشونت اقدامات به پایبندی جهتدر   درگیر  افراد کردنمتقاعد برای جنبش رهبری

کنند و این  پیدا می بدون خشونت انضباط دادندست  از  بهتمایل  نیز ها جنبش د،نکنمی امتیاز  دادن به شروع هادولت که زمانی دوم اینکه

 تقسیم  رادیکال  و   رو میانه  دستۀ  به دو   را  هاجنبش  امتیازات غالباً   که اعطای  است  آن این  [ دلیل73از انتظار و عجیب است.]  واقعیتی دور 

ی  فقط  که  کسانی  و   گذرندمی  کامل  تموفقّی   و از خیر   هستند   امتیازات  برخی  پذیرش  به  مایل  که  کسانی  ؛کندمی پذیرند و نه  کامل را می  پیروز

ی بیا  خشونت  به  تا  شوندمی   وسوسه  اغلب  رادیکال  هایگروه  شودمی  پدیدار   اختالفاتی  چنین  که  هنگامی.  کمتر  ان  از این طریق امک  تا  ورندرو

 
1 . Michael Walzer 
2 . Wendy Pearlman 
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کره  گونههر   پیشی   کسب حمایت  و   نیرو   جذب  در   آنها  از   و   کنند   متمایز   روهامیانه  از   را   خود   ،از بین ببرند   را   مخالفانشان  و   روهامیانه  بین  مذا

 [74].بگیرند

 مستقیم  درگیری  امکان  که   باشند،   ین متّک تحّص   یا  تظاهرات  مانند  خیابانی  متمرکز   اقدامات  بر   منحصراً   هاجنبش  که  زمانی  آخر اینکه  در 

  اشکال  سایر   و   گیرد. اعتصاباتدر معرض تهدید قرار می  پیشاز بیش   خشونتانضباط بدونو نظم  دهد،افزایش می  را  پلیس  و   معترضان  بین

یعدم  احتماال   امنیتی  نیروهای  که  دلیل  این  به  حدی  تا  .شودمی   معترضان  خشونت  به  منجر   نتحّص   یا  اعتراضات  از   کمتر   تا حدودی  همکار

 [75].است دشوارتر   آنها در   کنندگانتحریک نفوذ که دلیل این به حدودی نیز  تا دهند و قرار نمی حمله آنها را مورد اً مستقیم

، هارسانه  هتوّج   مانند  مدتکوتاه  فرآیندی  اهداف   برخی  به  تواندمی  دراای مو در پاره  ایحاشیه  خشونت  مجموعدر   م؟آموختی  تا به اینجا چه

ک    بروز خشم و هیجانات شدید   بدنبال  روانی  تخلیۀ  یا  ؛جنبش  مبارز   و   رادیکال  هستۀ   میان  هاپیوند]تقویت[    خود؛  از   دفاع]مفهوم[  فهم و ادرا

ن جنبش] مراتبیسلسله  هاینظام  از   را   ای افراددست یابد. خشونت حاشیه  دهدمی  اجازه  کنندگانشرکت  به  و   کندمی  رها   [کنترل و نظارت درو

کنترل    از   تا یمسئله  قدرت  روابط  تواندمی  که  معضلی  ؛ کنند  اجتناب  جنبش  در   اندازهبیش از معضل نظارت و  خود در پی   جنبش  که  را   دار

  خشونت   که  ابند یدرمی  اغلب  نیستند،   پایبند  خشونتبدون  انضباطو نظم  به  که  هاییجنبشبا وجود اینها    .کند  تقویت  است  هامبارزه با آن

  اهداف  از  حمایت به خارج از جنبش افراد تشویق ع،متنوّ  و  پیش بزرگاز بیش جنبشی نظیر ایجاد آنها بلندمدت استراتژیک اهداف ایحاشیه

 است  ممکن ایحاشیه خشونت با آمیز غیرخشونت هایکند. کمپینحمایتی را تضعیف می مختلف هایستون میان از  مخالفان جلب و  آن

 .بازندمی مدتاصلی را در بلند جنگ غالباً  اما شوند، پیروز   نبرد یک یا دو  در  اهگگه

 کنند؟  محدود یا آنرا  جلوگیری کرده ایحاشیه  خشونت از  توانندمی  چگونه  خشونتبدون هایکمپین  حاال  خوب
 میزانی  پرهیز بهخشونت   هایتوده  تعداد  که  است  این  طلبت خشون  عدۀ معدودی  سیاسی  تأثیرات  رساندنحداقل   به  برای  راه  ترینمطمئن

کثریت که  دهد  نشان و  کرده حفظ را   خود پویایی  تا دهدمی اجازه  جنبش یک  به فاقاین اتّ   .دبگیر پیشی توجه از آنهاقابل    افراد   فاقاتّ  به قریب ا

   غیرنظامیان  درگیر در جنبش
ّ
  به   را  آن  حامیان  و   داده   کاهشجنبش را    محبوبیت  رفتهرفته  ایحاشیه  خشونت  صورتی که در   .هستند  حغیرمسل

 .چالشی اساسی در مقابل جنبش ایجاد کند تواندمی ،کند ترغیب خانهدر ماندن

ی کتیک  مدنی  مقاومت   هایجنبش  از   بسیار سوی   صحنه  دزدیدن  احتمال  که  کنندمی  ریزیبرنامه  ایگونه  به  را  خود  هایتا  از 

آشوب  کنندگانتحریک مثالدهند.    کاهش  را  طلبانیا  استیصال  یا  اندوه  و   غمهای  برهه  در   برای  و  گر   مثال   -عمیق  ترس   اخیراً   دولت  ا

کتیک آ  را  بزرگ  مقیاس  در   عمومی  اعتراضات  جنبش  رهبران  -باشد  کرده  تشدید  را  خود  یستیترور   یا  وحشیانه  هایتا به جای  و  کرده  ن لغو 

کتیک نظیر تا ی، روزه  هایی  قرار می  خاموش  هایراهپیمایی  یا   جلسات  ریزیبرنامه  دار کار خود  راهپیماییدهندرا در دستور   خاموش   های. 

کنند    را   در جنبش  انضباطو نظم  حال  عین  در   و   به نمایش بگذارند  را  ایتوده  مشارکت  توانندمی   به  رامردمی    اندوه  و   خشم  همزمان  و تشویق 

 خاموش   هایراهپیمایی  .دهدمی   کاهش  را  سهوی  یا  بداهه  خشونت  احتمال  امر   . اینکنند  هدایت  و سنگین  انهرموقّ   عمومی  نمایش  یک  سمت

یافته1پینکنی   سیاست، جاناتان  نیست. دانشمند  کسی  چه  و   است  پایبند  جنبش  برنامه و استراتژی  به  سیکچه  که  دنکنمی  مشخصکامًال    در

یعدم  اشکال  سایر   و   اعتصاب  مانند  هاییروش  که  است خشونت بدون  انضباطو نظم  تاند  نافرادی درگیر جنبش کمک کبه    دنتوانمی  همکار

 تواند احتمالمی   نتحّص   و   تظاهرات  به  بیشتر   کایاتّ   در مقابل،  .حفظ کنند ،دارد  وجود  دولت  تشدید خشونت از سوی  احتمال  که  مواقعی  در   را

 
1 . Jonathan Pinckney 
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،سرکوب  شانش نتیجهو در  –بیشتر کند را پلیس با مستقیم درگیری [خشونت شدیدتر   اشکال  یا ناخواسته ضربات بیشتر   را ]از سوی افراد درگیر

 [76].دهد افزایش

یارویی  در مواردی تا نشان   اندکرده  خود  کنندگانشرکت  و   االنفّع   آموزش  صرف   را  هاهفته  یا  روزها  هاجنبش  ،استبوده  ناپذیر اجتناب  رو

کرده بودند  حتی  هاجنبش   از   برخی  .داد  کاهش  هادرگیریدر  را  ها  تنش   ،خشونتاقدام به    بدون  توانچگونه می   دهند   که   فردی  هر   که  شرط 

 اعتماد   ءاعضا  بین   ترتیببدین   د؛کن  طی  را  خشونتبدون  مستقیماقدام  هایآموزش  باید  ابتدا  مشارکت داشته باشد  در اعتراضات  خواهدمی

پیدا  بودند    آمیز مخاطره  اقدامات  انجام  شرف  در   که  افرادی   و   شدمی  ایجاد  کامًال   را  طراتاخم  که  یافتندمی  اطمینان  و   کردندمیآمادگی 

را  توانندمی  و   شناسندمی   هماهنگی  کمیتۀ مدنی  با  مرتبط  پوستسیاه  االنفّع   مدنی آمریکا،   حقوق   جنبش  جریان  در   .کنند  بینیپیش  آنها 

یر   در   در خفا و   پیش از شروع مبارزات، 1دانشجویی   جهت   در   اقدامات آزمایشی   سایر   به انجام تمرین و   و مناطق دیگر   نشویل  در   کلیسا   زمینز

یدئویی  هایپرداختند. فیلم دولتی می   حمالت  با  مواجهه  در   خشوتبدون   انضباطو نظم  حفظ  در   االناین فّع   که  دهندمی  نشان  ن زماناز آ  و

یصحنه هایموقعیت   علیه  تحقیرآمیز  الفاظ  از  سفیدپوست  یمردان ها[]در برخی موقعیت کردند، برای مثالمی تمرین گرایانهواقع اما شدهساز

ی  پیشخوان  در   نشسته  پوستسیاه  زنان  را   خود خشم  و   ترس  تا  کردندمی  تمرین  پوست در این میانالین سیاهفّع   .کردندمی  استفاده  هاناهارخور

یت خودمأ  موفقیت  با  منظور که بتوانندبدین  بلکه  برسند،  نظر   به  «محترم»  اینکه  برای  هن  کنند؛  مدیریت   پیشخوان   پشت  کهادامه دهند؛ این  را  مور

ی پس از   و   دهند  ادامه  جلسات تودیع وثیقه  و   هازندان  در   خشونت خودبدون  هاین به فعالیت پس از آ  و   شوند  دستگیر   تا  بنشینند  هانهارخور

ی شدن دوباره برای نشستن به پشت پیشخوانآزاد  .بازگردند هاناهارخور

یع  و   انتشار    کنندگان مشارکت  این باشد که   از   اطمینان   برای   مفید  راهی  تواندمی  اقدام   یک  انجام  از   پیش  وط قرمز خط  یا  هادستورالعمل  توز

جهتمردم    به  کمک  باها  جنبش دانند.  می   خشونتبدون  انضباطو نظم  حفظ  به  متعهد  را  خود  همچنان  و   شناسندمی  را  خطرات  این  در 

گاهی دارند،  خشونتبدون  مقاومت  مختلف  اشکال  از   که  احساس   را در   خود  توانندهستند، می  دمتعّه   آنها  به  و   خود دارند  کنترل  در   را   آنها  آ

کسینههای و خشونت  برابر    روندهای خالف انتظار یرغم  عل  خشونتبدون  انضباطو نظم  در حفظ  را   توانایی خود  و   کنند  اکنشی و نسنجیده وا

 .افزایش دهند

یخچه   دستهایی از اینالعملاصول و دستور   آمادگی حفظ   تا  نداهکرد  کمک  بزرگ  هایجنبش   به  موفقیتبا  زیرا  دارند،  افتخارآمیز   ایتار

یتانیا  استعمارگری   داشته باشند. در دورۀ  سخت  بسیار   شرایط  در   را   خشونتبدون  انضباطو نظم ی هاپشتون  میان   در   جنبشی  آسیا،  جنوب  در   بر

کستان کمیت  برابر   در   تا  آمد  وجود  به  پا یتانیا  یاستعمار   حا کستان  در   بر کستانی  هزار صد  ،2خان  بادشاه  جنبش،  رهبر   .دکنن  مقاومت  کنونی  پا  پا

ی هعدم  وار گاندی  هایتنها از طریق تکنیک  که  خوردند   سوگندبه خداوند    جنبش  به کار گرفت. اعضای  «خشونت  بدون  ارتش» یک  در   را   مکار

یتانیا بپردازند.  استعمار   بابه مبارزه سازنده  اقدامات ها و برنامه و  ایتوده  بر

 هاییدستورالعمل  و   قوانین  حده،مّت   ایاالت  مدنی  حقوق  جنبش  در   درگیر   اصلی  هایگروه  از   ،یکی3برابری نژادی   کنگرۀ  رهبران 1965سال  در  

یع  و   تدوین  کنگره  هایفعالیت   و   اقدامات  در   کنندگانشرکت  برای  را آمیز از سوی خشونت   حملۀ  صورت  در :  قوانین این بود  جملۀ  از   .نمودند  توز

 .بپردازندمقابله به مثل به  عمل یا کالم در   نباید کنگرۀ اعضای حریف،

 
1 . Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) 
2 . Badshah Khan 
3 . Congress of Racial Equality (CORE) 
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ی  کهاند  پذیرفته  را  مشابهی  داتتعّه   نیز   هاجنبش  سایر  ک  به  درگیر   جمعیت  تمامی  میان  در   گسترده  نحوی  به  آنها  از   بسیار  گذاشته  اشترا

گ  بهار   جریان  در   ثالبرای م  .است  شده ی  اینکه  از   پس  و 1968  پرا کی  شورو  دموکراسیذار آن به  مانع گ  آورد و خود در   نظامی  اشغالبه    را  چکسلوا

یعدم  تشویق  برای1« فرمان  ده»نام  با  را  هادستورالعمل  از   ایمجموعه  مخالفانشد، ی  سربازان  با  همکار  ز رو شش  [ تنها77].کردند  منتشر   شورو

ی تهاجم از  پس گ  روزنامه ،1968 اوت 26 در  شورو  کرد: منتشر  را هادستورالعمل این 2عصر پرا

ی سرباز  یک وقتی  : شما  آید، می شما به سوی شورو

 دانید چیزی نمی 

 دهید اهمیتی نمی 

 گویید ی چیزی نم

ید چیزی   ندار

 بلد نیستید 

 دهید چیزی نمی 

ی نمی  توانید انجام دهید کار

 فروشید چیزی نمی 

 دهیدچیزی نشان نمی

ی نمیهیچ  کنید کار

در 3لبخند  انقالب  جریان  در   اخیراً    الجزایری،   نویسندۀ  ،5لبتر   الزهری  .کرد  سرنگون  را4بوتفلیقه   عبدالعزیز   ،الجزایر   دیکتاتور 2019سال  که 

 .کرد منتشر  «انهنمتمّد  و  انهطلبصلح راهپیمایی» برای را دستورالعمل را هجده

 .رفت  خواهم راه صداو سر  بی و  آرام

ی  .داشت خواهم باوقار  و  نانهمتمّد  رفتار

 .،[آور اشک گاز  اثرات با مقابله برای].آورد با خود خواهم سرکه و  آب

ی هیچ به  .العمل نشان نخواهم دادعکس  تحریک و جوساز

ی  را  طلبانو آشوب کنندگانتحریک  .دهمتحویل می  پلیس به را آنها و  کرد خواهم منزو

 .کنمنمی  پرتاب هم سنگ یک یحّت 

 .شکنمنمی  هم را پنجره یک حتی

 .کنمنمی  اشیفّح 

 .کنمتعّدی نمی اموالشان و  انگشت هم به مردمسر به قدر یک 

 .زد خواهم لبخند هاژاندارم و  پلیس به
 

1 . Ten Commandments م-مده استآکوه سینا وحی شد و در کتاب مقدس به ده فرمانی دارد که از سوی یهوه بر موسی در محلی به نام  در اینجا اشاره.  
2 . Vecerni Prah 
3 . Smile Revolution 
4 . Abdelaziz Bouteflika 
5 . Lazhari Labter 
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 .کنممی تقدیم رز  گل یک زنیبه هر 

 .کنممی تقسیم تشنگان با را آبی که همراهم هست را

 .بود خواهم کودکان  و  زنان ،سالخوردگان مراقب

 .خواهم داشتبر  گام م و با ارادهمصّم 

 .دست از مبارزه نخواهم کشید، علیرغم محاالت

 [.کردند قیام فرانسه استعمار  علیه 1954 نوامبر  در  که الجزایری طلباستقالل  بود]شورشیان خواهم1نوامبریستها برای ای شایسته وارث من

 .خواهم کرد تمیز  را میادین و  هاخیابان راهپیمایی از  بعد

 انتظار در   راه  انتهایدر   آزادی  دانممی  نها یک الگو باشم، چرا کهم برای آکوشی م  و   داد  خواهم  یدرس بزرگ  کنندمی   تماشا  مرا  که  جهانیانی  برای

 .بود خواهد پذیرا خود باز  آغوش با مرا و  است من

 به   .اندیافته  مفید  را  درگیر   هایگروه  با  گفتگو   باب  کردنباز   رهبران  از   برخی ،  داشته است  وجود  خشونت  جنبش  یک  حاشیۀ  در   در مواردی

 یک  از   پیش  که  یهایکوشیده است با گروه  ی،پژوهشگر سیاس  و   صلح  الفّع   اورگان،  از ایالت  پورتلندی  سرباز کهنه2هستینگز   تام  مثال،  عنوان

کتیک  شدهریزیبرنامه  آمیز صلح  اقدام ی  آمیز خشونت  هایبه اّتخاد و اجرای تا کرده  آوردندمیرو کن  آنها  و از   ارتباط برقرار    از   که  ددرخواست 

ی  «پسندناخانواده  اقدامات» ی  قوانین  به  و   کرده  دور ی  هاآن  از   و   بگذارند  احترام  عمومی  خشونتبدون  رفتار با استقبال    صورت  این  در   کنند،  پیرو

گروه  برخی اوقات  که در   دهدمی  گزارش  او   .بسیار نیز روبرو خواهند شد  انضباطو نظم  یا  که  اندپذیرفته  و داده    گوش   او   هایاستدالل  به  هااین 

  [79].های خود را متوّقف کنندو یا فعالیت کنند حفظ اقداماتشانجریان  در  را خشونتبدون

 یک  تسلیم یا دهندمی امتیازاتی نهاها به آجنبش مخالفان که زمانی دهندمی نشان  همچنین اخیر  تحقیقات کردم ذکر  باال  در  که همانطور 

 باعث   تواندمی  هاییموقعیت   چنین  .شوندمی  تر پذیرآسیب  ایحاشیه  هایخشونت  گسترش  برابر   در   هاجنبش  شوند،می  آنها  خواستۀ   چند  یا

ی خود برای اینو آماده  بینیپیش  با  توانندمی   هاجنبش   .شود  جنبش  درون  در   هارادیکال  و   روهامیانه  بین  شکاف  تشدید  یا  ایجاد  وضعیت   ساز

ی جنبش اصول  خلق و گسترش و  کید مدتکوتاه استراتژیک   دستاوردهای پیرامون  وحدت بر  که محور   شده  آماده وضعیت این برای  دارند، تأ

 [80].کنند   جلوگیری آن از  بالقوه طور به و 

 از   ،اتفاق  اینآمادگی جهت    به منظور   هاجنبش   از   برخی   .شوندوارد می  مردمی  تظاهرات  به   خشونت  ارتکاب  قصد  به   برخی از افراد  قطعاً 

گرفتن بر  نظارت مسئول را آنها و  کرده نمعّی  را ایدیدهآموزش  صلح حافظ  نیروهای پیش  نیروهای و  پلیس توسط  چه -شرایط بالقوۀ و تشنج باال

 هادرگیری  مدیریت  و   فصلو حل   زمینۀ  در   اغلب  صلح  حافظان  این  .دنماینمی  -کنندهتحریک  عمداً   کنندگانشرکت  از سوی  چه  و   امنیتی

کرده  را  وضعیت  فوراً   توانندمی  و   انددیده  آموزش که  . ها بکاهندتنش  شّدت  و از   آرام   آنها  د،و ش  مواجه  شکست  با نیز    آنها  اقدام  این  در صورتی 

گیری»نام  به  روشی  از   یا  کرده  کمک  خطر امن و بی   هایمکان  به  ر یگرد  افراد  انتقال  به  توانندمی  در   که  ستتکنیکی  این  .کنند  استفاده3«میان 

یادی تعداد آن  انسانی بین آنها یمانع و  دارند نگه دور  هم از  را آنها تا گیرندمی قرار   اهدافشان در میان جمعیت و  کنندگانتحریک بین افراد از  ز

  سال   در   صربستان  در   .کنندمی  دور   صحنه  از   را   آنها   سرعت  به   و   کرده   محاصره  را  کنندگانتحریک  کوچکتر   یگروه  نیز   اوقات  گاهی  .کنند  ایجاد

یچ  اسلوبودان   تالش  به  اعتراض  در   صرب  هزار   صدها  که  زمانی  2000   دهندگان دست به تظاهرات زدند، سازمان  انتخابات  سرقت  برای  میلوشوو

 
1 . Novemberists 
2 . Tom Hastings 
3 . interpositioning 
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کسی  رانندگان  به  دانشجویی استقرار   در   تا  دادندمی  پول  تا محل  مردمی  تظاهرات  نزدیکی  نیز   بانانصلح  .شوند  مستقر   وسیع   جنبش 

کسی   سوار   که   خواستندمی  آنها  از   و   آورده   بیرون  جمعیت  میان  از   را   کنندگان تحریک یدادها مکان    در محلی دور از   را  آنها  رانندگان  و   شده   تا   رو

 .کردندمی پیاده

در   عمومی  هایبیانیه  یا  اخبار   انتشار   از طریق  توانند می  هماما باز   .نیستند  این  مانند  هاییروش  از   استفاده  به  قادر   هاجنبش  قاتاو  گاهی

 خود،  اصلی  مطالبات  بر   مجدد روایت جنبش  تنها با تمرکز   یا  خشونت،  کنندگانکردن جنبش از مرتکبین و تحریکخشونت، دور   محکومیت

  صراحت به  جنبش  که  خواهد داشت  را  کارایی  بهترین   زمانی  این امر   البته  و   برسانند  حداقل  به   را  آمیز خشونت   های جناح  این  سیاسی  اثرات

 .است آمیز  غیرخشونت جنبشی که کند روشن

کنند  محکوم   ،زننددست به خشونت می   که  را  کسانی  وانندتنمی   جنبش  رهبران  اوقات  گاهی  تمام اینها  با یا تقبیح   در   برای مثال  .کرده 

 یا  شورش با که  بودند کسانی  کردنمحکوم  برای سیاسی بهای مجبور به پرداخت کردند می مبارزه نژادی عدالت برای که فعاالنی حدهمّت  ایاالت

نژ   در راستای  تر جویانهستیزه  ابزارهای  به   دست  پلیس  خشونت  به  اعتراض  برای  که  را  افرادی  کینگ  لوتر   کردند. مارتینمی  مبارزه  ادیبرابری 

گرچه  .کردنمی   محکوم  زدندمی  شورش   در   شکاف  افشای که  دانستمی  این را هم  اما   نیستند،  مفید  استراتژیک  نظر   از   هاشورش که  دانستمی  ا

  ممکن   کار   این  انجام  این،بر   عالوه  .بود  خواهد  ]از خشونت معترضان[  مضرتر   استراتژیک  جنبۀ  از   جنبش  کلی  اهداف  برای  مدنی  حقوق  جنبش

  قادر بود بعدها   دولت  که  بر مال کند  جنبش  ائتالف   در   را   هاییضعف  ممکن بود  . و دهد  کاهش  شاصلی  حامیان  میان  در   را   او   سیاسی   قدرت  بود

یبهره  آن  از    معدود ای هعّد   اقدامات  دلیل  به  خشونتبدون  یجنبش  اینکه   -شدن با ادعاهای جعلی و دروغینمنحرف  جهتبه هر   .کنند  بردار

کسیژن رساندمی کمک دولت به که تبلیغاتی به -کندمی دفاع خشونت از   .ددم می ا

ی  رهبران  که چرا  ست  دلیلی  از   بخشی  این ن  هایجنبش  از   بسیار  یمشترک   هدف  طلبی کهخشونت   هایگروه  مورد  در   اغلب  خشونتبدو

  حامیانشان  که  دانندمی   را هماین  اما  .زد  خواهد  آسیبآنها    به  سیاسی  جنبۀاز    خشونت  احتماال   که  دانندمی   رهبران   بله.  .کنندمی  سکوت  دارند

یزمانی   در این   و   -کنند  صحبت  تر مقاومت درگیر هستندگسترده  جنبش  در   تمامی کسانی که  نمایندگی از   به  که  کنندمیباز    حساب  آنها  رو

گر   حالت  ]و به جنبش[خود  به  خائن  را   مردم رهبران   و   داده افزایش    را   جنبش  از   انتقادات  کنند،  محکوم  زننددست به خشونت می که افرادی را  ا

 . رساندمی  آسیب جنبش و  رهبران اخالقی جایگاه به این امر  .کنندمی  یتلّق 

کتیکی  انضباط از   مهمتر   توان گفت کهبنابراین می  های خواسته  بر   تمرکز   و   تشفافّی   حفظ  برای  جنبش  یک  توانایی  :ستروایی  انضباط  ،تا

یت  ،شاصلی  اینکه   جای  به  .اهداف  این  سوی  به  شپیشرفت  و   شروزافزون  حمایتی  هایپایه  فردا،  اندازش از   چشم  ،  شادعاهای  مشروعیت  و   فور

ید  مقاومت  مختلف  هایروش  بودناخالقی   مورد  در   بحث  به  کنید، یا  پرت  نفر   چند  اقدامات  کردن محکوم  یا  دفاع  با  را  تانحواس   بکوشید  ،بپرداز

ی برای کنترل کنید که این امر  جنبش را توشط جنبش روایت یست بسیار  آن موفقیت و  تأثیرگذار  [81].ضرور

 ؟ بمانند  مّتحد، همچنان دارد  وجود واقعی   نظرهای اختالف  خشونت پذیرش  مورد  در  وقتی توانندمی  چگونه هاجنبش 
ی  .مانندنمی   اوقات  گاهی  به   دمتعّه   که  آنهایی  و   ماندهپایبند    خشونتبدون  انضباطو نظم  به  که  ایعّده  بین  تلخیبه  هاجنبش  از   بسیار

شود الگویی نمی  ااّم   ،شوندمیها  شکاف  این  مانعهم    هاجنبش   از   برخی  .شوندمی  تقسیم  هستند،  الزم  وسیلۀ  هر   با  خود  اهداف  کردن  دنبال

و  ی 
ّ
برای    کل آنهاعمومی  هر گرفتنظر  در   همۀ  یکرد  :   هایمکانیسم  از   جنبش  رهبران  اوقات  گاهی  .دارد  بستگی  خود  خاص  شرایط  به   رو

یسار شرم  پس اوقات    گاهی  گاندی  مثال  برند. برایبهره می  دکن می  استفاده  از خشونت  نبشج  نام  به  که  فرد یا گروهی  مجازات  برای  داخلی  ساز

ی عدم کارزارهای هاشورش  قوع از   علیه ر مؤثّ  مبارزه آمادۀ کامًال  بخواهند اینکه از  ها پیشهندی که کردمی عااّد  و  کردمی لغو  را سراسری همکار

یتانیا   امپریالیسم   کردنشرمسار   نیز به منظور   کالیفرنیا   کشاورزان  جنبش  رهبران  دیگر   و   چاوز   سزار   .دن دار  جمعی  ارۀ کّف   و   تفّکر   به   نیاز   شوند  بر
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را  که  افرادی خشونت   جنبش  در   دیگران  به  میتحریک  ی    این   جنبش،  درون  چاوز   باالی  اخالقی  اقتدار   دلیل  به  .گرفتندمی  روزه   کردند،ورز

ی اقدامات  [.ال خشونت بردارند م]و دست از اعسر به راه شوند که  کردمی متقاعد را  او  مبارزجوتر  رفقای و

  ،باشند شده  حدمتّ   کاریزماتیک  و   توانا  رهبران  از   گروهی  یا   رهبر   سر      پشت    که در   هستندثر  مؤ  هاییجنبش   برای  ها تنهاتکنیک  این  حالاینبا

ی  مورد  در   امروزه  که ،   شتم،و ضرب  و   معترضان   علیه  یدولت  خشونت  افزایش  با و    نیست   صادق  ها  جنبش  از   بسیار  قتل  یحّت   و   شکنجه  کشتار

  ]سرکوب وحشیانه[دهندهتکان  شرایط  در   .شده است  از پیش  دشوارتر   خشونتبدون  انضباطو نظم   به حفظ  مردم  داشتننگه  راضی  عام آنها،

یآماده و  آموزش با هاجنبش از  برخی .شود تبدیل ناامیدی و  سرخوردگی به ، ماندهباقی   آرمانی امید   هر  که است  درکقابل    کنندگان شرکت ساز

این   و   شناسندیم  را  خطرات  درگیر   افراد  که  اطمینان حاصل کنند  کوشندآنها می   .برندمی   بیناز   را  گرایش  این  دشوار   و   طوالنی  مبارزۀ  یک  برای

ن  مبارزۀ  که  کنندمی  درکرا      مبارزۀ  مانند  خشونتبدو
ّ
ی  شامل  اغلب  حانه،مسل کار ی  و   هافدا یابی ا  و   کوچک  هایپیروز   راه این  در   که  ستدیر

یبی  هایفرصت  کوشند ها میاین جنبش   .خواهد آمد  دست  به  دشوار   فراهم   هاشکست  از   ناشی  اندوهو غم  در   افراد   شدن سهیم  برای  را  شمار

  که   شیلیایی  زنان  مبارزه اشاره کرد، مانند  جدید  هایتکنیک  خلق  و   هنری خاص  آثار   شفابخش،  هایگردهمایی  توان به که از جمله می  کنند

 .رقصیدندتنهایی میبه ،پینوشه اعدام و  شکنجه هایاتاق در  عزیزانشان دادندستاز  به نشان

را  بیدار تازه  افراد  از   انبوهی  توانندمی   چگونه  مدنی  مقاومت  هایجنبش  دهندگانسازمان  حال ی  پرانرژ  جنبشی  در   االنهفّع   مایلند  که  و 

 مستلزم  واقعی  تغییر   که   معتقدند  آنها  از   نفر   هزاران  وقتی  -  کنند   ، بسیجشود  واقعی  سیاسی  و   اجتماعی  تغییرات  به   منجر     که  کنند  مشارکت

 است؟  خشونت

گلر   مایکل  که  همانطور :  داشت  نظر   در   باید  که  ستا  اینکته  اینجا  در   به   تنها  نباید  هاجنبش  کند،می  اشاره  فعال اجتماعی- قمحّق   1، نا

کله  بله،  .بگذارند  کنار   را  عدالت  برای  خود  مبارزات  بزرگ،  هایگروه  میان  در   یحّت   ای،حاشیه  هایخشونت وجود    دلیل  هایگروه  با  زدن سرو 

دور   از   را  افراد  برخی  -باشد  دشوار   تواندمی  طلبخشونت  وجود  اما  .بگذارد  فشار   تحت  را  هاائتالف  اوقات  گاهی  و   کند  جنبش  این  گر   با    ا

 طلبت نوخش  پلیس  برابر   در   زمانیکه  مانند  درست  ،خواهد بود  تسلیم  این دیگر به معنای  ،دست از مبارزه بکشند   مردم  قدرت  هایجنبش 

[  آنها  .شوندمی  تسلیم  دیگری  چالش  هر   ، مانندکنندایجاد می  و موانعی که  طلبتنوخش  معدودی  عدۀ  بر   غلبه  و   مدیریت  جای  به  ]با این کار

 [82] .کنندهموار می ی آیندههاها و شکستنشینیتنها راه را برای عقب موفقیت، مسیر  در 

  و  شده تبدیل  مدنی کارزارهای به توانندشوند می می   شروع خشونت  با  که هاییجنبش  آیا
ّ
 شوند؟ قموف

   هایقیام  از   درصد  4  حدود  2013  تا  1946  سال  از .  بله
ّ
 و   -  شدند  تبدیل  آمیز غیرخشونت  مدنی   مقاومت  هایجنبش   به  نهایتدر   حانهمسل

نیز رسیدند  آنها  از   برخی ی  پیروز   یانشورش  و   سلطنتی  دولت  بین  سالهده  داخلی  جنگ  یک  از   پس  و   نپال  در   2006  سال  در   فاقاتّ   این  .به 

 منجر   که  قیام کرد  هاشورش  بخشیدن بهپایان   و   دولت   سرنگونی  برای  مدنی  مقاومت  ایتوده   جنبش   یک 2005  سال  در   [83].داد  رخ  مائوئیست

ی  سرنگونی  و   جنگ داخلی  پایان  به یقای  در   .شد  2006سال  در   دیکتاتور    مبارزات  دلیل  به  نه  قانونی  آپارتاید  نیز   1994  جنوبی  آفر
ّ
 چندین  حانۀمسل

کنگرۀدهه یقا  ای  آفر  سوی از    انسفیدپوست  مشاغل  بایکوت  شامل  که  خشونتیبدون  اقتصادی  هایآفرینیاختالل  دلیل  به  بلکه  ملی 

  طریق  از   جهان که  سراسر   در   دهندگانسازمان  هایتالش   و   ؛اعتصابات  و   هاتظاهرات  ها،راهپیمایی  سال؛  ده  طی  پوستسیاه  هاینشینشهرک

یم  و   سرمایهخروج    مانند  ابزارهایی  غربی،  پاپوآی  و   شرقی  تیمور   در   .رسید  پایان خود  به  دکردنمی   هماهنگ  المللی رابین  اقتصادی  ، فشارهایتحر

   طلباستقالل  هایجنبش  د نیز بودن  به استعمار در آمده   دیگر   کشورهای  از سوی  که  آرام  اقیانوس  ی در جزایر
ّ
 مقاومت  هایکمپین  از سوی   حمسل

 
1 . Michael Nagler 
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 مقاله  این نگارش زمان تا هنوز  غربی یپاپوآ  استقالل جنبش که حالی در   یافت، استقالل اندونزی از  2000 سال در  تیمور  .رفتندبه حاشیه  مدنی

کمیت  با به مبارزه خود    مدنی   مقاومت  با  آن   جایگزینی  و   اسلحه  گذاشتنزمین  .ببرم  هم نام  را   دیگر   مثال  ها ده  توانممی  .دهدادامه می  اندونزی   حا

ی به ی پیروز   هایگروه  از  بسیار
ّ
 .است شده منجر  حمسل

 است؟ ناپذیر اجتناب ایحاشیه  خشونت آیا
»گفت  کندی  اف  جان  ،جمهور   رئیس  ،1962  سال  در    را   آمیز صلح  انقالب  کهکنند  می  ناپذیر اجتناب  را  آمیز خشونت   انقالب  کسانی: 

 «.دانندمی  غیرممکن

[  هاجنبشخود    که  کرد  اجتناب  خشونت  از   تواننمی  کهکنند  می  استدالل  معموال زمانیاغلب    هااندرکاران جنبشدست   خشونت   ]پیشتر

یادی  تعداد  که   هنگامی  باشند.  پذیرفته  با آغوش باز   را  آن  یحّت   یا   کرده  لتحّم   خود  حاشیۀ   در   را  سرکوب  با  خشمگین  و   ندیدهآموزش  مردم  از   ز

یادی  تجمعّی   که  هنگامی  شوند،می  مواجه  گسترده پای استدالل فوق به –شوندمی  روبرو   امنیتی  نیروهای  و   پلیس  حمالت  یا  تحریکات  با  ز

گستردۀ دولتی[ داشتپاسخ  در   منضبط را  خشونتبدون  اقدام  عتوقّ   توانمی   چگونه.  آیدمیان می  دست  به  اسلحه  که  ؟ مبارزانی]به خشونت 

یۀ  در   مثال  عنوان  به  .کنندمی  توجیه  سرکوب دولتی  سطح  به  توجه  با  را  خود  تصمیم  این  اغلب  گیرندمی   غیرنظامیان  اسد  بشار   رهبری  تحت  سور

   شورشی  هایگروه  مجاورت  در   2011سال  از   که  غیرنظامیانی  نیز   و   مدنی  مقاومت  در   درگیر 
ّ
دولت   سرکوب وحشیانۀبا    ردند،کمی   زندگی  حمسل

   مبارزان  از   خشونتبدون  االنفّع   موارد  برخی  روبرو شدند. در 
ّ
  اسد   امنیتی  نیروهای  به  وفادار   نظامیان  شبه  برابر در   آنها  از   دفاع  برای  که  یمحل

 .کردندمی  ر تشّک  گرفتند،می دست به اسلحه

  مبارزان خشونت: این است اندو دربست پذیرفته ن ندارندآ ربارۀ بحثی د فعاالن این قبیل  آنچه که اما
ّ
 نظر  از  تا  کندمی کمک آنها به یمحل

ی دست پیدا کنند سیاسی به  .پیروز

ی  در   که  است  کرده  استدالل1بریتویت   جان گرچه  موارد  از   بسیار اما   نباشند،  یک جنبش  آلایده  طلب ممکن استخشونت  هایجناح  ا

ی  رو از این  .شوند  ها آن  ظهور   مانع  توانندنمی  هم  هاجنبش  ی  باید  خشونتبدون  هایجنبش  که   کند می  استدالل  و این    با  هماهنگی و همکار

کثر   به  برای  را   خشن   ایحاشیه  هایگروه یم  علیه  سیاسی  فشار   رساندنحدا   در   ای مقاله  در   یمشابه  طور   [ به84].دستور کار خود قرار دهند  در   رژ

 های درگیری  مبارزان   از   کوچکی  هایگروه  ،1999  سال   در   سیاتل  نبرد   در جریان  که  کرد  استداللموّرخ  2آدلر   پل   ،2019  سال  در   پست  واشنگتن

ی و آشوب بودند  کردند،می  استفاده  خشونتبدون  مستقیم  اقدام  از   که  دیگرانی  کنار در    که  خیابانی   نشان   مترّقیهای  گروه  به  مشغول خرابکار

کتیک توانمی که  دادند ی به مشترک اهداف  پیگیری برای و  کرد  دنبال را متفاوتی هایتا  [85].پرداخت هماهنگی و  همکار

 به  مؤثری  واکنشتوانند  نمی  که  خورندبه مشکل برمی   مدنی  کارزارهای مقاومت  در مقابله با  دلیل  این  به  هادارد؟ دولت  حقیقت  این  آیا  اما

ی  از   که  شهروندانی  انبوهی از  یم  با  همکار  شهری   هایاتوبوس   هزینۀ  پرداخت  و   شدنسوار   از  زمانیکه شهروندان:  داشته باشند  کنندمی  امتناع  رژ

ی ی  زمانیکه  ؛کنندمی  متوقف  را  کارها  همۀ  و   روندخود نمی  یهامغازه  یا  هاکارخانه  یا  معادن  به  که  زمانی  ؛کنندمی  خوددار  و   هاقابلمه  در   بر رو

ی دیگری نمی  هیچ  که  کوبند  می  بلند بلند  چنان  خود  هایماهیتابه  هایروزنامه  سازند؛می  زیرزمینی  هایدانشگاه  وقتی   ؛شود  انجام  تواندکار

یع  غیرقانونی  جلوه   ربطبی  و   توخالی  را  روزمره   زندگی  در   دولت  مشروعیت  عایاّد   که  دهندمی  تشکیل  ای راسایه  در   هایدولت  و   کنند؛می   توز

 .ددهنمی

 
1 . John Braithwaite 
2 . Paul Adler 
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کثر   با دستگیری و حمالت به معترضین  توانندمی  هاآن  -دارندرو  پیش  تریآسان  کار   خیابانی  نظمبی  درگیری  یک  با   مقابله  برای  هادولت  ا

آمیزی که به نحو مؤثری غیرخشونت  ایتوده  که این واکنش در مقابل کارزار نها را بخوابانند؛ در صورتیای، غائلۀ آعّده  سیاسی  مجازات  ادامه و در 

 .چندان ثمر بخش نیست  ی شده استسازمانده

تقلیل   کوچک  دمتعّه   هستۀ  به یک  را  جنبش  و   راندتامی  را  گسترده  حامیان  خشونت  .کندمی  اثر ها را بی این روش  همۀ  ایحاشیهخشونت 

  حامیان  میان  از   احتمالی  متمّردین  دلسردی  و   بالقوه  حدانمّت   دفع  به  غالباً  خشونت  .نیستند  دولت کافی  یک  سقوط  برای  که  گروهی  -دهدمی

یم  که  زمانی(  ویژه  به  یا)یحّت -رساندمی   آسیب  جنبش  یک   موفقیت  شانس  به  امر   این  .شودمنتهی می   یدولت  نخبۀ   دستگیری،   حمله،  حال  در   رژ

ی و 
ّ
 .است جنبش سرکوب به طور کل

یخی  مطالعات  .زندمی   بیشتری  آسیب  حّتی  درازمدت  در   خشونت   وجودبا این  یک   سقوط   خطر   ایحاشیه  خشونت  که  دندهمی   نشان  تار

در می   افزایش  را  استبداد  دامان  به  کشور   آمیز غیرخشونت  مدنیمقاومت  حاشیۀ  در   طلبت نوخش  هایگروه  حضور   ،تر شدید  موارد  دهد. 

 [86].شودمی  جنگ و  داخلی هایدرگیری به منجر  نهایتدر 

یم یک  سرکوب و  خشونت در مقابل تواندمی چگونه   جنبش یک حال یم آن بهنگاهی  بعدی فصل در  بیایید دهد؟ العملعکس   رژ .بیانداز



 

 

 جنبش  علیه خشونت و مدنی مقاومت/  فصل چهارم

 ترین لحظات هم وجود دارند.ها حتی در سخت فرصت 

ی ماتای،   2006وانگار

درنده  وحشی  کامًال   دشمنی  تواندمی  مدنی  مقاومت  آیا ی   شکست  را  خو و  بسیار  تنها  و   -ستمنفی  پاسخ  که  معتقدند  مردم  از   دهد؟ 

ی  تواندمی  خشونت است که   غیراخالقی  ابزارهای  دیگر   و   شکنجه  زندان،  جمعی،دسته  کشتار   به  قدرت حاضر است  در   ماندن  برای  که  را جّبار

ی   غیرانسانی  و    که   اندهبود  آمیز موفقیت  مواردی  در   تنها  خشونتبدون  مدنی   مقاومت  هایکمپینکه    کنند می  عا اّد   آنها  .کند  سرنگون  آورد،  رو

 کنش   که  گویندمی  و   کنندمی  اشاره  خوردهشکست  رزاتامب  به   و   .ه استنبود  آنها  علیه  گسترده  خشونت  از   استفاده  به  قادر   یا  مایل  دشمن

 قدرت  علیه  اسلحه  گرفتندست  به  چنانکه گویی  -بوده است  خو رحم و دّرندهبی  بسیار   حریف  زیرا  ،شود  موفق  هتوانستنمی  هرگز   تنوخشبدون

  سال  در  چین دانشجویی اعتراضات مورد در  ست که برای مثالارایجی  عایاّد  د. اینکنمنیت مخالفان را بیشتر تضمین می ا ظالم، آن نظامی

اخیرًا نیز در    و   .شدند  سرکوب  چین  ارتش  توسط  ایوحشیانه  شکلبه  خواهدموکراسی  االنفّع   آن  در   که   شود،بیان می  منآنتیان  میدان  در 1989

یه  در   2011خشونتبدون  هایقیام  مورد  و   کشته  نفر   هزار   صدها  آن  طی  و   شد  مبّدل  ساله  چندین  داخلی  جنگ  یک  به  که  شودمطرح می  سور

  این   به  نهایتدر   هند  گاندی در   طلباستقالل  جنبش  که  است  این  عاهای رایج نیز اّد دیگر    از   .شدند  کشورشان  ترک   به  مجبور   نفر   هامیلیون

یتانیا پادشاهی با هاهندی که به موفقیت رسید دلیل  .هیتلری آلمان نه بودند، روبرو  بر

ی  حالبهتا  شدید  سرکوب  این  و   -داردمی   باز   قیام  از   را  مردم  اکثریت  دولتی  خشونت  از   ترس  که  واقعیت این است  غالباً گرچه     از   بسیار

یخی سوابق -است کرده منکوب را مقاومت در راستای هاتالش   این  در  که همانطور  .است صادق نیز  موضوع این عکس که د ندهمی نشان تار

 .اثر بی  کامًال   نه  و   است  غیرممکن  نههم  اما باز   است،  دشوارتر   شدید  سرکوب  شرایط  در   مدنی  مقاومتگیری  شکل  گرچه  کنیم،می   بررسی فصل

یممی  ینگاه و  کنیممی بررسی اند کار بستهب آمیز غیرخشونت  مقاومت هایکمپین سرکوب  برای مستبدان که را هاییروش ترینرایج ما به  انداز

ی موانع و  این به چگونه مردمی قدرت هایجنبش کهاین کنشدشوار  .اندی رسیدهپیروز  ها بهآن رغمعلی یحّت  و  –اندداده نشان ها وا

 چیست؟  سرکوب
یس  ارتش،)آنها  عوامل  یا  هادولت  که  کنممی  استفاده  زمانی  به  اشاره  برای1« سرکوب»  واژۀ  از   من   نظامی شبهنیروهای    داخلی،  امنیت  هایسرو

ی  از (پلیس  یا ی  برای  خود   قهری  نیرو   استفاده   سرکوب  از   مختلف  هایروش   به   مختلف  هایدولت   .کنندمی  استفاده  رفتار شهروندان  بر   تأثیرگذار

 :هستندکه با توجه به موارد زیر متفاوت  کنندمی

 .گیرندمی قرار  تأثیر تحت  که افرادی  تعداد یا دامنه

 
1 . repression 
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ی  نوع  یا  تشّد  ی  دستگیری،   خواه  بندد؛بکار می  دولت  که اجبار   شکنجه،   کشی،نسل  و   جمعیدسته کشتار   اذیت باشد، یاو آزار  و   ،بدرفتار

 .بشر  حقوق نقض موارد سایر  یا غیرقانونی،  کشتار  خودسرانه، سیاسی حبس

 بازداشت،   مانند  کشنده،غیر   سرکوب  از   برد یااز بین می  اعدام  یا  فراقانونی  هایقتل  کردن،ناپدید  از طریق  را  مردم  دولت  آیا  اینکه  یا  بودنمرگبار 

ی  کردنقمتفرّ   خانه،  تخریب  یا  زمین  فتصرّ   شغل،گرفتن    ارعاب،  اذیت،و آزار  ،اشک  گاز   با  تجمعیّ   اجبار  دستگیری  و   شتم،و ضرب  آور

 .کندمی استفاده جمعیدسته

 خاص  نژادی یا قومی سیاسی، اجتماعی،  گروه یک علیه مدتطوالنی   یا مدتکوتاه هایتالش شامل اجبار   آیا که معنی این  به زمان، تمّد 

 .بوده است

خودسر یا   نیروهای  و   پلیس  مثًال   بین  اساسی  هاییکی از تفاوت  عااّد   این  و   -دارند  را  زور   از   مشروع  استفادۀ  در   انحصار   ادعای   هادولت

ی  که  آنجایی  از   .شودمحسوب می  به اختیار آتش   استفاده   بدون  تواندمی   سرکوبگر   حکومت  یک  پذیرند،می  را  انحصار   این  شهروندان   ز ا  بسیار

و   اجبار   از  دلیل    همین  به   .کند  اعمال  را  سرکوب مورد نظر خود  دهد،   انجام  تمایل  صورت  در   تواندمی  آنچه  ساختن  روشن  با   صرفاً   مستقیم 

یتر   امیلی  ،سیاسی  علوم  دانشمندان گر   یحّت   که  اندکرده  استدالل2کنراد   کورتنی  و 1ر سرکوباال فّع   بخصوص  یزمان  در دولتی    ا به  دست   نه 

 [ 1].باشد سرکوبگر  تشّد  به یدولت همچنان است ممکنباز هم  ،نزند خود شهروندان

 به کار بگیرند؟   رحموحشی و بی   دیکاتورهای  برای مبارزه با  را  خشونتبدون   مدنی   مقاومت  توانند کارزارهای  می  شهروندان  آیا
یافتیم، سیاسی علوم دانشمند ،3اولفلدر  جی و  من که طور همان  واقع در . بله   در  یمردم قیام اصلی دالیل از  یکی دولتی خشونت افزایش در

 مجموعۀ  نه،  دیگر   برخی  در   اما  دندهمی  رخ  کشورها  برخی  در   خشونتبدون  هایقیام   چرا  بدانیم  بودیم  کنجکاو   کهآنجایی  [ از 2].است  اول  درجۀ

یجمع  باشند  تأثیرگذار   کردیممی   تصور   که  هاییشاخص  از   فهرستی  از   استفاده  با  را  ایداده  این موراد میشد:   شامل  هااین شاخص  .کردیم  آور

در   یا  دموکراسی  سطح ،  یک  خودکامگی  ،  حقوق   نقض  سابقۀ  ت،جمعّی   بزرگی  کشور   جوانان،  تجمعیّ   کارگری،  اعتصابات  اخیر   تجربۀ  بشر

، دولت، ثباتیبی قومی، دستگیدو  شکاف یا   موجی شاهد  جهان یا  منطقه آیا  اینکه و  جهانی اقتصاد  ادغام در  داخلی،  هایسابقۀ درگیری فقر

  ذاتاً   که   خشونتبدون  هایقیام  آغاز   بر   پیوستهبه نحوی    که  متغیرهایی  یافتن   شد،  ذکر   2فصل  در   که  همانطور   .بوده است یا خیر   مقاومت  از 

 .است دشوار  بسیار  دنبگذار تأثیر  هستند بینیپیش  غیرقابل

  حقوق   سابقۀ  آمیز غیرخشونت  هایقیام  کنندۀیبینپیش   تأثیرگذارترین عامل  و   ماندگارترینبود این بود:    توجهقابل  که  ایحال نکتهبا این

 شاهد  دارد که  بیشتری  احتمال  داشتند،  بهتری  نسبتاً   سوابق  که  کشورهایی  به  نسبت  ،داشتند  بدتری  سوابق  که  کشورهایی  .بود  کشور   یک  بشری

گرچه ممکن  باشند. این حقیقت  خشونتبدون  گستردۀ  قیام  یک   آشکار   را  اهمّیتبا  اینکته  اما   برسد   نظر   به  انتظار   خالف  ذهن و   از دور  است    ا

 های بخش  از   را  مردم  تواندمی  -های قهریشدنناپدید  و   فراقانونی  هایقتل  شکنجه،  خودسرانه،   هایزندان  از جمله  –بش  حقوق  کند: نقضمی

 .ندارند  اقدام علیه آن  جز   ایچاره  آنها دیگر   که  است  تهدیدآمیز شده  و   نامشروع  آنقدر   دولت  رفتار و عملکرد  که  کند  متقاعد  جامعه  مختلف

 .بزنند قیام دست بهعلیه آنها  تا گذرندمی ترس بلند سّد  از  سرکوبگر  بسیار  کشورهایی در  غالب اوقات مردم

 

 
1 . Emily Ritter 
2 . Courtenay Conrad 
3 . Jay Ulfelder 
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 است؟  رایج  چقدر  خشونتبدون  هایکمپین  علیه سرکوب
  یجّد   شکلی  به  را  موجود  وضعیت  مخالفان  کهزمانی  .کند  مواجه  تهدیدبا    را   دشمن خود  اندازهنظر تا چه  کمپین مورد   که   دارد   این  به  بستگی

 تظاهرات و  اعتراضات عموماً  ها[ دولت3].دهندمی تن هایشان خواسته از  تعدادی  به یا  گرفته نادیده  را  آنها معموال یا  هادولتکنند نمی تهدید

یدادهای  عنوانبه  یا   –کنندمی  تفسیر   کردن خشم و عصبانیت خودخالی  برای  مردمی  یهایتالش  عنوان   به   را  ایتوده  نشانگر یک   که  جزئی  یرو

 .نیستند جدی سیاسی تهدید

 چالش   به  را  ایجامعه  فرهنگی  یا  اقتصادی   سیاسی،  اجتماعی،  هایسیستم  یا  نهادها  ایتوده  آمیز غیرخشونت  کارزارهای  که  زمانی  اما

گسترده به آن  با  معموال   هادولت  بکشند،    ناراضیان  آمیز خشونت  سرکوب  عواق  در   .دهند می  پاسخ  هاسرکوب 
ّ
نی دگرگو  هدفشان  که  حیغیرمسل

 .]4[نامدمی2«قهری دهیپاسخ قانون» را آن سیاسی علوم دانشمند1داو نپورت، کریستین  که است رایج آنقدر  است،  اوضاع شدید و اساسی

یم  .صحبت کنیمآمار و ارقام  کمی با    بیایید بوقوع   ،2019  و   1900هایسال  بین  خشونتی کهبدون  هایانقالب  ابر رب  در موارد   درصد  88  در   هارژ

گسترده و   با(  آمیز خشونت   هایانقالب  موارد علیه  درصد  94  و در )پیوست کنش نشان داده  مرگبار   سرکوب   مقاومت  کارزار   یک  زمانیکه  .اندوا

یم  کند،  سرنگون  را   ی دولت  تا  کوشد می  مدنی  ]یا همان دولتها[ آن  دشمنان  کند،   اعالم  را   ای خاص نطقهم  یا استقالل  براندازد،  را  استبدادی  یرژ

 و   شکنجه  خودسرانه،  هایبازداشت  های قهری،شدنناپدید  :دهندمی  پاسخ  نبه آ  بشر   حقوق  نقض  با  جای جهانبالاستثناء و در همه  تقریباً 

واکنشی   خشونتبدون  هایقیام  برابر   در   -سرکوب  شکل  شدیدترین  شاید- دولت  از سوی  جمعیدسته  کشتار   حالاین  با  .غیرقانونی  کشتارهای 

 .است  نادر  نسبتاً 

کهدر مجموع می گفت     هایانقالبهای  چالش  با  که  هاییدولت  توان 
ّ
 با   کورکورانهوحشیانه و    زور   با  معموال   شوند، می  روبرو   حانهغیرمسل

،  عبارت  به  -باشند  شدید  و   ویرانگر   گسترده،  چقدر   هاواکنش  اینکه این  اما  .پردازندبه مقابله می  هاآن با   –  سرکوب  تشّد   و   دامنه  درجه،  دیگر

 .است مقاومت جنبشخود  هایویژگی اساسبر  ایاندازه تا عتنوّ  این است. و  یکدیگر متفاوت

   گذارد؟می تأثیر  آمیز غیرخشونت  هایکمپین  بر  چگونه سرکوب

ی   مورد  در   که  همانطور   بینیپیش  غیرقابل  اساساً   سرکوب  اثرات   است،  دقاص  مدنی نیز   های مقاومتو پویایی  هادینامیسم  از   دیگر   بسیار

 تواندمی   -ستا  گزینشی  و   پیچیده  بسیار   سرکوب  معنای  به  که  -«هوشمندانه»سرکوب  یا  شدید  سرکوب  که  نظرندهم   عموماً   قانمحّق   .هستند

یدادها  هاسرکوب  که  پذیرنداین را هم می   محققان  حالاین  با  .کند  دشوار   ایتوده  هایجنبش  برای  را  کار    از سوی دولت   ای کهوحشیانه  یو رو

 کردن امت مثله  و 3قانونیفرا. اعدام  بر تنور آن بدمند  سرکوبگر   خشونت علیه نظامیبدون  یکارزار   به  بخشیدنپایان  جای  به  دنتوانمی  زندسر می

ی  یجلو  1955  سال  در   پی  سی  سی   می  در   را  سالهچهارده4تیل ی   جسد  اینکه   از   پس  .دچشم بیاور  مراسم  در   که   داشت  اصرار   تیل  مادر   شد  پیدا  و

ک  جنایت  این  و   باشد  باز   تابوت  در    جنازه  تشییع بر   را  نفر   هزاران  مردمی،  همدردی  و   حمایت  خشم،  از   موجی  .گذاشته شود نمایش  به  وحشتنا

 برونا   و  آربری  احمد  فلوید، جورج قتل مورد در  امر  همین . کنند حمایت آن  از   یا کرده  شرکت حدهمّت  ایاالت مدنی حقوق جنبش در  تا  ن داشتآ

 
1 . Christian Davenport 
2 . law of coercive responsiveness 
3 . lynching 

4. Emmett Till  گو هنگام سفر به ایالت میامت تیل چهارده به شکلی   اش ربوده شد و پس از ضرب و شتم وحشیانهخانواده با پی برای دیدار سیسیساله اهل شیکا

ی قابل تشخیص نبود،  که مرتکب این جنایت شد گلوله به قتل رسید. دو  شلیک  با    که چهرۀ و گفتند دلیل آن این بود ه بودسفیدپوستی  که امت تیل برای یک زن    ه ند 

سفید پوست بودند هر دو متهم را تبرئه کردند. این پرونده به یکی از موارد مهم در مبارزات مدنی برابری حقوق    گیهمدادگاه که    ۀمنصفسفیدپوست سوت زده است. هیئت  

 م -گردیدپوستان بدل سیاه
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یخ را در  پوستانسیاه جان برای  ایتوده بسیج ترینگسترده  و  بزرگترین  آنها قتل که  است  صادق نیز  تیلور   رقم  2020تابستان در  حدهمتّ  ایاالت تار

 .زد

گهانی  نسبتاً   افزایش  شد،  ذکر   باال   در   که  همانطور     یککردن  با شوکه  که  خشونت  ای از دوره  یا  -سرکوب  در   نا
ّ
 یک   علیه   شورش  به  ت آنرامل

  نحوۀ   بر   تشّد   به  عامل  دو   [ اما5].است  مرتبط بوده  ایتوده  آمیز خشونت غیر   هایقیام  آغاز   با  به نحوی مستمر –انگیزدبرمی  سرکوبگر   سیستم

یتاب  .است آن نمایندۀ جنبش که گروهی سیاسی وضعیت دوم، جنبش و  سازمانی انسجام  ل،گذارد: اوّ می تأثیر  جنبش سرکوب از سوی آور

اندازه تا چه  دهنده سازمان  ائتالف   یا  جنبش  دهندگانسازمان  که  است  این  «سازمانی  انسجام»از   من  ستند؟ منظور چه ه  دقیقا   این دو عامل

در راستای    جنبش   آنچه  پیرامون  جمعی  ایایده  شده،پذیرفته  و   مشترک  عمل   برنامۀ  یکدارد:    نگه  مّتحد  این موارد  طریق  از   را  مردم  توانندمی

گر   یحّت   دهدمی  اجازه  جنبش  به  که  سازمانی  تداوم  از   درجاتی  و   ،کوشدن می آ  قتحّق   به   شدندکشته  یا  دستگیر   نان آرهبر  چندتن از   یا  یک  ا

  ]در جامعه[خود  سیاسی  بقای  برای  را  گروه مورد نظر   که دولتو میزانی ست    درجه« نیز  سیاسی  وضعیت»از   من  دهد. منظور   ادامه  خود  حرکت

ی  .بیندمی ضرور

 .کنیم بررسی بیشتری جزئیات با موارد این از  یک هر  بیایید

 سازمانی  انسجام
  . است  سرکوب  بقا در مقابل  برای  مدنی  مقاومت  یکارزارها  به  کمک  در   عامل  ترینمهم  قوی  سازماندهی  که   دندهمی  نشان  هاپژوهش   برخی

   جنبش  مورد  در   خود  کتاب  در سیاسی،    علوم  دانشمند   ،1پرلمن  وندی
ّ
سازمانی   انسجام  غیبت  یا  حضور   که  کندمی  استدالل  فلسطین  یمل

[  6]  .خشونت در نوسان بوده است بدون  و   آمیز خشونت   هایروش  بین  زمان  طول  در   جنبش  این  چرا  که  دهد  توضیح  وجه  بهترین  به  تواندمی

  ل اوّ   انتفاضۀ:  ه استگذاشت  تأثیر   فلسطین  استقالل  جنبش   از   مجزا  مرحلۀ  دو   بر   چگونه  سرکوب  با  مواجهه  در   سازمانی  انسجام  که  ببینیم  بیایید

 .فلسطین مدوّ  و 

کنش  در   ،جامعه  اقشار   یتمام   از   انفلسطینی  که  شد   آغاز   زمانی  و 1987  سال  در   اول  انتفاضۀ ی  کامیون   که طی آن یک  ایحادثه  به  وا  نیرو

ی  یک  با2اسرائیل   دفاعی ی  خودرو کشت، قیام  فلسطینی  کارگر   چهار   و   کرد  برخورد  سوار ه شد  خشمگین  حادثه   این  از   هافلسطینی  .کردند  را 

  از   قیام انتفاضه  .کردندمی  تعبیر   کشته شده بود،   هغزّ   در   که اخیراً   یهودی  قتل یک  بخاطر   عمدی  جمعیدسته  مجازات  عنوان   به   را  آن   و   ندبود

 سرعت  به  اما شد،  آغاز   بودند  شده  کشته  اتومبیل  تصادف  در  که  بود  نفری  چهار   از   نفر   سه  زندگی  محل  که  هغزّ   نوار   در 3جبالیا   پناهندگان  اردوگاه

ی به  .یافت گسترش باختری کرانه و  غزه  شهرهای  و  روستاها از  بسیار

 هایگروه   و   فلسطینی  جوامع   1991  تا  1987  سال  از   .شدند  حدمّت   یکدیگر   با  مدنی  جامعه  مردمی  هایگروه  میان  از و قاطعی    مشخص  رهبری

   مّتحد  رهبری  نام  با  را  ایگسترده  ائتالف  مردمی
ّ
ی  استقالل،  برای  که  دادند  تشکیل4(القیادة الوطنیة الموحدة(قیام  یمل رهایی   و   خودمختار

 سازماندهی   زنان  اجتماعی  هایگروه  توسط  عمدتاً   که  لوطنیةقیادة اکرد.  تالش می  اسرائیلی  نظامی  پرسنل  خشونت  از   یانفلسطین و فلسطین

 اقدامات  ادامۀ   به  هافلسطینی  کردن متقاعد  برای   محلی  جوامع  و در   بود  هکرد   ابراز   مرگبار را  خشونت  از   اجتناب  به  خود  رسمی  دتعّه   بود،   شده

ی  از   اسرائیل  نظامی  پرسنل  که  زمانی  حتی  خشونتبدون  به   لتوّس   که  ش این بوداستدالل  و داست،    مشارکت  کردند،  می  استفاده  مرگبار   نیرو

 
1 . Wendy Pearlman 
2 . Israeli Defense Force (IDF) 
3 . Jabalia Refugee Camp 
4 . Unified National Leadership of the Uprising (UNLU) 
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 فلسطینی   هزار   [ صدها7].کندمی  تضعیف  هبالقوّ   المللیبین  حدانمّت   دلسوز و   های موافق و اسرائیلی  چشم  در   را  انتفاضه  مشروعیت  ،خشونت

، فتوقّ  اتی نظیر اقدام  در   .کردند شرکت آمیز غیرخشونت  تظاهرات و  اسرائیل دولتی نهادهای بایکوت اعتراضات، اعتصابات، کار

گرچه برجسته   لاوّ   ۀانتفاض  از   نمادین  یویر اتص  عنوان  به  را  فلسطینی  جوانان  هایرانیپسنگ  داشتند  تمایل  خبری عمدتاً   هایرسانه  ا

بایگانی مستندات  دفاعی  شدهکنند،  ی  می  نیرو نشان  کهن دهاسرائیل  استبدون  فلسطینیان  تظاهرات  درصد  98  د  بوده  با 8].خشونت   ]  

یتون  درختان  قطع  منازل،  تخریب   شتم،  و   ضرب  واقعی،  هایگلوله  با  اسرائیل  ارتش  حالاین کمهبدون  بازداشت  و   ز با  محا  االن فّع   به مقابله 

یادی  تعداد  و   کشته  فلسطینی  1200  از   بیش  قیام  این  جریان  در   .پرداختمی  فلسطینی  سرباز   و   غیرنظامی  150  از   بیش  .شدند  زندانی  یا  زخمی  ز

 توافق مورد   رهبری  دلیل  به  اما  .شدند  کشته  کردندمی  فعالیت  الوطنیهقیادة  کنترل  از   خارج  که  نظامیشبه  هایگروه   توسط  عمدتاً   نیز   اسرائیلی

 صرف  فلسطینیان داشت،می نگه حدمّت  را جنبش که روشنی داخلی قوانین و  هنجارها و  روایی انضباط جمعی، مشترک دیدگاه  ،الوطنیةقیادة

  از پرداخت   امتناع  گسترده،  تظاهرات  مانند  -آمیز غیرخشونت   هایروش  بر   عمدتاً   بود،  کننده  سرکوب  چقدر   اسرائیل   دولت  واکنش  اینکه  از   نظر 

   فلسطینیان  تصاویر   .کردندمی  تکیه  اسرائیلی  هایشهرک  در   اعتصاب  و   اسرائیلی  محصوالت  تحریم  ها،جاده  انسداد  مالیات،
ّ
 هحی کغیرمسل

یارویی  حال  در  به سمت   بیش از پیش  را  اسرائیل  و   المللیبین  عمومی  افکار   ،روستاهایشان بودند   در   اسرائیلی  پوشیونیفرم   پرسنل  و   هاتانک  با  رو

ی دفاعی  از   گروهی  .دادمی  سوق  فلسطینیان  حقوق  شناختنرسمیت  . کردند  فلسطینی امتناع  هایسرزمین  در   خدمت  از   اسرائیل  پرسنل نیرو

نظامیمتمرّ   از   برجسته  گروه  این  ضرورت   مورد  در   اسرائیل  عمومی  افکار   بیشتر هرچه    تغییر   به  منجر   شدند،  نامیده1«هاوزنیکیرف»  که  دین 

ی  اساسی  هایآرمان  شناخت کراتی  به  منجر   وقایع  این  .گردیدند  هافلسطینی  خودمختار ید  در   مذا یخی   توافقی   نتیجۀ آن  در   و   شد  اسلو   و   مادر   تار

ی  هافلسطینی  بهو  کرد    تأسیس  را2فلسطین   خودگردان   تشکیالت  که  آمد  وجود  به1994  سال  در   باختری   کرانۀ   اداره  برای   را  هیتوّج   قابل  خودمختار

 آزادیبخش   سازمان  توافقنامه  این  در   .شد  اطقمن  این  یدو   هر   از   اسرائیل  ارتش  محدود  نشینیعقب   به   منجر   و   کرد  ءاعطا  هغزّ   نوار   و 

 [ 9].شناخت رسمیت به را اسرائیل موجودیت حق، عرفات  یاسر  نمایندگی هب3(ساف)فلسطین

،  مذاکرات  جریان  در   .نیاورد  دوامچندان    وردرا جان بخشید و به حرکت درآ  اول  انتفاضۀ  که  سازمانی  انسجام  و   وحدت  حالاین  با  اسلو

رااسرائیلی  علیه  خود  حمالت  -فلسطینی  مبارز   گرایاسالم  گروه  یک  -حماس یبمب  به  1988  سال  در   کوچک  کشتارهای  از   ها   هایگذار

ی بخشیدشّد   1993در   مرگبارتر   انتحار مبارزات  تغییر   دهندۀنشان  ترور   موج  این  .ت    مبارز   هایگروه  میان   در   آمیز خشونت   مبارزۀ   به  کلی 

 .گردید  معروف مدوّ  انتفاضه به که ایدوره  -بود 2004 تا  2000 سال از  فلسطینی

  تأثیر   ،ه بودشد  آغاز   حماس  ظهور   با  که  هادرگیری  از   مرحله  این  بر   -سازمانی  انسجام   مخالف  -یکپارچگیعدم    چگونه  که  ببینیم  بیایید

گروه  و   دکرمی  معرفی  گراچپ   و   سکوالر   ساف    برای  گرااسالم  و   جنگجو   آلترناتیوی  عنوان  به  را  خود  حماس  .گذاشت   حق    با حد  از یشب  را  این 

 نابود   را  اسرائیل  که  هشد  دمتعّه   گروه  این  ،ه استشد  وشتهن1988  سال  در   که  حماس  منشور   در   .دانستمی  سازگار وافق و  م  اسرائیل  موجودیت

ی  ترورهای  از   موجی  حماس  ،1994  و 1993هایسال  در   اسلو   توافقنامۀ  شدنآغاز اجرایی  کند. با  بود از این طریق  امیدوار   و   انداخت  راهب  را   انتحار

در   کند  خارج  خود  اصلی  مسیر   از   را  صلح  روند بیاورددستگی  دو   اسرائیل  عمومی  افکار   و  گرچهبوجود  ا یسم  .   در   ایاندازهتا    حماس  ترور

،  4شارون  آریل  نظیر   اسرائیل،  داخل  یتندروها  به   بخشیدنقدرت  طریق  از   را  کار   این  عمدتاً   اما  ق بود،موفّ   اسرائیل  عمومی  افکار   کردندوقطبی
 

1. refusenik   ّی سابق گفته میدر اصل به افرادی در ات که اجازه مهاجرت به آنها داده نمیحاد جماهیر شورو ان این کشور که اجازه  یهودیبه    و به طور خاص شد،  شد 

 و در   شدشد اطالق میبه آنها داده نمی اسرائیل سفر به 
ّ
ی از دستو  ، اعتراض نشانۀکه به  شود به افرادی گفته مییت کل  .م- دن زنرات یا اطاعت از قانون سر باز میاز پیرو

2 . Palestinian Authority 
3 . Palestine Liberation Organization (PLO) 
4 . Ariel Sharon 
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کشور تندرو   طلب و جنگ  رهبر  خوردن  غذا  مشغول  هاکافه  در   کهحالی در   که  -اسرائیلی  غیرنظامیان  علیه  خشونت  تشدید  .داد  انجام  ی این 

یبمب   اثر   در   رفتندمی  کارشان  محل  سمت   به  اتوبوس  سوار   یابودند   ی  هایگذار به سکوت    نیز   را  اسرائیل  صلح  جنبش -شدند کشته می  انتحار

ی اعطای درجهت خود داتتعّه  حفظ برای اسرائیل گذاشتن فشار تحت که شت، چراوادا   عمومی افکار  کهحالی در  یانفلسطین به خودمختار

ی]ناشی از بمب خشم و  اندوه و  غم در  ی بسیار  کار  بودند، ور غوطه ها[گذار  .بود دشوار

 -اسالمی  سمقّد   مکان  یک- 1اورشلیم  در   کوه معبد  از   اسرائیل  طلبجنگ  دفاع  وزیر   شارون،  آریل  بازدید  با  و   2000  سال  در   مدوّ   انتفاضه

 معترضان  سمت  به  اسرائیل  ارتش  کردند  اعتراض   برانگیز بحث   حضور   این  به  خودجوش  طور   به  اورشلیم  در   فلسطینیان   که  هنگامی  .شد  آغاز 

 جهاد   حماس،  -فلسطینی  نظامیشبه  هایگروه  پاسخ  در   .به قتل رساند  را  ایعّده  و   داد  قرار   شتمو ضرب  مورد  را  آنها  کرد،  شلیک  آور اشک  گاز 

ی  حمالت  از   شدیدتری  بسیار   موج  ها را با اسرائیلی- 4االقصی   شهدای  هایگردان  و 3فلسطین  آزادی  برای  مردمی  جبهۀ2فلسطین،   اسالمی  انتحار

کهمورد    و   نیرو   جذب  برای  فلسطینی  مبارز   هایگروه  مبارزه،  از   مرحله  این  اسرائیلی شد. در   شدن حدود هزار کشته  به  منجر   هدف قرار دادند 

دست شدن  بلند»  به  معروف  مکانیسمی  به  منجر   که   پرداختندمی  رقابت  به  یکدیگر   با  فلسطینیان  میان  از   مردمی  حمایت ی  رو

دولت10].گردید5«یکدیگر  ی،  با  نیز   اسرائیل  [   های دستگیری  منازل،  تخریب  هدفمند،  ترورهای  ،هاهلیکوپتر  و   هاتانک  حمالت  تیرانداز

 .گردید فلسطینی هزاران شدنکشته به منجر  که داد پاسخ نظامی به این حمالت اشغال و  جمعیدسته

توانستدر   اسرائیلبود؟    چه  دوم  ضۀانتفا  نتایج یسم  موج  نهایت  منازل   دولت.  کند  مهار   گسترده  سرکوب  از   استفاده  با  را  ترور  اسرائیل 

ی  گذارانبمب  خانوادگی ی   ساختن  به  شروع  در ادامه  و   به زندان انداخت  را  فلسطینی  سیاسی  مخالف   هزاران  و   کرد  ویران  را  مظنون  انتحار   دیوار

ی  اختالفات  به  منجر   که  کرد  باختری  کرانۀ  و   غزه   در   فلسطینی  هایسرزمین  و   اسرائیل  بین  بتنی از میان    دیوار   این  چرا که  ؛گردید  متعددی  مرز

یتون  درختان  از   را  فلسطینی  هایخانواده  و   کردعبور می  فلسطینیی  روستاها  فلسطین   در   معاش  امرار   اصلی  که یکی از منابع  -کردمی  جدا  شانز

ی دفاعی  .شودمحسوب می   2006  سال  انتخابات  در   تا  گذاشت  باز   حماس   را برای  جاو    کرد  نشینیعقب  غزه  نوار   از   2005  سال  در   اسرائیل  نیرو

ی  به  منطقه این     از   حماس  .براند  از این منطقه بیرون   2007 سال   در   محدود   داخلی جنگ  یک  در   را   خود  سکوالر  نیز رقبای  در ادامه و   برسد   پیروز

 رهبری  ی ناتوان  و   شدن  هتّک هتّک   که این امر منجر به  کندمی  کنترل  را  باختری  کرانۀ6(ساف)فتح  که  حالی  در   ،خود دارد  کنترلدر    را  هغزّ   نوار   زمان  آن

گردیده است  سیاسی   سال   از   .ه استیافت  افزایش  و تندرو   طلبجنگ  سیاسی  نامزدهای  از   عمومی  حمایت  اسرائیل نیز   داخل  در   .فلسطین 

 
های مذهبی در جهان است و  ترین مکانکه یکی از مهم المقدسشهر قدیم بیت تّپه ایست واقع در   (الحرم القدسي الشریف عربی به)حرم شریف قدسکوه معبد یا    .1

سوی  از  سال  مهم  شدهمیتقدیس   اسالم و  مسیحیت یهودیت،  هزاران  حال  ترین  است.  در  مکان  این  سازبخش  سه  اوایل   ۀحاضر  از  دوره   یادمانی 

 م.-چهار مناره و همچنین  ةالسلسلقبة و  الصخره قبة مسجداالقصی،  هستند اموی
2 . Palestinian Islamic Jihad (PIJ) 
3 . Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) 
4 . Al Aqsa Martyrs Brigades 

5. outbidding  یست  بین گروه  داخلی   رقابت ای که بر مبنای آن  نظریه   خشونت   از   ،خود   کردن متمایز   برای   تالش   در   خاص  سیاسی  سازمان  یک   که   را   این   احتمالهای ترور

یستت  که  کنند  متقاعد  را  مردم  خشونت  با استفاده از   کوشندمی  کنندطبق این منطق استراتژیک عمل می  که  هاییگروه.  دهدمی  افزایش  ، کند  استفاده   بیشتری  عزم  هارور

 .م-هستند حمایت  شایسته بنابراین و  دارند   دشمن  با مقابله برای رقیب های گروه به  نسبت

   6Fatah . فتح فلسطین،  جنبش  ملی  آزادیبخش  جنبش  سیاسابقًا  حزب  دموکراتیک  ،  سوسیال  آزادیبخش    ناسیونالیستو  سی  سازمان  جناح  بزرگترین  و  فلسطینی 

ی فلسطین فلسطین) یاسر  رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، جزو اعضای فتح است.   ،ست. محمود عباس ا PLC)) ساف( و دومین حزب بزرگ در شورای قانونگذار

یاست این سازمان را به عهده داشتند.    ح بوده است و پس از آن ترهبر ف  2004تا زمان مرگش در    1975  عرفات بنیانگذار فتح در سال  به ترتیب فارق القدومی و محمود عّباس ر

 ]اغلب در گذشته[ فعالیت های جنبش فتحعمدٔە فعالیت
ّ
 م-ظامی را در اختیار خود داردن حانه بوده و چندین گروه های انقالبی و مسل
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2001  ، سو این     تحت  اسرائیل  سیاست  به 
ّ
 - فلسطین  مقاومت  به  قاطع   نظامی  هایپاسخ  بر   که   گرفته  قرار   راستیدست  احزاب  طتسل

  کردن تر تنگ  فلسطینی و   هایسرزمین  داخل  در   یهودی  هایشهرک  گسترش  مشغول  همزمانو    کید دارندتأ   –آمیز خشونت  یا  آمیز خشونت غیر 

امتناع   دارد  وجود  صلح  روند  سرگیری  از   برای  هاتالش  کههاییزمان  در   فلسطینی  رهبران  به  معنادار   امتیازات دادن  از   و   هستندغزه    نوار   محاصرۀ

 .استشده  دور  دسترس از  1990 ۀده اوایل از  فلسطین بیش استقالل  ظاهرًا هدف امروزه .کنندمی

ترتیب   .آمیز خشونت   عمدتاً   دیگری  و   بود  خشونتبدون  اول  درجۀ  در   یکی   -کردند  دنبال  را  متفاوت  مسیر   دو   دوم  و   اول  انتفاضۀ  به این 

[ 11]  .دوم  انتفاضۀ  در   که  ت داشتشّد   اندازه  همان  به  اول  انتفاضۀخشونت  بدون  مرحلۀ  در   اسرائیل  دولتی  های سرکوب که  کندمی  ادعا1پرلمن

یمعنا  پیشرفت  اول  انتفاضۀ  اما  استدالل   پرلمن  چرا؟  .ق نشددر این امر موفّ   انتفاضۀ دوم  کهحالی  در   بوجود آورد2کشور دو   حلراه  سوی  به  دار

ی  اول  انتفاضۀ  که   کندمی مشترک    مشروعیت  احساس  و   مردمی  گستردۀ  مشارکت  توافق،  مورد  ائتالفی  رهبری    ساختار   با  تر منسجم  بسیار   کارزار

  آغاز   قبلی  ۀ بدون برنامه و نقشخودجوش و    حدودی   تا  ،سازمانی  منظر   از   دوم  انتفاضۀ   .بود  هاآن به  دستیابی  مناسب  هایروش و   فا هدا پیرامون

یل  ،وقت  دفاع  وزیر   آمیز تحریک  اقدامات  و   2000  سال  در   صلح  قناموفّ   روند  از   ناامیدی  بدلیل  -شد  بود   هماهنگ  یساختار و فاقد    -شارون  آر

یشه   که  هایسازمان میان  در   داخلی هایدرگیری  از   باالتری  بسیار   سطح  شاهد  دوم  انتفاضۀ نتیجه در   در .  باشد  داشته  مردمی  هایسازمان  در   ر

 در   مردمی  گستردۀ  مشارکت  دوم  انتفاضۀ  اینبر   عالوه.  خوردبه چشم نمی آنها    میان  در   یهماهنگ  و هیچ رهبری  بودیم  نظامی فلسطینیشبه

را  میان    مقاومت  تشدید  .نداشتبر در   ،وجود داشت  لاوّ   انتفاضه  که در   ایشیوه  همان  به  فلسطینیان 
ّ
 خود   دوم  انتفاضۀ  جریان  در   حانهمسل

 مجموع[ در 12].بودند  فلسطینیان  میان  در   عمومی  حمایت  و   بیشتر   هتوّج   دنبال  به  رقیب  مبارز   هایگروه  از   یکهر   کهمبنی بر این  بود  اینشانه

ی   پرلمن  مطالعۀ    جنبش  بر رو
ّ
 قادر خواهند بود  بمانند  باقی  یافتهسازمان  و   حدمّت   که بتوانند  زمانیتا    هاجنبش  که   دهد می  نشان  فلسطین  یمل

یادیحد  تا  که  زمانی  اما  .از خود نشان دهند  چشمگیری  هایپیشرفت  خشونت  با  مواجهه  در   ای دولتی هسرکوب  دنباش  بداهه و خودجوش  ز

  نظامیشبه  هایگروه که زمانی ویژهبه –نجامدابی هاتنش سریع تشدید به تواندمی
ّ
 . داشته باشندحضور  ترکیب جنبش در  پیش از  حمسل

ک   و 4بوچر   ،چارلز 3ساتون   جاناتان  ،سیاسی   علوم  دانشمندان  .کندمی  تأیید  نیز   دیگر   هایزمینه  در   را   پرلمن  دیدگاه  جدیدتر   مطالعات   ایزا

ی   ایمطالعه  در ]13[5اسونسون    بر را    هاعاماین قتل  تأثیرات  درباره  یکّم   های داده  ،2011  تا  1989  هایسال  بین  گشتار دولتی  ششو   چهل  بر رو

یافتند  آنها  .کردند  بررسی  خشونتبدون  هایتظاهرات  نتایج    تظاهرات  جریان  در   را  نفر   صد   از   بیش  دولت  که  دیدر موار  یحّت   که  در
ّ
انه حغیرمسل

ت دست به موفقّی   درازمدت  در قادر خواهند بود که    همچنان  باشند  قوی  سازماندهیبا    ی کارزار   از   بخشی  هاجنبش  چنانچه  کشد،می  مردمی

کنند یافتند   اجتماعی نیز   علوم  دانشمندان   ،7نپستاد   شارون  و 6باب   کلیفورد   .پیدا   شده  سازماندهی  خوبی  به  کهدر صورتی  هاجنبش  که   در

 ی یک جنبش رهبر  زمانیکه[  14].ببرند  در   به  سالم  جان  خود  رهبران  ترور   از   توانندمی  باشند  داشته  مبارزه  ادامۀ  برای  روشنی  هایبرنامه  و   باشند

 
1 . Pearlman 

2 state solution -two.  کشور اسرائیل حلی مبنی بر ایجاد  راه کنار  ی مستقل برای فلسطینان در  ن از سوی طرفین.  شدن آبرای یهودیان و به رسمیت شناخته  کشور

کشور هنوز مشمول اختالف   و انجامید. مرز بین د  گیری حکومت خودگردان فلسطینبسته شد که در اولین گام به شکل  بار در توافقات اسلو حل برای اولینچهارچوب این راه

ک ی 1967ره است و رهبران فلسطینی و عربی بر »مرزهای و مذا  .م-کنند که البته اسرائیل آن را قبول نداردمی « پافشار
3 . Jonathan Sutton 
4 . Charles Butcher 
5 . Isak Svensson 
6 . Clifford Bob 
7 . Sharon Nepstad 
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با وجود   جنبش  که  دارد  وجود  بیشتری  احتمال  باشد،  کرده  ایجاد  منسجم  و   حدمّت   نسبتاً   سازمان  یک  و   جانشینی  طرحیک    مدیریتی،  یساختار 

 .به حیات ادامه دهد خود انرهبر یا هاچهره ی از یک دادندست از 

یسیون  هایجنبش  که   دهندمی  نشان  تحقیقات  برخی  البته یم  با  مواجهه  در   نوظهور   خشونتبدون  اپوز  پیچیده   بسیار   سرکوبگر   هایرژ

یم   ویژه  به  -باشند  داشته  بیشتری  تمشکال  توانندمی یا قتل نسل  هایانگیزه  دارای  که  هاییرژ کار   جالدهایی  و   هستند  عامکشی   مشتاق به 

   آرشیو اولیۀ    اسنادسیاسی،    علوم  دانشمند  ،1سالیوان  کریستوفر   مثال  برای  .دارند
ّ
یسیون  نظامند  قمعو قلع   جزئیات  که  را  گواتماال   یمل  اپوز

 مقاومت   کمپین  یک  در   بتواند  هااینکه این گروه  و پیش از   امنیتی  نیروهای  از سوی  1975و   1960هایدهه  این کشور در   گرایخشونت و چپ بدون

کرد  داد، می  نشان  را مّتحد شوند    مؤثر   خشونتبدون  (2«مرگ  هایجوخه»همان  یا )نظامیانشبه  و   پلیس  ارتش،  دوره  این  [ در 15].ه استبررسی 

اتّ   رهبران  بودند،  دیده  آموزش  حدهمّت   ایاالت  توسط دولت  که  و   کاتولیک  روحانیون  بومی،  رهبران  دانشجویان،  روشنفکران،  ها،حادیهشاخص 

را  مخالفان  دیگر  کرده  گسترده  طور   به  مظنون  می   و   کرده   شکنجه  ،ناپدید  قتل  تالشهای  ندرساندبه  دولتی  خشونت .   مخالف   هایگروهآمیز 

ی.  داشتوا  زیرزمینی  هایبه فعالیت  را  ماندهباقی   اغلب   ند،ه بودبرددر   به  سالم  جان  افراطی  هایوحشیگری  دورۀ  این  از   که  گرایانیچپ  از   بسیار

ی  چریکی  جنگ  به  و   گذاشتند  کنار   را  خشونتبدون  مقاومت و   رو گریز   حمالت  های محدود و یگذار بمب  با  آوردند   و   شهرها  در   حمله و 

ی  دولتروستاها به مقابله با    در   شورش کتیک  با گواتماال   برخاستند. دیکتاتور داد   به این اقدامات واکنش  خود  تۀشورش زمین سوخضد  هایتا

 [ 16] زد.دست بودند  ضددولتی هایبه فعالیت مظنون که مایا مردم کشینسل جمله بهو از 

   غیرنظامیان   علیه  دولتی  شدید   هاییوحشیگر  از   نمونه  این
ّ
  مخالفان  از   برخی  شدنکشته  چگونگی  مورددر   آفرینهراس  یدیدگاه  ح، غیرمسل

پیش  ،کنند   خشونت  بدون   ایتوده  مقاومت  بسیج  و   مشارکت  پایگاه مردمی  ایجاد ائتالف،  سازماندهی  به  شروع  یحّت   اینکه از  پیش  را  احتمالی

 .گذاردچشم می

این برد  حالبا  یاد  از   که  هستند  روبرو   احتمال   این  با  همیشه  هاآن  –است  آمیز مخاطره  نیز   هادولت  برای  هاییسبعیت  چنینکه    نباید 

یم  [ سرکوبگری17.]برانند  خود  از   اقداماتی  چنین  بواسطۀ  را  خود  حامیان    تظاهرکنندگان  علیه  رژ
ّ
شدید   خشم  ایجاد  با  تواندمی  اغلب  حغیرمسل

بیشتر جلب    عمومی، و  تمرّ   به  امنیتی  نیروهای  کردن  وادار   و   جنبش  از   خارجی  حمایت  ایجاد  ،حامیان  یگردانید    داشته  معکوس  نتیجۀ  رو

ی از  همواره توانندنمی خشونت بدون ایتوده قیام یک با مواجهه در  هادولت [18].باشد  .مطمئن باشند خود زیردستان وفادار

 جنبش  یک  سیاسی موقعیت
یم  تفاسیر با این    ایاندازه  تا   امر  این ؟ ظاهراً قسر در بروند  اند انجام داده  مدنی   معترضان علیه ی که  خشونت  اعمالتوانند از  چه زمانی می  هارژ

  .خیر  یا دارند  را تغییر  ایجاد برای اجتماعی یا اقتصادی  عددی، قدرت هستند مقاومت حال در  که مردمی آیا که  دارد بستگی این به

 باشد،   کی متّ   شهروندان  اطاعت  به  به شکلی جّدی   دولت  بقای  کهزمانی  که  کندمی  استدالل  [19]سیاسی  علوم   دانشمند  ،3سامی   رالف

یاد   احتمال   به  سرکوب   امتناع   دولت  و عملکرد  رفتار   پذیرش  از   جامعه   اکثریتوقتی مردم از گروه    که  ستاّتفاقی  همان  این   ؛دارد  معکوس  نتیجۀ  ز

 را  میلوشویچ  اسلوبودان  دیکتاتور   سرانجام  دانشجویان  رهبری  به  مقاومت  سال   سه  2000  سال  صربستان  در رای مثال  ب  .پیونددبوقوع می   ورزندمی

یچ  دولت  .کرد  سرنگون  معترضان  به  حمله  ؛بماند  زنده   ستانصرب  و یکدست  همگن  نسبتاً   تجمعّی ]پذیرش از سوی[  بدون  توانستنمی  میلوشوو

 .مورد انزجار قرار گرفت به شّدت کشور  فاقی که در اتّ  ؛بود«متخاصمنا گروه خودی»یک سرکوب آمیز مسالمت

 
1 . Christopher Sullivan 
2 . death squads 
3 . Ralph Summy 
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ی  یک کشور   نظامی  اشغال  در جریان  اوقات  گاهی ی  به  مشابه  نحوی  به  اشغالگر   نیرو    مردم  همکار
ّ
 ادامۀ  مثال  برای  .شودمیابسته  و  یمحل

ی   آلمان  از سوی   دانمارک  و   نروژ   اشغال  ها، ادامۀ  کارخانه  در   کار   -داشت  بستگی  های جنگی آلمانتالش  از   کشورها  این  مردم  حمایت  به  ناز

کشورها  آهنراه  فعالیت    مزارع  از   غذا  تهیۀ   ،این 
ّ
ی  ی،محل کثر   .غیره  و   مدارس  در   کودکان  نگهدار ی  یا  کار   از   دانمارک  و   نروژ   مردم  ا  با  همکار

ی  اشغالگر   نیروهای یس،  از   امتناع  آهن،راه  انداختنکار از    -کردند   خوددار ی،اسلحه  هایکارخانه  در   کار   سر   به  نرفتن  تدر یختن  ساز   در   شکر   ر

ی  مختلف  هایروش  از   استفاده  و   سوخت  مخازن انجام  خرابکار از  خود  وظایف  این  تا  سرکوب   نیز   هاآلمانی   توسط  کنند.   جلوگیری 

ی رو . از اینداشت پیدر  یینهزینۀ سنگ و  معکوس نتیجۀ اطاعت به ندان وراجبار شه برای جمعیدسته  تر گزینشی اشکال از  تا کوشیدند هاناز

یسیون  هایمظنون گروه هایو سرحلقه رهبران  و  کنند  استفاده سرکوب   .دهند قرار  هدف تبه جای کل جمعیّ  را اپوز

گر   اما  یا  روستایی  مناطق  در   که   گروهی  یا  قومی  یا  نژادی   گروه  یک  معموال   -تاقلّی   گروه   یک  اطاعت  بدون   تواندمی  بخواهد  دولت  یک   که  ا

  مثال . برایدست به سرکوب بزند  منفی سیاسی  واکنش  بدون هیج  و   خشونتبا  اوقاتو گاهی   کند  حکومت   -کنندمی  زندگی  افتادۀ کشور دور

ی  تتّب   مردم  اطاعت  به  خود  حزبیتک   حکومت  حفظ  برای  چین  کمونیست  حزب  شهری مناطق  از   دور   به  و   چین  غربی  مرز   در   تتّب   .ندارد  نیاز

 هرگونه   کامل  طور   به  چین   دولت  رو از این  .است  اندک  بسیار   چین  کل  جمعیت  با  مقایسه  در   آن  جمعیت   و   است  شده  واقع  ت این کشور پرجمعّی 

ی مقاومت کرده و  برقرار  ]در آن ناحیه[کشور  ثبات ر برایمتصوّ  تهدیدات بر  شدیدی را  ایمنطقه نظارت و  کرده سرکوب  آن ناحیه را  در  معنادار

مقاومت اقدام   هاینشانه  اولین   و بانموده    تیتّب   تبعیدیان  با  ارتباط  یا  اعتراضات  به مربوط  اطالعات  به  اینترنتی  دسترسی  کردناقدام به مسدود

 .کندمی جوان االنفّع  یا تیتّب  راهبان سریع اعدام و  به بازداشت

آنطور کرده  تالش  تاقلّی   االنفّع   تتّب   مانند  هاییموقعیت   در   یا  که  اند  است،  اناستپ  مار  گسترش  را  خشونتبدون  نبرد  میدان»گفته 

  ت تبّ   طلباستقالل  نگرند. فعاالنرا به عنوان مبارزۀ خود می   مبارزات  که  ستقدرتمندی   ثالث   اشخاص  با  روابط  ایجاد  معنای  به  [ که20]«دهند

 با   تیتبّ   تبعیدیان  و   االن فّع   .دهند  انجام  دارد،  نیاز   آنها  به  قدرت  در   ماندن  برای  چین   دولت  که  افرادی  با  روابط  ایجاد  با  را  کار   این  اندکوشیده

ی  غربی  مختلف  هایآژانس  و   هادولت  زمانیکه  .دهند  قرار   فشار  تحت  بشر   حقوق  نقض دلیل  به  را  چین  از این طریق دولت  تا  اندکرده  همکار

  برخی   در   و   جهان   سراسر   در   چین  هایسفارتخانه  در   اعتراضات  برپایی  ت باتّب   طلباستقالل  االنفّع   شد،   برگزار   پکن  در   2008  المپیک   هاییباز 

یداد  بایکوت  برای  کشورها  از   دعوت  موارد، استفاده    تتبّ   در   چین  دولت  هایسرکوب  به  المللیبین   توجه  جلب  برای  فرصتی  عنوان  به  آن  از   این رو

 از   ترس  دلیل  به  کشورها  اکثر   جهان  سراسر   در   هادولت   و   یبشر  حقوق  هایگروه  هایمخالفت   و   این اقدامات  گستردۀ  پوشش  کردند. علیرغم

ی یم  به  حاضر   است،  جهانی  اقتصادی  قدرت  یک  که  چین  گردانیرو ی  تحر   وزیر نخست   -جهان  در   رهبر   یک  تنها  .دنشدن  المپیک  هایباز

ی  افتتاحیۀ  مراسم  ت،تّب   در   چین  هایخشونت  به  اعتراض   در   -لهستان یم  را  2008  المپیک  های باز   از   کمی  بسیار   تعداد  متأسفانه   .کرد  تحر

  ت اهمیّ   یلیبرال  هایارزش  و   بشر   حقوق  به  که  آنهایی  میان  در   یحّت   -کنندمی   حمایت  تتّب   استقالل  آرمان  اصلی نیز از   سرزمین  هایچینی

یکرد تغییر  به مجبور  را چین که است نبوده پیوسته یا  معنادار  اندازه آن  به نیز  المللیبین هایفشار اینبر  عالوه .دهندمی   دوران در  .کند خود رو

یدنت  -کرد محکوم را این کشور   مورد در  چین  هایسیاست و  کرد  دعوت  سفید کاخ   به ت راتبعید تّب در  دولت رئیس حدهمّت  ایاالت  ترامپ، پرز

  تحقق  برای  ها تیتّب   به  کمک  به  واقعی  عالقۀ  جای   به  اقدامات  این  .کرد مین  نزدیک  استقالل  به   را  هایتتّب   لزوماً   که  نمادینی  اقداماتی

ی برایشان هایآرمان ، استقالل یا خودمختار  .کردمی منعکس را چین قبال در  ترامپ دولت «تر سخت» [موضع ]ظاهراً  تنها بیشتر

ن  نبرد  میدان  در گسترش  دیگران  با اینحال  کوچک   ایجزیره  شرقی  تیمور ،1975  سال  در   برای مثال  .داشتند  ت بیشتریموفقّی   خشونتبدو

  اندونزی،  ، یعنیهمسایه  کشور   از سوی  و پس از آن  بود  پرتغال  مستعمرۀ  1975 تا  شانزدهم  قرن  از   کشور   این  .بود  نفر   هزار   ششصد  زیر   ت جمعّی   با

گرفت،  مورد  نفر   میلیون  130  از   بیش   تیجمعّی   با  جهان،  مسلمان  کشور   بزرگترین قرار  و  اشغال    تهاجم  کشور شد   گردید. جنبش  ضمیمۀ این 
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ی ی  نیروهای  ااّم   ،پرداخت  مقابله  به  تیمور   خودمختار    شورش  اییاندونز
ّ
ی   حانهمسل با    را  جزیرهاین    جمعیت  از   نیمی  و   کردند  سرکوب  را  هاتیمور

   زمین  شورشضد  کارزار   خاذتّ ا
ّ

ی روابط    نبودند،   اندونزی نظامی  قدرت  با  مبارزه   به   قادر   که یتیمور   االنفّع   .خی کردندسوخته سال  با اقدام به برقرار

 سازماندهی   به  دانشجویان  همان  ،در ادامه  .داشتند  در کارنامۀ خود  را  بشر   حقوق  از   حمایت  سابقۀ  که  کردند  اندونزی   اصلی  سرزمین  دانشجویان

  -   حدهمتّ   ایاالت  جمله  از   - مختلف  هایدولت   با  عمًال   شبکه  این  .کردند  کمک1شرقی   تیمور   اقدام  شبکۀ  نام   با  جهانی   همبستگی  گروه  یک

  گستردۀ  عامگری پرداخت. قتل به رایزنی و البی  رساندمی ککم شرقی تیمور  اشغال به ادامۀ  اندونزی که به نظامی هایکمک  ارسال فتوقّ  برای

ی پشتیبانی   افزایش  با  .در پی داشت  را  اندونزی  جهانی  محکومیت  و   المللیبین   خشم  1991در 2دیلی  در   جنازه  تشییع  مراسمیک    در   هاتیمور

از این جزیره خارج نشده    کامل  طور   به  هنوز   اما  کردند  نشینیعقب  رفتهرفته  ییایاندونز   نیروهای  شرقی  تیمور   استقالل  از   المللیبین  عمومی  افکار 

  جمهور رئیس  شد  باعث  و   ت کاهش دادبه شّد   را  اندونزی  پول  واحد  روپیه،  ارزش  که  شد  مواجه  مالی گستره  بحران  یک  با  آسیا  1997در   .بودند

یافت  سوهارتو  ی  به  این فرصت  .ک بجویدتمّس   المللیبین  نهادهای  به  مالی  کمک  برای در  نهادهای   و دیگر   تیمور شبکۀ اقدام    برای  اهرم فشار

 کشورهای  و   پول  المللیبین  صندوق  مانند  المللیبین  مالی  سساتمؤ  .داشتند  اندونزی  گذاشتن  فشار تحت   در   سعی  که  شد  تبدیل  المللیبین

یافت کمک  شرطی برای  عنوان  به  تیمور   استقاللهمه پرسی    با  که  کردند  مجبور   را  سوهارتو   حدهمّت   ایاالت  مانند  قدرتمندی   موافقت   مالی  هایدر

اّما    .دادند   ی رأ  این جزیره   استقالل   به  قاطع  اکثریت  با  تیمور   تجمعّی   ،صورت گرفت  ملل  سازمان  حمایت  با  و   1999در   که   پرسیهمه  در   .دنکن

 ملل   سازمان  صلح  حافظ  نیروهای  دادند،می  ادامه  تیمور   مردم  با  وحشیانه  رفتارهای  به  اندونزی همچنان  نظامیانشبه  و   سربازان  که  آنجایی  از 

 .به سرانجام رسید این گذار  2002سال در نهایت در و  شد مستقر  جزیره در این استقالل به آمیز تیمور خشونت  و  پرآشوب گذار  جریان در  حدمّت 

و   ظاهراً   اقلیت  گروه  یک  از سوی  مدنی  مقاومت  کارزار   چگونه  که  دهدمی  نشان  اما  .بود  خونین  و   دراز   شرقی  تیمور   استقالل   مسیر  ناتوان 

ی برسد  تواند بهمی   ضعیف گر   یحّت -  پیروز ی  به   دشمن سرکوبگر آن  ا ی  آنها  اطاعت و فرمانبردار  –مدنی  مبارزۀ  میدان  گسترش  .باشد  نداشته  نیاز

یّ   که  زمانی  یحّت   کند،  ایجاد  بزرگی  تفاوت  تواندمی   –قدرتمند  یا  نفوذ  با  هایخارجی  و   اکثریت  هایگروه  با در برگرفتن کثر  سرکوب  از   جمعیت  تا

ی  که  همانطور   .کنندمی   حمایت  دولتی  این مردم ،»گفت  من  به  یکبار ،حدهمّت   ایاالت  مدنی  حقوق  جنبش  کار االن کهنهاز فّع   ،کینگ  الیزابت  مار

 از   افرادید  یاب  همواره  ستمدیدگان  هایجنبش  کنند. امامی   تعیین  را  خود  رهایی  شرایط  که  باشند  آن گروهی  باید  همیشههستند که    ستمدیده

 [21]«.در خود داشته باشند نیز  را ستمگر  طبقۀ اعضای

کهمی   مجموع  در  گفت  کم  را  مدنی  مقاومت   جنبش  تواندمی   سرکوب  توان  یا  و   بکوبد   هم  در   موقتاً   دست   نتیجه   تواندمی   از هم بپاشاند. 

کدام  که  این  .دهد  گسترش  چشمگیر   نحوی  به  را  جنبش  نهایتدر   و   داشته  معکوس به  دو   جنبش  این  از   به  ایاندازه  تا  رودمی  مسیر   یک 

 یبا حامیان  ثر مؤ  نحوی  به  توانندافراد می  این  نهایت اینکه آیاکسانی در آن مشارکت دارند بستگی دارد و در   چه  اینکه  و   آن  رهبری   سازماندهی

ی معنادار اه تا از این طریق ارتباط برقرار کنند خود گروه خارج از   .خیر  یا کنند وارد دشمن مقابل خود حمایتی هایستون بر  رم فشار

 است؟  آمیز مخاطره تا چه اندازه مدنی مقاومت
 پازیر   با  جنبش  یک  که  هنگامی  .هستند  آمیز مخاطره  بسیار   کشندمی  چالش  به  را  موجود  وضعیت  به واقع  که  یخشونتبدون  هایجنبش 

وضع موجود از    ضدیت با  دشمن نیز عمًال نتواند چشم خود را بر  و   کشدب  چالش  به   را  خود  قدرتمند   دشمن  نهادی  و   قانونی  هنجارهای  گذاشتن 

 انواع  فیزیکی  خطر   عالوه بر   در این میان  .دهدمی  واکنش نشان  به آن  آمیز خشونت  سرکوب  با  همیشه  تقریباً   در آن صورت  ببندد  سوی جنبش

 
1 . East Timor Action Network (ETAN) 
2 . Dili 
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  و   مسکن  بهداشتی،  هایمراقبت   شغل،  دادندست  از   خطر   و   آبروریزی،  خطر   شهرت،  دادندستاز   خطر - دارد  وجود  نیز   خطرات  از   دیگری

  .کودک حضانت

یسک  سطحالبته   ی  چه  هستید،  کسی  چه  اینکه   به  بسته  ر   برای   .است  متفاوت  بزرگتری   زمینۀ  چه  در   و   زمانی  در چه  دهید،می  انجام   کار

گر شما مثال یم دست به حمله به  آمیز خشونت   مقاومت جنبش یک همزمان و  کنیدمی شرکت ایتوده تظاهرات یک در  ا در صورتی ، زندمی  رژ

یم که  آمیز خشونت سرکوب خطر  معرض در  بیشتر  این احتمال وجود دارد که برخورد کند، شکل یک به هاچالش  تمامی با باشد که آمادۀ این رژ

یم،   دارد: آیا   بستگی  نیز   حریف  به   حدیتا  این  البته   .باشید  دولت  پلیس،   اعزام  به  قادر   و   مایل  قدرت  ساختارهای  دیگر   یا  های بزرگ شرکت  رژ

  اوباش و  اراذل یا نظامیانشبه
ّ
 برانند؟  بیرون جای دیگری هر   یا شهر  بزرگ میدان از  ایوحشیانه شکل به را  شما گروه تا هستند حمسل

ک  مدنی  مقاومت  برخی  کنیم؟ برایمی  مقایسه  چیزی  چه  با  را  اتخطر  ا نکته این جاست که ایناّم   موجود   وضعیت  با  همراهی  از   ر تخطرنا

که  نیست، افراد  چرا  یم  سوی  از   پیشتر   این  و کرده  خطر   احساس  رژ گر   اند.  رو   تنها  مقاومت  ا پیش  اینصورت  باشد  گزینۀ   مقاومت  در 

یم  علیه  گرفتن  دست  سالح  به  نسبت  کمتری  بسیار   خطر   آمیز ت غیرخشون  هایکمپین  ،دیگر عوامل    از   ای گسترده  طیف   کنترل  با  .دارد  رژ

 همتایان   به  نسبت  کمتری را   بسیار   مرگ و میر   ال بودندفّع   2013  و   1946  های سال  بین  قدرت  ساختار   بردن  بیناز   هدف   با  که  یخشونتبدون

 
ّ
   هایقیام  .نداهشد  لمتحّم   خود  حمسل

ّ
کرده  سال  در   کشته  2800از   بیش  دوره متوسط  آن   در   حانهمسل   های انقالب  که  حالی  در   ،اندرا تجربه 

 
ّ
 [22].اندداشتهسال   در  کشته 105 اً حانه حدودغیرمسل

یراه  برای  هاییراهاین  بر   عالوه یات پیشر خط  بتوان  که  دارد  وجود  مدنی  مقاومت  هایکمپین  انداز در   را  درگیر   افراد  رو  .نظر داشتنیز 

ک  ،اند گرفته  قرار   تبعیض  مورد  یا  شدهرانده  حاشیه  به   پیشتر   که  افرادی   برای  همواره  خشونتبدون    مقاومت   پیشتر   که  همانطور   .است  تر خطرنا

یگردانی احتمال و  هستند آماده هاگروه این قمع وحشیانۀو قلع  برای امنیتی نیروهای کردیم، بحث وجود   کمتر ها در مقابله با این گروهد یا تمرّ  رو

 چنین   برای  تواندمی  قدرت قرار دارند   های موقعیت  در   که  افرادی   با  «گسترش میدان نبرد»  ایی در جهتاّتحاده  که   است  دلیل  همین  به   دارد.

  ایاالت  مدنی  حقوق جنبش طول در  مثال عنوان به .کنند تقویت  را خود اهرم فشار  و  قدرت تا کند کمک آنها به و  باشد حیاتی بسیار  هاییگروه

  معترضان  برخوردهای خشن با دستورات دل و   با جان جنوب نژادپرست   پلیس که دانستندمی  به خوبی پوستسیاه دهندگانسازمان حده،مّت 

یگردانید و  زدن به تمرّ گذارد، به این ترتیب امکان دامنبه اجرا می  را   آمیز مسالمت  پشت   در   وجود نداشت. و   نیروهای امنیتی عمًال   میان   در   رو

 و   هدبو  درگیر   مستقر   قدرت  ساختار   در   عمیقاً   که  داشتند  قرار 1هاکالن  کوکلوکس  و   سفیدپوست  طلببرتری  هایگروه  نیز  پلیس  رسمی  نیروهای

تمرکز   مدنی  حقوق  رهبران  که  ستدالیلی   از   یکی  این   .بودند  فعال   کامًال   پلیس  خشونت  از   فراتر   پوستسیاه  جامعۀ  رهبران  برای  وحشت  ایجاد   در 

ی خود را ی مشاغل صاحبان  بر رو
ّ
یم با  را خود  اقتصادی  قدرت و  قرار داده  محل تبعیض  هنجارهای آنها .دادند  نشان مورد تبعیض مشاغل تحر

ی  از   گذاشتند،   پا  زیر   « سفیدپوستان  مختص»  مناطق  در   حضور   و   رستوران  هایپیشخوان  پشت  نشستن  با   را  نژادی   کردند   دعوت  هایخبرگزار

   سطح  در   نهاآ  منضبط  هایراهپیمایی  و   اعتراضات  تا
ّ
   و   یمحل

ّ
 بودند  شده  زندانی  هاکمپین  این  جریان در   که  کسانی  برای  و   مخابره کنند  را  یمل

ی  جمع  مالی  و   قانونی  هایکمک کره  میز   پای  به نشستن  مجبور   را  سفیدپوست  جامعۀ  رهبران  حاصله  سیاسی  و   اقتصادی  بحران  .کردند  آور   مذا

 
گروهترین و بدنامیکی از قدیمی  طوالنی خشونت،  ۀ کو کلوکس کالن، با سابق.   1 گرچه سیاهترین  کنی آمریکایی است. ا پوستان آمریکایی معموال هدف اصلی  های نفرت پرا

و  میالدی   1865ند. این گروه در جریان جنگ داخلی آمریکا در اردهکمعه دگریاشان جنسی نیز حمله مییان، مهاجران و اعضای جاها به یهودپیروان آناّما اند، ها بودهکالن

ت و ایجاد وحشت  ، خشونترور  ستفاده از ابزار ن زمان تا به امروز سه دوره فعالیت را سپری کرده است. ا آ  یون امریکا بنیان نهاده شد و از ساتوسط کهنه سربازان ارتش کنفدر

 .م-های آنان جهت پیشبرد عقایدشان استاز جمله حربه
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   حمایت  و   کرد،
ّ
گر )یمل    نه  ا

ّ
نژ   از   را(  یمحل تبعیض    را   کرو   جیم  قوانین  که  را  یفدرال  هایآورد، سیاست  دست  به  اجتماعیادغام    و   ادیرفع 

یجرم   [23].تبدیل کرد گذشته سالپنجاه در  دموکرات حزب اصلی اهداف ی از یک به را نژادی برابری و  ب رساندبه تصوی ندکردمی انگار

یم  د؟ندهمی  پاسخ جمعی کشتار  مدنی با هایکمپین  به  چه هنگامها رژ
   غیرنظامی  هزار   کمدست  آن  در   که  کنندمی   تعریف   دولتی  خشونت  از   شکلی  را  «کشتار جمعی»   غالباً   اجتماعی  علوم  دانشمندان

ّ
 ح غیرمسل

ی  جنبش  یک  جریان  در   که  باشد  هاییقتل   یا  تظاهرات  چندین  در   گستردههایی  عامقتل   شامل  تواندمی  این  .شوندمی  کشته   هم انباشته  رو

یافتیم  من  و 1پرکوسکی   وانیا  .شوندمی   که   خشونتیبدون  هایانقالب  -  چهارم  یک   تقریباً   یا  -٪  23  حدود  ،2013-1955  ۀدور  طول  در   که  در

یم بود  سرنگونی  هدفشان  قویاً   و   -است  مرگبار   سرکوب   از   ییباال  العادهفوق  سطح  [ این24].نداهشد  روبرو   جمعی  کشتار  با  مقاطعی   در   ،ه است رژ

 که  ستنامطلوب االمانه و  ظ  ایاندازه  به  موجود  شرایط  در   روزمره  زندگی  که  کردندمی  احساس  جنبشدر  کنندگان  مشارکت  که  دهدمی  نشان

 .ناخوشایند نیستدر برابر آن چندان  مرگ

در مقایسه   اما  .است  آمیز   مخاطره  مدنیمقاومت  اطاعت و تسلیم، بله  با  مقایسه  در چیزی؟    چه  با  مقایسه  در :  شودمی  مطرح  السؤ  این  باز   اما

حانه  با
ّ
 غیرنظامیانی  اند و عام زدهدست به قتل   آمیز خشونت  مبارزات  از   درصد  70 حدود  در مقابله با  هادولت  .دارد کمتری  خطر   مقاومت مسل

   شورشیان  از   بردند می  گمان  که  را
ّ
   کنندمی  حمایت  حمسل

ّ
 قیام  بهشدید    خشونت  با  هااحتمال اینکه دولت  .اندهکرد  خیسال

ّ
 حانههای مسل

 .دهند بسیار بیشتر است واکنش نشان

 دهند؟العمل نشان می عکس  سرکوب در مقابل چگونه مدنی   مقاومت هایکمپین 
یم  ریتعمیق   نگاه  یک  هر   کنیم و به   تقسیم  جواب مجزا  چندین  به  را  السؤ  این  پاسخ به  توانیممی که   هستند  هاییجنبش  اینکه  لاوّ   .بیانداز

یه از روش  تغییر   با  و   اندشده  آماده  سرکوب  پیشاپیش برای یادی   افراد   که  هاییرو   که   ایپراکنده  هایروش  به   کنندمی   جمع  مکان  یک  در   را  ز

دشوارتر  آنها  مقابل    به  است  سرکوب  در  دولتیسرعت  نشان  خشونت  و   با  کوشندمی   هاجنبش   برخی  اینکه  دوم  .دهندمی  واکنش  عمومی 

برخی دیگر دست   سوم  .کنند  حفظ  را  خود  شتاب  پویایی و   جنبش  از   حمایت  یا   پیوستن  رای ب  دیگران   از   دعوت  و   خشونت دولتی  کردنعلنی

چهارم   .کنند[]و مجددًا شروع به فعالیت می دهندمی   مورد بازبینی قرار   را  خود  هایاستراتژی  و   ل شدهمتشّک   دوباره  ،زنندنشینی میعقب   به

یراه برای و مشخص صریح  یتصمیم با چه و  ارادهالعملی و بی عکس  صورت به چه خشونت، تشدید با  نیز  برخی دیگر  اینکه  یک مبارزۀ انداز

 
ّ
کنش  یافته،سازمان  حانهمسل مقاومت  پاسخ  آخرین  .دهندیم  نشان  وا و    و   حاداتّ   عدم  نیز   وحشیانه  سرکوب  به  کارزارهای  نابسامانی 

 .است پاشیدگی جنبشهماز 

کتیک سریع  تغییر  با هاجنبش  از  برخی  .دهندمی  واکنش نشان هاسرکوب  به  تا
یم  که  دهندمی   تشخیص  این نکته را  از سایرین  زودتر   هاجنبش   برخی   کمک   هاآن  به  این  .برخورد خواهد کرد  خشونت  با  نهابا مبارزات آ  رژ

کتیک  از   چه سریعتر هر   تا  کندمی کتیک  به  ندکمی  مکان جمع  یک  در   را   مردم  هایتوده  که  هاییتا   دکنمی  پراکندهمتفّرق و    را  مردم  که  هاییتا

در    سودان  دولت  .زدند  قیام  به  دست  نان  قیمت  شدید  افزایش  به  واکنش  در   سودان   مردم  2018  دسامبر   در   مثال  برای  .دهند  وضعیت  تغییر 

افراطی و   و   واکنشی  ، اشک  گاز   از   استفاده  با  نامناسب  جنگی  و   پالستیکی  هایگلوله  آور  مردم   .کشت  را   نفر   هاده  معترضان   علیه  ادوات 

ی  که   شدند  البشیر عمر   جمهور   رئیس  استعفای  خواستار   و   کردند  تظاهرات  به  شروع   کشور   سراسر   در   خشمگین ی   وحشیانۀ  دیکتاتور   سالسی  و

 
1 . Evan Perkoski 
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  سایر   و   وکال   پزشکان،  صنفی  هایانجمن   زنان؛  هایگروه  کارگران؛  جمله  از   مخالفان   از   گسترده  ائتالفی  بعد  ماه   چند  طی  .بود  قدرت  بر مسند 

 تبدیل   کلیدی  سازمانی  به  سودان  متخّصصان  انجمن  .کردند  بسیج خود  و   هافعالیت  هماهنگی  به  شروع  دانشجویانبه همراه    متخصصان،

ایجاد  سراسر   در   جنبش  هایاستراتژی  و   هابرنامه  مورد  در   و   کردمی  هماهنگ  را  هاتالش  این  که  شد به  اطالعات  کشور  تبادل  و   ارتباطات 

یدر این میان پرداخت. می کتیکی هاینوآور  شرکت تظاهرات در  که  سودانی جوان -1«مرد سطلی»ظهور شخصیت جملهاز  ؛رواج یافت نیز  تا

  از  را  معترضان  و   کردهمنتشر   را   شانیسّم  گاز   د نبتوان  اینکه از   پیش آور را  اشک گاز   های، گلولهو با استفاده از سطلی که به همراه داشت  کردمی

 .پوشاندمی بیاندازد، کار 

 نظامی  شورای  را   خود  کردند،  خلع  از قدرت را البشیر   سودان   ارتش افسران  تعدادی از   به موفقیتی بزرگ دست یافت.  2019  آوریل  11در   جنبش

 و  دادند ادامه خود اعتراضات به سودان مردم از  نفر  هزاران پاسخ، در  .بردارند تظاهرات از  دست خواستند سودان مردم از  و  کردند اعالم انتقالی

یسیون  آفرینینقش  خواستار  یل  ماه   اواخر  در  .شدند  دموکراسی  سوی   به  گذار کشور  روند در   غیرنظامی  اپوز در    شورای نظامی   رهبران  از   تنچند  آور

 جمله   از   دادند و   ادامه  مقاومت خود  به  سودان   مردم  .ماند  باقی  قدرت  در   این شورا همچنان  اما  دادند  ءاستعفا  جنبش  های خواسته  پاسخ به

یم  نظامی  مقّر   از   خارج  در   نتحّص   اقدام به   در   غیرنظامیان  برای  بیشتر   هایصندلی  و   دموکراتیک  هایتضمین  خواستار   و   خارطوم کردند  در   رژ

کره شدند. پای میز   نفر را مورد کشتند، هفتاد را نفر  صد از  بیش  و  بردند یورش خارطوم در  تظاهرات کمپ  یک به امنیتی نیروهای ژوئن 3 در  مذا

 حمله  بودند  هابیمارستان  در   بهبودی  حال  در   که  زخمی  غیرنظامیان  به  و   انداختند  نیل  رودخانه  در   را  گانشدکشته  اجساد  دادند،قرار    تجاوز 

  کرد   درخواست  مردم  از   صانانجمن متخّص   مقابل  در   اما   .بود  سودانی  مخالفان  میان  در   مقاومت  روحیۀ  شکستن  خارطوم  کشتار   از   هدف   .کردند

ندیس  تا همچنان ی   کار   محل  به  رفتن  از   کنند،   رکتاش م  عیار تمام  مدنی  نافرمانی  در یک کارزار  و   کنند  حفظ  را  خشونت خودیپلین بدو   خوددار

 مدارس   تمّد   این  در  و   شد  برگزار   ژوئن11تا    9از  اعتصاب  .شوند  آماده  روزه  سه   عمومی  اعتصاب یک  برای  و   ببندند  را  هامغازه  و   هاخیابان  کنند،

،  و   نفت  هایپمپ  ، کردند  قطع  را  یشیگرما های  سیستم  و   برق   سیساتتأ  کارگران   شدند،  تخلیه  ها دانشگاه  و   خدمات   و   ها فروشگاه  ها،بانک  گاز

یغیر   پزشکی  هایمطب  تمام  و   ، کردند  فمتوقّ   را  خود  چاپ ها  روزنامه  ،شدند  بسته  ونقلحمل    را   هاخیابان  این اعتصاب  .شدند  تعطیل  ضرور

ی  کساز و   اقتصادی  نظر   از  را  شورای نظامی   حالعیندر   و   کشید کنار   آتش دولت  خط  از مقابل  کلمه  واقعی  معنای  به  را  کنندگانشرکت  و   کرد   پا

  انجمن   با  مذاکرات  که  کرد  اعالم  شورای نظامی  ژوئن   12  در   .داد  قرار   فشار   تحت  صانانجمن متخّص   هایخواسته  کردن  برآورده  جهتدر    سیاسی

  .ندشد دستگیر  خارطوم کشتار  ینعاملتن از 12 از  بیش و  گرفت خواهد سر  از  را

ی  مانند  -سودان  انقالبیون   اثرات   و مختلف    خطرات  متنّوع  آمیز غیرخشونت  هایروش  که   دانستندمی  -از خودانقالبیون پیش و پس  از   بسیار

کنده    هایروش  کارزارهایی که از آمیز به  خشونت   حملۀ  .به همراه دارند  متفاوتی  سیاسی   های روش  در مقایسه با  کنند،استفاده میمتفّرق و پرا

ک  توانندمی - 2ارتکابی  هایروش  -شوندهنجارشکنانه می  اعمال  مرتکب  افراد  آن  در   که  هاییروش  اینبر   عالوه  .است  تر دشوار   متمرکز   تر خطرنا

ی   ی ]دولت و جامعه[هاو خواسته  انتظارات  کردن   برآورده  از   در آنها  افراد  که  باشند  هاییروش  از   جنبش .4 3اجتنابی  هایروش  -کنندمی  خوددار

 .جان سالم به در ببرند  از سرکوب خطر  کم و  پرخطر  هایروش  بین جابجایی با توانندمی ها

 
1 . Bucket Man 
2 . methods of commission 
3 . methods of omission. 

که معموال انجام میاجتنابیدر اقدامات    .4 کنندگان از انجام اعمالی  انجام دهند، یا طبق قانون یا مقررات ملزم به انجام آنها رود  دهند، طبق عرف انتظار می، شرکت 

رود انجام دهند یا طبق قانون  دهند، طبق عرف انتظار نمیدهند که معموال انجام نمی، شرکت کنندگان اعمالی را انجام مییکنند؛ در اقدامات ارتکابهستند، امتناع می

 Sharp 2005, 41, 547) .)باشد یو ارتکاب اجتنابی[ ممکن است شامل ترکیبی از اقدامات  یا مقررات انجام آنها ممنوع است. شیؤە مقاومت]مدنی
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ی  تحت   شیلی یدنت  دیکتاتور گوستو   پرز  منتخب  دولت  که  داشت  برعهده  را  نظامی  یکودتای  رهبری  که  ژنرالی  پینوشه را در نظر بگیرید؛  آ

ی  دوران  در   که  همانطور   .کرد  سرنگون  1973در   را  سوسیالیست  آلندۀ  سالوادور   در   حدهمتّ   ایاالت  حمایت  مورد  راستی  دست  هایدیکتاتور

ی ناپدید  و  شکنجه  با نیز غالباً  پینوشه  افتاد، می فاقاتّ  التین آمریکای  سرتاسر  یسیون سیاسی مخالفین ساز کنش نشان می در مقابل اپوز داد.  وا

ک  بسیار   مشاهده  قابل  جمعی  اعتراض  موسیقی   شیلی  روستایی  تجمعّی   میان  در   خود  تمشروعّی   تقویت  برای  کوشید  بود. پینوشه  خطرنا

  رقص و  آهنگ یک و  جا بیندازد را محلی
ّ
  آهنگ عنوان به را1ال کوئکا  به نام تیسّن  یمحل

ّ
یم .کرد اعالم شیلی یمل   داد می پول زنان و  مردان به رژ

 م  هایراهپیمایی  و   هارژه  در   تا
ّ
  در   تنهایی و   به  شیلیایی  زنان  زن  جهانی  روز   جشن  در   و   1978  سال  در   .کنند  اجرا  را با یکدیگر   رقص  این  یل

کوئکا  رقص  به  شروع  عاممالء بسیار   در   و   کردند  ال نافرمانی   دست  در   را  خود  دۀ شناپدید  عزیزان  هایعکس  ایالعادهفوق   و   شجاعانه  اقدام 

یاست  کاخ  مقابل  در   یحّت   مرتبًا و   آنها این کار   از   برخی  .گرفتند یر یم  که به دست  عزیزانی  یاد  به  همچنین  زنان  .دادندانجام می  جمهور  پینوشه  رژ

ی  نهاد  یک  عنوان  به   را  بقا  هایگروه   همچنین  آنها  .کردند2ز آرپیلرا   نام  با  هاییدوختن فرشینه  به  بودند، شروع  شده  ناپدید در جریان   مهم  مواز

کی  های،آشپزخانه3بافیفرشینه  هایکارگاه  توان بهمی   جمله  از   که  کردند  سازماندهی  مبارزات غذایی به   مواد  خرید  جهت  هماهنگی  و   اشترا

گو   در   کاتولیک  کلیسای  .اشاره کرد  تر پایین  هایقیمت   با  عمده   صورت  ه بود کرد  فراهم  هاگروه  این  ریزیبرنامه  و   مالقات  برای  را  فضایی  سانتیا

 
1 . la cueca 
2 . arpilleras 
3 . arpillera 
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 در   را   خود  هایفرشینه  تا  دکرمی  کمک زنان  به  و   کرده  پارچهنخ و   اقدام به تهیهنیز در همراهی با آن  1همبستگی معاونت  دموکراسی خواه  و گروه

یکوبیدن بر   با  شیلی  مردم  1983  سال  در   .به فروش برسانند  کشور   از   خارج   پینوشه   از   خود  نارضایتی  شانهایپنجره از   هاماهیتابه  و   هاقابلمه  رو

یشه  که  ساده  اقدامی  -دادند  نشان  را    در   سرعت  به  داشت  هایاییشیلی  مقاومت  ینپیش  هایدوره  در   ر
ّ
 گسترش   یشهر  هایبلوک   و   هاه محل

یم هایگریوحشی و  هاسیاست گسترده بامخالفت  دهندۀنشان و  یافت  . بود پینوشه رژ

کتیک مین  نیز   پینوشه  بودند  خود  حال ایجاد قدرت و ابراز نارضایتیها در ع آشکار در خیابانها بدون تجّم هی که این گرواز آنجای توانست تا

یناپدید  ،مخالفین  دستگیری-امعمول خود ر گو   محلۀ  و هر   آشپزخانه  هر در    رسیدمی  نظر   به  آنچه  برابر در   -مظنون دهندگانسازمان ساز   سانتیا

کنداستجریان داشته   کوبیدن  –مخالفین  هماهنگ  نیمه  اقدامات  هاسال  از   پس.  ، متمرکز  با  و    رقص  ماهیتابه،  و   قابلمه  بر   اعتراض  تکی 

کوئکا، نمادین همه پرسی  خود مشروعیت تجدید جهتدر  کوشید 1988 در  پینوشه -اقدامات کارگری و  زیرزمینی هایفعالیت سازماندهی ال

یسیون  .برگزار کند  خیر   یا  بر سر کار باشد  مهور جرئیس   عنوان  به  دیگر   سال  هشت  باید  آیا  پیرامون اینکه  را   این   از   مردمی  هایگروه  و   رهبران اپور

 مبارزاتی  شعارهای  و   عات تجّم   ها،تالش  «نه»  رأی  به  ی مردمیآرا  هدایت  برای   که  دادند  تشکیل   را  ائتالفی  آنها  .را بردند  استفاده  نهایت   فرصت

  که   شوند  مطمئن  از این طریق  تا  بیاینداطمینان    یید آراتأ  و قابل  مستقل  از شمارش  تا  دادمی   آموزش  انتخاباتی  ناظران  به  و   .کردمی  سازماندهی  را

  از   را  شیلیایی  میلیون  7و   بود  قموفّ   کامًال   موارد  تمامی  در   ائتالف  این  .پذیرفت  خواهد  را  پرسیهمه   نتایج  شکست،  صورت  در   پینوشه

گاستا  گو   تا2آنتوفا کرد  رأی های  وقددر صن  « نهبرگۀ »  به انداختن 3سانتیا   شد   مشخص  زمانیکه  .شدمی  آرا  درصد  56  معادل   تقریباً   که  ، ترغیب 

،  رئیس  از   نه  شیلی  ارتش  ،است  خورده  شکست  پینوشه  اساسی   قانون  در   اصالحات  برخیانجام    از   و   کرد  حمایت  این کشور   مردم  از   بلکه  جمهور

ی    و    و   کردند  تصویب  را  شدهاصالح  اساسی  قانون  شیلی  مردم  1989  سال   در   .کرد  حمایت  جمهور رئیس  جایگزینی  برای  یانتخاباتبرگزار

 [25].رفت  کنار  قدرت از  پینوشه آن  از  پس که کردند برگزار  انتخاباتی

کتیک بر  هاجنبش  از  برخی  رسانند می حداقل به را سرکوب هایآسیب که  کنندمی  تمرکز  هاییتا

اینکه کنش  با  جنبشها  از   برخی  دوم  کتیکی  و   دقیق  وا شتاب  کند،می  ایجاد  سرکوب  که  خاصی  مشکالت  به  تا و   حفظ   را  خود  پویایی 

یکردهای است ممکن یک جنبش مثال  عنوان  به .کنندمی   رو
ّ

  کند، کمک   بازداشت/ زندان از  اعضا رهایی  به تواندمی که  کند  پیدا ایقانهخال

یمی  تبلیغات  با  مقابله  به  کمک  برای  توانندمی  هاجنبش  این  .دیدیم  قبلی  هایفصل   در   که  همانطور  یسم  خیانت،  به  را  جنبش  حامیان  که  رژ  ترور

یم  بشر   حقوق  نقض  موارد  کند،می  هممّت   کنپر جنایات دهن  سایر   یا ی  را  از سوی رژ  به  این اقدام  .دهند  قرار   دید  معرض  در   و   کرده  مستندساز

کرده باشد. جنبش  موارد  این  مورد   در   روشنی را   هایپیام  پیشتر نیز   جنبش  که   است  ر مؤثّ   صورتی  در   ویژه   کار   ت و حوصلهبادقّ   اغلب  هابیان 

 آمیز خشونت  واکنش  شد،  بحث  3فصل  در   که  که همانطور   چرا  .ندهند  پاسخ  خشونت  خشونت را با  که  کنند  متقاعد  را  درگیر   افراد  تا  کنندمی

کی  عواقب  تواندمی   برای   دستورات  از   امنیتی  نیروهای  اطاعت  تقویت احتمال   و   عمومی  حمایت  دادندستاز   جمله  از   باشد،  داشته   وحشتنا

 به   و   کند می   به خود جذب  را  مردمی  حامیان  از   تریوسیع  طیف  دهد،می  ءجنبش را ارتقا  اخالقی  جایگاه  خشونتپرهیز از   .جنبش  سرکوب

ی تضعیف یم حامیان وفادار  .کندمی کمک رژ
 

 

 
1 . Vicariate of Solidarity 

2. Antofagasta  ی در شمال شیلی   شهری بندر
3. Santiago  پایتخت شیلی 
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  هاجنبش  از  برخی
 
 کنند ریزیبرنامه   را خود بعدی اقدامات و  قوا کردهتجدید   تا کنندمی  نشینیعقب موقتا

کتیکی  هاینشینیعقب کنده  چندهر   -عمومی  اقدامات  د که اوال نزمانی معقول بوده و کاربرد دار  غالباً   تا ک  بسیار   -پرا  دوماً   و   باشد  خطرنا

ی  نهادهای  ایجاد  بر   تا بتواند  باشد  ز مجّه   کافی  اندازه  به  و   شده  سازماندهی  خوبی   به  جنبش  هایبرنامه  ها،رسانه  جایگزین،  مدارس  نظیر   مواز

یه   تمرکز مقاومت    روزمّره  اشکال  و   اجتماعی  رفاه  به باتالق  خشونت در این کشور بدون  انقالبی  2011  سال  در   که  جایی  بگیرید،  نظر   در   را  کند. سور

کرد    سالهچند  داخلی  جنگ  یک    گروه  هزاران  و سقوط 
ّ
یگران  ح،مسل کرد بی  دولتی  المللی و بین  قدرتمند  باز  توان  تمام  از   که  رحم را درگیر خود 

یه  بماند. در   باقی  قدرت  در   به هر قیمتی  بتواند   تا  کرد می  استفاده  خود  شهروندان  ی نابود  نظامیش برای  مقاومت   ،کتاب این  نوشتن  زمان   از   ،سور

ک بوده بسیار  مدنی آشکار    هماهنگی های مدنیکمیته با مرتبط افراد حالاین با .است  خطرنا
ّ
یه در  ی محل   افراد و رفع  به رسانیخدمت به1سور

ی  نیازهای گری در  میانجی  به  کمک  از جمله با  ؛اندداده  ادامه  د،کردنمی  زندگی  جمعی  خشونت  دائمی  تهدید  یا  محاصره  در   که  آنهایی  فور

ی ی  و   پزشکی  و   غذایی  هایکمک  ارائه  نظامیان،دوستانۀ غیر بشر   تخلیۀ  به  کمک  بس،آتش  برقرار  .در این کشور   بشر   حقوق  نقض  مستندساز

ی  زنان  از   هاییگروه ی    نقش میانجی را در   اندکوشیده  نیز   سور  و   بدست بگیرند  را  المللیبین  صلح  فرآیندهای  ابتکار   کنند،  بس ایفاآتش برقرار

یه  باشند در اذهان خود  جنگ  طول  در   شدهمرتکب  جنایات  برای  عدالت  و   پاسخگویی  وانند پیگیر تمی  مردم  آن  در   که  را  جنگ  از   پس  سور

 .مجّسم کنند

  شوندمی  کشیده  خشونت به هاجنبش  از  برخی
گهانبدون برنامه  مدنی  مقاومت   هایجنبش  اوقات  گاهی که    معترضانی  2019  کنگ  هنگ  شوند. در می  کشیده  خشونت  به  ریزی قبلی نا

گرچه  بوده است،  پلیس  خشونت  آنها  ک محرّ   که  گویندمی  زدند ای  حاشیه  خشونت  به  دست  عمدتاً   تظاهرکنندگان  سویاز   خشونت  تشدید این    ا

ی راه  برای  صریح  یماتتصمی  هاجنبشدیگر    مواقع  قبلی بود. در   و بدون برنامۀ   بداهه    مبارزۀ  انداز
ّ
 همانطور   ،کننداّتخاد می  یافتهسازمان  حانۀمسل

یقا  ملی  کنگرۀ  دروم  در   که   یک   مقابل  در   پوستسیاه  معترض  هزاران  1960مارس  21در   .افتاد  فاقاتّ   شارپویل  عامقتل   و پس از واقعۀ(ANC)آفر

داشتن دائمی همراه  به  ملزم   را  جنوبی  آفریقای  پوستانسیاه  که  اینژادپرستانه  قوانین   به  اعتراض  در   جنوبی  آفریقای  شارپویل  در   پلیس  ایستگاه

 خارج  به پوستان سیاه آمد و رفت کردن محدود و  نژادی  تفکیک  تثبیت برای تالش قوانینی که در  ؛تجّمع کردند کردمیهویتی خود  هایدفترچه

یبه    ت اقدامجمعّی   کردن  قمتفرّ   برای  پلیس  اعتراضات  به این  پاسخ  هایشان تدوین شده بود. در شهرک  از   کشت   را  نفر   ۶۹  نهایتدر   کرد  تیرانداز

ی .  بودند  قربانیان   میان  در   کودک  نهو بیست  .کرد  زخمی  را  نفر   ۱۵۰  از   بیش  و   مورد   پشت  از   کنند  فرار   کوشیدند می  که  حالی  در   مردم  از   بسیار

  کنگرۀ جنوبی آفریقای دولت بعد هفته چند .گرفتند قرار  گلوله اصابت
ّ
 سیاه  برابری برای که اصلی سیاسی نهاد -کرد ممنوع اعالم را فریقای آمل

 .کردمی تالش جنوبی آفریقای  در  سفید و 

   هایگروه
ّ
  آمیز مسالمت  یا  خشونتبدون  اقدامات  دولتی  شدید   سرکوب  کنند که گونه توجیه میرا این  به خشونت  خود  اقبال   معموال   ح مسل

کل کشتار   .است  کرده  غیرممکن  را به     کنگرۀ  سرکوب  و   شارپویل  متعاقب 
ّ
،گسترده  شکلی  به  دولت  ی از سویمل   این   به  این سازمان  رهبران   تر

   مبارزۀ   که   رسیدند   نتیجه
ّ
یم  چنین  با  مقابله  برای  حانه مسل ی  هم  و   هموّج   هم  نژادپرستی   و   آمیز خشونت  رژ   جناحی   ملی  [ کنگرۀ26].ست  ضرور

ح
ّ
ی سیزو  نام با مسل   نیزۀ) اومخونتو و

ّ
یاقدام به  و  شهری چریکی هایجنگ طریق از  تا کرد ایجاد را (تمل یم خرابکار  را مورد  آفریقای جنوبی رژ

و   ادامه  نیز   خشونتبدون  مقاومت  ،کردیم  بحث  بیشتر   جزئیات  با  2و 1  هایفصل  در   که  همانطور   حال  این  با  .دهدقرار    حمله  با   یافت 

یم هااعتصاب و  اعتراضات  تظاهرات، ،کنندگانمصرف جمعی از جانب هایبایکوت   داد. قرار  فشار  تحت را آپارتاید رژ

 
1 . Syrian Local Nonviolent Coordinating Committees 
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 پاشند می هم از  هاجنبش  برخی
پاشی  به  را  مدنی  مقاومت  کارزار   یک  ،وحشیانه  سرکوب  اوقات  گاهی   که   است   محتمل  زمانی  ویژهبه   امر   این  .دهدمی   سوق  اغتشاش  و   فرو

 را   سازمانی  یساختار   کوشندمی  ادامه  در   شده و   بسیج  خودجوش  طور به  مردم  نکه در آ  بیفتند  اتفاق  ایتوده  بسیج  اولیۀ  مراحل  در   هاسرکوب

کرده همسر   بر   هاسرکوب  تأثیر   چگونگی  و   شد  ذکر   پیشتر   که  نسون سو    و   بوچر   ساتون،  [ مطالعۀ27].به آن بدهندمناسب    یشکل  و سر   یا  بندی 

یابی  را  مدنی  مقاومت  هایکمپین  موفقیت  میزان ید  یاد  به  کردمی  ارز یافتند  [ نویسندگان28].بیاور  خشونت   مورد  شش  و   چهل  میان  در   که  در

یم  جانبۀ  یک    اعتراضات  علیه  رژ
ّ
  یک  در   که   زمانی  مگر   ،است  هنشد  منجر   تغییر   به  متعاقباً   یتظاهرات  ، هیچ2011  تا  1989  سال  از   حانهغیرمسل

  موارد   از   نیمی  حدود  در   سوی دولتی  یک  خشونت  ،موارد ادغام شده این    میان  در   .بوده  شد  ادغام  تر گسترده  خشونتبدون  مقاومت  کمپین

و   معکوس  نتیجۀ یم  گستردۀ  خشونت  با  مواجهه  وجود  با  و   نهایتدر   هاکمپین  این  از   نیمی   از   کمتر   تنهااینکه    داشت و واپس زده شد   در   رژ

 .شدند قموفّ  خود اهداف به دستیابی

گر   شد؟برگزار می  خشونتبدون نمک  راهپیمایی  باز هم  جنگیدند، می هیتلر  علیه  بریتانیا امپراتوری  جای  به هاهندی ا
 ایده   این مفروض  کنم. اولین  بررسی  تدقّ  به  هستند  آن مبنای  که   را  مخدوش  مفروض  چندین  خواهممی بنابراین  است،   متداول   پرسش  این

ی  که  است یتانیا  امپراتور ی  سیستم  بر ی کرده بودپایه   دیگر   نقاط  و   هند  در   را  ایخیرخواهانه  استعمار یم   که  این  دوم  .گذار  مقاومت  هیچ  با  هیتلر   رژ

 .کنیم بررسی بیشتری جزئیات با را هاایده این از  یک هر  بیایید .شکست هم در  همان اندک موارد موجود را هم و  نشد مواجه آمیزیغیرخشونت 

یتانیا  استعمار   که  به خاطر داشته باشیم  است  مهم  کهناول ای  ی  .بود  خو ندهرحم و درّ بی  تا چه اندازه  بر یتانیا  امپراتور  مستعمرات   حفظ  برای  بر

یای  در   خود یقا  کارائیب،  در ی،  هند  جمله  از   آسیا  و   آفر کستان  امروز یتانیا  هند    عنوان  به  مجموعاً   زمان  آن  در   که  بنگالدش،  و   پا  شناخته 1بر

یادی  وحشیانه  های جنگ  شدند،می یتانیا  .انداخت  راه  به  ز ی بر انجام داده    را  بزرگ  های  عامقتل   جمله  از   دهندهتکان  یهایسبعیت  امپراتور

 سوق   ایتوده  گستردۀ  هایشورش   به  را  هاهندی  که  گرفت  قرار   حمله  مورد  شدیدی  چنان  خشونت   امواج  با  گاندی  خشونتبدون  مبارزات.  بود

ی  نظامی  نیروهای  1919در   مثال  برای  .داد یتانیا  استعمار ع  تجّم   هند  پنجاب   ایالت  در 2امریتسار   شهر   در   که  را  خشونتبدون  معترض  صدها  بر

 طور   به  و   بودند  کرده  عجّم ت  ستهاسیک  و   هندوها  سمقّد   که روز 3روز بایساخی   گرفتنجشن  برای  هندی  هزاران  .کردند  سالخی  کرده بودند

 شده   دستگیر   پیش  روز   چند  که- 5کیچلو   الدین  سیف  و 4ساتیاپال   -خودطلب  استقالل  رهبر   دو   تبعید اخیر   و   دستگیری  به  آمیز مسالمت

یتانیا  موّقت ارتش هند  سرتیپ  .کردندمی  اعتراض  بودند، به منطقه   را  ارتش  نیروهای  بزرگ  مقیاس  در   شورش  یک  ینیبپیش  با  در آن زمان،  بر

یداد  در   .شدند  زخمی  نفر هزار   از   بیش  و   کشته  نفر   صدها  .کنند  شلیک  تجمعّی   سمت  به  که  داد  دستور   آنها  به  و   گسیل کرد   ،واکنش به این رو

یتانیا  راج  ارشد  دبیر 6تامپسون پیجی  یر   موارد  پنجاب،  در   بر گرچه. »کرد  ثبت  خود  خاطرات  دفتر   در   را  ز ی   ظاهراً "ا " است  بوده  خونین  کسب و کار

 [29]«.شد خواهد توجیه[حاصله]نتیجۀ با احتماال . . . شدند کشته باغ یک در  نفر  300-200و 
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ی دولت که دهدمی نشان  شرمانهبی عبارت این یتانیا استعمار   برای بر
ّ
 قتل واقع نداشت. در  خشونت اعمال  هیچ ابایی از  منطقه بر  طتسل

ی اتّ   هند  در   امریتسار   عام   تا  او   با  پیروانش  از   نفر   هزاران  آن  طی  که  کرد  رهبری  نمک  راهپیمایی  با عنوان  را  حرکتی  گاندی  1930در   .نبود  فاق نادر

ی  قوانین  با  خالفتمدر   و   کردند  راهپیمایی  هند  اقیانوس یتانیا  استعمار بود  ممنوع  را   نمک  مستقل  تولید  که  بر  استحصال  به  شروع  ،کرده 

ی  دولت  .کردند  ه این ماّد   غیرقانونی یتانیا  استعمار ی  گاندی  ورود  به محض  بر در    .کرد  دستگیر   دیگر   هندی  هزار شصت  حدود   همراه  به   را  و

اقدام، سرتاسر   واکنش این     و   شاعر .  ندزدای  توده  مدنی  نافرمانی  به یک دست  کشور    به 
ّ
  در   را  نفر   هزاران 1نایدو   ساروجینی  ،هندی  گراییمل

  نیروهای   رسیدند،  راهپیمایان از راه  که  هنگامی  .کردمی  رهبری  بمبئی  شمال  مایلی  150در   ،2داراسانا   نمک  کارگاه استخراج  سمت  به  راهپیمایی

ی   استعمار
ّ
  .کردند زخمی را دیگر   نفر  صدها و  کشتند و   زدند کتک  را االنفّع  از   تعدادی فلزی هایقمه به حمسل

یتانیایی در   شهروندان ی  از   آنها  دولت  که  دنپذیرفته بود  را  واقعیت  این  کلی  طور   به  نیز   انگلستان   بر  هایشورش  سرکوب  برای  نظامی  نیرو

یضد ی  شورشیان  ،دولت  .داشت  وجود  نیز در این میان  مخالفانی  اندک  هرچند  کند،می  استفاده  استعمار  به  «هاوحشی»عنوان   به  را  استعمار

دولت[]تر وحشیانه  خشونتی  از   که  کشیدمی  تصویر  کمان  علیه  از  ی  حا  باورهای  دلیل  به.  کنندمی  استفاده  هایشانخانواده  و   استعمار

پایی  سفیدپوستان  حق  پیرامون  نژادپرستانه   و   مجروح  هاجنگ  این  در   انگلیسی  سربازان  که  واقعیت  این  همچنین   و   -دیگران   انقیاد  برای  ارو

یتانیا  شهروندان  -شدندمی  کشته ک  جزئیات  گزارش  به  شروع   نگارانروزنامه  که  زمانی  اما  .نده بودپذیرفت  را  تبلیغات دولتی  ییبر  عام  قتل  وحشتنا

  شد  مشخص  هاگزارشاین    بواسطۀ  .کرد  تغییر   رفتهرفته   عمومی  هوایو حال  ،زدندمی  خشونتونبد  مبارزات  دست به  که  ندکرد  هاییهندی

   مردان   و   زنان   شدند کودکان، فی میشورشی معرّ   عنوان   به  که   کسانی
ّ
 جهانی   جنگ  طول  در  شاناعضای خانوادۀ  از  برخی  که  -بودند  یحغیرمسل

یتانیایی در کنار  مدوّ  و  لاوّ   .بودند جنگیده آلمان علیه هابر

 برابر  در  خشونتیبدون مقاومت گونههر  هیتلر  که عااّد  این :کنیم بررسی را بود بخش این عنوان سؤال مبنایی را که دوم مغالطۀ بیایید حال

را پای  اسر سرت  در   واقع  در .  شکستمی   همدر   حکومتش  ی  اشغال  تحت  ارو آلمان  مردم  ها،ناز  و   آمیز خشونت  مقاومت  طریق  از   را  هاسلطۀ 

  . گرفت در نظر می  دشوار پیچیده و    تهدیدی  عنوان  به  آنرا   هیتلر   که  بود  خشونتبدون  مقاومت  این   اما   .کشیدندمی  چالش  به  آمیز   غیرخشونت

   مقاومت  شکست  چگونگی  مورد  در   شانخصوصی   در محافل  هایشژنرال  و   هیتلر 
ّ
ی  اشغالی  های سرزمین  سرتاسر   در   که  حانهغیرمسل  ها ناز

یختن  جمله  از   ؛دادندخود را نشان می  مقاومت  مختلف  طرقبه    مردم  اشغالی  دانمارک  و   نروژ   در  .کردندابراز نگرانی می  بود  شده  فراگیر   شکر   ر

ک  در  ی  خودروهای  با کردنبهدست  ها، ناز یجمع   مقاومت،  نحوۀ  در مورد  مطالبی  با  زیرزمینی  مطبوعات  دست    به   آن  انتقال  و   اطالعات  آور

ی  از   امتناع  خانه،-در -ماندن  و   محدود   اعتصابات  سازماندهی  سالح،   سرقت  مقاومت،  هایگروه برنامۀ   دستورات  با  همکار درسی   تغییر 

ی در آخر  و  کارگران، هویت یا مسیرهای شهری و روستایی اطالعی از بی به تظاهر  مدارس، یمهمات هایکارخانه در  خرابکار   دانمارک  در  .ساز

 که زمانی  تا را شانفتوحات  ادامۀ به منظور  این کشور  قطارهای از  استفاده برای هاآلمانی هایبرنامه و  ندنشد حاضر  خود کار  سر  قطارها سایرؤ

نیاوردند بر   را   خود   سایؤر  کار  مقاومت  هایروزنامه  .انداختند  تأخیر   به  سر  یرزمینی  به دست  کشور   اسر ت سر  در   ز   اشکال  از   و   شد می  دست 

ی  مختلف یکم .کردمی  حمایت  روزانه  کار   فتوقّ   طریق  از   آشکار   مقاومت  همچنین  و   هاآلمانی  نظامی  اتمهّم  و   خودروها  در   خرابکار  یهاکار

ی  حکومت  از   هادانمارکی  مداوم  سرپیچی  از   نمادین  ینمایش  عنوان  به  -افتادمی  تفاقاّ   ظهر   امهنگ  در   دقیقه  دو   مدت  به  که  -هماهنگ  ها ناز

ی  که  رسید  خبر   وقتی  .بود  رایج یآماده  حال  در   هاناز   ،هستند  جمعیکشتار   هایاردوگاه  به  کشور   یهودیان  تبعید   و   دستگیری   رایخود ب  ساز

یا  طریق  از   و   بردند  ساحل  به  قاچاقی  را  آنها  کردند،   مخفی  را  خود  یهودی  همسایگان  دانمارکی  هزاران تا در آنجا پناهندگی    رساندند  سوئد  به  در
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 محرمانه   سازماندهی،  گسترده،  ریزیبرنامه  مستلزم  اقدامات  این  همۀ[  30].دادند  نجات  را  یهودی  هزار   هفت  از   بیش  جان  از این طریق  و   بگیرند

 . بود عادی هایدانمارکی گستردۀ مشارکت و  بودن

هارتباس   لیدل  است،  نظامی  استراتژیست،1ل   روش   این  از   که  مخالفانی  با  برخورد  برای  و   بودند  خشونت  متخصص[  نازیها ]» که  گفته 

 نها درگمی آ، سر دبو  تر ی پنهان  و   ظریفتر   هاروش   و هر چه–کردمی  گیج  را  آنها  مقاومت  دیگر   هایشکل   اما.  بودند  دیده  آموزش  کردند  می  استفاده

بودگفت2روزنبرگ  آلفرد  خود  مشاور   به1943  ژوئیه  در   [ هیتلر 31].«شدبیشتر می  نیز  نظر من،  »:ه    قطعاً   شده فتح  مناطق  در   مردم  بر   حکومتاز 

گانهو به طور  [  32]«.کرد  حکومت   زور   با  تنها  تواننمی .  ستروانشناختی  مضعلی   فشار   با  نه  دولتی  هاینظام  درازمدت،  در »  که  بود  نوشته  نیز   جدا

 «.مانندباقی میمنسجم    ببخشند،   بهبود  و   کرده  نمایندگی  را   مردم  منافع  بتوانند   از آن طریق  که   صداقتی  و   کیفیت  به   باور مردمی  با   بلکه  زور 

[33]  

آلمان  را  شقدرت  هیتلر   وقتی  که  است  درست ی،  برابر   در   مقاومت  برای  ایگسترده  و   هماهنگ  تالش  هیچ  کردمی  تثبیت  در   چه  و

ی  آلمان  خود  در   آمیز   خشونت   و چه  خشونتبدون گوشه  خشونتبدون  مقاومت  اما  .ه بودنگرفت  صورت  ناز و   داشت  وجودکنار  و همچنان در 

که  معلوم  که   دانشجویی  گروه  یک  دلخراش،  خصوصاً   مورد  یک  در   .مؤثر   نسبتاً   موارد  برخی  در   هم  و   است  پذیر امکان  هم  مقاومتی  چنین  شد 

یه  و 1942ژوئن بین نامیدند، می3سفید  رز  را خود ی  راه را زیرزمینی یکمپین ،1943 فور ی و  هیتلر  سقوط خواستار  و  کردند انداز  جنگ  پایان ها،ناز

یع و  چاپ اعالمیه شش گروه این .شدند دموکراسی به بازگشت و  گرینظامی و  ک بسیار  اقدامی -ندکرد توز   پس  .هیتلر  توتالیتر  دولت در  خطرنا

با این    .شدند  اعدام  و   دستگیر   همدستانشان  و   دانشجویان  ،آنها را لو داد   و   شد   اقدامات   این  متوجه  مونیخ  دانشگاه   در   سرایدار   یک  اینکه   از 

یم  خاطر از رضایت   و   اشتیاق  اجتماعی و   وحدت و همدلی  ر تصوّ   توانسته بودند  آنها  وجود ی  که  را  هیتلری  رژ  آن بودند  ترسیم   برایدر تالش    هاناز

 .بودند متزلزل کرده ،کرد می دلسرد را جنبش مقاومت و 

 تضعیف   را  آلمان  عادی  مردم  روحیۀ  همزمان هم   و   شد  پخش   آلمان  اسر تسر  در   جوان  مخالفان  این  اعدام  و   سفید  رز   خبرهای مربوط به گروه 

ی  عدماقدامات    سایر   هم  و   کرد  های پیام  ارسال  به   شروع  «اجرایی  کمیتۀ»   گروهی مرموز با نام  مثال   برای  .انگیره بخشید  را  ]و مقاومت[همکار

ی  حزب  حامیان  به  میز آتهدید  شخصی ی  جنایات  در   خود  همدستی  هزینۀ  جنگ  پایان  محض  به  که  داد  هشدار   و   کرد  ناز  خواهند   را  هاناز

یش  .پرداخت   بر   آن  فاقات پس از اتّ   و   سفید   رز   های مربور بهخبر  که   نویسدمی  خود  خاطرات  دفتر   در   پروسی،  اشراف   از   ،4مالکزون   رک  فریدر

ی هواداران  .بود گذاشته عمیقی تأثیر  شهرش در  هاناز

ی  حکومتی  ساختار   سیستماتیک  تضعیف  در   آن  تأثیرات  و   اندکرده آغاز   را   خود  کار   شدگانکشته  ارواح  .شودمی  احساس  ها ناز

یم  سنگرهای حمایتی  و   ها شهرستان  سایرؤ  ای، منطقه  مقامات  اجتماعی، مراتبسلسله  پایین  هایرده  که  هاستهفته  عموما    رژ

ی از  ناامیدی بر  مبنی هاییژست  [ 34].دهندمی نشان ها از خودناز
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یم از  مردمی حمایت که داندگر این مینشان را التتحوّ  این حکومتش، دوران تمام در  هیتلر  پنهانی مخالفان از   یکی ،مالکزون رک  بیش ، رژ

  به اردوگاه   شد،  دستگیر   1944اکتبر   مالکزون در   رک.  که به داد او برسد  نه آنقدر زود  اما  .است  شده  نزدیک  سقوط   به  کرد  می  تصور   او   آنچه  از 

 .شد اعدام  بعد ماه سه و  شد برده1داخائو 

ی  اقدامات  برابر   در   مقاومت  در   ها شانس بیشتریآلمانی  از   برخی یه  در   و   برلین  در   .داشتند  هاناز  صدها  از   متشکل  گروهی  ،1943مارس  تا  فور

 بازداشت  که  شانیهودی  شوهران  که  شدندو خواستار این    آمدند  هم  گرد2اشتراسه روزن  خیابان  در   گشتاپو   دفتر   بیرون  در   آلمانی  اشرافی  زن

ی  کار   هایاردوگاه  به  بود  قرار   و   شده بودند  آنها  به  و   کردند  تهدید  مسلسل  با  را  آنها  گشتاپو   افسران  اینکه  وجود  . باگردندآزاد    ،شوند  تبعید   اجبار

پا  اردوگاهی بر   دفتر گشتاپو   ینزدیک  در   زنان معترض  بروند،  هایشانخانه  به  که  دادند  دستور   باالترین   تا  زنان  کردنمتفّرق   چگونگی   مسئلۀ  .کردند  بر

ی   حزب  هایرده ی  رهبران  و   شد   مطرح   ناز یادی  تعداد   امع  قتل  احتمالی  سیاسی  پیامدهای   سر   بر   ارشد ناز   از   پس  ،برلین  در   آلمانی  زنان  از   ز

ی برابر  در  مقاومت داخلی اقدامات سایر  و  استالینگراد در  اخیر  شکست : شده بود مواجه یک دوراهی با نظر پیدا کردند. حزبها، اختالفناز

یایی   زنان  از   گروهی ی   و   شجاعت  که   را   آر گر شدهحّتی    را   آنها   یهودی  شوهران  یا   کنند،  سالخی  دادندمی  نشان  را  خود  زناشویی  وفادار  ت، موقّ   ا

 هرج و مرج و   از   جلوگیری  برای   که   فرمان داده شد  آنها   به  و   شوند  آزاد  مردان  همۀ  که  داد   دستور 3گوبلز   جوزف  نهایتدر   .صدا آزاد کنندو بی سر 

 [35].ر بودتوتالیت حکومتیک تحت  نافرمانی از  یرمؤثّ  و  توجهقابل اینمونه این .لباس خود باز کنند را هم از  داوود ستاره ،]عمومی[سردرگمی

ی  هاینقشه  اخالل در   برای  مؤثری نیز   فردی  هایتالش   مدنی،  مقاومت  جمعی  اقدامات  اینبر   عالوه  ،4شیندلر   اسکار   بود.  انجام شده  هاناز

ی  افسران  به  دادنرشوه  و   خود  مهمات  کارخانۀ  یهودی در   1200کارگیریبه  با  آلمانی،  دار کارخانه در    از مرگ  رانها  آ  ،این یهودیان  جان  ازای  در   ناز

  کار   مجوز   دادن  با  کرد،را اداره می  یک کارخانه روغن  آلمانی که   دار کارخانه  ،5بیتز   برتولد  شکلی مشابه،  به  .داد  نجات  نازیهاکشتار    هایاردوگاه

ی  کهاین وجود  با    داد،  نجات  مرگ حتمی از   را  آنها یهودی  هشتصد  حدود  به ی  دلیل  به  آنها  از   بسیار   و ناتوان    از کار افتادهجراحت عمًال   یا  بیمار

 در   جمعی  کشتار   هایاردوگاه  در   ماندن آنهازنده  یا  یهودیان  فرار   به  کمک  برای  را  خود  جان  که  را  یهودیانیغیر   سابقۀ  اسرائیل  دولت  .بودند  شده

ینگه  اند،انداخته  خطر   به  هولوکاست  طول  .»کندمی  دار
ّ
کهلقبی 6« هاتدرستکار در میان مل کهبه افرادی داده می  ست    جدی  یخطرات  شود 

یهودیان[]برا نجات  یا  اندشده  لمتحّم   رای  ی  هیچ  و   اندکرده  ارائه  مداوم  یا  اساسی  یهایکمک  و  آ  در   انتظار  از   بیش  .ندارند  نمقابل 

ی آلمان در  نفر  ششصد  از  بیش آنها  میان و در –هستند لیست این در  نفر  هزار  هفتو بیست  .کردندمی  زندگی ناز

ی   سیستم  یک  با  کردندمی  مقاومت  بریتانیا  استعمار   برابر   در   که  هاییهندی:  خالصه  طور   به  . کردند می  مبارزه  خشن  و   وحشیانه  استعمار

گراها  از   گاندی  آزمایشی  هایروش به   را   نافرمانی  اقدامات  ایوحشیانه  طرز   به  که  شکل گرفت و دولتی  و سرکوبگر   ظالمانه  محیط  این  در   ساتیا

 
1 Dachau    . ی سازمان کار اجبار اردوگاهولین اردوگاه  بزرگترین  از  که دولت ناسیونال سوسیالیستیافته و یکی  ی( در مارس  هایی  کرد  1933)ناز اردوگاه  ایجاد   ۹۴. این 

،  ، لهستانی، روس،کمونیستییهود نفر از زندانیان    30000و بیش از    رفتنفر فراتر    188000از    1945و    1933در داخائو بین سال های    ین اردوگاه فرعی داشت. تعداد محبوس

ی این اردوگاه به قتل رسیدندآهای  های گاز و کورههای دیگر در اتاق، کولی و گروههمجنسگرا  .م-دم سوز
2 . Rosenstraße 
3 . Josef Goebbels 

4. Oskar Schindler    کشتی  کنندگی استیون اسپیلبرگ بر مبنای داستانی از توماس کینلی با عنوان  به کارگردانی و تهیه  فهرست شیندلر فیلمی با عنوان    1993در سال

یف فاینز و ب  ، که بر مبنای زندگی اسکار شیندلر نوشته شده بود   شیندلر  یگران معروفی چون لیام نیسون، ر ن کینگزلی در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.  ساخته شد. باز

 م. -این فیلم برندۀ هفت جایزه اسکار شد
5 . Berthold Beitz 
6 . Righteous among the Nations 
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یتانیا  عموم  چشم  از   دور  یتانیا  هند  در   را  نفر   هامیلیون  که  بود  هارحمیبی   همین  دقیقاً   .کردمی  مجازات  هاییبر   برای  مبارزه  به  که  کرد  متقاعد  بر

قارۀ[استقالل  به  نهایت  در   خود  نوبۀ  به  که  -بپیوندند  کشورشان  استقالل عالوه  منجر   1947در   آن  تجزیۀ  و   هند]شبه   مقاومت  این،  بر   شد. 

ی  زمان  در   آمیز غیرخشونت  گرچه  .بودهم    مؤثر   موارد  برخی  در   بلکه  داشت  وجود  تنها  نه  نیز   هاناز یم  نتوانست  مقاومت  جنبش   ا ی  رژ  سرنگون   را  ناز

ی  هواداران  روحیۀ  در تضعیف  و   داد  از مرگ حتمی نجات  را  نفر   هزاران  جان  اّما   وجوداین  با  کند، تنها   گاندی  که  نظر   این  .ثر بودمؤ  آلمان  در   ناز

یتانیایی  با  که  کرد  استفاده  مدنی  مقاومت  از   به این دلیل   نادیده  را  مکان  دو   هر   در   مدنی  مقاومت  جریان  ها،آلمانی  با  نه  و   جنگیدمی  هابر

 .گیردمی

یم با  مبارزه برای  آیا   مقاومت  کشنسل هایرژ
ّ
 است؟ الزم حانه مسل

یم  در  نوعی  هر   از   مقاومت  تمامی  مایلند  اغلب  دارند،  را  تجمعیّ   کل نابودی  قصد  که   هاییدولت   .است  دشوار   العاده فوق   کشنسل  هایرژ

   مخالفان
ّ
 غیر   یا  حمسل

ّ
 و   هادولت   که  هنگامی  .فرضی  یا  دنباش  واقعی  مخالفان  این  خواه  بکشند،  را  است  مرتبط  آنها  با  که  کسیهر   و   حمسل

 های دولت  .باشد  شدیدتر هم  حتی  تواندمی  تمایل  این  ،شده باشند   ساخته  گرایانهقوم  یا   نژادپرستانه  تقسیمات  پایۀ  بر   آنها  قدرت   ساختارهای

 خواه  ؛داشتند  تمرکز   هدف  هایگروه  افراد در   حذف  بر   تنها  نقاط دیگر   و   کامبوج   اندونزی،  بوسنی،  دا،روآن  گواتماال،  در   هاآن  حامیان  و   کشنسل

  هاآن قربانیان
ّ
   یا باشند بوده حمسل

ّ
یم مقابل در خواه  ح،غیرمسل  .خیر  یا کنند مقاومت رژ

 جنگ طول [ در 36].است بوده رایج هاجنگ طول در  بیش از همه امروز  به تا کشی،نسل  جمله از  ها،دولت توسط جمعیدسته  کشتارهای

   هایگروه  که  زمانی  دوم،  جهانی
ّ
ی  افسران  یپارتیزان  یا  حمسل ی  نظامی  هایکاروان  به  یا  کردندمی  ترور   را  ناز ی  لهستان،  در   هاناز  بالروس  یا  یوگسالو

ی  کردند،می   حمله    باورنکردنی خود  و   جویانهتالفی  اقدامات  طی  ن افراد راروستای محل زندگی آ  یا  خانواده  کل  هاناز
ّ

[ 37] .کردندمی   خیسال

ی  در   نیز   یمشابه  روندهای را مورد    غیرنظامیان  ،شورشیان  حمالت  برای مجازات  هادولت  نکه در آ  جنگ  زمان  در   دیگر   هایموقعیت   از   بسیار

قرار می  ،  عبارت   به  .است  داشته  وجود  دادندحمله  حی  هایجنبش   دیگر
ّ
 های جنبش  از   بیشتر   کنندمی   فعالیت  جنگی  شرایط  در   که  مسل

 
ّ
 [38].شوندمی مواجه کشینسل خشونت با حغیرمسل

یم  یک  برابر   در   که  یزمان  در هر   اما    مقاومت  کشنسل  رژ
ّ
   مقاومت  آن  کنار   در   احتماال   داشته،   وجود  حانهمسل

ّ
  داشته  وجود   نیز   حانهغیرمسل

ی ،1940در  لهستان فتح از  پس مثال برای .است در   را آنها  و  کردند منتقل ورشو  در  نشینییهودی تویگ به را یهودی هزار  چهارصد از  بیش هاناز

کنان  بعد،   سال   چندین  طی  .کردند  محبوس  ملزومات زندگی  سایر   یا  کافی  غذای  بدون  آنجا گتو   سا   تبعیدهای  و   هاوحشیگری  وجود  با  آن 

ی  کار   هایاردوگاه  بهمعمول   کز   و   ،و نیایش  دعا  هایگروه  جدید،  مدارس  آنها  .زدندمی   مقاومت  مختلف دست به  طرق  به  ،نازیها  اجبار   اسناد  مرا

ی  برای  غیریهودی  عنوان  به   توانستندمی  که  را   افرادی  ،کردند می  ایجاد  در میان خود  را  امانتی  هایکتابخانه  مطبوعات و   و  جنبش   با   همکار

یع  برای  را  غذاییمواد  قاچاق  مسیرهای  و   هاخانهیتیم  ،فرستادند قاچاقی به بیرون گتو می  ،دهند  «عبور »لهستان  مقاومت   غذایی  جیرۀ  دمجّد   توز

گتو   نیز   را  خود  سمفونیک  ارکستر   حتیآنها    .کردند  ایجاد  خود  جمعی  بقای  تضمین  و   ورشو   گتوی  در   که   جمعّیتی  .کردند  تأسیس  در همان 

با  زندانی بر   اصرار   جایگزین  نهادهای  این  ساختن  بودند  خود  ی  پافشار حفظ    تعزّ با زندگی    و  نشان    را  یهودی  فرهنگی  آداب  و   هاتسنّ و 

ی  که  زمانی  یحّت   ظلم و ستم را  برابر   خود در   جسورانۀ  مقاومت  دادند و می ی  کار   هایاردوگاه  به  را  آنها  از   نفر   هزاران  هاناز منتقل   مرگ  و   اجبار

 .گذاشتندبه نمایش میکردند، می

یل  در  کنین  بود  قرار   کهآن  از   پیش  شب  و   1943آور ی   کار   هایاردوگاه  به  نشینیهودی  یگتو  تمام سا  مقاومتجنبش  ،  شود   منتقل  مرگ  یا   اجبار

   شورش  کرد،فعالبت می   گتو   از   خارج  که  لهستان  جنبش مقاومت  حمایت   با  یهودیان
ّ
 چند  قیام   در جریان  آنها  .انداخت  راه  بهرا    ایحانهمسل

ی  اینکه  از   پیش  خود و   ایهفته ک یکسانکش  آتش   به  را   نشینیهودی  محلۀ  هاناز کشتنچندین  کنند،    یده و با خا ی را  د. با تن از نیروهای ناز
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ی انگشت  تعداد  وجود اینکه ورشو    یهودیان   باقی.  شدند  کشته  قیام  این  جریان  در   یهودی  هزار ده  از   بیش  ق به فرار شدند،موفّ   یهودیان  از   شمار

ی  کار   هایاردوگاه  به  نیز   یهودیان  مبارز   سازمان  سابق   رئیس  ،1ادلمن  مارک  .رسیدند  قتل   به  آنجا  در   و   شدند  فرستاده  مرگ  هایاردوگاه  یا  اجبار

   قیام  این  دلیل  او .  بود  قیام  این  بازماندگان  معدود  از   یکی  ،2لهستان
ّ
 شانسی  هیچ  که  دانستیممی   خوبی  به  ما»:داد  توضیح  را اینگونه  حانهمسل

ی برای یم پیروز  [39]«.کنند انتخاب را ما مرگ مکان و   زمان هاآلمان ندهیم اجازه تا جنگیدیم صرفاً  ما. ندار

کثر   کشتارهای   که  معناست  بدان  این  .شوند می  وسیع و گسترده  مقیاس  در   کشتار   اغلب شامل  و   اندشده  سازماندهی  کامًال   هاکشینسل  ا

ی عالمت  جمعیدسته  کشتار   برای   افراد  آن   در   که  گیردمی  صورت  بازداشت  هایاردوگاه  در   اغلب  جمعی نیز    شرایطی  چنین  در   .اندشده  گذار

 یا  جنسی  تمایالت  نژاد،  ت،قومیّ   اساس  بر   که  شدگانیبازداشت  و   سیاسی  زندانیان  .است  داده  رخ  هامقاومت  انواع  خطرات،  وجود  علیرغم

بدون    با  اند،شده  انتخاب  مرگ  برای  خود  جسمی  هایآسیب یا  به مقاومت زدهاسلحه  که  بارها پیش می  .انداسلحه دست   جریان  در آمده 

ح  شده  دزدیده  یا  قاچاقی  هایسالحبا    اندبوده  زندانی  مرگ  هایاردوگاه  و   گتوها  در   که  کسانی  هولوکاست،
ّ
  با نازیها  مقابله  خود را برای  و   شدهمسل

قیام  ترینفقموّ   از   یکی  .نداهردکآماده   ی  اشغال  تحت  لهستان  در   واقع3سوبیبور   در   هااین    یهودی  اسرای  ،1943  در   که  جایی  ؛داد  رخ  هاناز

ی  جنگی  اسرای   و   لهستانی قرار بود  یهودی اهل شورو  خانۀاسلحه  فتصرّ   زندان،  نگهبان  یازده  کشتن  با  فرستاده شوند،  گاز   هایاتاق  به  که 

 نیمی از آنها  کرده بودند  شرکت  قیام  در   که  نفری  صدها  گریختند. از   جنگل   بهجمعی  دسته  ،اردوگاه   اطراف  مین  هایمیدان  از   فرار   و   اردوگاه

 جمله   از   بودند،  آمیز غیرخشونت   هایمقاومت  شاهد  دیگر اما  هایبردند. اردوگاه  در   به   سالم  جان  هشت تن  و   پنجاه.  شدند  دستگیر   مجدداً 

   زندانی  صد   آن  در   که4ماوتهاوزن 
ّ
ی   حغیرمسل . دی. فوت  .بردند  هجوم  هادروازه  سمت  به  اهل شورو  بریتانیا  اطالعاتی  سرباز کهنه  و   خمورّ 5ام. آر

 [40].ق به فرار شدموفّ  نفر یک و  آمدند  بیرون از دروازۀ اردوگاه نفر  30حدود که کندمی ادعا

یم  در   آمیز غیرخشونت  مقاومت  بله،   بنابراین گرچه   است،   داده  رخ   نیز   کشنسل  هایرژ  .است  نبوده   عّزتمندانه[]خودکشی  چیزی جز   غالباً   ا

   مقاومت  به  که  آنهایی  مانند   زنند، می  مقاومت  دست به   خشونتبدون  که   کسانی
ّ
یم  ق نشونداست موفّ   ممکن  پردازند می  حانهمسل  فوراً   را   یرژ

ی  آنها  وجود  این  با  .کنند  سرنگون یم را  خود  حمایت  و   همکار  شکلی   به  آنرا یا  و   نداهکرد  مختل  را  کشینسل  روند  موارد  برخی  در   و   نمودهقطع    از رژ

، ی   کردم،  اشاره  کتاب  این  و   فصل  این  طول   در   که  همانطور   البته   .نداهداد  قرار   تأثیر   تحت  تموقّ   طور   به  یحّت   دیگر   سراسر   در   مردم  از   بسیار

پای  نقاط در  کشی نسل جریان در  آمیز غیرخشونت مقاومت واقع [ در 41].نداهکرد مقاومت ها یناز  برابر  خشونت در ای بدونشیوهبه  اشغالی  ارو

یبی  افراد   جان   نجات  به  نیز   دیگر    بر   عمیقاً   آنها  های تالش  نه،  یا   اندندمیم   زنده  کنندگانمقاومت  فارغ از اینکه این  .است  کرده   کمک   شمار

 [42].گذاشتمی تأثیر  بودند مخالف آنها با که ظالمانی و  شدندباخبر می آنها هایتالش از  کهکسانی ،شاهدان  روحیۀ و  روان

 
1 . Marek Edelman 
2 . Polish Jewish Combat Organization 
3 . Sobibór 

4Mauthausen .    ی ماوتهاوزن از یاردوگاه بزرگترین اردوگاه کار اجبار ی ناز ی ها بود که توسط های کار اجبار یم ناز اردوگاه    100ساخته شد و شامل حدود  ۱۹۳۸ در سال رژ

ی ها بیشتر برایخالف سایر اردوگاهبر   فرعی بود. ماوتهاوزن کار اجبار ی از راه  کساز عی کرده و اعضای طبقات اجتماافراد تحصیل  یا همان   )اینتلیجنتسیا(  روشنفکران پا

گرانیتی وجود داشت که زندانیان مجبور بودند قطعه های سنگ گرانیتی که گاهی اوقات    ۀدر حاشی  شد. باالتر استفاده می تند را از  کیلوگرم وزن داش  50این اردوگاه معدن 

»پله  185 به  موسوم  ببرندپله  باال  مرگ«  پرت  های  میان  این  در  خودکشیشدنکه  و  بودها  متعّدد  برآو ها  طبق  از  .  بیش  اردوگاه  این  در  نفر    ۹۵ردها  هزار 

ی دیگر آنارشیست ها،کمونیست ها،سوسیالیست از   .م-به قتل رسیدندها، یهودیان و بسیار
5 .M. R. D. Foot 



بدانند  دیآنچه همگان با  ،یمقاومت مدن / 184  

 

 

گرچه ی  غالباً   جوامع  ا مقاومتجنبش   هایپیروز    های 
ّ
در مسل  هایدوره  گیرند،می   جشن  را  توتالیتر   یا  کشنسل  هایحکومت   برابر   حانه 

یبی  معموال   آمیز غیرخشونت  مقاومت  از   شمار جنبش   با  نیز  که    - است  بوده  همراه  هااین  خشونت   اندازۀ  بهمقاومتی   به  نیاز   میز آمقاومت 

 .دارد شجاعت و  مهارت نظم، ریزی،برنامه

   هایگروه   سایر   یا  مرگ  هایجوخه  دولت،   طرفدار   نظامیان شبه  آمیز در مقابل حمالت خشونت   حالبه چگونه تا   هاکمپین 
ّ
  ح مسل

 اند؟داده  نشان  واکنش غیردولتی
ی گروه  با  بلکه  دولتی،  خشونت  با  باید  تنها  نه   ایتوده  هایجنبش  از   بسیار ضدخشونت   یحّت   یا  نظامی شبه  هایگروه  معترضین،های 

یم  سرنگونی  در   سعی  که  هاییجنبش  برای   که  ست فاقیاتّ   همان  . اینروبرو شوند  ز اختیار نیبهآتشمرگ    هایجوخه   در   راستی  دست  هایرژ

  دیدهآموزش  یهایگروه  موارد،  این  تمامی  در   .ه استداد  رخ  نداهداشت  دیگر   نقاط دیگر   و   1996  تا  1960از   گواتماال   در   ،1992  تا  1979از   السالوادور 

ا ،  از   حدهمّت   یاالتتوسط   زانو   به   را  چپ  هایگروه  تا  کردندمی  استفاده  خشونت  دهندۀتکان  اشکال  دیگر   و   جنسی  خشونت  شکنجه،  ترور

،   موارد  در  .درآورند ،  مواد  قاچاقچیان جمله  از   یافته، سازمان  یجنایتکار  های گروه  دیگر   به  و   کرده  سرکوب  را  خود  مجاور   هایگروهجوامع و   مخدر

یست  یک حکومت  عنوان یادی   تعداد  اغلب در مقابل  طلبصلح    غیرنظامی  هایجنبش   داخلی نیز   هایجنگ  طول  در   .اندکرده  عمل  ترور   ز

   هایگروه  از 
ّ
ی   طول  در  حده مّت   ایاالت  جنوب  در . برای مثال  اندگرفتهقرار    حمسل ،  جیم  و   1دورۀ بازساز  ها کالن کوکلوکس  توسط  سیاهپوستان  کرو

   پلیس  این گروه با  .گرفتندمورد تهدید و ارعاب قرار می
ّ
  ثروت،  زمین،  از   را   سیاهان   تا  کردنددست به یکی میلتی  اقانونگذاران ای  و   ایالتی و   یمحل

 .کنند محروم رأی حق و  سیاسی مناصب

  راحتی   به  مردم  عموم  کندمی  مبارزه  حکومت   یک  علیه  جنبش   یک  که  هنگامی  .کندمی  تر دشوار   را  مدنی  مقاومت  شکبی   شرایطی  چنین

 مذهبی،  مراتب  سلسله  مشاغل،  -کنندمی  حفظ  را  آن  کرده و   حمایت  دولت  قدرت  از   اجتماعی  هایبخش   کدام   که تشخیص دهند  توانند  می

ی خدمات نظامی، هایخانواده  ها[]یا گروهگروه کدام کهبفهمد  تواندمی  راحتی به  جنبش نتیجه در  .که ممکن است بخش دیگری هر  یا کشور

ی  که  دنشو  متقاعد  باید    هایگروه  یا  غیردولتی  نظامیانشبه  در مقابل   چنین اقدامی  . نیست  آنها  نفع   به   دشمن  و حمایت از   وفادار
ّ
  بسیار   حمسل

ی  نخبگان  خارجی،  هایدولت   دولت،  -کندمی   حمایت  آنها  از   کسی  تشخیص اینکه چه  .است  تر دشوار  از جنگ،   سودجویان  ثروتمند،  تجار

،  کرد  پرهزینه  آنها  برای  را  موجود  وضعیت  از   حمایت  ادامه  چگونه  یا  گذاشت،  تأثیر   هاگروه  این  بر   توانمی  چگونه-دیگران  یا  مذهبی  مؤسسات

   گروه  یک  که  شودمی  تر دشوار  زمانی  ویژه  به  امر   این  .معموال کار آسانی نیست
ّ
هدفش این باشد    و تنهاباشد    حکومت نداشته  قصدی برای  حمسل

 .ببرد  سود های موجوددرگیری از  که

حی هایگروه  چنین برابر  در  مقاومت برای هایی راراه  جوامع از  برخی استراتژیک، هایچالش  این رغمعلی
ّ
  و  آنها منافع کشف طریق از  مسل

کردهکند    تر آسان  جامعه  برای  را  آنها  با  همزیستی  که  رفتارهایی  به سمت  شاندادنسوق   برای  تالش  نگاهی   نمونه  چند  به  [ بیایید43].اندپیدا 

یم   .تا با چگونگی این راهها آشنا شویمبیانداز

 
1. Reconstruction   ی ی  های بردهبران نابرابریهایی برای جشود که طی آن تالش( به دورۀ آشفته پس از جنگ داخلی آمریکا اطالق می1877-1865) دورۀ بازساز دار

میلیون سکنۀ آن که در زمان شروع جنگ داخلی یا پیش از آن از آن جدا   4ایالت و 11حل مشکالت ناشی از ادغام مجدد  نیز  و میراث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن و 

 .م-در امریکا صورت گرفت ، شده بودند
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  ، در این جنگ  های مبارز ترین گروهاصلی  از   یکی  .گذاشت  برجای  کشته  220000  داشت، ادامه  2006  تا  1964  سال  از  که  کلمبیا  داخلی  جنگ

ی  که  روستایی  مناطق  در   عمدتاً   فارک  .ندبود1(فارک)کلمبیا  انقالبی مسلح  نیروهایشورشیان چپگرای   جای   ت کشور را در خودجمعّی   از   بسیار

بود  منابع   و   هاپایگاه  بردن   بین  از   و   فارک  به  حمله  برای  نیز   راستیدست  نظامیشبه  هایگروه  کلمبیا،  ارتش  بر   عالوه  .کردمی  الیتفّع   ، داده 

 رفته با یکدیگر رفته  یدند،می  گرفتار   جنگ  آتش  میان  در   که کشور را  اجتماعی  هایسازمان  از   برخی  1980ۀده  در   .ندبودهشد  تشکیل   آن  حمایتی

که  عهدمّت   و   کردند  اعالم2« صلح  های  دهکده»  را  خود  مناطق  و   دشدن  حدمّت     هایگروه  با هیچ یک از   و   نزده  خشونت  دست به  شدند 
ّ
 حمسل

ی نکنند کره  دولت  طرفدار   نظامیشبه  و   چریکی  مختلف  هایگروه  با  اغلب  صلح  هایدهکده  [ این44].همکار  روستای آنها  که  کردندمی  مذا

ی  .کنند  عبور   آنها  از   کسی  به  رساندن  آسیب  بدون  یا  کنند  ترک  را های ترکشاز    ،جنگ  جریان  در   انگیزیشگفت  شکلبه    هادهکده  این  از   بسیار

  نحو   به  را  کار   این  نداهتوانست  جوامع  از   برخی  چرا   کهاست    این امر پرداخته  به بررسی  سیاسی،  علوم  دانشمند  ،3کاپالن   به دور ماندند. الیور   آن

مردم   احترام   مورد  به خوبی  قدیمی  اجتماعی  های سازمان  که   زمانی  اوال،  .کنداشاره می  آشنا  عوامل  برخی  به  او   استدالل   و   دهند   انجام  مؤثری

ی
ّ
ی   ،ه باشندداشت  قرار   محل    مبارزانمیان    و   جوامع  در   اعتماد  تقویت  و   سازمانی  انسجام  به  منجر و    رسیدمی  نظر   به  مؤثرتر   همکار

ّ
 . شدمی  حمسل

کرۀ  و   گفتگو   به  دادناولویت   نظم،  حفظ  در   بودند،  دپرهیزی متعّه خشونت   به  گسترده  طور   به  که  جوامعی  دوم اینکه   تشدید  از   جلوگیری  و   مؤثر   مذا

 [45].کردندمیعمل  بهتر  بسیار  احتمالی، تحریکات علیرغم هادرگیری

ح  هایگروه   برابر   در   خشونتبدون  مقاومت  از   دیگری  ۀغیرمنتظر  نمونه
ّ
 مقاومت  برای  هاییراه  عادی  مردم  که  جایی   است؛  عراق  موصل  مسل

  خالفت   اعالم  کرد،   فتح  را  موصل  2014سال    در   بار   اولین  برای  داعش  که  هنگامی   .کردند  پیدا  داعش  یا  اسالمی  دولت  برابر   در   خشونتبدون

  آشکار   عمومی و   نمایش   ،نتیجه  در   .کرد  اعدام  سرعت   به  بود  آنها  دستورات  علیه   مقاومت  سازماندهی  به  مظنون  که  را  کسی  هر   و   نمود  اسالمی

ی  و   نرفت  بین  از   کامل  طور   به  مقاومت  حال  این  با  .افتاداز رواج    حدودی  تا  نافرمانی  .نمودندپیگیری    را  مقاومت  روزمرۀ  اشکال  هاعراقی  از   بسیار

که  یک کنان  از   نفر   هزار   از   بیش  از   2018  سال  در   نظرسنجی    کرد،می  اداره  و   اشغال  را   آن  آهنین  مشت  با  2017  تا  2014  از   داعش  که  موصل،  سا

[  46].بودند کرده شرکت داعش حکومت علیه آمیز غیرخشونت  مقاومت نوعی در  دهندگانپاسخ درصد 80از  بیش که  داد نشان انجام شده بود

ی از  شهروندان  برای مثال یدندمی  امتناع  روز   از   خاص  یساعات  در   خواندن  نماز   مورد   در   داعش  قوانین  از  پیرو   یا  سیگار   کشیدن  ممنوعیت  و   ورز

یش  گذاشتن  موسیقی،  به  دادنگوش  الکل،  نوشیدن ن  عمومی  انظار   در   شدن  ظاهر   یا (  مردان  برای)ر   نادیده  را(  زنان  برای)  صورت  پوشش  بدو

گرچه  .گرفتندمی که به  درصد   22  تقریباً   دادند، می  انجام  علنی  صورت  به  را   کارهایی  چنین  که   کردند  گزارش  درصد  6  تنها   ا گزارش دادند    انها 

 بود کرده  ممنوع نهاعات را در آتجّم  داعش که عمومی های مکان اشغال داعش،  ضد شعارهای و  نمادها نمایش مانند آمیزی مخاطره اقدامات

کم  .اندزده  دست  هایشانوحشیگری  دلیل  به  داعش  اعضای  سرزنش  یا  توهین  و  ی  از   نیز   دهندگانپاسخ  درصد62  دست    حکومت   با  همکار

  مدارس  تأسیس  و   مالیات  پرداخت  از   امتناع  داعش،   رهبریتحت  هایدانشگاه  و   مدارس   از   خروج  مانند  هاییفعالیت  و   کرده  امتناع  داعش

اینکه  در   .بودندداده  انجام  را  جایگزین نیز   وحشیانۀ  حکومت  تحت  یحّت   مجموع   یقدرت  که  آنچه  از   سرپیچی  برایرا    هاییراه  مردم  داعش 

  [47] .بودند یافته دانستند،می نامشروع

 
1 .Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)  به اسپانیایی: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  یک سازمان

مارکسیست انقالبی  دهٔه  -چریکی  در  که  گروهی   1960لنینیستی است  را  این سازمان  کلمبیا  کرد. دولت  معرفی  را  کلمبیا خود  کمونیست  نظامی حزب  عنوان شاخٔه  به 

یستی می گروه فارک   2016داند. در سپتامبر   ترور ی کلمبیا و رهبر  یارویی   رئیس جمهور (، با امضای یک توافقنامه صلح به بیش از نیم قرن رو « )تیموشنکو یگو لوندونو »رودر

گر چه در همهخ  پرسی متعاقب آن شهروندان این کشور توافق را رد کردند.م ونین پایان دادند. ا
2 . peace villages 
3 . Oliver Kaplan 
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  جنبش یک  علیه سرکوب زمانی  چه
ّ
 1دهد؟  می  معکوس نتیجه  حغیرمسل

  را  جنبش  از   هاحمایت   و   گیختهبران  را  طرفبی   خارجیان و افراد  خشم  مدنی،  مقاومت  کردنمنکوب   جای  به  دولتی  سرکوب  اوقات  گاهی

 :بگیرید نظر  در  را آشنا هاینمونه این [48].شودداشته و واپس زده می معکوس نتیجه اغلب سرکوب واقع در . دهدمی افزایش

ی  برگز  برای  تهران  مردم  که  هنگامی  1978  سپتامبر   در  ی آهارتش ب  بودند،  شده  جمع  ژاله  میدان  در   مذهبی  مراسمیار  و   گشود   آتش  نهارو

  کشتار   این  خبری  پوشش  ترشگس  با  .شد  معروف  سیاه  جمعۀ  به  ژاله  میدان  کشتار   .کرد  مجروح  را  دیگر   نفر   صدها  و   کشت  را  نفر   نود  به  نزدیک

 اعتصاب دست به    1978  اکتبر   در   که  نفت  کارگران  جمله  از   پیوستند،  انقالب  به  خشمگین  ایرانیان  نفر از   هزار   هاده  ایران،  سراسر   هایروزنامه  در 

ی .زدند یه در  و  -کردند گیریزده یا کنارهد دست به تمرّ  شاه  امنیتی نیروهای از   بسیار  .شد مصر  به فرار  به مجبور  پهلوی رضا شاه ،1979 فور

شرکت    این کشور   استقالل  فعال،2گومز   سباستیائو   جنازۀ  تشییع  مراسم  که در   را  شرقی  تیمور   غیرنظامی  250حدود   اندونزیایی  نیروهای  1991در 

بودند ی،  غیرنظامیان  کشتن بر   عالوه  اندونزی  پلیس  و   سربازان  .کردند  عام  قتل  کرده   خبرنگار   جمله  از   خارجی  نگار روزنامه  چندین  به  تیمور

را   بود  کرده  تالش  که 3گودمن   امی  آمریکایی  هایفیلم  انگلیسی  نگار روزنامه  یک  .کردند  حمله  ،دکن حائل    غیرنظامیان  و   سربازان  بین  خود 

یدئویی جزیره   اشغال این  علیه  المللیبین   اتاعتراض  به  منجر   کشتار   این گستردۀ  خبری  پوشش کرد و   منتقل  کشور   از  خارج  به  را  کشتارها   این  و

پس  به  نهایتکه در   کرد  کمک  المللیبین  همبستگی  کارزار  دهه  یک  به  امر   این .شد  بدست اندونزی   .منتهی شد  شرقی تیمور   استقالل  گیریباز

ی  با  اسرائیلی  نظامی  کامیون  یک  برخورد  اثر   بر   هاهل غزّ   جوان  چهار   1987دسامبر   در   .شدند  کشته  کار   محل  به   رفتن  مسیر   در   آنها  خودرو

 ت جمعّی   سوی  به  پاسخدر   اسرائیل  ارتش  نیروهای  کردند و   اعتراض  به  شروع  هغزّ   مردم  ،شد  منتشر   شدگانمرگ کشته  خبر   بعد  روز   که  هنگامی

 قیام  به  دست  هغزّ   نوار   و   باختری  کرانۀ  سراسر   در   فلسطینی  هزاران  در ادامه  .قتل رساندندبه    را  ساله  هفده4ابوسیسی  حاتم  محمد  و   کردند  شلیک

ی دفاعی  کهاز آنجایی  .زدند  تظاهرات  و   نیز   و   هایاسرائیل  عمومی  وجدان  کشتارها  این  داد،   پاسخ  مرگبار به معترضین  خشونت  با  اسرائیل  نیرو

کشور   حامیان  جنبش   و   کردند  تناعام  اشغالی  هایسرزمین  در   خدمت  از   اسرائیلی  سرباز   صدها  .شوک فرو برددر    را  حدهمّت   ایاالت  مانند  این 

یدنت  زمان در   .این کشور کرد در   خود   سیاسی  نفوذ  تقویت  به  شروع   اسرائیل  صلح   کرد   تشویق  را  اسرائیل  حدهمّت   ایاالت  بوش،  دبلیو   اچ   جورج  پرز

 ،5رابین  اسحاق  اسرائیل،  داخل  در   افراطی  راست  هایگروه   مخالفت  علیرغم  .کند  دنبال  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  با  را  صلح  روند  که

 سرنوشت   تعیین  جهت  در   سابقهبی   یپیشرفت  از   حکایت  که   کرد   امضا  ساف  رهبر   عرفات،   یاسر   با  را   ای توافقنامه  اسرائیل،   وزیر نخست 

 .داشت هافلسطینی

ی  مردم  عموم   به  سرکوب  داستان  مخابرۀ  در   مطبوعاتی  پوشش  نمونه  سه  هر   در   چگونه  که  در نظر داشته باشید  [ این 49بوده است.]  ضرور

گر   که  کنندمی  استدالل7هس   دیوید  و 6مارتین  برایان  قانمحّق   .است  آموزنده  اینکته  سانسور   با  مقابله  برای  آماده  طرحی   جنبش  سرکوب  از   پیش  ا

 
1 .Backfiring کارآمد موتور خودرو یا سایر خودروهای احتراق داخلی است،    ۀزنی یا نتیجواپس معکوس در اصطالح به معنای خروج صدای بلند در نتیجه عملکرد نا

یدادی عمومی شده کنش خشم آلود همگانی و عظیم به رو ه تلقی شده و در نتیجه ست که از سوی شهروندان ناعادالنتی(  )در اینجا سرکوب دول  اما در معنای سیاسی آن وا

کنش خشم  .م-شوندکنند به عنوان مسئول این اتفاق تلقی میآلود خود را متوجه کسانی میوا
2 . Sebastião Gomes 
3 . Amy Goodman  
4 . Mohammed Hatem Abu Sisi 
5 . Yitzhak Rabin 
6 . Brian Martin 
7 . David Hess 
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یم  تبلیغات  و  باشد  رژ شد  بیشتر   معکوس   نتیجۀ   وقوع  احتمال  ،داشته  آنها50].خواهد  می   [  ادامه   رخ  ایحادثه  کههنگامی  که  دهنداینگونه 

یدئویی،  هایفیلمنظیر    یهایراهاخبار را از    سرعت  به  یاید  هاجنبش   دهدمی   مربوطه  به مخاطبان  مستمر   ارتباطات  و   مطبوعاتی  هایبیانیه  و

  .دهد نشان نامتناسب یا افراطی ستمگرانه، ناعادالنه، را سرکوب تواندمی کار  این انجام باجنبش برسانند. 

  که یآمیزغیرخشونت  و   یافتهسازمان هایجنبش   .نیست  کافی  ،خواهد داد   معکوس  نتیجۀ  خشونت قطعاً   کهاین  تضمین  برایکار    اینالبته  

  به   را  وادثح  گونه   این  توانندو می  بوده  زتر مجّه   شوندمی  غافلگیر   که  هاییجنبش  به  نسبت  ، دارند  برنامه  از پیش  سرکوب   در صورت مواجهه با 

 .برگردانند خود بلندمدت نفع

 پذیر آسیب   سرکوب  برابر   در   که  ایبالقوه  کنندگانشرکت   و   معترضین  میان  در   و وحشت  ترس   با  چگونه  مدنی   مقاومت   کارزارهای

 د؟ نکنمی  مقابله هستند
ن  ایتوده  مقاومت  در   مشارکت ک  دلیل  این  به  دقیقاً دارد و    نیاز   شجاعت  خشونت بهبدو به انجام   اقدام  معنای   به  شجاعت  .است  خطرنا

ی کثر اندازه گستردهها تا چهترساین    دانیممی  که   زمانی  یّت ح  است،  و وحشت  ترس  وجود  با  کار  هایقدرت  که  مدنی  مقاومت  هایکمپین  اند. ا

یشه یابند[  غلبه  خود  هایترس  بر   تا  کنند  کمک  درگیر   افراد  به  کوشندمی  کشند، می  چالش  به   را  دار ر باز را    بدان   این  .کرده ]و شجاعت خود 

  را این اقدام خود مخاطرات و  خطرات تا  کنندمی کمک دارند را جنبش به پیوستن قصد که کسانی به هاکمپین دهندگانسازمان که معناست

کمک  مفید  تواندمی  دارد   وجود   که  جایی  در   ترس  تشخیص  توانایی  .کنند  درک  کامل  طور   به ی.  باشد  کنندهو    کوشند می  هاکمپین  از   بسیار

گراها   .نمایند  معنوی آماده   و   جسمانی   آمادگی  و   تحصیل  آموزش،  طریق  از   را  خود  کنندگانشرکت   تا   که  جریان داشت  هاسال  گاندی  یساتیا

ک   و   طوالنی  مبارزۀ  یک  انجام  برای  روحی  نظر   از   باید  هاهندی  که  بودند  معتقد  هند  استقالل  جنبش  رهبری  و   او   که  آن این بود  دلیل  حدی  خطرنا

ی  نمتضّم   که کار یر   در   را  آموزشی  هایکالس   حدهمتّ   ایاالت  مدنی  حقوق  جنبش  .شوند  آماده  ست،توجهی  قابل  فدا   برای  هاکلیسا  زمینز

  و طلب  تنوخش  راناغتشاشگ  نقش  کنشگران  و الین  برخی از فّع   هاو در این دوره  کردمی  برگزار   سرکوب  مقابلدر   شجاعانه  و   آرام  العملعکس 

کرده و توسعه    سریع  واکنش  به منظور   های دیگر را برخی قابلیت  ها نیز جنبش  سایر   .کردندمی  دار را ایفاچماق  هایپلیس ]به سرکوب[ ایجاد 

 هایمراقبت   و   اولیه  هایکمک  بسیج  بازداشت،   از   شدهدستگیر   کنندگانشرکت  آوردنبیرون  برای  هاییراه  به  توانکه از جمله می  اندبخشیده

،  پزشکی ،اشک  گاز   -حمله  مختلف  اشکال  برای  ایمنی  هایتکنیک  ارائۀ  و   توضیح  و   مؤثر  و   نشانیآتش  هایشیلنگ  الستیکی،  هایگلوله  آور

 مقابله با آنها  نحوۀ  و   بیاید  پیش  است  ممکنکه    اتفاّقاتی  مورد  در   کنندگانشرکت  کوشند بهمی  دهندگانسازمان  اوقات  غیره اشاره کرد. گاهی

 .دهندب توضیح

ک  اوقات  گاهی  االنفّع   حده،متّ   ایاالت  مدنی   حقوق  جنبش  در   خود  بازداشت  از   ترس  با کمک آنها  تا  داشتند  ودهمراه خ  به  تر کنلب   و   مسوا

ی  را  خود  پشتیبانی  هایشبکه  سایر   یا  قانونی  آشنایان  تلفن  شماره  کنشگران  ،  استریت  والاشغال    جریان جنبش  در .]51 [1دهند  کاهش  را  رو

ن   دستگیری  حین  در   تا  نوشتندمی  شانبازوهای  یا  هادست ]ناپدید  و  باشند[شوند  باخبر  آنها  از   خشونتبدون   قیام  جریان  در   .آشنایانشان 

یه و   2011سال یفّع   که  زمانی  سور یم  کردنثباتبی  برای  االن سور  از   اجتناب  چگونگی  مورد  در   را  طالعات خودا  کردند،می  تالش  اسد  بشار   رژ

کنند    خود را  دست  هایناخن   اینکه  مثًال   رسانی میکردند.هم   با یکدیگر بازداشت    حین  در   شکنجه  اشکال  برخی گران برای  تا شکنجهکوتاه 

 .مواجه شوندل کمش کشیدن آنها با

 
 .م-دادندداشتن خود برای دستگیری و بازداشت، ترس از بازداشت را کاهش مینگه منظور این است که با آماده   .1
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 بر  خیابانی   یهااجرا  و   موسیقی  رقص،  طریق  از   جشن و سرور   فضای  داایج  با  اندکوشیده  هاجنبش  نیز   اعتراضات  و   هاتظاهرات  جریان  در 

 . اندداده  آموزش  خشونت  وقوع  صورت  در   احتمالی  فرار   هایراه  و   تنش  کاهش  هایدر مورد روش   آنها  بهو    .کنند  غلبه  کنندگانمیان شرکت  ترس

نیز   ها و صدمات جسمانیآسیب  از   جلوگیری  چگونگی  مورد  در   اولیه  اطالعات  ایفزاینده  طور   به  هاجنبش  را   به  کنندگان با شرکت  جدی 

ک   اسپری  یا  آور اشک  گاز   شستشوی  برای  خانگی  وسایل  سایر   و اولیه    هایکمکجعبۀ    ،شال   آب،  هایبطری  آوردن  مثال  برای.  نداگذاشته  اشترا

،  آوردن  جزئی،  هایزخم  درمان  یا  هاچشم   از   فلفل   استفاده .  آور اشک  گاز   هایپسولک  برابر   در   محافظت  برای  سطل  یاهای پالستیکی  مخروط  چتر

توسط  از   جلوگیری  برای  ماسک  از  ید  معرض  در   گرفتنقرار   و   چهره  تشخیص  هایافزارنرم   شناسایی  از   و   ؛19کوو   برای  ایمنیکاله  از   استفاده 

 .سر  به آسیب از  جلوگیری

ی که آنجایی از    تا  کنندخود را آماده این می  اغلب هاجنبش د،نافتمی  اتفاق حبس بازداشت و جریان  در  رفتارهاسوء انواع بدترین از  بسیار

گر چه این  .کنند  خارج  بازداشت  از   وقت  اسرع  در   را  پذیر آسیب  افراد  شامل  اغلب  است،  متفاوت  دیگر   موقعیت  به  موقعیتی  از   هاآمادگی  ا

یآماده  یا  ، و حقوقی  هایکمک  سازماندهی ی  آزادی  برای  نتحّص   یا  تجّمع  مانند  را  مستقیمی  اقدامات  که  شودمی  هاییگروه  ساز   زندانیان   فور

کز   یا  پلیس  هایمقابل ایستگاه  در  ی  . دهند  می  انجام  بازداشت  مرا یمیک    با  که  مدنی  مقاومت  هایجنبش  از   بسیار ک  رژ مستحکم    یا  خطرنا

 برای خود   معنوی  یا  روانی  عاطفی،  هایکمک  دنبال  به  کنند و   توجه  خود  و آسایش  رفاه  به  تا  کنندمی  تشویق  را  ی خوداعضا   هستند،  مواجه

 .دهندمی ارجاع جنبش از   خارج منابعی به را افراد یا کنندمی ارائه را هاییحمایت  چنین  خودشان هاجنبش  باشند؛ برخی

میان    در   افراد زمانی که   که  ایمپی بردهصورت گرفته است    جمعی  کنش  مورد  در   و متعّددی که  مختلف  مطالعات  از   ما  علیرغم تمام اینها

 که  هنگامی  .دهدمی  به افراد  بیشتری  نفس  به  اعتماد  ،آمادگی  و   آموزش  اینکه  و   کنندمی  امنیت  احساس  ندسته  باال نفرات    تعداد  جمعّیتی با

  کنندگان شرکت به توانندمی کنند،می مستند را هاآن و  سازندمی آشکار  را هااستفادهسوء مانند،می  هم کنار  در  شوند،می سازماندهی هاجنبش 

 .نمایند کمک ترس با مقابله در 

 د؟ن آنرا کاهش ده یا  دنبگیر  را جنایات وحشیانه جلوی توانندمی  مدنی مقاومت هایجنبش  آیا
یم  که   شرایطی  در   .دارد  بستگی  شرایط  به  هم  باز  گروه  استبدادی  هایرژ   توانستند می  و   دانستندمی  انسان   از   تر پست  را   مردم  هایبرخی از 

ی را  کار   مدنی  مقاومت  یافتۀسازمان  هایکنند، کمپین  اعمال   هاجمعیت  بر   یکامل  کنترل  امر   اند. اینداشته  جنایات  از   جلوگیری  برای  دشوار

 های مقاومتاز استراتژی  وجود دارد تا از این طریق  مردم  برای  مدنی  مقاومت  از   اندکی  شدۀشناخته  هاینمونه  کهاست    صادق  مواردی  در   ویژهبه

ی  که زمانی  شانزدهم و   قرن  در   مثال   برای   پیدا کنند.گاهی  آ  پایی  بود،  آمریکاقارۀ    استعمار  سرگرم  اسپانیا  امپراتور  سرزمینی،   تسخیر   اهداف  هاارو

ی ی  سایر   و   آبله  بردگی،  یا  قتل عام  هایسیاست  ،نژادپرستانه   هایایدئولوژ ی  .آوردند  هاین قارّ   به  خود  با  را  هابیمار   90حدود  جان  تنهایی  به  بیمار

یفاجعه  زداییجمعیت-گرفت  را  بومی  مردم  از   درصد پی آنها آمدند    از   که  استعمارگرانی  و   فاتحان  برتری عددی بر   برای  مؤثر   تالش  گونههر   که  بار

 جنایات   این  کاهش  یا  جلوگیری  برای  مدنی  مقاومت  از   ثریمؤ  شیوۀ  به  توانستندمی   بومی  هایجمعیت   اینکه  ر [ تصوّ 52].کردمی  تضعیف  را

 اسر تسر  در ،2کچوایی   یپروی  زادۀنجیب   یک  ،1آیاال   د  پوما  . گوامانشانس خود را آزمودند  نفر   چندین  حال  این  با  .ستیدشوار   کنند کار   استفاده

پایی  هایامپریالیست  خشونت  تا  کرد  سفر   آمریکا  قاره مصور   ایصفحه  1189اینامه  او   .کند  مستند  را  آمریکا  بومیان  علیه  ارو  جنایات  از   و 

 
1 . Guaman Poma de Ayala 

2. Quechua   ًکچوا سخن میگویند و عمدتا که به زبان  کنان بومی امریکایی جنوبی  گروه قومیتی  سا گرفتند. این  یشه  کشور پرو ر کوادور و    عمدتاً   از  ، ا کشورهای پرو در 

 .م-کنندبولیوی زندگی می
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این   هرگز  فیلیپ .دهد  پایان  بربریت  اینبه    کرد که  درخواستاز او    شخصاً   و   فرستاد1سوم  فیلیپ  اسپانیا  پادشاه  به  را به  هااسپانیایی  وحشیانۀ

که  1900  ۀده  اوایل  و در   ندید  را  کتاب بومیان برخی53شد.]  کشف  دانمارکی  آرشیو یک  در   بود  بر  پایی  از   [ عالوه  با مخالفت خود    نیز   هاارو

  سرخپوستان بردگی به اخالقی دالیل به اسپانیایی، روحانی ،2کاساس الس د   ند. بارتولومهاهکرد ابراز  را استعمارگری وحشیانۀ فاتحان اسپانیایی

یای  در   و   وحشیانه  کشتار   به  بخشیدنخواستار پایان3دوم  فیلیپ  شاهزاده   به  بیهودۀ خود  های کتبیکرد و طی درخواست  اعتراض   کارائیب  در

 .آمریکا شد  بومیان انقیاد

 حده متّ   ایاالت  جنوب  و   کارائیب  مزارع  در   نوزدهم  تا  هفدهم  قرن  طول  در   که  مردمی  میان  در   مدنی  مقاومت  سازماندهی  مشابه،  دالیلی  به

نیز   و  خانوادگی  هایجابجایی و انتقال ، مطلقه  کنترل  هایسیستم  کارگیری  به  با   مزارع  صاحبان  .بود  دشوار   بسیار   بودند نیز   شده  گرفته  بردگیبه

 حال با این   .کرده بودندممکن   غیر عمًال   را  مقاومت  ر ثّ اقدامات مؤ  کردنهماهنگ  یا  یکدیگر   با  هابرده  ن ارتباطاکام  ارعابگری و ایجاد وحشت،

 کمکاین کشور    برده  هزار   هاده  به  که  بخشید  توسعه  را  مقاومت  استراتژی  چندین  الغای بردگی  جنبش  حده،مّت   ایاالت  در   نوزدهم  قرن  طول  در 

ها فرار بردهو برای    بود   شده  سازماندهی  دیگران   و 5تابمن  هریت  توسط  که4زیرزمینی  آهناز جمله راه  ؛کنند  فرار   تا از مزارع صاحبان خود  کردمی

کار می که در ح  سایر   و   هارمان  ها، روزنامه  ،هاگردهمایی  طومارها،  اعتراضات،  یقیناً   رفت. به    ، تهیه شده بودند  الغای بردگی  ت از یاممطالبی 

یبرده  به  دادنپایان  جنبش گرچه  -کردند را تقویت می   حدهمّت   ایاالت  در   دار شتاب و   کاهش  و   فتوقّ   باعث  داخلی آمریکا  جنگ  در ادامه،  ا

ی  پویایی ن خشونت در این کشور   راهبردهای  از   بسیار   امتناع   کردن  از کار   هابرده  آن  در   که  ندداشت  نیز وجود  مؤثر دیگری  هاینمونه  .گردید  بدو

یدند ی  شرایط  طریقتا از این    ورز  و   مزارع  صاحبان  از   هابردهتعداد    که  جایی  ؛بود  مؤثر   یکاجاما  در   ویژه  به  که  روشی  -ببخشند  بهبود  خود را  کار

کنان   شد، دی از صاحبان مزارعمتعّد  امتیازات  به اخذ منجر  آنهااز سوی   کار  هماهنگ فتوقّ  .بود بیشتر  یک به ده اختالف  با سفیدپوست  سا

یتانیای  نیروهای  ،گستردۀ بردگان  شورشوقوع    با  نهایتدر   اما  افکار   چنان  که  یعامقتل   -کردند  عامقتل  را  در این اقدام  مظنون  سرکردگان  یبر

یتانیا  عمومی یتانیا  دولت  نهایتدر   که  فرو برد  در شوک  را  بر یبرده  لغو   به  را  بر گر چه    ایتوده  سیجب  مورد  این  در   بنابراین  .داد  سوق  1832در   دار ا

ی  وحشیگری  یا  -وحشیانه شود  جنایت  یک  ت مانعسننتوا یبرده  نظام  حفظ  برای  که را    آشکار تضعیف ،  رفتمی  کار   به  مقاومت  با  مواجهه  در   دار

ی سوی به را جنبش موفق شد نهایتدر –کند  .دهد سوق پیروز

نیز   دوران  در  سازماندهی  آماده  با  مدنی  مقاومت  هایجنبش  از   برخی  اخیر  و  ی  پیش    و   خود  مناسبساز داشتن  نیز  از هاینمونه  رو   ی 

که پیشتر در  همانطور    .دهند  کاهش  آنها را  یا  جلوگیری کرده  جمعیدسته  کشتارهای  از   اند توانسته  گرفتن،الهام  جهت  خشونتبدون  اقدامات

ی را در طولند با موفقیت  ه بودمقاومت توانست  ۀپیشرفتهای  این فصل دیدیم، شبکه   های هولوکاست به مکان  دورۀ  هزاران یهودی دانمارکی و نروژ

ی  حکومت  تحت  دیگر افراد  و   هابرخی از آلمانی  د.ننامن در سوئد منتقل ک    از   را   یهودیان  ی از اعّده  آلمانی، اشراف  تا  گرفته دار کارخانه از  ها،ناز

 
1 . King Phillip III 
2 . Bartolomé de las Casas 
3 . Prince Phillip II 

4 Underground Railroad.  شد که در اوایل قرن نوزدهم تا اواسط آن در ایاالت  ی امن اطالق میهاای از مسیرهای مخفی و خانهراه آهن زیرزمینی اصطالحًا به شبکه

یدا و های امریکایی آفریقایی تبار برای فرار به ایالتها عمدتًا توسط بردهراه ۀ این شبکحده ایجاد شده بود. متّ  ای مکزیک  و تا اندازهکانادا نیز  های آزاد شمالی از جمله فلور

 .م-گریختند ایاالت جنوبی  ، تقریبًا ده هزار برده از طریق این شبکه از 1850د تا سال شد. طبق یک برآور استفاده می
5. Harriet Tubman   ای بردههخانواددر  در امریکا. تابمن که خود    ال اجتماعی و از حامیان لغو بردگیفّع 

ّ
زمینی هن زیر آه بود موفق شد با استفاده از راهد شد شده متول

یأم 13 و پس از آن  فرار کرده   .م-گذاشتت به اجرا  گان از جمله دوستان و اعضای خانواده خود با موفقیّ هتن از برد  70مختلف را برای نجات   تمور
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ی  پروژۀ  البته  .دادند  نجات  حتمی  مرگ ی  قتل عام و نابودساز گر   اما  .ستیدشوار   کار   آن  کلی  تعمیم  بنابراین  بود،  استثنایی  یمورد  هاناز  مردم  ا

ی شرایط افراطی  چنین در  اندتوانسته  ست؟ نی پذیر امکان شجاعتی چنین دیگر  شرایط در آیا   کنند، عمل شجاعانه و دشوار

مطالعۀ  من  و   پرکوسکی  ایوان  در   همتوّج   دوم  جهانی  جنگ   از   پس  هایانقالب  با  که     مقاومت  با  مقایسه  شدیم 
ّ
 مقاومت  حانه، مسل

  مبارزات ،2013 تا 1955 سال از  واقع [ در 54].دهدمی کاهش را جمعی کشتار  احتمال هیتوّج  قابل نحو  به آمیز غیرخشونت 
ّ
 ترینقموثّ  ،حانهمسل

کتور   جنایات که  است  این  امر   این  دلیل  .اندبوده   بلندمدت  در   چه  و   مدتکوتاه  در   چه دولت،  رهبری  تحت  جمعی  کشتار   کنندۀبینیپیش  فا

دانی  به   جمعی
ّ

یادی  تعداد  مایل باشند  که  نظامیانیشبه  یا  امنیتی  نیروهای:  دندار  نیاز   مشتاق  جال  .بکشند  هاسال  یا  هاماه  طول  در   را  مردم  از   ز

  که   شوندمی  امنیتی  نیروهای  میان   در   دستگی و شکاف دو   ایجاد  باعث  اغلب  زیرا  کنند،می  تر سخت  را  کار   این  مدنی  مقاومت  هایکمپین

کشتن به   مقاومت  نتیجهدر   .کنندمی  اجتناب  ها آن  از   یا   کنندمی  سرپیچی  دستورات  از   مقابل  در   و   نیستند  جو صلح  غیرنظامیان   مایل 

گرچه)دهد.می کاهش را جمعی کشتار  احتمال آمیز غیرخشونت   (بردنمی  بین از  ا

 کند؟ جلوگیری خشونتبدون هایجنبش  علیه  جنایات وحشیانه از   تواند  می المللیبین  جامعۀ  آیا
در این   کوشداز چه طریقی میالمللی  بین  جامعۀ  که  دارد  این  به  بستگی  حدودی  این امر تا  .اندنرسیده  اجماع  به  مورد  این  در   هنوز   محققین

یم علیه که هاییجنبش به مستقیم کمک یا اقتصادی، هایتحریم دیپلماتیک، فشار  نظامی، مداخلۀ -کند مداخله موضوع  .جنگندمی رژ

ی  کشی، نسلاند  توانسته  –بشردوستانه  نظامی  مداخالت  مانند  -المللیبین  مداخالت  که   دهدمی  نشان  تحقیقات  برخی کساز  یا   قومی  پا

  دهند، نمی  پایان  جمعی  کشتار   به  لزوماً  مداخالت خارجی  که  دندهمی  نشان  دیگر   [ تحقیقات55].کنند  فمتوقّ   گذشته  در   را  جمعی  جنایات

گرچه    های درگیری  پایان  از   پس  صلح  حفظ  به  توانندمی  ا
ّ
 نظامی  مداخلۀ  از   ندرت  به  المللیبین  جامعۀ   وجودبا این  .برسانند  کمک  حانهمسل

  که  است، شرقی تیمور  مورد استثنایی در این میان .است کرده استفاده آمیز خشونت غیر  هایقیام علیه ایتوده جنایاتوقوع  از  جلوگیری برای

کرد  آنجا  در   راخود    صلح  نیروهای حافظ  ملل  سازمان  ،1999  سال  در   استقالل  رفراندوم  از   پس  برابر   در   غیرنظامیان  از   از این طریق  تا  مستقر 

 مداخالت   بیشتر   مورد،  این  از   گذشته  .داشته باشد  نظارت  استقالل  به  کشور این  گذار    بر   و   کند  محافظت   اندونزینیروهای    جویانۀتالفی   اقدامات

 کوزوو   ،1995-1993هایسال  در   مانند بوسنی1« گرم» هایجنگ  طول  در   جمعی دسته  جنایات  فتوقّ   یا  جلوگیری  برای  تنها  المللیبین  نظامی

بود  قذافی  ر که معّم است، جاییشده    انجام  2011در   لیبی  و 1999در  به همان شیوۀ   سیاسی  مخالفان  سوگند خورده  را     شورشیان  خود 
ّ
 حمسل

 
ّ

 .خی کندسال

ییا آرام  جلوگیری  به  تنهایی  بهاین توان را دارند که    قدرتمند  کشورهای  چندجانبه  نظامی  مداخالت  از   جدا  جمعیدسته  کشتارهای  روند  ساز

یم حامیان  یا حدان مّت  هااین کشور  که  زمانی ویژهبه کنند، کمک   رژ
ّ
  که  سال  یک و  بیست از گذشت پس و   1986 در   مثال رایب .باشند فمتخل

قدرت   نیرومند و میلیونی  جنبش  با  کرد،می   حکومت  فیلیپین  در   دیکتاتور   عنوان  به  حدهمّت   ایاالت  حمایت  مورد  جمهور رئیس  مارکوس،  فردیناند

ی  استعفای خواهان  که   شد   روبرو 2مردم   از   بزرگی  هایاز جمله بخش  حمایتی خود در داخل  قدرتمند   هایستون  حمایت  پیشتر   او   .بودند  او   فور

گرچه  .بود  داده  دست  از  را  کاتولیک کلیسای  و   ارتش   کند، دولت   حفظ  را  قیمتی قدرت  هر   به  مصّمم بود  و   کرده  اعالم  نظامی  حکومت  مارکوس  ا

یگان، رونالد گر  که کند روشن برایش تا گرفت تماس مارکوس با حده،مّت  ایاالت وقت جمهور رئیس ر یم ا ی رژ   کند  حمله   ینمعترض تجمعّی  به و

 [56].کرد  باز  دموکراسی در کشور   به گذار   برای را راه و  گریخت هاوایی به مارکوس آمریکا حمایت قطع با. پشتیبان او نخواهد بود حدهمّت  ایاالت

 
1 . “hot” war  برابر جنگ سرد  ،های گرم یا خونین جنگ  .م-شودواقعی استفاده می و تجهیزات نها از مهماتآهایی هستند که در جنگ ، (Cold war) در

2 . People Power 
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یم  را  خود  حمایت  تنها زمانیحدان خارجی  مّت   حال  این  با یم  ،پیش  از   خشونتبدون  جنبش  یک  که  گیرندیم  پس  یاز رژ  فشار   تحت  را  رژ

یم  نشد  آشکار   که  زمانی  تا  حدهمّت   ایاالت  .باشد  گذاشته را  است  نابودی  به  محکوم  مارکوس  رژ   سقوط  برای  را  راه  مردمی  جنبش  .نکرد  رها  او 

  .بود او  سلطنت تابوت بر  یمیخ خارجی حدانمّت  قدرتمند تقطع حمای و  کرد هموار  مارکوس

کنند  باید  غالب اوقات  مدنی  مقاومت  هایکمپین  که   -]سفت و سخت[حامی  یا  -قدرتمند  یحدمّت   وجودبا  یحّت   بتوانند  که  راهی پیدا 

یم  از   هنوز   مقاومت   جنبش  که   جایی  افتاد،  فاقاتّ   ایران   در   1979  در سال   که   است  چیزی  همان  این  .شوند  پیروز   در مبارزۀ خود  ند کمی  حمایت  رژ

  .کرد ، سرنگونبود برخوردار  آمریکا دولت حمایت از  هنوز با وجود اینکه  را رحمبی شاه

ی صلح مدنی  مانند1المللی بین  غیردولتی  هایسازمان  اوقاتگاهی  مقاومت   هایجنبش  از   توانندمی   -المللبریگادهای صلح بین  یا2نیرو

یم  آمیز خشونت  سرکوب  برابر   در   مدنی   در   دانندمی  که  مقاومت  هایکنشگران جنبش[  57].دنکن  محافظت  هاآن  از   حتی  یا  کرده   حمایت  هارژ

اختیار    برای  هاییسازمان  چنین  از   اغلب  هستند  خطر   غیر   یمحافظان  گرفتندر 
ّ
اینمی  درخواست  حمسل  همراهی»گاهی  که  اقدام  کنند. 

غیر   بانیصلح»یا3«خشونتبدون  غیرنظامی 
ّ
می  یغیرنظامیاناز    شود،می  نامیده  یز ن4« حمسل   های روش  از   گیریبهره  با  که  کنداستفاده 

  شان عادی  زندگی  در   آنها  کردنهمراهی   با  را  کار   این  آنها  ند.ادیده   آموزش    خشونت   برابر   در   دیگر   غیرنظامیان  از   محافظت   خشونت، برایبدون

 قاتالن  یا  امنیتی  نیروهای  ظامیان،نشبه  تواندمی  گاهی اوقات  االنفّع   کنار   در   المللیبین   و حمایت  تضمین  داشتن  همین  صرفاً   .دهندمی   انجام

 غیرنظامی غیر   بانیصلح  .دارد  باز   به آنها  حمله  از   را
ّ
و    پیش  صلح  ایجاد  در   تا   کند  کمک  جوامع  به  تواندمی  همچنین  حمسل   این امر بروند، 

یگران  سایر   یا  امنیتی  نیروهای  و   هاجنبش   میان  میانجیگری  با  اوقاتگاهی    باز
ّ
می  اندکرده  تهدید  را  آنها  که  حیمسل جمله   .گیردصورت  از 

 شاهد  و   ،6آمریکایی   دوستان  خدمات  کمیتۀ  ،5مسیحی   طلبصلح  هایگروه  از   عبارتند  دهندمی  ارائه  را  خدماتی  چنین  که  دیگری  هایگروه

 هدف  رانها  آ  کمتر   هادولتکنند  می  همراهی  را  بشر   حقوق  مدافعان  طرف بی  هایخارجی  زمانیکه  که  دندهمی  نشان  تحقیقات  .7جهانی 

 [58دهند.]می قرار   حمالت خود

یم علیه هاتحریم  آیا  کند؟ می  کمک پردازندمبارزۀ مدنی می   به  که غیرنظامیانی از  محافظت  به رحمهای بی رژ
یاعدم توافق در مورد تحریم یم،  با  تجارت  ممنوعیت  مانند  -المللیبین  هایتحریم  که  شدیم  متوجه  من  و   اناستپ  ها نیز وجود دارد. مار  رژ

یدادهای  برای  هانامهدعوت   لغو   یا  محصوالت،  یا  کاالها  برخی  تحریم جی  هاینشست  مانند  مهم  رو  بر   سیستماتیکی   تأثیر   هیچ- 88گروه 

 از   زمانی  تنها  ها غالباً دولت  که  باشد  دلیل  این  به  است  ممکن  این امر   حال  این  با  [59].است  نداشته  آمیز غیرخشونت   هایکمپین   موفقیت

یم  یم  بر   اندکی  بسیار   نفوذ  از قبلکه    کنندمی  استفاده  هاتحر گرچه  در   .باشند  داشته  خود  هدف  رژ یم   این مرحله ا  نظر   از   است   ممکن  هاتحر

 
1 . international nongovernmental organizations (INGOs) 
2 . Nonviolent Peaceforce 
3 . nonviolent accompaniment 
4 . unarmed civilian peacekeeping 
5 . Christian Peacemakers Teams 
6 . American Friends Service Committee 
7 . Global Witness 

ایاالت متحده   کانادا بریتانیا، ایتالیا، آلمان، ،شامل فرانسه   جهان کشور صنعتی از هفت )پس از تهاجم به اوکراین(تعلیق عضویت روسیهبه دلیل   جی هشت که فعًال  گروه  .8

 .م-دهندد جهان را در دست دارند. سران کشورهای این گروه هر ساله یک گردهمایی مشترک تشکیل می% اقتصا۶۵است، حدود ژاپن تشکیل شده و  آمریکا
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یم  به  اقتصادی ی  معنای  به  لزوماً   این  اما  بزند  لطمه  رژ یم   دولت  یک  که  زمانی  بنابراین  .نیست  آن  رفتار   بر   تأثیرگذار یمی   علیه  را  هاییتحر رژ

یم  بتواند  مدتکوتاه  است در  بعید  کند،می  اعمال  سرکوبگر   اینکه مگر   -ردبازدا  حاشیه ای  هایاقلیت  و   مخالفان  علیه  جنایات  ارتکاب  از  را  رژ

یم  یم  تسلیحاتی که  فروش  از   مانع  عمًال   هاتحر ی شودهای اسلحهشرکت  د از سویندار  نیاز   حمله  برای  رژ ی  حال  این  با  .ساز   کارشناسان   از   بسیار

یم   که  باور دارند  خارجی  سیاست  از   هادولت  .حائز اهمیت هستند  نیز   نمادین  نظر   از   دارند  تاهمّی   عملی  نظر   از   که  اندازه  همان  به  هاتحر

یم   مجازات  بدون   جنایات  و   ها استفادهسوء  دهندنمی  اجازه  و   کنند می  استفاده  دیگر   یدولت  از   خود  نگرانی  یا  نارضایتی  بر   کیدتأ   برای  هاتحر

 .بمانند باقی

یم  و   اسد   بشار   علیه  را  هاییتحریم  حدهمّت   ایاالت  مثال  برای یه   رژ    غیرنظامیان  سرکوب  دست به  2011  سال  قیام  جریان  در   که  سور
ّ
 ح غیرمسل

تحریم.  کرد  اعمال  زد ،  اننزدیک  حلقۀ  و   اسد  هایدارایی  مسدودکردن  شامل  هااین  ی  هایشرکت  با  تجارت  ممنوعیت  او  ممنوعیت  و   سور

یسرمایه یه در  جدید گذار   دولت  بر  محدودی دیپلماتیک نفوذاهرم  اول وهلۀ در  حدهمّت  ایاالت حالاین با. بود آمریکایی شهروندان توسط سور

یه یم اسد[چندانی  تفاوت  هاتالش  رو ایناین  و از   داشت  سور یه نه نگران تحریم  دولت  .ایجاد نکرد ]در تغییر رفتار یا مجازات رژ های آمریکا سور

  که  کردمی  استدالل  حدهمّت   ایاالت  دولت  اینهاعلیرغم    .را در کنار خود حفظ کند  روسیه  و   ایران   یعنیحامیانش،  که  بود  این  نگران  بیشتر   بلکه

گر  حتی شود، داده پاسخ اسد هایوحشیگری به که است مهم یادی حد تا هاتحریم ا  .دنباش نمادین ز

 . شوند می   مواجه  یآمیزخشونت   حمالت  با  اغلب  ندنکمی   تهدید  را  قدرتمندان  که  مدنی   مقاومت  هایکمپین  توان گفت کهمجموع می   در 

 عمدی   تحریک  .برساند  آسیب  هاکمپین  به   تواندمی  -  کشتا  و   شکنجه  زندان،   گسترده،   شدنناپدید  -گسترده  سرکوب  با   گرفتنقرار   هدف

یسکپر   بسیار   ]از سوی یک کمپین[دولتی  سرکوب ک  حتی  و   ر   به   امنیتی  نیروهای  گشودن آتش  -سرکوب  از   محدودی   مقادیر   اما.  است  خطرنا

ی   گر   خصوص  به  کند، نمی   محکوم به نابودی  را  کمپین  یک  لزوماً   -کلیدی  رهبران  ترور   حتی  یا  تظاهرگنندگان،رو  برای  جنبش  دهندگانسازمان  ا

کتیک  از   ایمجموعه  آمیزی کهغیرخشونت   هایکمپین  .باشند  کرده  ریزیبرنامه  خود در مقابل سرکوب  هایواکنش دسترس را آماده و در   هایتا

 هاییکمپین  و نیز  آمیز خشونت هایکمپین از  مؤثرتر  و مطمئناً  .کندمی تکیه تظاهرات بر  تنها که هایی هستندکمپین از   مؤثرتر  چنته دارند،در 

حانه  هایروش  که  هستند
ّ
حانه  و   مسل

ّ
 اغلب  هاجنبش   .وحشیانه و سرکوبگرانه  بسیار   شرایط  در   حّتی  -کنندمی  ترکیب  را با یکدیگر   غیرمسل

 .کنند مقابله آن  سیاسی اثرات بدترین با شده و  آماده هاسرکوب استراتژیک خود برای هایانتخاب وانند باتمی

آمیز غیرخشونت  انقالب  یک  تجربۀ  از   پس  کشورها   -پردازدمی  مدنی  مقاومتهای  پس از پایان جنبش  پیامدهای   بررسی  به  بعدی  فصل

  موفقیت   میزان  پیرامون  اخیر   کنندۀنگران  روندهای  از   برخی  همچنین  این فصل  .کنندمی   عمل  اقتصادی  و   اجتماعی  سیاسی،  نظر   از چگونه  

ی چگونگی در مورد هاگزاره برخی به ارائۀ کند و می بررسی را گذشته دهۀ در  خشونتبدون مقاومت   و  تطبیق ،پایدار
ّ
  پس  ی حّت  هاجنبش  طتسل

ید  جهانی گیریهمه کردنفروکش از  .پردازدمی  19کوو



 

 

 مدنی مقاومت آیندۀ/  پنجم فصل

نه    درگیری  از   صلح 
ّ
روزه  کهشود  می  حاصل  عدالتی  از   بلکه  حانهمسل    مردمان  از سوی  هر 

ّ
 مشکالت   با   مواجهه  در   حغیرمسل

 گیرد. صورت می 

 مهاتما گاندی 

یخ  در   کنندهگسیخته و آشفته درهممشخصاً   ای دوره  در   ما  ه این احساس را داشته باشید ک  است  ممکن  امروزه [ 1] .کنیممی  زندگی  جهان  تار

ی  از   این گزاره  هایدیدگاه  برخالف  .ماست  زمان  مختص  که  ستگسیختگیآشفتگی و  و شیوۀ    نوع  این  اما در واقع  است،  درست   جهات  بسیار

ی  وخیم و   شرایط  اصالح  برای  راهی  عنوان  به  خشونتبدون  مدنی  مقاومت  بیشتری به جای خشونت به  افراد  امروزه  مرسوم، ک خود رو  اسفنا

 .است بوده صادق  گذشته سال پنجاه طول در   ایفزاینده نحو  به این و  -آورندمی

  دنبال   به  ایتوده  کمپین  627،  2019  تا  1900  سال  از   -آمیز خشونت  و   پرهیز خشونت -انقالبی  هایکمپین  مورد  در   جامع  هایداده  اساس  بر 

ی  سرنگونی گرچه  .نداهبود  استقالل  به  دستیابی  یا   دیکتاتور    هایها یا شورش قیام  عنوان  به]تعّمدًا[اغلب  بخشآزادی  هایجنبش   ا
ّ
 به  حانهمسل

   مقاومت  شامل  مبارزات  این  از   نیمی  از   کمتر   اما درواقع تنها  شوند،می  کشیده  تصویر 
ّ
 هانکمپی  مورد از این  303بوده است.  یافتهسازمان  حانۀمسل

  هایشورش یا چریکی مبارزات
ّ
یادی حد تا نهامورد از آ 324 کهحالیدر  بودند، حانهمسل  .اندداشته اّتکا خشونتبدون مدنی مقاومت بر  ز

   مبارزۀاست.    کرده   تغییر   زمان  طول   در   نسبت  این  البته
ّ
  همانطور   . اماه استبود  تغییر   برای  هاجنبشمبارزۀ    اصلی  راه  گذشته  در   حانه مسل

 به   خشونتبدون  مقاومت  هایکمپین  کهحالی  در   ،اندیافته   کاهش  آمیز در عملخشونت  هایشورش   1970  ۀده  دهد،از می  نشان1-5شکل  که

یکرد  ترینرایج  به  آمیز غیرخشونت  مقاومت  هایکمپین  ،2020سال  تا  .اندپیدا کرده  افزایش  سرعت  جهان سراسر   در 1آمیز منازعه  اقدامات  برای  رو

 بیستم قرن کلدر   از مجموع این انقالبات  بیشتر  آمیز غیرخشونت هایانقالبتعداد  گذشته،  دهۀ  دو   در  تنها ور اینکهآشگفت .اندشده تبدیل

 .اندبوده
 

 
1. contentious action or politics  از تکنیکهای منازعهسیاست یج یک نقطه نظر خاص سیاسی یا ایجاد تغییر در  آمیز به استفاده  های اخاللگرانه برای ترو

که فعالیتها، اقداماتی را شامل میهایی از این تکنیکشود. نمونههای دولت اطالق میسیاست نظیر تظاهرات، اعتصاب    ،کنندهای عادی جامعه را مختل میشوند 

نافرمانی   یسم،  ترور شورش،  منازعهعمومی،  سیاست  انقالب.  حتی  و  میمدنی  را  سیاستآمیز  دانست.  جمعی  سیاسی  مبارزٔە  معادل  اغماض  با  منازعه  توان  آمیز  های 

یکرد و مدل در تحلیل سیاسی و اجتماعی بههم  م -توان به چارلز تیلی و سیدنی تارو اشاره کردپردازان آن میترین نظریهرود و از مهمکار می چنین به عنوان یک رو
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 از   شدهثبت  آمیز غیرخشونت   مقاومت  میزان  بیشترین  تنها  نه  دهه  این  .هستند  کننده  خیره  ویژهبه  -2019  تا  2010از   -  گذشته  دهۀ  روندهای

  این   از   مورد  15.  استرسیده  نیز   خشونتبدون   انقالب  شش   و   نود  انگیز تعداد آنها به عدد شگفت  بلکه  ،استرا در خود جای داده    1900سال  

  شدهمشاهده  تعداد  برابر   دو   تقریباً   این تعداد  .نداههمچنان ادامه داشت  نیز   2019سال  پایان  با  دیگر   مورد  سهو بیست  و   شد  آغاز   2019  سال  در   موارد

 .2009-2000ۀ دور در  مورد هشت و  پنجاه: است پیشین رکوردشکن دهۀ در 

ی  حال   این  با ،  در   اعراب  هایقیام  از   -اندگرفته   شکل  2010سال  از   که  هاییجنبش  از   بسیار یه  و   یمن،  مصر  هایجنبش  تا   گرفته  سور

گهانی  ورود  با  و   .اندبوده  مواجه  انگیزیشگفت  هایچالش   با  -حدهمّت   ایاالت  و   کنگهنگ  هند،  در   خواهدموکراسی  کرونا  ویروس  گیریهمه  نا

ی  ،2020زمستان  در  گاه  هاجنبش  این  از   بسیار   جدید  هایتکنیک  ابداع  و   برخی به تجدید قوا  ؛دست از بسیج سیاسی و اجتماعی کشیدند  به نا

  طور  به دیگر  برخیو  دپراکنده پرداختن یه شیوۀ متفّرق و  مقاومت
ّ
 .ندشد  محو  یکل

برای  این  معنای  فصل  این  در  تردیدمی   بررسی  را  مدنی  مقاومت  آیندۀ  روندها  این  به  و  نگرانیکنیم  و  می ها  پاسخ  کمپین یدهها   های م: 

  ،شوندنمی  منجر   یدار معنی  دگرگونی  به  هرگز   آمیز غیرخشونت   هایکمپین  ،شوند می  کشور   یک  در   بیشتر   مرجو هرج  باعث  تنها  مدنی  مقاومت

یم اینکه عملکرد    و    برخی  علیرغم  که  گیریممی   نتیجه   نهایتدر   و   .استشده  بهتر   خشونتبدون  مقاومت  مؤثر   سرکوب  در   استبدادی  هایرژ

 .ماندمی باقی آینده در  و  حاضر  حال در  مردم قدرت برای آفرینلتحوّ  و  دوامقابل نیرویی همچنان به عنوان مدنی مقاومت ها،نشینیعقب
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 شوند؟می  بیشتر روز به روز  خشونتبدون  هایانقالب چرا
یکردی عنوان به مدنی مقاومت به بیشتر از گذشته مردم چرا که دارد وجود دلیل چند ی تغییر  ایجاد برای رو  .اندآورده رو

 و   ق موفّ   روشی  آمیز غیرخشونت  مقاومت  اند که پذیرفته  را  دیدگاه  این   جهان  سراسر   در   بیشتری  افراد  است به این دلیل باشد که   ممکن  ولا

 مقاومت  جهان سراسر  مردم جهانی ینماد عنوان به گاندی مهاتما محبوبیت و  هند استقالل جنبش  از  پس  .است اتتغییر ایجاد برای مشروع

یکردی عنوان به را مدنی کی از  جنوبی، آفریقای تا حدهمّت  ایاالت از  -اندکرده انتخاب خود مبارزات در  استفاده  برای رو  فراتر   و  تونس تا چکسلوا

 .آن از 

یفّن   اینکه  دوم یدادهایی  به  مربوط  های داده به  مردم  دسترسی اطالعات جدید  اور   تر آسان  را  بودند  شده  سرکوب  یا  نشده  قبًال گزارش  که را  رو

ی  -است  دسترس  در   آنالین  صورت  به  اکنون   اخبار   .است  کرده  هایاتاق  اجتماعی،  های رسانه  ها،روزنامه  طریق   از   راحتی  به  و   -رایانه  و   تلفن  رو

ک  به  دیگر   موارد  و   خصوصی  چت دربارۀ  توانندمی  قاعدتاً   مغولستان  مردم  که  معناست  بدان  این  .دنشومی  گذاشته  اشترا کم[    ]دست 

ی  مردم  هایفعالیت   است،   مبارزه  برای  مؤثر   و   متداول  روشی  مدنی  مقاومت  که  آنجایی  از   .بیاموزند  و   بگیرند  الهام  آنها  از   کنند،  مطالعه  ماالو

ی   ارتباطی   هایکانال  به  مردم  این در حال حاضر   بر   عالوه  .باشند  داشته   پدیده  این  به  بیشتری   عالقه  است  ممکن  نیز   قانمحّق   و   هاخبرگزار

   قادر هستند  و   دارند  دسترسی  مختلفی
ّ
 نخبگان .  کنند  برقرار   ارتباط  هستند  همفکر   آنها  با  که  دیگرانی  با  و ده  ز  دور   را  حکومتی  رسمی  یانمتول

  عادی   مردم   به  مربوط  اطالعات  و   یافتن اخبار   که  دهدمی  نشان  این  و   کنند  کنترل  راحتی  به  را  العاتاّط   پیشین  ادوار   مانند  توانندنمی   دیگر 

 .باشد تر آسان توانده میامروز

  هایگروه از  ]های خارجی[دولت حمایت کاهش  به توجه با امر  این .ستبه کسادیرو  خشونت بازار  سوم اینکه
ّ
یادی حد  تا که  ،حمسل   با ز

پاشی ی  جماهیر  حاداتّ  فرو  حدهمتّ ایاالت رقابت به عمًال  قدرت جهانی موازنۀ در  تغییر  .است آشکار شده   چشمگیری طرز  به کرد،  فروکش شورو

ی  -بخشید  پایانی  نیابت  هایگروه   مالی  مینتأ  و   تسلیح   طریق  از   یکدیگر   با  روسیه  و   در   شورشی  گروه  هاده   که به تقویت و تحریک  رقابتی  سازوکار

یقا  آسیا،  .منتهی شد سرد جنگ طول در  التین آمریکای و  آفر

،  حقوق  از   حمایت  به  مردم  از   هی توّج قابل  تعداد  دوم  جهانی  جنگ  از   پس  دوران  در   اینکه  چهارم  اهمیت   خشونتمحو    و   عدالت  بشر

ی  تغییر   [ این2].ها را دارندتوّقع این پیشرفت  و   دهندمی  توجه  همچنین  و   حقوق  این مطالبۀ  به  بیشتری   مردم  عالقۀ  تواند عاملی برای می  هنجار

   مبارزۀ  مخاطراتخطرات و    ما  زمان  [ در 3] .باشداین حقوق    از   دفاع  برای  راهی  عنوان  به  مدنی  مقاومت  به  بیشتر 
ّ
  گذشته   از   بیشتر   بسیار   حانهمسل

ک  که  حالیدر عین  .است  شده  نمایان  در   گسترده  نحویبه  نیز   بینانهواقع  هایجایگزین  است،  مشاهدهقابل   همه  برای  جنگ  تبعات وحشتنا

 مانند -استبوده  المللیبین غیردولتی های سازمان رشد سرد شاهد جنگ از  پس دورۀ  که کند می استدالل1کروز   گالو  سلیناهستند.  دسترس

، غیرخشونت   هایدرگیری  المللیبین  مرکز  اقدام  مطالعات  مرکز   و   خشونت،بدون  المللیبین  آمیز   که   -2(کانواس)  خشونت  بدون   کاربردی 

 [ 4].است  شده همزمان جهان سراسر  در  پرهیزانهخشونت  مقاومت افزایش با آنها حضور 

 ایتوده  بسیج  که  به این نتیجه رسیده باشند  است  ممکن  جهان  سراسر   در   مردم  که  باشد  این  دلیل در این میان  تر کنندهنگران  شاید  اما

ی  اکنون  ظلم  علیه  به  و   شده  تزلزل  دچار   بیشتری  و   بیشتر   دموکراتیک  هایدولت  گذشته  ۀده  طول  در   .دیگری شده استتر از هر زمانی  ضرور

یل،  ترکیه،  مجارستان،   لهستان،  در   دموکراتیک  هایپسرفت  اخیر   هایسال  [ در 5].اندغلتیدهفرو    استبداد  سمت ،   برز  حده مّت   ایاالت  و   هند  مصر

ی  و   کشورها  این  در   ایتوده  استبدادیضد  هایجنبش  ی  با  .است  برانگیخته  را  دیگر   بسیار ی  ترامپ  آمدنکار   رو  حده مّت   ایاالت  در   مردم  از   بسیار

 
1 . Selina Gallo-Cruz 
2 . Center for Applied Nonviolent Action Studies (CANVAS) 
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ی  رفتهرفته پذیرفت  مدنی  مقاومت  دانش  و   تئور  سطوح  نشانگر   گذشته   سالچهار   .انددرآورده  اجرا  به  کشور خود  در   را  هابینش  این  و   -دانهرا 

  جو   از   شکست  صورت  در   ترامپ  کهصورتی  که در   خواهیدموکراسی  جنبش جمله  از   ،است  بوده  حدهمّت   ایاالت  بسیج مدنی در   از   ایسابقهبی 

ی قدرت ترک از  2020انتخابات در بایدن   [6].است خشونتبدون  ایتوده مقاومت به شیوۀ دموکراسی از  دفاع آمادۀ کند، خوددار

  یا اساساً و این تردید را بوجود آورده است که آ  کرده   متزلزل  مستقر را  نهادهای  عمومی به  اعتماد   جهان  سرتاسر  در   دموکراسی  متزلزل  وضعیت

ی هایچالش  مدیریت به قادر   یا مایل هااین نهاد ی فور هستند   هانابرابری  افزایش و  عمومی  سالمت ،اقلیمی تغییرات نظیر  کنونی سیاستگذار

در   . خیر ی   یا  برابر اهفرصت   و   تحصیالت  شغل،  برای  تیجمعیّ   فشار   و   است  افزایش  حال  در   جوانان  تجمعّی   نجها   نقاط  از   بسیار  ی 

  و   اقتصادی  عدالت  از   آنها  عمومی  انتظارات  .هستند  بیکار   کشورها  برخی  در   عالی  تحصیالت  با  جوانان  از   ای سابقهبی  ست. تعداد فزونی بهرو 

ثروت    رغمبه   -اندمانده  باقی  ضعیف   2008  سال  اقتصادی  بزرگ  بحران  از   پس  که  اقتصادهایی  جانب از    ی اجتماعیهافرصت    یکافزایش 

 . کند ویران را جهانی اقتصاد کرونا ویروس گیریهمه که است  آنپیش از  یاست و این حّت  نشده  برآورده -درصد ممتاز جامعه

 شود؟ می  تر تاثیرگذار  زمان گذشت  با  مدنی  مقاومت آیا
 اجتماعی هایجنبش انواع  میان در   را تکنیک یک عنوان به مدنی مقاومت اثربخشی حالبه تا کسهیچ  زیرا دانیمنمی را آن پاسخ هنوز  ما

 .وجود دارد زمان طول در  موفقیت میزان مقایسۀ برای هاییداده انقالبی، هایجنبش میان در  کمدست اما .است نکرده بررسی مختلف

 موفقیت  میزان  .اندآمیز بودهیت موفق  2019  تا  1900  سال  از   خشونتبدون  هایانقالب   درصد  50از   بیش  کردم،  اشاره  مقدمه  در   که  همانطور 

ی  بر   2010  سال  حدود  تا  1960  ۀده  از   خشونت بدون  انقالبی  هایکمپین   طول  در   با این حال  .یافته است  بهبود  داشته یا  نوسان  میانگین  این  رو

رو   2010  سال  حدود تا و  دهه هر  در  پیوسته طور  به ،1940ۀ ده در  پایین اینقطه از  مدنی مقاومت کارزارهای. است  داده رخ مهمی تغییرات زمان

 .دهد می نشان 2- 5 شکل که همانطور  است، یافته کاهش هاانقالب  همه برای موفقیت نرخ زمان آن  از اما  .ندبه افزایش بوده ا
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برای  که   حالی  در   اند،بوده  آمیز یت موفق  (2020  -2010)ه  گذشت  دهۀ  در   خشونتبدون  هایانقالب  درصد  34  از   کمتر   واقع  در  رقم   این 

است  درصد  9از   کمتر   آمیز خشونت  هایانقالب وجود  .بوده  این  سه  با  همچنان  خشونتبدون  مقاومت  با  از رب  اختالفی   مقاومت   ابری 

ه  بخشید  بهبود  را  خود  موفقیت  نسبی  نرخ  داخلی،  جنگ یا درگیری  با  مقایسه  در   مدنی  مقاومت  دیگر   عبارت  بوده است. به  تر موّفق  آمیز خشونت 

یارویی  روز به روز   .است حانه  از میزان موفقّیت رو
ّ
 دهۀ   در   در این میان  .استبوده  جریان  در 1970دهۀ    از   که  نزولی  روندی  ؛کاسته شده است  مسل

کمتریّی موفق  نیز   خشونتبدون  هایانقالب  گذشته  سال  شصت  صعودی  روند  با  مقایسه  در   جدید  و   انگیز شگفت   تغییری  -اند داشته  ت 

 . گذشته

یکرد  ترینرایج  به  مدنی  مقاومت  گرچها   :دهدمی  نشان  را   آفرینمشکلو    کنندهنگران  پارادوکس  یک  گذشته  سالده  بنابراین  مبارزات  رو

یم کشیدن چالش به برای انقالبی  .یافته است کاهش مدتکوتاه در  آن اثربخشی ااّم   شده است،تبدیل  هارژ
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 گذاشته است؟   کاهش رو به 2010  سال از  پس مدنی  مقاومت هایکمپین  چرا اثربخشی
 اشاره  هاکمپین   این   جهانی  و بستر   زمینه  ماهیت   تغییر   آمیز بهغیرخشونت  هایانقالب   اثربخشی  کاهش  برای  توضیح  انگیزترینوسوسه

 .دارد

حاضر   هایجنبش  اینکه  لاوّ  یم  با  احتماال   حال  سرسخت  هایرژ و  یم  -هستند  مواجه  تریدشوارتر  و    با  که  ییهارژ  از   حمایتتقویت 

یسیون،  برجستۀ  اعضای  کردنزندانی  ،داخلی  حامیان  و   حدانمّت   بر   دانتوانسته  خشونت،  از   استفاده  به  یمردم  هایجنبش   تحریک  یا  اپوز

یمبرخی از ا  .دکنن  غلبه  داخلی  دمتعّد   هایبحران یالیستی  یا  گران خارجیتوطئه  مبنی بر اینکه معترضان از سوی  شایعاتی  انتشار   ها باین رژ  امپر

 از این طریق   تا  اند کرده  تکیه  المللی خودبین  قدرتمند   حامیان  به  نیز   دیگر   برخی  ند؛اهآنها بود  از   زداییشوند درصدد مشروعیت  می  حمایت

یم  برای  نظامی  گاه  و   دیپلماتیک  یهایحمایت  یم  .کنند  فراهم  های خودرژ یه،  ترکیه،  ونزوئال،  ایران،  از جمله  -چندین رژ  هنگ   هند،  بالروس،  سور

که از چالش  برابر   در   ویژه   به  -روسیه  و   نچی  کنگ،  که  نیست  یشّک   .اندداده  نشان  پذیر انعطافمقاوم و    ،شده ایجاد می  جامعه  پایین  هایی 

ی و  سختسر  دشمنان با کنندمی فعالیت هاییزمینه چنین در  که االنیفّع   .هستند روبرو   ناسازگار

اینها، نگاه  شدهارائه  توضیح  علیرغم  با  پیش  کند.می  پیدا  معنا   گذشته  به  تنها  ی قیام  شاهد  کشورها  این  از   یک  کدام  اینکه   بینیو 

یم  سرنگونی  در   آمیز موفقیت  ی  .کندنمی   کمکی  ما  به  بود  خواهند  مستقر   رژ   ایتوده  جنبش  یک  که  ایلحظه   تا  -سودان  مانند  -هادولت  از   بسیار

یم  این  که  کردند  ادعا  ناظرانپس از آن    .رسیدندبه نظر می  مقاوم  داخلی  رقبای  برابر   در   ،به موفقیت رسید  و   کرد  فوران  سرانجام  بودند  ضعیف  هارژ

ی  .پاشیدندمی  فرو   دیر یا زود  و  یم  از   بسیار یخ  طول در   باثبات  خودکامۀ  هایرژ ،  زمان  در   شرقی  آلمان  پینوشه،  زمان  شیلی  مانند  -تار  مصر   هونکر

شکل   تا  کشیدمی  طول  هاسال  اغلب  آنها  ماهرانۀ  بسیج  که  شدند  پرهیزیخشونت   هایجنبش  تسلیم  نهایتدر   -کمونیستی  لهستان  و   مبارک

 .گرفته و به شکوفایی برسد

ی  و   یادگیری  مشغول  است   ممکن  معاصر   هایحکومت   اینکه  دوم ن  هایچالش   با  سازگار  چندین   .باشند  پایین  از   خشونتمبارزات بدو

گهانی  شروعپیش،    دهه ی  برای  آمیز غیرخشونت  ایتوده  قیام  یک  نا یم  از   بسیار یم  آمدمی  حساب  به  غافلگیرکننده  اقتدارگرا  هایرژ ها و این رژ

 . در آنها را سرکوب کنند   هاجنبش  این  از   حمایت  برای  خود  شهروندان   به  دن بخشیجسارت  بدون   بیابند که از آن طریق،  هاییراه  کوشیدندمی

دست  خود  حکومت  برای  مهم  تهدیدهای  ایجاد  برای  مردم  قدرت  پتانسیل  بود  ممکن  هادولت  زمان   آن اما  کم  را  امروزه  شکل   بگیرند.   به 

ک  این  ایگسترده  اینبر   هستند. عالوه  موجود  قدرت  صاحبان  کنندۀتهدید   واقعبه  ایآمیز تودهغیرخشونت  هایکمپین   که  مده استبوجود آ  ادرا

گیر   آنقدر   مدنی  مقاومت توانستهها  دولت  که  است  شده  متداول  و   فرا مقابل  آ  تمرین  انددر  ی   و   توسعه  برای  بیشتری  مادگیو   استانداردساز

یکردهای ی  که  چیزی  -باشند  داشته  سرکوب  زمینه  در   تر هوشمندانه  یرو  از   یکی  [7].نامندمی  1«هوشمندانه  سرکوب»  را  آن  قانمحّق   از   بسیار

شکاف  و   هاجنبش  به  نفوذ  سرکوب  شاخص  یها استراتژی آنها  در   ایجاد  ن  بادرو  های جنبش  توانند می  مقامات  کار   این  انجام  ست. 

کتیک  از   استفاده  کرده باشند به  کسب  الزم  قدرت و استحکامنیز    و   مردمی  حمایت  از   ایگسترده  پایگاه  اینکه  از   پیش  را  آمیز غیرخشونت   هایتا

 کند و   منصرف  پیوستن به جنبش  از   را  روهامیانه  و   حدانمّت   تواندمی   رادیکال خشونت  تشدید  .کنند  تحریک  خشونت   جمله  از   تر جویانهستیزه

 .کند تر پیچیده را جنبش نظم روایی یا

 دموکراسی  لیبرال  برند  دارد  قصد  که  ابرقدرتی  عنوان  حده بهمّت   ایاالت  مفروض  امپریالیسم  برابر   در   جهانی   و   داخلی  فزایندۀ  مقاومت  سوم اینکه

یج  کشور  از  خارج در   را خود   2009      سال در  احتماال  نشینیعقب این .است  داده سوق جهانی صحنۀ از  نشینیعقب به  به را  این کشور ،کند ترو

یکرد  که  هایی؛ جنگشد  آغاز   عراق  و   افغانستان  بار فاجعه  هایجنگ   از   پس  و  یسم  با  مبارزه  برای  را  بوش  دبلیو .  جورج  دولت  رو  طریق   از   ترور
 

1 . smart repression 
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طریق  ]لیبرال[انتخاباتی  هاینظام  صدور     و   نظامیتهاجم   از 
ّ
ی تمل ی  اگرچه.  نمود  اعتبار بی را   1ساز   کار   دستور   از   درستی  به  بسیار

یالیسم  از   نوعی  عنوان  به  حدهمّت   ایاالت  خواهانۀدموکراسی  از سوی   که  دوم  جهانی  جنگ  از   پس  لیبرالی  المللیبین  نظماّما  اند،  کرده  انتقاد  نئوامپر

یم  گسترش  با  بود  همزمان  ه بودشد  ایجاد  غربی  پیشرو   کشورهای  سایر   و   حدهمّت   ایاالت  سیاسی  هایمخالفت  برای  را  فضا  که  بشری  حقوق  هایرژ

ی  در  یتر   دانیل  .ندکردمی  باز   جهان  کشورهای  از   بسیار یم   سرد  جنگ  از   پس   جهان  در   که  است  کرده  استدالل  سیاسی،  علوم  دانشمند  ،2ر  های رژ

یم  ند، چرا کهاهبود  جامعه  پایین  از   آمیز غیرخشونت   هایچالش  مستعد  ایفزاینده  نحو   به  استبدادی   حدانمّت   داشتننگه  راضی  برای  هااین رژ

،  در   2011  انقالب  مورد  در   مثال  [ برای8].نداهداشت  بشر   حقوق  به   احترام  یظاهر  ]دست کم[حفظ  به  نیاز   خود  دموکراتیک  حامیان  و    ارتش   مصر

 بود   وابسته  آن  خارجی  هایکمک   به  تشّد   به  مصر   که  ]از اوضاع[  حدهمّت   ایاالت   موشکافانۀ  و   های دقیقبررسی  با  خود را  مجبور بود  این کشور 

گذشته[    حدهمّت   ایاالت  بدون اینکه  اخیر   هایسال  در   .باشد  ی آنهاو پاسخگو  کرده  هماهنگ   الگو   یک  عنوان  به  را  لیبرال  دموکراسی]همانند 

که  حقوق  قدرتمند  قهرمانان  بدون  و   - ببرد  پیش  جهان  اسر تسر  در  یم   بر   اجرایی خود  هایظرفیت   یا  واقعی  هایاهرم   با  بشری    خودکامه  هایرژ

یم  چنین-وردندآ فشار می در  قسر   بدون خشونت  مخالفان  قبال  در   بیشتر   هایرحمیبیو    هاوحشیگری  از   استفاده  وجود  با   اندتوانسته  هاییرژ

 بار پاسخگویی شانه خالی کنند. از زیر رفته و 

 واقعی   قهرمان  حال  به  تا  حدهمّت   ایاالت  که  میزانی  استدالل  این  اوال دارد.    نیز   کلیدی  مشکل   سه  اما  .ای معتبر استتا اندازه  استدالل  این

را  بوده  جهان  سراسر   در   بشر   حقوق  و   دموکراسی  به   کمک  در   طوالنی  ایسابقه  حدهمّت   ایاالت  حالهر   در   .کندمی  برآورد  حداز بیش   است 

  دزیره   جوزف  ژنرال  ایران،  در   پهلوی  شاه  رضامحمد  جمله  از   -داشته است  دوم  جهانی  جنگ  از   پس  راست  جناح  یدیکتاتورها  گیریقدرت

، در 3موبوتو  گوستو   ژنرال  کنگو  .رسیدند قدرت به آمریکا حمایت مورد کودتاهای طریق از  که دیگرانی و  شیلی در  پینوشه آ

 هایبحران  مورد  در   هایشانخواسته  به منظور انجام  را   خود  خودکامۀ   حدانمّت   به  دموکراتیک  حامیان  مؤثر   فشار   میزان   استدالل  این  دوم اینکه

کشورها  سیاسی از اندازۀ  داخلی این  برآورد می  بیش   علیه  2011سال  در   نفر   هزار   صدها  عربی  های بهار قیام  جریان  در   مثال  برایکند.  واقعی 

ک  اما  .شدند  دموکراسی  خواستار   و   کردند  تظاهرات  بحرین  در   خلیفه  سلطنت  ای مالیم و ضعیفهیبیان  حده،مّت   ایاالت  جمهور رئیس  اوباما،  بارا

کرد و   آرامش  و   صلح  حفظ  به  را  معترضان  و   کرد  صادر   فشار   با  نیمهنصفه   سخنان  این  .فراخواند  بشر   حقوق  رعایت  به  را  بحرین   دولت  تشویق 

ی از سوی   حفظ   نگران  همهاز بیش   حدهمّت   ایاالت  .نشد  همراه  -منطقه  در   مهم  نظامی  حدمّت   یک- بحرین  دولت  علیه  حدهمّت   ایاالت  معنادار

یایی  هایپایگاه  به  دسترسی  اصالحات   درخواست  . بودشده    حفظ  این کشور   سلطنت  با  توافق  طریق  از   که  بود  بحرین  در   خود  مهم  استراتژیک  در

 .شدمی حاداتّ  این تهدید و  سلطنت خشم باعث  از سوی آمریکا دولت گیریکناره یا

یخی  نظر   از   که  کندمی   غفلت  واقعیت  این  از   استدالل  این  اینکه  سوم عملکرد و اقدامات   بیش از آنکه به  مدنی  مقاومت  هایکمپین   تار

د و تمرّ   ایجاد  و   ایتوده  مشارکت  طریق  از   مؤثر   قدرت  اعمال  و   ایجاد  در   خود  توانایی  به  باشندکی  ن خارجی مّت و متلوّ   مزاج های دمدمیدولت

یگردانی  [9].وابسته هستند اقتصادی نخبگان و  امنیتی نیروهای میان در  رو

 در   .باشند  شده  مواجه  مخالفان  از   جدیدی  انواع  با  مدنی  مقاومت  هایکمپین   که  است  نکرده  تغییر   آنقدر   جهانی  محیط  اینکهآخر   در 

 .شودمی مربوط هاکمپین این خود هایویژگی به آمیز غیرخشونت هایکمپین  اثربخشی کاهش اصلی دالیل که من این است ادعای ،مقابل

 
1nation building .  گروه  ک   و قومی  های مختلف فرهنگیفرایند تقویت عوامل مرکزگرا در میان 

ّ
به جای حس  گرایی اجتماعی  یشور با هدف ایجاد و تقویت حس مل

 
ّ
 .م-یگرایی قومی و مذهبیمل

2 . Daniel Ritter 
3 . General Joseph-Désiré Mobutu 
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ید یاد به لاوّ   طور   به مدنی مقاومت هایکمپین اخیر  هایسال در  .بود ی و اندازۀ کارزارهابزرگ مبارزات، تموفقّی  شاخص ترینمهم که  بیاور

 .(3-5 شکل) اندشده تر کوچک ایمدیده  گذشته در  آنچه به نسبت متوسط

 
ید؟  خاطر   به  دادیم،  قرار   بحث  مورد  2فصل  در   که  را  ٪3.5قانون یخ  نظر   از   دار  کارزارهای   در مقایسه با  2000  و   1990  ،1980  ۀده  هایکمپین  یتار

ی   یک کشور   جمعیت   درصد  2  حدود  ،آمیز   غیرخشونت  هایکمپین  اندازۀ  میانگین  1980ۀده  در   .بودند  تر موّفق   این درصد  به  نزدیکی  در   امروز

 .است  یافته  کاهش  درصد  1.3  از   کمتر   به  مردمی  مشارکت  اوج  میانگین  ،2010  سال  از   درصد رسید. اما  7/2این رقم به  ،1990ۀده  در   .شامل میشد

ی     به  2019  و   2017هایسال  در   نفر   هامیلیون   ونزوئال   در   .ایمبوده  نیز   جهان  سراسر   در   گسترده  تظاهرات  ما شاهد  یقیناً   مدت  این  در  برگزار

 از   بیش  2017  سال  در   واشنگتن  در   زنان  راهپیمایی  حده،مّت   ایاالت  در   .پرداختند  مادورو   نیکالس   ،جمهور   رئیس  علیه  تظاهرات  و   راهپیمایی

یدادها  این  .کرد  جلب  خود  به(  متحده  ایاالت  تجمعّی   از ٪  1.8  حدود)کشور   سراسر   در   را  نفر   میلیون  چهار   خبری   پوشش  و   دراماتیک  تصاویر   رو

کمپین   تعجب  کمال  در   اما   .ندای را به همراه داشتگسترده   1990و   1980ۀده  اواخر   ق موفّ   هایجنبش  از   کوچکتر   خود نیز   اوج  در   حّتی  هااین 

 به   زمانی  ایتوده  هایقیام  زیرا   ثیرگذار بوده است،و تأ  حیاتی  تحّولیتغییر    این  کردند.بسیج میرا    جمعیت  بزرگتری از نسبت    غالباً   که  بودند،

یاد احتمال  .شامل شوند را کشور  جمعیت و کنار  گوشه و  گرفتهدر بر  را ت کشور تری از جمعّی بزرگ هاینسبت که شوندمی قموفّ  ز

 تکیه  ایتوده  تظاهرات  بر   حداز بیش  که  دارند  تمایل  اغلب  معاصر   هایجنبش  که  است  این  منسوخ دیگر و    هنذالبته دور از    و   مرتبط  لتحوّ 

یعدم  هایتکنیک  سایر   اینکه  بدون   کنند،  توسعه   سازماندهی کرده و    را   -ایتوده  مدنی  نافرمانی  و   عمومی  اعتصابات  مانند   -ایتوده  همکار

 .هستند جامعه سیاسی و  اقتصادی حیات فشار بر  تحمیل برای تریقوی هایروش هایی کهتکنیک ببخشند؛
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ی  که  چیزیست  اعتراضات عمومی  و   تظاهرات ی  و   دانندمی   مرتبط   مدنی  مقاومت  با  را  آن  مردم  از   بسیار   ایجاد   از   پیش  را  جوامع  از   بسیار

یدادهادهی و بسیج و  شکل  به  واقعی  دگرگونی  جهتدر   راهبردی   یا  گسترده   هایائتالف   عمل در و ابتکار   سازماندهی  .دهندمی  سوق  این رو

ی انبوهآجمع  زیرا  باشد،  تر آسان  مدتکوتاه  در   است  ممکن  اعتراضات   همیشه   دیجیتال  عصر   در   به منظور مشارکت در اعتراضات  مردم  ی از ور

 ثرترین روش در همواره مؤ  گسترده  تظاهرات  مانند  هاییروش  ااّم   .ندارد  نیاز   پیشرفته  ارتباطات  و   ریزیبرنامه  با  بزرگ  ائتالفی  زیرساخت  یک  به

گر   ویژه  به  نخبگان نیستند،  بر   فشار   اعمال ی  عدم  هایتکنیک  سایر   .نباشند  پایدار   چندان  نیز زمان    طول  در   ا  هایاعتصاب  مانند  همکار

ی  امتیازات  اغلب  بنابراین  و   باشند  داشته  اقتصادی  زندگی  تری بر مخّرب   ثیر تأ  توانندمی  نشینیخانه   و   عمومی  همراه  به  ]برای جنبش[  را  تریفور

 زده   بسیج دست به    قدرتمندانه  درازمدت  در   که  دهدمی   را  توانایی  این  هاجنبش   به   همخفیان  و   آرام  سازماندهی  و   ریزی[ برنامه 10]  .داشته باشند

کتیک  و  کنند. بادر پی یکدیگر عملیات  و   کرده  هماهنگ  قدرت  و   فشار   اهرم  مشارکت،  ایجاد  جهتدر   را  ی مختلفهاتا ی  تمرکز   ی    از   بسیار

  موفقیت   شانس  نهایتدر   و   قرار گرفته  دسترس  از   دور   ممکن است  هاییظرفیت  چنین  رهبر بدون  های مقاومتاستراتژی  بر   معاصر   هایجنبش 

 .یابد کاهش هاجنبش 

  کنشگری  بر  ایفزاینده طور  به معاصر  هایجنبش  .باشد مرتبط سومی نیز  مهم عامل به تواندمی  عمومی هایراهپیمایی و  تظاهرات به کااتّ 

 است. از   مشکالت خاص خودش  و   تقوّ   نقاط  البته دارای  که  اندکرده  کیهت  –اجتماعی  های رسانه  طریق  از   ویژهبه–دیجیتالدهی  و سازمان

ی  هایجنبش  که   شودمی  باعث  دیجیتال  کنشگری  طرف،  یک یجمع  در   امروز  . کنند  عمل  خوب  بسیار   مدتکوتاه  در   انبوهی از مردم   حجم  آور

ک  به   گسترده  شکلی  به  را   خود  هایو نگرانی  شکایات  تا  دهدمی  اجازه   مردم  به  این شیوه  دسترسی  نفر   هامیلیون  یحّت   یا  هزاران   به  بگذارند،   اشترا

یج  ، جنبش  واییر   نظم  تقویت  برای  را  رسانیپیام  اسناد  و   ابزار ۀ  مجموعه  و همزمان  کنند،  پیدا   یمحتوای  ایجاد  و   جنبش  تصاویر   و   شعارها  ترو

  کنترل   هادولت   یا  اصلی  نهادهای  توسط  که  هاییرسانه  طریق  از   تا  سازدمی  قادر   را  مردم  دیجیتالی  دهیسازمان  .بوجود بیاورند  فراگیر و پربازدید

 را  خود  شخصی  هایداستان  تا  دهدمی  اجازه  ها نیز جنبش  درون  افراد  و به  بزنند  سازماندهیدست به    و   پرداخته  ارتباط  یبرقرار   بهشوندنمی 

کنند کانالیزه  هدایت  برای   است   ممکن  هستند  کیمّت   یدیجیتال  های پلتفرم  بر   که  هاییجنبش  با اینحال   .بازگو    به   حجم عظیم مردم  کردنو 

کره  کنند،  ریزیبرنامه  بتوانند  که مؤثری  هایسازمان  سمت ی  مبنای بر   مشترک  یاهداف  ،کنند  مذا در    را  خود  توانایی  و   کنند  بنا  گذشته  هایپیروز

یم  ایجاد اختالل در  یک  بخش  اینبر ز باشند. عالوهدیجیتالی خود مجّه کمتر از همتایان غیر   کنند،  حفظ  رژ  اینترنت،   طریق  از   تر آسان  ارتباط  تار

پایش  نظارت دولت[  تر آسان  ایمقابله  بسیج  و   تر آسان  و  سوی  یفّن   از   توانندمی  قدرت  صاحبان  .است  ]از   نظارت،   برای  دیجیتال   هایاور

ی   . بکشند چالش به را  جنبش هایروایت  و  در ارتباطات]اینترنتی[ اختالل ایجاد کرده  سادگی   به یا  کنند استفاده  مخالفان سرکوب و  جداساز

یفّن   از   ایفزاینده  طور   به  خودکامگان جنبشپیام  و   تبلیغات  نادرست،  اطالعات  انتشار   برای  دیجیتال  هایاور با  مخالفت  در   ها هایی 

 دست به تجّمع بزنند.  قدرت صاحبان از  نمایندگی به که خواهند می نیز  خود وفادار  حامیان  از همزمان و  کنندمی استفادهسوء

اینکه دلیل  معاصر   مدنی  مقاومت  هایجنبش  دیگر  این  است    به  به  باشند  مؤثر   گذشته  از   کمتر ممکن  های  گروه  ایفزاینده  نحو   که 

  ای حاشیه  خشونت  دیدیم،  3فصل  در   که  همانطور   (.4-5  شکل)کنندمی  لتحّم   و   جای دادهدر خود  از گذشته  بیش  طلب را خشونت  ایحاشیه

ی   تواندمی یگردانی  د تمرّ   زدن بهدامن  توانایی  و   عمتنوّ   مشارکت  جمله  از   دارند،   نیاز   هاآن  به  موفقیت  برای   هاجنبش  که  را   هاییحمایت  از   بسیار  و رو

 .کند تضعیف را

 از   -افزاینداقدامات خود می   به  کمی خشونت  که  مدنیهای  جنبش  ،هستند  خشونتبی  کنشگران  اتفاق  به  قریب  اکثریت  که  زمانی  یحّت 

  . دارند  کمتری  موفقیت  مانند،می   ثابت قدم  خشونت  طرد  در   کهیی  هاجنبش  به  نسبت  -شورشنیروهای ضد    یا  پلیس  با  خیابانی  درگیری  جمله
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یۀبی  سرکوب  دارند  تمایل  ها غالباً دولت  که   [ دلیل آن نیز این است11]  به  اینکه  بدون   دهند،  افزایش  را  جنبش  هواداران  و   کنندگانشرکت  رو

 .دنکن معرفی خشونت این گناهبی قربانیان را خود کنندگانشرکت دهند اجازه جنبش

 
یم  فصل  در  که  همانطور  واقع در  .به تصویر بکشند عمومی نظم برای  تهدیدی عنوان به را  آمیز خشونت هایدرگیری توانندمی مستقر  هایرژ

کتیک  بتوانند  و از این طریق  کنند  تحریک  ایحاشیه  خشونت  خاذاتّ   به  را  آنها  تا  کرده  نفوذ  هاجنبش  در   اغلب  هادولت  دیدیم،  3  سنگین  هایتا

 از   مردمی  پذیر انعطاف  و   آمیز غیرخشونت   قیام  ،هراسند می  آن  از   به واقع  قدرت   صاحبان  که  آنچه  .کنند  توجیه  را  هاجنبش  سرکوب  برای  خود

ی  شکنندگی  و   کرده  برمال   را  است  ناپذیر شکست  آنها  قدرت  که  دروغ  این  که  ایتوده  بسیج  -است  جامعه  پایین   آشکار   را  آنها  حامیان  وفادار

 .کندمی

 .باشد   هادولت  از سوی   سرکوب  تر پیچیده  های تکنیک  توسعۀ  از   ناشی  حدودی   تا  است  ممکن  هاانقالب اثربخشی  کاهش  نهایت اینکهدر 

 مدنی،   مقاومت  هایکمپین  در   اخاللایجاد    در   وحشیانه  زور   اجبار   بودناعتماد  غیرقابل  مشاهدۀ  باگذشته    دهۀ  در   اقتدارگرا  رهبران  شاید

  رهبران   غیردولتی، هایسازمان جمله از  -کنند سرکوب را خود داخلی رقبای از آن طریق تا اندکرده طّراحی را هوشمندتری هایها و برنامهنقشه

 .هاانقالب و  طلباصالح هایکمپین مخالف،
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 ؟ شوند سازگار  آن با میتوانند  چگونه هاجنبش  و  چیست هوشمند سرکوب
کتیک  از   ایمجموعه   «هوشمند  سرکوب» مکانیسم   اینکه  بدون،  کنندمی  استفاده  مخالفان  سرکوب  برای  هادولت  که  ستقهری  هایتا

کنند.]را فّع   معکوس  نتیجۀزنی یا  واپس  مردم   طی آن  که  فرآیندیست  «زنیمعکوس/ واپس  نتیجۀ»  کردیم،  بحث  4فصل  در   که  [ همانطور 12ال 

یر می جنبش سویهای خود را به حمایت  و  بینندمی ظالمانه اخالقی نظر  از  را دولتی سرکوب  [13].کنندمقاومت سراز

  چشم   در   را   هاجنبش  از آن طریق   که  اندبوجود آورده  را  ایویژه  سرکوب  هایتکنیک  زنیمکانیسم واپس  شدنالفّع   از   جلوگیری   برای  هادولت

یگردانی]ایحاد تمرّ  حامیان، از  بزرگتری پایگاه  بسیج به منظور  جنبش را  ظرفیت ترتیبو بدین بیاندازندوده و از اعتبار نم نامشروع مردم در  د و رو

ی بساین راستا  در    د.  نده  استراتژی کاهشخلق  و   ریزی برنامه  الزم برای  ظرفیت  حفظ  و   نظم و انضباط  حفظ  های حمایتی نظام[،میان ستون   یار

یم  از  کتیک  هارژ کار   از   که   رسدمی  نظر   به  و   اند کرده  خاذاتّ   را  هوشمندانه  سرکوب  هایتا ی  یکسانی نیز   عمومی  دستور    به   بیایید.  کنندمی  پیرو

یم آن  کلیدی عناصر   .نگاهی بیانداز

که  اینکه  لاوّ  ]جامعه[ قرا  تحت  رهبرانی    .بدانند  کشور خود  سیاسی  مشکالت  ر مقّص   را  هاخارجی  و   بیگانگان  کنندمی  سعی  دارند  ر فشار

ی بر   ی برای سلطۀکه تهدید داند  میداخلی    هاینارضایتی  عمدی  تحریک  عامل  را  غربی  هایدولت  حسب عادت  و بر   راً مکرّ   پوتین  والدیمیر  و

  با   2013  تابستان  در   که  هنگامی  ترکیه نیز   وزیر نخست  ،اردوغان  رجب طیب  ترتیب  همین  به  .اوست  نفوذ  حوزۀ  کشورهای  داخلی و نیز   قدرت

یعًا    شد،  مواجه  گزی  پارک  اعتراضات   دولت   .کرد  اشاره  ترکیه  منافع  علیه  المللیبین  ایتوطئه   به  و   دانست  هاآرامینا  مسئول  را  بیگانگانسر

جهت  حدهمّت   ایاالت  دولت  توطئۀ  بر   مبنی  شواهدی  به  استناد  با  ونزوئال   در   مادورو   نیکالس ی  دولت  علیه  کودتا  از   حمایت  در   اخراج  با  و

 .داد پاسخ 2019 سال  در  این کشور  اعتراضات به آمریکایی هایدیپلمات

یکرد که  روایی  رو  عنوان   به  داخلی  مخالفان  به  زدن  برچسب   جهتدر   عبارت است از تالش  دارد  وجود  استراتژی  این  با  ارتباط  در   دومی 

یست، یه  [ در 14].کودتاچی   یا  خائن،  ترور رامسالمت  تظاهرکنندگان  راً اسد مکرّ   بشار   ،2011  سور یست»جو   شروع  از   پیش  تا  کردمی   ابخط«ترور

یه  داخلی  جنگ جامعه    ایفرقه   اختالفات  و   خشونت  از   ترس  به  2011اواخر   در   سور بزنددر   به  روسی  سایت  وب  یک  2014  سال  در   .دامن 

کرد تا »یک خائن را    کاربران «Traitor.net»نام کنند«را تشویق  یم  مخالف  شدمی  ر تصوّ   که   افرادی   اسامی  و   معرفی   فهرست هستند را    پوتین  رژ

 قوانین   طبق  را  معترض  چندین  و   کرد  یاد  چپ  «افراطی»   هایگروه  عنوان  به  2013  سال  در   گزیپارک  از تظاهرکنندگان  اردوغان  ترکیه  [ در 15].کرد

یسمضد  سختگیرانۀ    ترامپ  دونالد  حده،مّت   ایاالت  در   .داد  قرار   قانونی  پیگرد  تحت  ترکیه  ترور
ّ
گران تخل  دولت» یکاعضای    را  دولتی  فاتافشا

 های چپ»بودند  پلیس  خشونت  با مواجهه در  عدالت خواستار  که را جوییمسالمت  معترضان و خطاب کرد   گر توطئه  «پنهان یا مافیای قدرت

 .سازد اعتبار بی را آنها شکایات و اعتراضات از این طریق تا نامید «های اجیرشده ای»حرفهو  «رادیکال

یم  اینکه سوم یسیون هایگروه به اجازه مانند قانونی، اصالحاتبرخی  انجام با تا اندکرده تالش مستبد هایرژ  انتخابات  در  رقابت برای اپوز

ی    ،حکومتی  هایپست  در   مخالف  رهبرانبرخی از    انتصاب  یا ی ایجاد شکاف و  [  16ورند.]آنها را بدست آحمایت و همکار   رقبای  جداساز

یم کارآمد  عمدتاً ق و  متفرّ   یهایگروه  به  رژ یم  به   ،است  افتاده  فاقاتّ   کشورها  دیگر   و   ازبکستان  آذربایجان،   بالروس،  در   که   همانطور   ، نا  اجازه  هارژ

 [17].دنباش خود نیز  و زبدۀ ماهر  رقبای مراقب حالعین در  و  دنکن حکومت و  انداختهتفرقه  تا دهدمی

  در   خود  از   - نهایا تنبیه و مجازات آ  -خود  درونی  اعضای حلقۀ  رشوه و باج سبیل به  پرداخت  با  کوشندمی  اقتدارگرا  رهبران  موارد  برخی  در 

کثر   آموختیم  2  فصل  در   که  همانطور   .کنند  محافظت  داخلی  هایبحران  برابر  ی   دلیل در مبارزات خودمردمی به این    قدرت  هایجنبش  ا به پیروز

ی،  نخبگان  اقتصادی،  نخبگان  امنیتی،  نیروهای  ،کلیدی  سیاسی  نخبگان  که  رسندمی یم  کارگزاران  دیگر   و   غیرنظامی  هایبوروکرات  تجار   به   رژ

نتیجه  نیست  آنها  شخصی  نفع  به  دیگر   اقتدارگرا   رهبر   از   حمایت  ادامه  که  رسندمی  نتیجه  این ادامۀ    عمًال   و در  یاز  امتناع   همکار یم  رژ با 
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  آشکارا  ین و خائنینو متمرّد   به خوبی چرب شود  سبیل وفاداران  که  است  این  کلیدی  نکته  یک رهبر اقتدارگرا،  منظر   از   رو   ننند. از ایکمی

  بزرگ  هستند؛ ذخایر   هاییقیام   چنین  مستعد  کمتر   خیز نفت  کشورهای  چرا  که  دهد  توضیح  به خوبی  تواندکته می ن  [ این18].دنشو  مجازات

  ثروت
ّ
یم نخبگان ،مؤثر  ایشیوه به که دهدمی را امکان این آنها  یمل یادی  را خود  رتیبت بدین  تطمیع کرده و  بحران مواقع در  را رژ  برابر  در تا حد ز

بیشتر   نخبگاناین    که  احتمال  این یگردانی  را  منفعت  رو تمرّ   در  ببیندیا  کنند  د  نکته  19.]ایمن  این   چرا  که  دهدمی   توضیح  همچنین[ 

گران،   ترامپ  جمهور رئیس ی  سناتورهای  از   برخی  و   هادموکرات  افشا   روایت  با  مخالفت  در   شانشهامت  دلیل  به  را1رامنی   میت  مانند  خواهجمهور

 .بدنام کرد ریب و تخ است، بوده  «فریب»یک بر  مبتنی 2019 سال  در  شاستیضاح اینکه بر  مبنی او 

ی  برای حامیان به پول پرداخت طریق از   های خودکامهاز سوی حکومت  حامیان بسیج متقابل رایج،  های روش از  دیگر  یکی  هایرژه برگزار

یراه و  هاها یا خیمهقرارگاه برپایی پرستانه،میهن   در  اسد بشار  که بود مرسومی شیوۀ  [ این20].است حکومت ی از طرفدار  در   هاراهپیمایی  انداز

یه  قیام  اولیۀ  روزهای  مشروعیت  عایاّد   تا  آمدند  هم  گرد  دمشق  در   دولت  طرفدار   هرکنندۀتظا  هزار   هان دهکرد و در جریان آ  استفاده  آن  از   سور

یم  .شودمی  انجام  روسیه  در 3( ما)  ناشی  جوانان  جنبش  مانند  ،2مدنی   شبه  هایسازمان  اغلب در قالب  هاییتالش  چنین  .کنند  تقویت  را  رژ

   هایسازمان  حکمرانیش  دوران  در   چاوز نیز   هوگو 
ّ
ی  هایدولت، یا به اصطالح حلقه  طرفدار   مردمی  یمحل    در   را4بولیوار

ّ
 فقیرنشین  هایهمحل

یدمن21].کرد تأسیس ونزوئال  یافته5رود و  [ و یم در  اند کهدر ی از  کارزار در  یک کارزار اعتراضی هفت هر  از   معاصر  اقتدارگرای هایرژ یم  طرفدار  رژ

گاندای  و از این طریق  کرده  ایجاد6حکومتی   غیردولتی    هایسازمان  است  ممکن  رهبران خودکامه نیز   از   [ برخی 22].است پا اشاعه    را  دولت  پرو

 . کنند تقویت و  هداد

ی در  به میان جمعیت  کنندهتحریک  عوامل عنوانبه  را شخصی لباس هایپلیس که هستند به این هممّت  اقتدارگرا رهبران کشورها از   بسیار

از این طریق  فرستاده  معترض بازد   دامن  مقامات  علیه  خشونت  به  تا  و  ایجاده  و اغتشاش  عث  موجود   آمیز مسالمت  تظاهرات  در   آشفتگی 

کرده   مرج   و هرج  مدهای ی عواقب و پیاگرفتار تمام  را  جنبش  اساساً   اقداماتی  [ چنین23شوند.] یم  به  و   و اغتشاشات واقعی   دهدمی  اجازه   رژ

یم  به  عالوه بر آن  کند و   توجیه  خود را از این طریق  تر گسترده  هایسرکوب   اعتبار   داندمی  طلبت نوخش  یگرایانافراط را  معترضانکه    تبلیغات رژ

ی فوق   هاییروش  چنین  شناسایی  .دهدمی  کاهش نیز   را  در کارزار   مردمی  مشارکت  نهایتدر   و   بخشدمی  اغلب  را کهچ  است،  دشوار   العادهکار

  3  فصل  در   که  همانطور .  ستیدشوار   کار   بزنند  ثیر شرایط دست به خشونتتأ  که ممکن است تحت   یمعترضان  از   کنندگانتحریک   تشخیص

  میان  در   ویژه  به  چپی  های دستجنبش  اعتبار   و   شهرت  تضعیف  و   زدنبرهم  برای  هاتکنیک  این  از   گذشته  در   حدهمتّ   ایاالت  دولت  دیدیم

 .است کرده  استفاده  سیاهان رهبریتحت هایسازمان

یماز آنجایی  دستورات  اجرای  از   یدر ممکن است در موا  شانعادی  امنیتی   نیروهای  که  خودکامه وجود داردهای  که این نگرانی برای رژ

ی نکنند  سرکوب ی  ،پیرو    باندهای  و   خودسر   بنیروهای متعّص   بسیج  طریق از    را  رفتارها و اقدامات مجرمانۀ خودسوء  دترینب  آنها  از   بسیار
ّ
 ح مسل

یه  در   .دهندمی انجام  معترضان  آزار و سرکوب  برای    فعاالن سرکوب  به  مایل  یکدست  شکلی  به  اسد  ارتش  شد  مشخص  که  زمانی  سور
ّ
 حغیرمسل

 
1 . Mitt Romney ی خواه که در انتخابات سال  از مهمترین و باسابقه ی  آمریکا  2012ترین سناتورهای جمهور ک  به عنوان کاندایدی نهایی جمهور خواهان به رقابت با بارا

ی شکست خورداوباما پرداخت اما در   .نهایت از و
2 . pseudo–civil society organizations 
3 . youth movement Nashi 
4 . Bolivarian Circles 
5 . Weidmann and Rød 
6 . GONGOs 
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ی  نیست،    باندهای  و
ّ
یکتور   مخالف  رهبران  کشتن  یا  شتم  و   ضرب  دستگیری،  برای   را1شبیحه   طالحصا به    یا  حمسل کرد. و یچ  گسیل  ، 2یانوکوو

 شخصی  لباس  پلیس  افسران  بر   تکیه  با  و به کار بست  این کشور    2014  سال  سیاسی  هایمخالفت  به   پاسخ  در   را  مشابه   روشی  دیکتاتور اوکراین نیز 

  اوکراینی  فعال   یک  آن  در   که  افراطی  مورد  یکپرداخت. از جمله در    فعاالن و معترضین قتل  و   شتمو ضرب  ارعاب،  به  دولت  طرفدار   هایگروه  و 

ند نماه  ارتش  واحدهای  از   برخی  که  پی برد  2011  سال  در   مصر نیز زمانی که  جمهور   رئیس  مبارک،  حسنی  شد.  کشیده  صلیب  به  و   ربوده شده

ی    نظامیانشبه  از   گروهی  نیستند،  وفادار   سایرین به و
ّ
پا شده بود  میدان  در   های مردمی کهاردوگاه  روبیدن  برای  را   ح سوار بر شتر مسل  التحریر بر

یم  به  هاییروش  چنین  .گسیل کرد  کسانی   که  کندمی  تضمین  حالعین  در  و   دهدمی  هامات مبنی بر سرکوب مردمی رااتّ   انکار و رّد   قابلیت  هارژ

یانین کنیض به معترضان ماقدام به خشونت و تعرّ  که یم موارد نیز  برخی در   .هستندمند مشتاق و عالقه د مجر ]در امر  خارجی نیروهای  به هارژ

یه   در   ایران  پاسداران  سپاه  نیروهای  یا  بحرین  در   سعودی  نیروهای  مانند  -  کنندتکیه میسرکوب[ ی   احتمال  از   تا  -سور و جانبدار   همدردی 

 .کنند جلوگیری معترضان با گر نیروهای سرکوب

ی یم  از   بسیار ،  هنر   مستبد در   هایرژ   دولت   که  جایی   است،  نمونه  بارزترین  چین  .اندبه درجۀ استادی رسیده  نظارت  و   قلب واقعیت   سانسور

 هدایت و  کنترل برای دولتی کنترل تحت سرورهای بر  تکیه خود را و همزمان کندمی  سانسور  را خارجی اطالعات و  اخبار  از  توجهی قابل  حجم 

گ  به  اینبر   عالوه  چین  دولت[  24].داده استقرار    کشور   سراسر   در   خود  ارتباطات در مسیر دلخواه  های رسانه  اینفلوئنسرهای  و   وفادار   نویسانوبال

  ی از انبوه   مقادیر   با   را  هاسایت  این  تمامی  یثرمؤ  نحو   به   و   دهدمی  پول   انتقادی  هایسایتوب  در  نظرات  و ارسال  پست  نوشتن  برای  اجتماعی

گاندا پا کنترل و    برای  اجتماعی  هایرسانه  از   استراتژیک  ایشیوه  به  البشیر   عمر   دولت  2011  سال  سودان  در   .کندمی غرق  دولتدر حمایت    پرو

یم  ساختگی  تظاهرات  در   شرکت  برای  که  را  معترضانی  موّفق شد  نمونه  یک  در   -کرد  استفاده  مخالفان  و   االنفّع  فریب کرده بودند، به   نامثبت   رژ

روسیه،25.]بیاندازددام   رهگیری  و   ایران  [  با  معترضین  فعاالن  ،همراه  هایتلفن  و   اینترنتی  ارتباطات  چین   اعتراضات  شروع  از   پیش  را  و 

 .کنندمی دستگیر  سرعت به شده ریزیبرنامه

یم میان این در    عمًال  و  کنند سرکوب را داخلی مطبوعات آزادی و  دارند نگه دور  از کشور  را خارجی خبرنگاران تا کوشندمی اقتدارگرا هایرژ

که  دهد،می  کاهش  را  االنۀفع   روحیۀ  احتمالی  شاهدان  حذف و نابودی  .کنند  در نطفه خفه  را  داخلی   امور   از   مستقل  هایگزارش در این   چرا 

 کند  تشویق  را  امنیتی  نیروهای  است  ممکن  این امر همچنین  .بدانند  بیهوده  را  اطالعاتی  و ایزولۀ  بسته  محیط  یک   در   اقدام  است  ممکن  صورت

از باالتر  سطوح  تا را  سوء  ی  کار    ]در قبال معترضین[رفتار   مجازات  بدون  توانندمی  که  کنندمی   احساس  که در چنین شرایطی  چرا  ،د نببندبه 

یم  .خشونت شوند مرتکب ، نظیر  یهایرژ یمبابوه و  روسیه مصر  [26] .اندکرده منع خود انتخابات بر  نظارت از  را المللیبین ناظران ز

ی  در   عنوان  به  .کنندمی  استفاده  خود  قدرت  تقویت  برای   ساختگیو    مشروعشبه  هایشیوه  و   قوانین  از   اقتدارگرا  هایدولت  موارد   از   بسیار

کشور   مقامات  روسیه،  در   مثال  در   کسب نمرۀ قبولی  عدم  یا  ناشر   بدون اجازۀ  یافزارهاینرم  از   استفاده  ]واهی[  هام اتّ   به  را  بشر   حقوق  دفاتر   این 

انجام   به اصطالح برای کنند راهپیمایی نهادر آ  است ممکن معترضان که را هاییجاده دولت چین در  .نداهکرد تعطیل بهداشتی هایبازرسی

،  در   2011  قیام  از   پس  .است  بسته  «تعمیرات» ی  بهانۀ]تالش[ برای  به  را  غربی  غیردولتی  سازمان  نوزده  انتقالی  دولت   مصر   اخراج   کشور   از   برانداز

 غیردولتی  هایسازمان  آن  طبق  که  کرد  اعالم  کشور   اساسی  قانون  ای از ماده  عنوانبه  را  قانونی  روسیه  دادگاه  ترینعالی   ،نیز   پیش  سال  چندین  .کرد

یافت  مالی  کمک   خارجی  نهادهای  از   که  که   هاییفعالیت  دامنۀ  استقالل و   میزان  شده و   تعیین  «خارجی  عوامل»  عنوان  به  باید   کنندمی  در

 دموکراسی  طرفدار   واقعی  هایسازمان  از   که  را   غربی  بزرگ  تبنیادها و مؤسسا  همچنین  روسیه   دولت  .شود  محدود  ،هستند  هاآن  انجام  به  مجاز 

 
1 . shabiha 
2 . Viktor Yanukovich 
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 ونزوئال،  روسیه،  این  بر   عالوه   .داد  کاهش  پیشاز بیش   را  مدنی  جامعه  الیتفّع   فضای  و   راند  کردند بیرونمی   حمایت  بشر در این کشور   حقوق   و 

  برای   را  انتخابات  در   شرکت  یحّت   یا  و   رقابت  یا  اندکرده  اصالح  قدرتدر   سیاستمدارانمقامات و    نفع  به  را  انتخاباتی  قوانین  قزاقستان  و   ایران

 [27].اندنموده غیرممکن عمًال  مخالف رهبران

را    سرکوب  نحوۀ  مورد  در   اطالعات خود  و   داده  تشکیلرا    همفکر   حدانمّت   از   ائتالفی  اقتدارگرا  رهبران  سرانجام اینکه  با یکدیگر مخالفان 

ک ی فّن   چین  دولت  2006  و   2005  هایسال  در   .گذارندمی  اشترا یمسدود  اور اختیار   اینترنت  ینگ فیلتر   و   ساز در   و   بالروس  هایدولت  را 

کند.]  کشورها  آن  از خارج به  اطالعات  ورود   داد تا از این طریق از   قرار   ترکمنستان   خوردۀشکست  انقالب  از   پیش  روسیه  و   [ چین28جلوگیری 

ی  اولین  این  به این سو   1989از   .کردند  وتو   را  این کشور   مورد  در   ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطعنامۀ  ،در برمه  2007سال  در 1زعفران   هر   که   بود  بار

 به   که  را  هاییقطعنامه  و   ردهک  وتو   را  هاقطعنامه  برخی  مداوم  طور به  زمان  آن  از   روسیه  و   چین  .کردندمی   وتو   را  ایقطعنامه  همراه باهم  کشور   دو 

کمیت  تضعیف  نظرشان یه  و   کوزوو   سودان،  حا ی  سازمان  این  بر   عالوه.  اندکرده  ملغی   آمدهمی  سور مستقل   ،کشورهای2شانگهای   همکار

یقا  اّتحادیۀ  و 3المنافعمشترک  که  انتخاباتی  یید خود را بر تا مهر تأ  ند اهکرد  ایجاد  نظارت بر انتخابات  جهتدر    را  خود  «مستقل»هایگروه  ،4آفر

ب همراه است  شودمی   تصور   عموماً 
ّ
  که  ایگونه  بهبکوشند،    انتخابات  المللیبین  ناظر   هایهیئت  استقالل  کردنمحدود  بگذارند و برای  با تقل

  برای  مؤثر  هایراه تنها نه هادولت  این که است روشن [ بنابراین29] .باشند داشته انتخابات روند نظارت بر  بر  بیشتری کنترل میزبان هایدولت

ی  یکدیگر   با  کار   این  انجام  در   اند، بلکهآموخته  را   مخالف  هایجنبش  بردنبین  از  ی  لزوم  بدون  یحتّ   .کنند می  نیز   همکار  با   مستقیم  همکار

یگو   مانند  -جهان  سراسر   در  اقتدارگرا  هایگرایش  با  رهبران   نیز   یکدیگر   و  برزیل  در 6بولسونارو   ژایر  هند،  در   مودی  نارندرا  فیلیپین،   در 5دوترته  رودر

ی دست یکدیگر کپی را خود داخلی مخالفان با برخورد در  هاشیوه این تمامی -حدهمّت  ایاالت در  ترامپ دونالد  [30].کنندمی از رو

گر  گذشته   .است  شده  دیر   خیلی   دیگر   بیفتد  اشتباه  داراف  دست  به  هوشمند  سرکوب  دفترچه راهنمای  که  هستید  این  نگران  ا کار  کار از 

ی  یز بهچهمه    اکنون.  است    راهبردهای  و   نوآور
ّ

که  بستگی دارد  هااز سوی جنبش  جدید  قانۀخال کتیک  تا زمانی  دفترجه های این  خود را با تا

 .دهند پاسخ هاری به آنمؤثّ  نحو  به و  تطبیق دادهخود را بتوانند  نندیبروبرو می

   ، ییاقتدارگرا  دفترچۀ راهنمای  در   اخیر   هایپیشرفت   به  توجه  با
 
قدرت   کشیدنچالش   در به   ایآینده  مدنی   مقاومت   آیا اساسا

یشه تثبیت  یمشده و ر  دارد؟  استبدادی هایدار رژ
ک  و   مهیب  بسیار   توضیح آن رفت  که  ییاقتدارگرا  یدفترچۀ راهنما محتاطانه در این    بینیخوش   برای  دلیل  چهار   کمدست  اما  .است  ترسنا

 .دارد وجود زمینه

 برای   تالش  در   مصر   دولت  2000  ۀده  اواخر  تا  اواسط  از   مثال  عنوان  نیست. به  نقص و کاملبدون  هدفترچ  در   موجود  اقدامات  از   یک  هیچ  اوال 

یم   از   محافظت  عمر   . شد  فارس  خلیج  منطقۀ  کشورهای  سایر   و   چین  روسیه،  با  دوجانبه  یگفتگوهای  درگیر   داخلی  معترضینرقبا و    برابر   در   رژ

 شبح   و   قومی   هایشکاف  از   و   بود  کرده  ایستادگی  ،کردن جامعه قدرتش را تهدید می و ر د  از   دی کهمتعّد   هایچالش  برابر در    ندر سودا  نیز   البشیر 

 
1 . Saffron Revolution 
2 . Shanghai Cooperation Organization 
3 . Commonwealth of Independent States 
4 . African Union 
5 . Rodrigo Duterte 
6 . Jair Bolsonaro 
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 و   مصر   در   مبارک  حسنی  مردمی  قدرت  هایجنبش   حال  این  با  .کرداستفاده می  قدرت  بر   ای خوددهه  چندین  سیطرۀ  حفظ  برای  کشینسل

 فیلیپین،  در   قبل   هایدهههمانطور که در  ،  به زیر کشیدند–مرد  خواهند  قدرت  در   کردندمی   فکر   هاخیلی   که  مردی  دو   -  را  سودان  در   البشیر   عمر 

 .چنین کرده بودند صربستان و  لهستان ایران،

ی  .نیست  جمعی  اتاقدام  در مقابل  اعتماد و مطمئنقابل  ایبازدارنده  لزوماً   عمومی  سرکوب  که  دهدمی  نشان  تحقیقات  اینکهدوم    بسیار

یخ  طول  در  انقالبی  خشونتبدون  مبارزات  از  یم  در   تار  وجود  نهاضعیف و کوچکی در آ  بسیار   مدنی  جامعه  اند کههکرد  ظهور   استبدادی  هایرژ

حّت 31است.]داشته    هاکمپین  این  کردند،می  استفاده  مدنی  مقاومت  هایکمپین  علیه  آمیز خشونت  سرکوب  از   هادولت  که  مواردی  در   ی[ 

   هایشورش  برابر   دو   از   بیش   همچنان
ّ
 4و   2هایفصل  در   که  همانطور   واقع  در   .اندبه موفقّیت رسیده  نداهبود  مواجه  سرکوب  با  که   ایحانهمسل

 های قیام  این  ظاهراً   که  هستند  هاییهجرقّ   دقیقاً   اوقات  گاهی  ،کنند جلب می   به خود  ه همگان راتوّج   که  سرکوبی  ایهدوره  رسدمی  نظر   به  دیدیم،

کجاآباد آغاز   را  ایتوده  تظاهرات   سریع  گسترش  .است  موارد  این  از   اینمونه1سعید  خالد  قتل  سر   بر   2011  سال  در   مصر   مردم  بسیج  .کنندمی  از نا

 .بود به همین ترتیب نیز  داشتند اعتراض نان باالی قیمت به که سودانی معترضان مالحظۀبی  قتل به پاسخدر  2018 دسامبر  در  سودان در 

ی  در   اینکه  سوم ن  مردم   قدرت  هایی از نشانه  جهان،  نقاط  از  بسیار کتیک  از   هادولت  استفاده   به  اهمیت  بدو  وجود  هوشمند   سرکوب  های تا

را  برای  ترامپ  پیشنهاد  هاآمریکایی  ،2020نوامبر   در   .دارد ی مجدد انتخابات  با   در ادامه  و   کردند  رد  دهندگانیرأ  سابقهبی  مشارکت  با  برگزار

  کارکنان   علیه  اذیت  و   آزار   و   و مانع از خشونت  خیابانی از نتایج انتخابات حراست کردند  هایجشن   و   تجّمعات  تظاهرات،  اعتراضات،  یار برگز

رأیحوزه فّع سازمان  .شدند  گیریهای  و  مدنیدهندگان  از   در   االن     انتخاباتی  مقامات  حمایت 
ّ
  پنسیلوانیا،   میشیگان،  در   ایالتی  و   یمحل

یسکانسین، یزونا  و ی  برابر   در   تا   آمدند  هم  گرد   جورجیا  و   آر  . کنند  یید تأ  انتخابات  برندۀ  عنوان  به  را   بایدن   و   کرده  مقاومت  ترامپ  شدید  قلدر

 از   مانع  یمردم  فشار که    کشورها در جریان است و این امید هست  دیگر   و   اسرائیل  تایلند،  برزیل،  هند،  لهستان،  در   همچنان  مردمی  تظاهرات

جامعهحاشیه  هایگروه  و   مدنی  جامعۀ   علیه  افراطی  راست  هایدولت  بیشتر   سرکوب   افزایش   نگران  آشکارا  چین  مرکزی  دولت  .شود  ای 

  با  2020تا  2017 سال از  پوتین  والدیمیر  با آشکار  مخالفت روسیه نیز  در  یحّت   و  .است کنگ هنگ در  جمله از   کشور  سراسر  در  محلی اعتراضات

ی  انرواییمرف  هایدوره  سایر   به  نسبت  باالتری  درجات  زمان و تالش  مدنی،  مقاومت  اثربخشی  بر   گواه  بزرگترین  شاید  واقع  در   .است  داده  رخ  و

یادی   .به خرج دهند آن تضعیف و  جلوگیری برای باید اقتدارگرا رهبران که ستز

 ضد  االنفّع   2011  سال  مصر   در   مثال  برای  .اندکرده  هوشمند  سرکوب  هایتکنیک  با  خود  انطباق  به  شروع  مختلف  طرق  به  االنفّع   اینبر عالوه

[ 32].کنند  پخش  فتوکپی  طریق   از   تنها  آنرا   که  خواستند  االنفّع   از   و   کردند  منتشر   را2« کنیم  اعتراض  هوشمندانه  چگونه»نام  به  ای جزوه  ، مبارک

 شامل   بردند که   نام  را  مدنی«  نافرمانی  استراتژیک  هدف   »سه  آنها  .کردند  بیان  را  مصر   انقالب  گانۀ  پنج  هایخواسته  دهندگان   سازمان  سند   این  در 

  از در ادامه    االنفّع   .بود  دولتی  خشونت  برابر   در   یکدیگر   از   محافظت  و   مردم  سویبه    پلیس  و   ارتش  جلب  دولتی،  مهم  هایساختمان  فتصرّ 

   در   عتجّم   جمله  کنند، از   دنبال  طرح  این  اجرای  برای  را   خاصی  مراحل  تا  خواستند   مردم
ّ
امنیتی دور    نیروهای  هایی که تا جای ممکن از همحل

یاد  یجمعیت عتجّم  پیوستن به اعتراضات، برای همسایگان و  دوستان از  دعوت و  هایشانخانه مجاور  هایمحله و  هاکوچه در  حرکت باشد،   ز

 درب  که  کردمی   تشویق  را  مردم   جزوه  این  .مسیر   طول  در   امیدوارکننده  و   آمیز صلح  شعارهای  سردادن  و   دولتی،  هایساختمان  تسخیر   برای

 
ی پخش فیلمی در اینترنتبر اثر شدت شکنجه و ضرب و شتم نیروهای پلیس مصر در بازداشت جان سپرد. اتّ   2010وئن  ژ سالۀ مصری که در    28خالد سعید، جوان    .1  هام و

کشور بود بر فساد پلیس این  اینترنتاز شکلهای جسد  عکس  .مبنی  او در  انجمن  افتاده  را بمنتشر شد و خشم    مصر   های آنالین و  انگیخت و یکی از عوامل  رعمومی 

 .م -در مصر بود 2011کننده انقالب تسهیل
2 . How to Protest Intelligently 
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برای رنگ  اسپری   از   بیاورند،  باخود  الستیکی  هایگلوله   برابر   در   محافظ  عنوان  به  استفاده  برای  را  شانهایقابلمه  پلیس  هایکاله  یآمیزرنگ 

  همچنین   .کنند  استفاده   قیام  آمیز صلح  ماهیت  دادننشان  برای  گل  از   و   ،نیروهای امنیتی   هایکامیون  و   هاماشین  یجلو  شیشۀ  و   شورشضد

یافت را  جزوه  این  که  افرادی از  ک  به کاغذ  طریق از  فقط و  نکنند ارسال  آنالین  صورت به را  آن  که  شده بود  خواسته ندکردمی در   تا بگذارند اشترا

یم نظارتبه این ترتیب از حامیان جنبش در برابر     محافظ شود. رژ

یخنثی برای نیز  را دیگری ابزارهای االنفّع   ،2019 سال کنگ هنگ در  مثال برای .اندگرفته کار  به پیشرفته هایاوریفّن  با دولتی نظارت ساز

 و  امنیتی هایدوربین  وجود دلیل به که  ندبود هکرد بینیپیش کنندگانکردند، شرکت پکن طرفدار  دولت علیه قیام به شروع معترضان که زمانی

کنار آ  و   نظارتی  هایدستگاه  سایر  ی  را   معترضان  تواندمی   که  چهره  تشخیص  هایقابلیت   پیشرفت  ندر  الزم   کند،  شناسایی  ظاهرشان  از رو

یفّن  ری از شناسایی توسطیجلوگ برای صورت ماسک پوشیدن آنها با .کنند  محافظت  خود هویت از  کهاست    از  استفاده و  چهره  تشخیص اور

 گیریهمه  ظهور   با   .دادند  پاسخ  به اقدامات دولت  آور اشک  گاز   و   فلفل  اسپری  برابر   در   مردم  از   محافظت  برای   ترافیکی  هایمخروط  و   چتر 

 بزرگ   اجتماعات  میان  در   ویروس  انتشار   از   جلوگیری  برای  راهی  تا  ه استشد  رایج  جهان  سراسر   در   صورت  هایماسک  از   استفاده  کرونا،  ویروس

ی کردنخنثی حالعیندر  و   .چهره باشد تشخیص  فناور

کم حا شرایط  وجود  یم  و   با  یر   به  را  خشونتبدون  مقاومت  هایجنبش  کنندمی  تهدید  که  هاییرژ  ر تفّک   و   ریزیبرنامه  برند،می  زمین  ز

 .خواهد ماند باقی خشونتبدون  موفق کمپین یک برای حیاتی عناصر همچنان به عنوان  استراتژیک

 افتد؟می   اتفاقی چه آمیز غیرخشونت هایکمپین  پایان  از  پس
چندین  کشورها  آمیز غیرخشونت   هایکمپین  پایان  از   پس می  مسیر   به  یکیمختلف   هایانقالب  مورد  در   که  هایینگرانی  از   روند. 

یم  از   یحّت   که  رسانندمی   قدرت  به  را  هاییحکومت   هااین انقالب   که  است  این  شودمی   بیان  خشونتبدون کهرژ   اند آنها شده  جایگزین  هایی 

گر   یا اینکه  .ندترکنندهسرکوب    نیز     انقالبیون  شوند،  مواجه  شکست  با  آمیز غیرخشونت   هایکمپین  ا
ّ
و    گرفت  خواهند  دست  به  را  مبارزه  حمسل

 .در کشور آغاز خواهد شد داخلی جنگ در نتیجه

یخی]  سابقۀ  با توجه به  هانگرانی  این  ی کودتا  یک  از سوی  مصر   2011انقالب  دیدیم   قبلی  فصول  در   که  همانطور   .است  موّجه  ای[تا اندازهتار

یم  شد  سرنگون2013سال  در   پرطرفدار  یۀ  و   لیبی  در   .رساند  قدرت  به   را  وحشی  و   خودکامه  یو رژ کشور به خشونت  بدون  هایقیام   2011  سور در 

خونحمام  با   بدل  های     غیرنظامیان   عامقتل  شدند. 
ّ
   های گروه  امنیتی   نیروهای  بدست  ح غیرمسل

ّ
  از   محافظت  برای  شدهسازماندهی  حمسل

میدان    دولتی  خشونت  برابر   در   غیرنظامیان یگران  و   ند دشوارد  نیز بین  باز    هایگروه  از   حمایت  به  شروع  المللی 
ّ
  در   سعی   که   کردند  حیمسل

ی سرنگونی  .داشتند  اسد بشار  و  قذافی ر معّم  هایدیکتاتور

 مقاومت  هایکمپین  که اند داده نشان یدمتعّد  مطالعات .قاعده تا هستند ستثناإبیشتر  موارد این  که دن دهمی نشان  تحقیقاتعمدۀ  اما

 . دنگردمی  منتهی  دموکراسی در یک کشور   کامل  تثبیت  به  گذارهایی  چنین  د و اینکهنشومی  منجر   دموکراتیک  گذار   به  اغلب  آمیز غیرخشونت 

ی    به  بخشیدنسرعت   و   تقویت  به  دنورآنرا به حرکت در می د و آن بخشجان می  آمیز غیرخشونت   مدنی  به بسیج  که  هایی[ مهارت33] روند همکار

ی، ابعاد ائتالفو تفاهم یدموکراسی  فرآیند  ساز  های کمپین میزبان    که  کشورهایی  یحّت   نکته حیاتی دیگر این است که[  34].کندمی  کمک  ساز

   مبارزات  که   کشورهایی  با  مقایسه  در   ، اندبوده  خورده  شکست  آمیز غیرخشونت 
ّ
  دارد   احتمال  بیشتر   برابر   چهار   حدود  نداهکرد  تجربه  را   حانهمسل

ی دموکراسی به مبارزات پایان از  پس سال پنج طیدر  که  « خوردۀ»شکست انقالب زیرا بود، صادق برمه در  موضوع این مثال [ برای35].آورند رو

یم  در   طلباناصالح  شدنقدرتمند به  منجر  2007  سال  در   در این کشور   زعفران  به  برای گذار   نپس از آ  هایسال  در رفته  رفته   و آنهاشد    نظامی  رژ

کثر   هدف  تنها  دموکراسی   پیشقدم شدند. البته قطعاً   سیاسی  بازتر   فضای   اجتماعی،  عدالت  آنها از جمله  هایخواسته  و   نیست  هاجنبش  ا
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 یک اغلب دموکراسی ا . اّم است مدنی حقوق و موازنۀ قدرت و  کنترل انتخابات،  مانند یدموکراتیک نهادهای  وجود  از   از فراتر  نژادی و  اقتصادی

ی نیاز پیش گر -ضرور  .شودمحسوب می   نژادی عدالت و  اقتصادی اجتماعی، تر گسترده اهداف قتحّق  برای - کافینا  چها

نیز   تحقیقات کهداده  نشان  دیگر   کمتر   ،دموکراسی  به گذار   بر   عالوه  آیند می  بیرون  خشونتبدون  مقاومت  مبارزات  از   که  کشورهایی  اند 

را پشت سر   آمیز غیرخشونت  ایتوده  هایکمپین  که  کشورهایی  همچنین  [ و 36].کنند  تجربه  را  داخلی  جنگ  آینده  دهۀ  در   که  دارد  احتمال

کمتر   با  - زندگی  بهتر   کیفیت  برای  شاخصی  -[37]دهندرا از خود نشان می  باالتری  زندگی  به  امید  اندگذاشته در جریان   تلفات و مرگ و میر 

 [ 38].هادرگیری

پاشیده و   به مراتب کمتر   آیندخشونت بیرون می بدونمقاومت    دل مبارزاتاز    ی کهخالصه کالم اینکه که جوامع و اغلب   شوندمیویران    فرو

 مثبتی  تأثیرات  عموماً   مدنی  جامعۀ  سازماندهی  و   سیاسی  مشارکت  باالتر   سطوح  .کنندتجربه می در درون جامعه    ای راشدهروابط قدرت دگرگون

کشور   دموکراسی  بلندمدت  سطوح  بر   به منظور   را  آمیز غیرخشونت  هایروش  از   استفاده  تجربۀ  مدنی  مقاومت  های کمپین  چراکه   دارد  در یک 

قبالدولت    کردنپاسخگو   و   مطالبه همراه  مردم  در  این  .آوردمی  به  گر   که   است  این  مهم  نکتۀ  حالبا   های درگیری  به  ای توده  هایقیام  ا

یه یا لیبی مانند)آمیز خشونت   .خواهد بود صفر  تقریباً  دموکراسی گسترش انداز چشم شوند، کشیده( سور

  شود؟می  اقتدارگرایی  نشینی به سمت عقب به  منجر  هاجنبش  پیروزی از  پس در برخی موارد مدنی  مقاومت  چرا
یدادهای  پاشی  از   پس  شادی   هایدوره  در   کهنیستند    انقالبی  انتظارات  ندازۀ در حد و ا  معموال   انقالب  از   پس  رو یم  یک   فرو و   سرکوبگر   رژ

 طالب   مانهمز  انقالب،  اندازۀ  به  چیز   هیچ»   :1نویسدمی  اعراب  هایقیام  کتابش پیرامون  در   شناسجامعه  بیات،  . آصفدنگیرمی   شکل  رحمبی 

 ]39[« .نیست آن به خیانتگر  و  امید بخشالهام  د،امی

یادی بالقوۀ دالیل یشه توضیح اولین .دهد رخ ییاقتدارگرا  گرد به سمتعقب  است ممکن چرا  که دارد وجود ز   در  که  دارد دالیلی همان در  ر

ایجاد   سرعت  به  ای توده  مشارکت  زمانیکه  .ایتودهگسترده و    مشارکت  یعنی  – اندشده  مدنی  مقاومت  هایکمپینمنجر به موفقیت    اول  وهلۀ

گسترش و  آورده2«منفی  ائتالف»  یک  معموال   هاجنبش  بایدمی  شده  ی   دیکتاتور   یک  سرنگونی  برای  که  مردم  از   گروهی  -اندبوجود   همکار

ی بهلزوم  که  -کنندمی ندارند.   ،دکن  کمک  جدید  اجماع و توافق همگانی  ایجاد  به  دوانبت  که  سیاسی  نهادهای  ایجاد  و   اختالفات  بر   غلبه  ًا نیاز

یدیکتات  اوقات  [ گاهی40]  سیستم  در   قدرت  برای  ثباتو با  دوامقابل  یرقبای  عنوان  به  را  خود  بتوانند  مدنی   جامعه  هایگروه  اینکه  از   پیش  هاور

  بتواند  کهبه توافق برسند    واحد  یکاندیدای  از   حمایت  بر سر   نتوانند  است  ممکن  هااین گروه  مثال  برای  .ریزندمی  فرو   کنند،  سازماندهی  جدید

که    یو خط مشی  کار   برنامۀ  وضوح  به کند  باشد،  جذاب  انتخاباتی  هایحوزه  سراسر   در را  های  توافقات و سازش  است  ممکن  اینکه  ، یابیان 

 .نشود پشتیبانی مردم از  وسیعی طیف جانباز  گرفتهانجام

که  همانمعموال    سیاسی  هایگروه  ترینسازمان یافته  شرایط و احوال،  این  در  یمهایی هستند  در   را  ارتش  یا  مذهبی  مؤسسات  ،پیشین  رژ

ی از  پس  و  مصر  در  .انداختیار داشته  و  لیبرال احزاب میان در  ای کهگسترده  و تفرقۀ پراکندگی بحبوحۀ در  المسلمیناخوان  ،2011 انقالب پیروز

یسیون در این میان .ی رسیدپیروز  به  انتخابات در  وجود داشت سکوالر   جمهور رئیس گرایانهاسالم گرایشات نگران ایفزاینده طور  به لیبرال  اپوز

ی  .بود  مرسی  محمد  منتخب هیچ  پس  هاگروه  این  از   بسیار اینکه  را  جایگزین  از  دیگری  ندیدند  سیاسی  احزاب  میان  در   جذاب  با    کشور 

 
( se of the Arab SpringRevolution without Revolutionaries, Making Senاین کتاب با عنوان انقالب بدون انقالبیون، درک معنای بهار عربی )   .1

کسفور   2017در سال   م. -منتشر شده است داز سوی دانشگاه آ
2 .negative coalition 
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ی راه  به  زمان آن از  و  شد جمهور مصر  رئیس السیسی عبدالفتاح .کردند حمایت  قدرت به ارتش بازگشت از  2013 ژوئیه در  مردمی یکودتایانداز

یسیون  اعضای تمامی سرکوب  .کند مستحکم قدرت بر  را خود کنترل تا پرداخته – هالیبرال و  المسلمین اخوان –اپوز

   کارزار   یک  که  زمانی  یحّت   با این وجود 
ّ
ی  به  دستیابی  به  قادر   حانهغیرمسل  نادیده  را  عمدۀ ایجاد شده  تغییرات  باز هم نباید  نباشد   کامل  پیروز

گر  یحّت  بگیریم، ی  یک ابتدا در  آنچه: گردیمبه مورد مصر برمی .نبخشند قتحّق  را آینده از  کمپین  انداز چشم این تغیییرات ا بود  چشمگیر  پیروز

باشیم:  امیدوار  همچنان توانیممی عمده دلیل  یک به هنوز  تبدیل شد. اما  دموکراسی حامیان و  بشر  حقوق مدافعان کابوسی برای  به سرعت به

گفتگو   خود  ماندۀباقی  مبارزات  و   هانارضایتی  ها،دیدگاه  مورد  در   همچنان  کنندمی  زندگی  کشور   از   خارج  و   داخل  در   که  هاییمصری به 

ی  با  و   انهمصرّ   آنها  .پردازندمی    کشف  به  استوار
ّ
یم  رفتارهایو سوء  فاتتخل  .هستند  عادالنه  یهایحل  راه   خواستار   و   دهندمی  ادامه  السیسی  رژ

هم  اینبر   عالوه یادی  منابع   هنوز  یادی  چیزهای  که  ایتجربه با  االنفّع   از   گروهی  جمله  از   -دارد  وجود  آینده  در   سازماندهی  برای  ز   پیرامون  ز

گرچه  .اندآموخته  شدید  سرکوب  برابر   در   تمقاوم  چگونگی ی   آرزوهای  ا   ر دیگ  هامصری  ،است  نشده  برآورده  هنوز   مصر   2011انقالبیون  از   بسیار

بروز نارضایتی  ها  سال  که  را  یترس  سّد  ی  اند. در شکسته  شدهایشان میمانع   نیز   دوستان خود  با  یحتّ   مردمپیش    سال  دوازده  تنها  که  کشور

یم  علیه  آشکارا  توانستندنمی    امید   بخش الهام  همچنان  باید  این  و .  ترس به دل خود راه ندهند  دیگر   م شدند کهمصّم   کنند،  صحبت  مبارک  رژ

 .باشد در این کشور 

 ند؟اه کرد آماده گذار به دموکراسی برای  را خود ند تی سیاسی نائل شدچگونه پس از اینکه به موفقیّ  هاجنبش 
یمشکالت    تنهایی قادر به حلبه  ندرت  به  خشونتبدون  ایتوده  هایقیام  فساد   مستقل،  نهادهای  فقدان  از قبیل  هاحکومت  ساختار

کافی  هایمکانیسم  و   عمیق همانطور   تقسیم  نا هستند.  ی  که  قدرت  گسترش  مستلزم  دموکراتیک   تحکیم  ند، اکرده  استدالل   بسیار و   ایجاد 

یسرمایه  شهروندان،  در   جدید  یعادات  که   ستبه شکلی  اساسی  قانون  اصالح  و   امنیتی  نیروهای  رفرم در   قوا،  تفکیک  مستقل،  نهادهای  در   گذار

 .]41[بگذارد احترام شهروندان همۀ حقوق به

ی  رفع  در   را  ایتوده  مدنی  بسیج  یتاهّم   نباید  ما  حالبا این  -نسل   یک  کمدست  اغلب  –بردمی  زمان  تحکیم دموکراتیک  فرآیند  ترین فور

ی   پیش    موانع  ، خشونتبدون  منازعۀ  حل  هنجارهای  رعایت  انتقادی،  گفتگوهای  در   عمتنوّ   و   ی وسیع کنندگانشرکت  دادن، مشارکتپیشرفت  رو

، جی  واقع  بگیریم. در  دست کم ملی یهاگفتگو محور  در  و کالن سیستمی مسائل دادن قرار  و    کندمی استدالل سیاسی علوم دانشمند اولفلدر

 این  برخالف  .است  سیاسی  دموکراسی  به  کشورها  گذار   برای  الزم  شرط  احتماال (مدنی  مقاومت  روش  یک  تنها   بازهم)ای  توده  اعتراضات  که

ع  کندمی  ثباتبی  را   دموکراتیک  گذارهای   ای توده  کنش  که  دیدگاه کهقیاین  دارد  وجود  اجتماعی  ده  و  سیاسی  این   معموال   ایتوده  بسیج 

 .]42[بخشدمی تحکیم و  کردهتسریع  را گذارهای

کثر   به  متخب و پارلمانی  نهادی  هایبدیل  به  دستیابی  در   را  خود  شانس  توانندمی   انقالبی  هایکمپین  که  هاییراه  از   یکی  برسانند   حدا

ی  نهادهای  توسعه  دهه   دو   لهستان  همبستگی   جنبش .  دیدیم   4و 1هایفصل   در   را  هاتالش  این  قدرت  .است  مبارزه  گسترش  با  همراه  مواز

به همراه داشت  زیرزمینی  هایفعالیت   و   عمومی  تاعتراضا یج  به  که  را  را  بر   کمونیستی  قدرت  سلطۀ  توانست  تدر   انتشار   . ردبب  بین  از   مردم 

یکشتی  کارخانۀ  معروف  اعتصاب  آن  دنبال  به  و   کلیساها  در   مردمی  بسیج  و   مقاومت  تئاتر اجرای    سامیزدات،  هایروزنامه  مخفیانۀ  ساز

کرد،  مخالفان  اردوگاه  به  جمعیدسته  صورت  به   را  کارگران  که  1980  در   گدانسک کرات  برای  را  راه  وارد  یمی  و   همبستگی  جنبش  بین  مذا  که  رژ

ی  به منجر  ادامه  ر و د نمود هموار  کردمی قانونی را  کارگری هایحادیهاتّ   بار اولین برای  کمونیسم[ ]از زمان سلطۀ انتخابات این کشور  اولین برگزار

یخ انداختبه زباله را خودکامه دولت  در نتیجۀ آن  که گردید  .دان تار
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اینکه از  ی  از   لهستان  پس  کمونیستی خالصی  کشور   جدید  انتخاباتی  هایشیوه   و   قوانین  از   ایمجموعه   افت،کابوس حکومت  شکل   در 

گرچه  .کردمی  فراهم  را  دموکراسی  سوی  به  تر مطمئن  و   تر بادوام  چرخش  امکان  که  گرفت لهستان    مدنی  جامعۀ  اّما  بودند  پابرجا  مشکالت  ا

 .دارد نگه پاسخگو  را -والسا لخ ،همبستگی رهبر  جمله از  -جدیدش رهبران  تا خود ادامه داد بسیج گستردۀ همچنان به

 سیاسی  زندگی  در   مدنی  جامعۀ  قوی  و   پایدار   مشارکت  آینده بدون  هاینسل  که  کنند  تضمین   توانندنمی  ها نیز ترین کمپینآماده  یحّت   ااّم 

ی جنبش  از   پس  سال  سی  .شوند  برخوردار   آنها  کار   ثمرۀ  از   هستند کهقادر   مالحظه مهم و قابل   یدموکراتیک  پسرفت  لهستان  ،«همبستگی»پیروز

  بسیار   هایسیاست  تا  کوشید  آن  رهبر ،  2015  سال  در 1عدالت   و   قانون  راستی  حزب دست  رسیدن  قدرت  به  از   پس  . اندکیاستکرده  تجربه  را

ی  سالمت  مورد  در   را  ایمحدودکننده   جز   به  موارد   همۀ  در   را   جنین  سقط  که   پارلمان برد  ای را بهالیحه  2016  سال  در   و   به اجرا بگذارد  زنان  بارور

  شد  باعث   که  زدند  اعتصاب  به  دست  2016  پاییز   در   زن  هزار   هاده  .کردمی  ، ممنوعنمودمی   تهدید  مستقیم  طور   به  مادر را  زندگی  که  مواردیدر  

ید جنبش زمان فاق برایاتّ  این .دهندب منفی رأی سختگیرانه الیحۀ این به مجلس نمایندگان اکثریت   زمان  آن  خواه از دموکراسی االنفّع  اما. خر

یادی کوشیده است چرا که حزب قانون و عدالت ،اندداشته کمتری اقبال  از کار بیاندازد. این حزب کشور راقوا در   نظام نظارت و موزانۀ تا حد ز

 فشار   تحت  را  هارسانه  ،استگذاشتهزیر پا    را  قوۀ قضاییه  استقالل  نهانتیجۀ آ  در   که  به اجرا بگذارد  را  لیبرالغیر   قوانین  برخی  است  شده  قموفّ 

ت  و   ،کردهمنصوب    دولتی  هایشرکت  مدیرۀ  هیئت  حزب را به  اعضای  ،ه استددا  قرار   انجام  دگرباشان جنسی به  علیه  را  غیرانسانی  یحمال

قرار داده است.   -انتخابات است  ن که تنها شاخص آ  -به یک دموکراسی پوشالی  شدنتبدیل  خطر در   را  لهستان  ،اقدامات   این  .رسانده است

ی  قانون و عدالت  حزب  2020  سال  در    به  زنان  دسترسی  که   خود  برانگیز بحث   قانون  موّفق شد  نهایتدر   و   آورد  دستبه  را   یدیگر  انتخاباتی پیروز

کتاب  .دکن  تصویب  کردمی   محدود  را  جنین   سقط کههاماه   لهستانی  هزار   صدها    در زمان نگارش این   قانون   برابر این  در   مقاومت  برای  ست 

گر  ،اند شده بسیج  رو ندارند. در پیش آن لغو  برای مشخص یانداز چشم چها

کنون  مدنی  مقاومت آیا  است؟  بوده  موفق انقالبی کامال  اهداف به  دستیابی  در  تا
 چه چیزی؟ با مقایسه در : است این سوال همیشه مثل

 سمت  به   را  جامعه  و   اندکرده  ایجاد  بزرگی  اجتماعی  هایپیشرفت  بواقع  آمیز غیرخشونت  هایانقالب  موجود،   وضعیت  با  مقایسه   در 

یخی   لحاظ  از   که  هاییگروه  سایر   و   هاحادیهاتّ   ت،اقلّی   هایگروه  زنان،  حقوق  گسترش  و   اتیکدموکر  اصالحات  اّتخاذ  ها،خودکامه  سرنگونی  تار

   هایانقالب  با  مقایسه   در   کردیم،  بحث  پیشتر   که  همانطور   و   .است  داده  سوق  اندشدهگذاشته  کنار   قدرت  از 
ّ
 هایانقالبحانه  مسل

ی  نتایج  خلق  در   بهتری   سابقۀ  آمیز غیرخشونت  کمتر ریزیخون  و   تر فور  هاییراه  از   به بررسی جزئیات برخی  همچنین  2  فصل  .اندداشته  های 

یبرده  مانند  سرکوبگر   هاینظام  تغییر   به  آنها  طریق  از   مدنی  مقاومت  هایکمپین  که  پرداختمی  کشورهای  بیشتر   در   زنان  قانونی  انقیاد  و   دار

 .اندکرده کمک جهان

گرچه  و  ی  ا ی  در   هنوز   کامل  پیروز ی  مبارزات  از   بسیار ی  است،  نیافته  تحقق  ستمگر   هاینظام  علیه  جار  در   شمار بی  تر کوچک  هایپیروز

ی و   کامل  و تغییر   دگرگونی  انتظار   نباید  .اندبرده   پیش  به  را  گفته شده  اهداف  ،میان  این   داد  تشخیص این امر را    باید  و   داشت  را  هانظام   این  فور

 پیشرفتی   کنند،  ناتوانی  احساس  شده  باعث  که  هاییموقعیت  در   و   -رسیدندمی  نظر   به  ناامید  که  هاییزمینه  در   اندتوانسته  زمانی  چه  مردم  که

 ].43[و ملموس را تجریه کنند واقعی

 
1(PiS)  )śćPrawo i Sprawiedliwo. Law and Justice ( ا را نسبت به  هموکراتیک مسیحی که بیشترین کرسی، محافظه کار و دای پوپولیستگرحزب راست

کنونن همآهبر ر تأسیس شد  یاروسواف کاچینسکی توسط لخ و  2001این حزب در   لهستان دارد. سایر احزاب در مجلس  .م-یاروسواف کاچینسکی است ا
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  که   شودمی  ایجاد  متقابلی  هایجنبش  توسط  اغلب  که دارد  وجود  هایینشینیعقب   همواره  .ستخطی ندرت روندی  به  پیشرفت و تکامل

  است؛  افتاده  فاقاتّ   حدهمتّ   ایاالت  در   که  چیزیست   همان  این  .بازگردانند  انقالب  از   پیش  شرایط  به  را  کشور   و   بگیرند  پسباز   را  قدرت  خواهندمی

 چیزیست   همان  این  و   .اندکرده  ظهور   مجدداً   ، گذشته  دهۀ  در   نژادی  عدالت  پیشرفت  تضعیف  با هدف   سفید  طلببرتری  های گروه  که  جایی

 دموکراسی  در   استبدادی   حکومت  بازگرداندن  به منظور   نظامی  کودتایی  از   مصری   هامیلیون  که   زمانی  افتاد،  فاقاتّ   مصر   در   2013  سال   در   که

 .کردند حمایت المسلمین بوداخوان حکومت تحت نوپایی که

 اند؟داده  نشان واکنش 19  کووید گیریهمه  به  چگونه مدنی   مقاومت هایکمپین 
ی  جنبش  هاده  به  غیرمنتظره  ایضربه  کرونا  ویروس   گیریهمه   که  نیست  یشّک   و   مارس  ماه  طول  است. در   آورده  وارد  جهان  سراسر   در   جار

امری  به   ردند،کمی  اعالم  اجتماعی  فاصله  رعایت  دلیل لزوم  به  را  اتاعتراض  پایان  که  ار شتاالنکثیر   هایروزنامه  در   تیترهایی  مشاهدۀ  2020  آوریل

ی  اختیارات  گسترش  مورد  در   معمول تبدیل شده بود و در کنار آن هشدارهایی  ایاالت   و   برزیل  مجارستان،  مانند  کشورهایی  در   دولت  اضطرار

 ].44[حده رواج یافته بودمّت 

 همچنان   آنها   علل و اهداف  ،نگارش این کتاب  زمان   در   اند. بلکه برعکسشده  ناپدید  اجتماعی  هایجنبش  که   ندنیست  معنا   بدان  ها این  اما

یابی دارایی است تا به  کرده   فراهم  هاجنبش  برای  را  یفرصت  جهانی  تعطیلی گستردۀ   که   رسد می  نظر   به  اند و زنده  دمجّد   بندی گروه ،خود  هایارز

 از   مردمی  قدرت  ایجاد  برای  آینده  شهروندی بپردازند. ظرفیت  حقوق   و   دموکراسی  برای  خود  طوالنی  مبارزات  بعدی  مرحلۀ  برای  ریزیبرنامه  و 

یسرمایه نحوۀ به ایاندازه تا، پایین  .دارد بستگی جهانی گستردۀ تعطیلی جریاندر  هاجنبش از سوی منابع و  زمان گذار

اوّ   وجود  زمینه   این  در   محتاطانه   بینیخوش  برای  دالیلی اینکهدارد.   واکنش   نحوۀ  بین  آشکار   مقایسۀ  برای  را  هاییفرصت  گیریهمه  ل 

یم با  مقایسه  در   بحران  به  هاخودکامه  و   هاپوپولیست   از   اول  کشور   ده  از  کشور   پنج  کمدست   .است کرده  فراهم  دموکرات  سوسیال یا  لیبرال   هایرژ

یتانیا  و   هند  برزیل،  روسیه،  حده،مّت   ایاالت  -کرونایی  هایعفونت  شدۀگزارش  تعداد  نظر  از سوی  اوج  در   -  بر  یپوپولیست  رهبران  بحران خود 

  برای   ایپیشگیرانه  شیوۀ  به  را  خود  مردم  اینکه  جای  این رهبران به  .بود  بار فاجعه  گیریهمه  پیرامونیشان  اّتخاذ  تصمیمات  که   شدندمی  رهبری

  گیری همه  منحنی  کردنصاف  را  خود  اولویت  و   ،فراهم کنند  گسترده  یشکل  به  را  آزمایشات  امکان انجام  کنند،  آماده  قرنطینه  طوالنی  دورۀ  یک

یانآن را دست کم گرفته  یا  هکرد  انکار به کل    را  گیری، همه دهند  قرار   دقیق  و   موقع ب  اطالعات  ارائۀ  طریق  از    از این رهبران دست به دامان   د. بسیار

ی  دامن  داخل  در   سیاسی  اختالفات   در کنار آن به  و   را منحرف کنندعمومی نسبت به خود    هایسرزنش  شدند تا از این طریق  توطئه  هایتئور

دست   ،کردندمی   حمایت  عمومی  بهداشت  سختگیرانۀ  دستورات  از   که  فرماندارانی   و   که در مقابل شهرداران  جمله از مردم خواستند  از   ،بزنند

و مقاومت گرچهبزنند  به اعتراض  ا کوتاه  ی پیامدهای  اشتباه  هایگام  این  .  در  داشت،  درازمدت  در   شوم  ینتایج  و   مّدتمرگبار  اما    به همراه 

گاهی اقدامات آنها یت پیرامون عمومی آ کنین بر  نادرست مدیریت بحران که هاییراه نیز  و  سیاسی تغییرات فور گذارند    می تأثیر  یک کشور  سا

  که  داد  نشان  پوسترنگین   و   تپوسسیاه  جوامع  در   گیریهمه  از   ناشی  میر و مرگ  نامتناسب  تعداد  حده،مّت   ایاالت  در   مثال  عنوان  . بهباال برد  را

  کشور   سراسر  در  عمومی سالمتخدمات  به  نابرابر  دسترسی همچنین و  هاگروه این در  بهداشتی هایپذیریآسیب  باعث ]نهادینه[نژادپرستی

ی  .است  شده ،  ایبه شیوه  و   سرعتبه  جهان  سرتاسر   در   هاجنبش  از   بسیار  تجدید  به  نیاز   بر   تا بتوانند  کردند  تنظیم  را  خود  هایچارچوب   مؤثر

 سیاسی  رهبران  پذیریمسئولیت  و   گراییقوم  یا  نژادپرستی  مانند  اجتماعی  مشکالت  حل  اقتصادی،  ناامنی  برای  هاییحلراه  دموکراتیک،  واقعی

 از   پیش  به  نسبت  احتماال   ادعاهایی  چنین  است  گذاشته  تأثیر   جهان  سراسر   در   نفر   میلیاردها  زندگی  بر   گیریهمه  کهآنجایی  از   .کنند  تمرکز 

 .مانوس خواهد بود هماهنگ و  تریگسترده پایگاه مردمی برای ،بحران
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یو  الزم    کامًال   فیتوقّ   گیریهمه  از   ناشی  هایتعطیلی  اینکه  دوم ی  برای  را  را  ضرور  که  است  کرده  فراهم  دهندگاننسازما  و   االنفّع   از   بسیار

این    واسطۀ  کردند. بهصرف می  روابط  ایجاد  یا   هااستراتژی  توسعۀ   ل،تأّم   برای  را  کمی  مانو ز  رفتندمی  دیگر   اعتراض  به  اعتراضی  از   پیش از این

یدادهای  ریزیبرنامه  از   توانندمی  هاجنبش   هاتعطیلی  لتحوّ   برای  بیشتر   ظرفیت  با  پذیر انعطاف  هایائتالف   ایجاد  بر   و   گرفته  فاصله  بزرگ  رو

ی  .کنند  تمرکز   تبلندمّد  زمان    قرنطینه  طول  در   -  حدهمّت   ایاالت  در   خواهانهدموکراسی  جنبش  جمله  از   -جهان  سرتاسر   در   هاجنبش   از   بسیار

یسرمایه  صرف  را  خود  و   ائتالف  احتمالی  شرکای  بین  روابط  تعمیق  و   ایجاد  بلندمدت،  هایاستراتژی  پیرامون  ریزی، جلساتبرنامه  در   گذار

یراه برای آموزشی هایماژول و  هاطرح توسعه  .آینده کردند  در  ثر مؤ مبارزات انداز

ی  آخر اینکه  در    تقویت   یا  سازماندهی  -انجام شده است  گیریهمه  به  واکنش  در   یمترقّ   یا  خواهدموکراسی  االنفّع   توسط  که  اقداماتی  از   بسیار

را به مریضی  و   نشینیخانهاعتصاب    ،اعتصابات عمومی  متقابل،  هایکمک  هایدسته  و   همبستگی  ابراز   و   آنالین  هاینشست  ،1زدن خود 

تغییرات  -مقدم  خّط   کارگران  از   جمعی  حمایت می  انداز   چشم  در   سازنده  یهمگی  محسوب   ،من  ایالت  در   مثال   برای شدند.  جنبش 

   در   دهندگانسازمان  االن و فّع   ماساچوست،
ّ
گروههایی   نیازهای  به  که  اندکردهمتقابلی    کمک  هایگروه  راصرف    خود  حمایت  مختلف  هایهمحل

که   داده  شغلمیپردازند  از دست  را  ندارند  پزشکی  و   غذایی  مواد  به  یا  خود  جمع  دهندگانسازمان  .دسترسی  تهّی از طریق  به  ی    غذا،   ه سپار

ی  هایکمک  و   اجاره  کمک در پرداخت  ونقل،وسایل حمل   شخصی،  حفاظت  تجهیزات  های. حلقهانداقدام کرده  نیازمند  افراد  برای   اضطرار

ی  پزشکی  هایماسک  جهانی  کمبود   به  پاسخ   برای  ساز دست  های ماسک  تولید  برای  جهان  و   کشور   سراسر   در   خیاطی  . نداهآمد  وجود  به   تجار

گرچه عّک   نواز چشم   یهای سوژه  گسترده  تظاهرات  مانند  ندرت  به  اقداماتی  چنین  ا میاسان  برای  اینحالکنند،  فراهم   از   جدیدی  مرحلۀ  با 

ی کتیکی  هاینوآور کمتر   و   اعتراض  بر   حداز   بیش  هاجنبش  نکه در آ  را  کنشگری شدۀ  منسوخ  راهنمای  کتاب توانندمی  که  دهندمی  نشان  را  تا

ی عدم هایی نظیر بر روش  ].45[ندتکمیل ک مجدداً ، کردندمی تکیه جایگزین نهادهای توسعه یا همکار

از   البته ی  یفاصله  اقدامات  از   آشکار   سرپیچی  در   چه  -اندیافته  ادامه  اعتراضات همچنان  بسیار  در   .آنها  رغم  به  چه  و   اجتماعی  گذار

 جورج   و   تیلور   برونا  آربری،  احمد  قتل  پی  در   عدالت  مطالبه  رایب  2020ژوئن  و   مه  ماه  در   کشور   سراسر   در   یاگسترده  اعتراضات  حده،مّت   ایاالت

   سیاهپوست  سه  -فلوید
ّ
ی  .شد  آغاز   -  حغیرمسل  شیوع  مهار   برای  فدرال  پیشنهادی  هایدستورالعمل  رعایت  برای  تالش  در   معترضان  از   بسیار

کثر   در   ویروس  بیشتر   گسترش  از   جلوگیری  در   حدودی  تا   امر   این  که  رسیدمی   نظر   داشتند. به  چهره  به  ماسک  کرونا  ویروس  بوده  قموفّ   موارد  ا

  بازگشایی   اعتراضات  از   پیش   که  بودند  متمرکز   هاییمکان  در   عمدتاً   شدند،  پدیدار   ها اعتراض  پی  در   که   کرونا  ویروس   شیوع  هایکانون  .است

یفاصله  یا  ماسک  پوشیدن  هایدستورالعمل  مردم  یا  بودند  شده  هایتکنیک  از   پلیس  استفادۀ  البته  .بودند  نکرده  رعایت  را  اجتماعی  گذار

یمحبوس  مانند   جمعیت  کنترل ی احاطه  یا  ساز  (PPE)فردی  حفاظت  تجهیزات  فقدان  و   آور اشک  گاز   مانند  سیتنّف   عوامل  از   استفاده  ،2ساز

ک  را  بزرگ  مقیاس  در   خیابانی  اعتراضات  ،ها بازداشتگاه  و   هازندان  در  کهخیزش  حال  این  با  .است  کرده  تر خطرنا   زندگی  از   دفاع  در   هایی 

  ایتوده  بسیج   ترینگسترده  هب  کشور   سراسر   در   نژادی  عدالت  اعتراضات  در   آمریکایی  میلیون  25  تا  15بین  شرکت با  پوستان صورت گرفت،سیاه

یخ در   ].46[شد  تبدیل حدهمّت  ایاالت تار

 
1in -. sick ی، درخواست مرخصی استعالجی مییکی از روش کثر کارگران با ادعای بیمار ج  دهند و از این طریق کارخانه مورد نظر را فلهای اعتصاب که در آن همه یا ا

 .م-کنندمی
2  kettling or corralling.  کتیک بزرگی   ۀمحاصرهای بزرگ در طول تظاهرات یا اعتراضات. این روش شامل تشکیل حلقۀ پلیس برای کنترل جمعیت یهایکی از تا

خارج نشده و    کنترل پلیس  های تحتمعترضانی که از خروجینها حرکت می کنند.  آدر کنار    ت در یک منطقه محدودشود که برای برای مهار جمعیّ از نیروهای پلیس می

تر  . در موارد دیگر  پلیس این حلقه های محاصره را تنگاز خروج منع شده و دستگیر می شوند یا شوند، ره خارج شوند، مهار میشده در محاصن  کنترل ی از شکاف  بخواهند

 .م-کندکرده و اقدام به دستگیری معترضان می
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 به   و   بروند  هاخیابان  به  دوباره  تا  کرده  نقض  قرنطینه را  هایدستورالعمل  کنگهنگ  در   خواهدموکراسی  معترضان  2020مه  ماه  در   همچنین

ی  تضعیف  برای   چین  دولت  اقدامات کنند؛  کنگهنگ  خودمختار که  اعتراض  ی   اعتراضی   سیستم   نجات  برای  نهایی  ینبرد  را   آن  بسیار

 اجتماعی تظاهرات جمله)از  کردند اجتماعی دور  راه از  اعتراضات آزمایش به شروع االن فّع  برخی دیگر از د. داننمی این ناحیه دموکراتیکنیمه

کاروان( 2020  آوریل  در   آویو   تل  در   اسرائیل  وزیر نخست   نتانیاهو   علیه  نفری  دوازده هزار   دور   راه  از    در   کار   فتوقّ ;  خودرویی  های؛ تظاهرات و 

یفّن  غذایی، مواد پزشکی، هایبخش  ی عدم اشکال سایر  و  گوشت؛ بندیبسته و  اور  .همکار

اینرو   مقاومت  پایان  یا  اعتراض  پایان  لزوماً   2020سال  جهان،  سراسر   در   آمیز غیرخشونت  هایکمپین  اخیر   هایشکست  رغمعلی  از 

 مجدد   گیریجهت  و   استراتژیک  بازنشانی  یک  عنوان  به  است  ممکن  گیریهمه   ،مقابل  بلکه در   .دهدنمی   نشان  کلی  طور به  را  پرهیزانهخشونت 

ی برای  .باشد کرده عمل جهان سراسر  در  هاجنبش از   بسیار

 دارد؟می  باز   آنبه  کامل اقبال از  را  مردم چیزی  چه است بوده مؤثر   موارد از  بسیاری در  مدنی مقاومت کهباوجود این
کتیک  کامل  طیف  پذیرش  جای  به  مردم  چرا  که  بدانیم  است  سخت  و   مانند، می  دلبسته  آمیز خشونت   اقدامات  به  مدنی  مقاومت  هایتا

گرچه .است متفاوت زمینۀ هر مورد به بسته احتماال  آن دالیل گاهی زمان طول در  ا به وجود  خشونتبدون مقاومت قدرت به نسبت ایفزاینده آ

کثر   مده استآ  مملو   روزمره   زندگی  .باشد  اجتماعی  تغییرات  ایجاد  برای  بینانهواقع  تواند بدیلیمی  مقاومتاین شیوۀ    که   دانندنمی  هنوز   مردم  ا

  زدودن   خدمتدر   خشونت  از   مداوم  تمجید  این  .نداخشونت  ستایشگر   که  است1فرهنگی   هایخواسته  دیگر   و   هااسطوره  ها،فیلم  ها،داستان  از 

یخ ن  مبارزات  هاهزاره  طول   در   که   است  بوده  مردمی  قدرت  هایجنبش  و   مدنی  مقاومت  انسانی  العادۀ خارق  تار به پیش   را   خشونت خودبدو

 [ 47].اندبرده

گر   یحّت   چگونگی  مورد  در   دقیقی  اطالعات  است   ممکنباز هم    ر است،ثّ مؤ  مدنی  مقاومت  که  پذیرفته باشند  هم  را  فرضپیش  این  مردم  ا

 یادگیری  از   جلوگیری  برای   دولتها   که  است  این   آن   دلیل  از   بخشی  . باشند  نداشته  خشونتبدون  انقالب  یک  در   مؤثر   مشارکت   و   اجرا   ریزی، برنامه

از سویتکنیک  این یادی  تالش  مردم  ها  یکاآ  جنوب  در   .اندکرده  ز   را  اخبار   گانشانبرده  اینکه  ترس  از   دارانبرده  ،داخلی  جنگ  از   پیش  و   مر

 نوشتن و  خواندنکه  دادند نمی اجازه  به آنها گیرند، ب الهام حده،مّت  ایاالت  هایایالت سایر  و  کارائیب در  بردگانسایر  های شورش از  و  بخوانند

،  در  که  هاییدولت  اخیراً   .بیاموزند  قطع   را  اینترنت  ،اند بوده  مواجه  آمیز غیرخشونت  هایشورش  با  سودان  و   هند  اشغال تحت  کشمیر  ایران،  مصر

ی  از   تا  اندکرده گاهی    و   با یکدیگر   فعاالن  ارتباط  برقرار  هایدرگیری  المللیبین  مرکز   هایسایتوب  .کنند  جلوگیری  خشونتبدون  مقاومت  از آ

  مسدود  چین  در  «civilresistance.info»]48[ نام  با  مردم  قدرت  پیرامون  ت مقاال  و   هاکتاب  آنالین  شناسیکتاب   یحّت   و 2آمیز غیرخشونت 

 .اندشده

  - نیست   کارساز  مقاومت  شیوۀ  این  اندشده  متقاعد   که   کنند  امتناع  خشونتبدون  مقاومت  پذیرش  به این دلیل از   است  ممکن  برخی دیگر 

  شده   انجام  اشتباه  که  اعتراضی  مثًال   مورد  در   خودشان  تجربۀ  دلیل  به  است  ممکن  آنها  .ثر باشدمؤ  تواندنمی  خشونت  ترکیبی از   بدون  اینکه  یا

یشه  آنقدر   را  خود  دشمنان  است  ممکن  یا  .است  بیهوده  خشونتبدون  مقاومت  تکنیک  کل  که  برسند  نتیجه  این  به  است  یا  مستحکم  و   دار ر

  غلبه   آنها  بر   توانندنمی  بمخرّ   و   نمایشی  اقدامات   به  لتوّس   بدون   کنند  باور   که  -باشد  بلندپروازانه  آنقدر   جنبش  اهداف   یا  -بدانند  پیچیده

 .کنند

 
1 . cultural desiderata 
2 . International Center on Nonviolent Conflict 
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یک،  دالیل  به  احتماال   نیز   دیگر   برخی  متون  وجود اینکه با    مثال   برای  .کنندمی  خشونتفّعاالنه وقف    خود را  اقتصادی   یا  شخصی  ایدئولوژ

خشونت  و   صلح  ،مذاهب  اکثر  از  یمی  تأیید  را  پرهیز  بسیار ی   دینی  هایتسّن   تفاسیر   از   کنند،  تأیید  اخالقی   توجیهات   حاو   خشونت  در 

 ذهبانمهم  از  دفاع خود، از  دفاع استفاده از خشونت در  شامل  توجیهات [ این 49].آن از  فراتر   و  یهودیت تاگرفته  اسالم و  مسیحیت از  -هستند

بحث  و   هراسیاسالم  ستیزی،یهودی  هراسی،ترنس  هراسی،گراهمجنس   جنسیتی،  تبعیض  سفید،  طلبیبرتری  البته  و   .است  بدعت   و 

یک  هایبینیجهان   و همه  همه،  هراسیبیگانه که  یایدئولوژ    به  نیاز   به دلیل  را  خشونت  ضمنایا    صریحاً   هستند 
ّ
  که  افرادی  تخریب   یا  بر   طتسل

کم  گروه  از   متفاوت یکردهای  از   برخی  .پذیرندمی  هستند،  حا    شورش   ضرورت  اجتماعی نیز به   تغییرات  در زمینۀ  مارکسیستی  رو
ّ
  برای  حانهمسل

یع  ،شدارایی  و   ثروت  از   دار سرمایه  طبقۀ  کردنجدا ک  مالکیت  جدید  اقتصادی  سیستم  یک  ایجاد  و   عادالنه  طور   به  آن  دمجّد   توز  میان  یاشترا

ی  برداشت  این  .دارند  باور   هاتوده بدون  که  ایده  این  به  نسبت  را  هامارکسیست  از   بسیار   اقتصادی   هاینابرابری  بر   تواندمی   خشونتمبارزۀ 

یشه اّد   دیگر   برخی  .است  کرده  بدبین  بیاورد،   ارمغان  به  را  واقعی  اقتصادی  عدالت  و   کرده  غلبه  دار ر  مقاومت   طرفداران  که  کنندمی  عانیز 

   خود  ،آمیز غیرخشونت 
ّ
 که   خشونت[]به جز شیوۀ بدون  های مقاومتگزینه  هیچ یک از   که  دهندمی  ترجیح  و   هستند  اندیشیجزم   غ نوعیمبل

 .]50[روی میز نباشد است آن اشکال تمامی در  سلطه و  مراتبسلسله برابر  در  مقاومت برای راهی

 هایتالش   رغمعلی  ویژهبه   .است  کرده  کشف  خشونت  در   مشارکت  یا  حمایت   در   را  قوی  شخصی   هایانگیزه   همچنین  اخیر   مطالعات

  مرتکب  یا کنند حمایت خشونت از  انتقام  با انگیزۀ دارند تمایل غالباً خلوت خود  در  افراد  ،آن اثربخشی اساسبر  خشونت از  دفاع برای عمومی

یافتند شکنجه، محققان به  نسبت هاآمریکایی  نگرش مورد  در  تجربیشبه مطالعۀ  یک  در   مثال برایشوند.  خشونت  شکنجه  از  حمایت که  در

یست  که  است  موضوع  این  درک  از   ناشی  عمدتاً   العاتاّط   آیا  اینکه  از   نظر صرف  شوند،  مجازات   خود  جنایات  خاطر   به  باید  مظنون  هایترور

به همی51].خیر   یا  دارند  بازجوها  برای  مفیدی ترتیب،[  یارویی  شخصی  تجربیات  ن  رو  تحقیر   احساس  ایجاد  باعث  اغلب  نیز   خشونت   با  از 

ی  خشونت  به  شهرت و بدنامیء سو  به  شخصی  تمایل  دلیل  به  نیز   دیگر   [ برخی52].شودمی  انتقام  به  میل  و   ناامیدی  شخصی،  .]53[آورندمی   رو

ی دالیل   یکی اسلحه تجارت  .ستی مردم پیگیری مبارزات راه تنها خشونت  که دارد وجود افسانه این و تداوم حفظ  در  نیرومندی نیز  تجار

ی  و   رمز   هیچ   اینجا دیگر   است. در   جهان  در   صنایع  پرسودترین  از    کندایجاب میقدرتمند    منافع  که  است  این  اصلی  نکتۀ  –ندارد  وجود  راز

   انجمن  از   متحده  ایاالت  در   اسلحه  سازندگان  .ندنک  توجیه  را  این منافع   وجود  که  شوند  هایی تقویتپیام
ّ
 برای   که  هاییگروه  سایر   و 1اسلحه  یمل

یج اسلحه کنترل جای به را اسلحه ایمنی مثال  .دننکمی حمایت کنند،می گریالبی و  ترو

گرچه  مجموع  در  ، با این  ایمبوده  انقالبی  هایجنبش  میان  در   مدنی  مقاومت  از   استفاده  چشمگیر   افزایش  شاهد  گذشته سال پنجاه  در   ا

ی   هموجود باز   بیشتری  همدلی  آمیز خشونت  هایبدیل  به   نسبت  یا  اند نگرفته  قرار   هاایده  این  معرض   در   هنوز   جهان  سرتاسر   در   مردم  از   بسیار

ی های پیش  گزینه تنها را خشونت یا تفاوتیبی نتیجه در  و دارند   .دانندمی خود رو

 داد؟  قرار  عموم دسترس در  و  کرد  آسان را مدنی  مقاومت توانمی  چگونه
ی یم  بین  از   را   آمیز   غیرخشونت  مقاومت  به  مربوط  هایافسانه  تدقّ   به  باید   پیش از هر کار  از   یا  و   است  اثر بی  یا  ضعیف  اینکه منفعل،  -ببر

 .دهدب تاهمّی  اخالق به که خواهدمی  شمقابل حریف

 ویژهبه  .برسند  ،است  خورده  شکست  یا  بوده  قموفّ   مختلف  هایزمینه  در   مدنی  مقاومت  چرا  کهاین  بهتری از   درک  به  باید  مردم  م اینکهدوّ 

کار می  خشونتبدون  کنش  هایروش  که  االنیفّع  مثال    برای  .بیاموزند  اشتباه  هایدرس  جهان   سراسر   در   خود  عصرانهم  از   نباید  بندندرا به 

 
1 . National Rifle Association 
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کند  وسوسه  ،2011  تا  2010هایسال  طی  تونس  اعتصابات  و   سطحی تظاهرات  خبری  پوشش  اساس  فردی ممکن است بر    که  شود اینگونه فکر 

یخچۀ  دارای  تونس  که  گیرندمی  نادیده  را  واقعیت  این  هاییبرداشت  چنین  .ه استکرد  سرنگون  را  دیکتاتور   یک  ایهفتهسه  تظاهرات نزدیک   تار

 بر   عالوه  .رسانده است  کمک  در این کشور   قیام  از   خود  ساختارمند  حمایت  به  که  ستکارگری  یافتۀسازمان  هایفعالیت  از   فردیمنحصربه  و 

پاشی برد،  را  تونس  اقتصاد  در این کشور   گسترده  عمومی  اعتصابات  این، ی  به  تا لبه فرو ی  و   اقتصادی  نخبگان   که  طور   از   خود  حمایت  از   تجار

 .کردند سرپیچی گلوله با تظاهرکنندگان سرکوب برای او  دستورات از  نیز  امنیتی نیروهای  و  کشیدند علی دست بن

یخی  هاینمونه  از   باید   عادی  مردم  های جنبش  اختیار در   را   روشنی  هایآموزه  اساسی  الگوهای  از   برخی  -بگیرند  یدرست  هایدرس  تار

یائتالف  و   آموزش  سازماندهی،  دقیق، ریزیبرنامه  شامل  که  هاییجنبش   اوال دهند.  می  قرار   معاصر    از   بیشتر   هستند،  ایتوده  بسیج  از   پیش ساز

  نظر   از   که   هاییجنبش  دوم  .کنندمی  جذب  خود  به   را  حامیان  آیندمی  هاخیابان  به  سیاسی   استراتژی   و   برنامه  تدوین  از پیش  که   هاییجنبش 

گر   خصوص  به  –شوند  قموفّ   بیشتری دارد که  احتمال  کنند،می  رشد  عتنوّ   و   اندازه  هاییجنبش   سوم  .کنند  حفظ  را  پویایی و شتاب خود  بتوانند  ا

ی،   نهادهای  طریق  از   بلکه  نیستند،  یدیجیتال  گریکنش  و   تظاهرات  اعتراضات،  به  کیمّت   صرفاً   که  هایتکنیک  و   اجتماعی  دهیسازمان  مواز

ایجاد به  ی  همکار طرفداران  احتماال   پردازند،می  قدرت  عدم  و   که  هاییجنبش   چهارم  .آورندمی  گرد  تریقدم ثابت  و   مؤثرتر   حامیان 

 مستلزم   امر   این  -دارند  بیشتری  موفقیت  احتمال  ندایدهبخش  توسعه  و   بینی کردهپیش  هوشمند دولتی  سرکوب  مقابله با  هایی را برایاستراتژی

کتیک  شناسایی  و   مشاهده   برای  را  هاییاستراتژی  و   ابزارها  که  هاییجنبش  اینکه  سرانجام  و   .شودمی  تکامل آنها  و   ظهور   زمان  در   سرکوب  هایتا

پرفشار   خود  انضباط   و   وحدت  حفظ شرایط  بود  هاییجنبش   از   بهتر   کنندمی   ایجاد  تحت  گذار   شانس  به  را  هاکیفیت  این  که  خواهند    وا

 .کنندمی

 چیست؟  بدانند مدنی مقاومت مورد در  باید  همگان  که اینکته   پنج
 :برسند نظر   به آشنا باید این نکات  خر کار در آ

ین  مدنی  مقاومت مقاومت  مؤثرتر   و   تر بینانهواقع   یجایگز جوامعمحیط  بیشتر   در   آمیز خشونت  از  و  مقاومت  ها   معنای   به  مدنی  است. 

  با   جدید  هاییبدیل  ایجاد  و   مبارزه  به  این شیوه  .است  استوار   جامعه  عمل و اقدام  بر   که   ستمقاومتی  بلکه  نیست،  بودنمدنی  یا  بودنخوب 

گیرتر  که  پردازدمی هاییروش از   استفاده  .هستند خشونت از  مؤثرتر  و  فرا

یگردانیانحراف و  ایجاد با بلکه دشمن، قلوب نفود به با نه مدنی مقاومت  .کندمی  عمل آن پشتیبانی پایگاه از  رو

ی  عدم  هایروش   شامل  است. این شیوه  اعتراض  از   فراتر   بسیار   مدنی  مقاومت  مانند  جدید  هایجایگزین   ایجاد  و   اعتصاب  مانند  همکار

 سیستم  یک  تحت  زندگی  توانندمی  مردمکه  است    جایگزین  سیاسی  هایگروه  و   جایگزین،  اقتصادی  هایسیستم  متقابل،  کمک  هایسازمان

 .را در آن تجربه کنند جدید

   مقاومت   از   مؤثرتر   بسیار   گذشته  سال صد  طول  در   مدنی  مقاومت
ّ
  و   یانهمترقّ   عمدۀ  تغییرات  پیشبرد  در   هم  ،است  بوده  حانهمسل

ی جامعه،دموکراتیک  .تمّد طوالنی  بشردوستانۀ هایبحران ایجاد بدون مهم این انجام هم و  ساز

گرچه .دبدانی خواهندمی  بدگویانش که چیزیست آن از   بیشتر  قیتش بسیار فمو اما شود،نمی  قموفّ  همیشه خشونتبدون مقاومت ا
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