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جنبش هھھھا وو کمپيین هھھھا  

مباررززهه عليیهھ ررژژيیم آآپاررتايید ددرر آآفريیقایی جنوبی (1912 تا 1992)  

 Lester Kurtz لسکتر کوررتز

ژژووئن 2010 

خالصهھ مباررززهه 

مباررززهه نمادديین ميیانن ررژژيیم  آآپاررتايید آآفريیقایی جنوبی وو کسانی کهھ ددرر مقابل آآنن مقاوومت می کرددند پيیچيیدگی گونهھ هھھھایی مختلف 

مقاوومت مدنی رراا نشانن می ددهھھھد. ااستفاددهه اازز مقاوومت مدنی ددرر براابر آآپاررتايید اازز اابتداا بر ااساسس نظريیاتت گاندیی شکل گرفت. اايیدهه 

یی گاندیی ددرر ااصل اازز سالل 1906 وو ددرر آآفريیقایی جنوبی٬، جايیی کهھ گاندیی بهھ عنواانن ووکيیل يیک شرکت تجارریی کارر می کردد٬، 

شکل گرفت. ططولی نکشيید کهھ کنگرهه ملی آآفريیقايیی هھھھا( بهھ ااختصارر ANC ) کهھ ددرر سالل 1912 تاسيیس شد بهھ نيیروویی ااصلی 

مخالف با ظظلم آآپاررتايید بهھ کشورر تبديیل شد٬، ظظلمی کهھ عليیهھ هھھھشتادد ددرر صد جمعيیت غيیر ااررووپايیی اايین کشورر ددرر جريیانن بودد. ددرر 

چهھارر ددهھھھهھ یی ااوولل بيیشتر اازز تاکتيیک هھھھایی قانونی ااعترااضض ااستفاددهه شد وو کنگرهه ملی آآفريیقايیی هھھھا ANC  ددرر ااوواايیل ددهھھھهھ پنجاهه پا 

رراا فرااتر گذااشت وو ااستفاددهه اازز کنش هھھھایی مستقيیم بی خشونت رراا نيیز آآغازز کردد.  

سفيیدپوستانن آآفريیقایی جنوبی  White South Africans ( Afrikaners) کنترلل ددوولت وو ااقتصادد رراا کهھ شامل منابع ططبيیعی٬، 

مثل سوميین ذذخيیرهه ططالیی جهھانن رراا بهھ اانحصارر خودد ددرر آآووررددند.  سفيیدپوستانن اانديیشهھ هھھھایی مذهھھھبی وو فلسفهھ یی مبتنی بر برتریی 

نژاادد سفيید رراا توسعهھ ددااددند وو يیک نظامم قانونی وو ااقتصاددیی رراا با کمک نيیروویی پليیس وو ااررتش رراا تشکيیل ددااددند کهھ غيیر سفيید هھھھا رراا 

اازز ااقتصادد وو قدررتت سيیاسی حذفف می کردد. با اايین حالل نظامم متکی بهھ کارر وو ززحمت غيیر سفيید هھھھا بودد وو اازز سيیاست وو تجاررتت 

بيین االمللی منزوویی شد.   

با ددلسرددیی اازز بی نتيیجهھ بوددنن کمپيین بی خشونت٬، نلسونن ماندال وو بقيیهھ خوااستارر يیک شوررشش نظامی شدند وو گرووهه 

Umkhonto We Sizwe وو يیا «نيیزهه ملت» رراا بهھ موااززااتت مباررززااتت بی خشونت تشکيیل ددااددند. حرکت نظامی هھھھم نتواانست 



آآپاررتايید رراا متالشی کند وو ددرر پايیانن جنبش هھھھمنواایی مقاوومت مدنی مرددمم عاددیی٬، بهھ هھھھمرااهه حمايیت هھھھا وو تحريیم هھھھایی بيین االمللی 

ددوولت سفيیدهھھھا رراا ناگزيیر بهھ مذااکرهه کردد. 

ددرر 17 ماررسس ٬1999، ددوو- سومم سفيید هھھھایی رراایی ددهھھھندهه یی آآفريیقایی جنوبی با پايیانن ررژژيیم ااقليیتی وو نظامم آآپاررتايید کهھ  ددرر مذااکرااتت 

تعيیيین شدهه بودد مواافق کرددند وو نلسونن ماندال ددرر ااووليین اانتخاباتت آآززاادد بهھ عنواانن رريیيیس جمهھورر آآفريیقایی جنوبی جديید اانتخابب شد.  

مباررززهه ااسترااتژيیک جنبش عليیهھ آآپاررتايید ططی ددهھھھهھ هھھھایی مختلف ااووجج وو حضيیض بسيیارریی بهھ خودد دديید.  وواالتر وويینک صاحب نظر 

آآمريیکايیی-ااالصل ااالهھھھيیاتت می گويید:«بی تردديید٬،اايین جنبش بزررگتريین جوشش مرددمم عاددیی ددرر ااستفاددهه اازز اابزااررهھھھایی بی خشونت 

ددررچاررچوبب يیک مباررززهه ووااحد ددرر تارريیخ بشريیت ااست.»  

تارريیخ سيیاسی:  

اايین مناقشهھ با پيیداايیش کيیپ تاوونن ددرر سالل 1652 توسط کمپانی هھھھلندیِی هھھھند شرقی بهھ عنواانن اايیستگاهه بيین هھھھلند وو هھھھند شرقی 

شرووعع شد. با توسعهھ کيیپ تاوونن بهھ محلی براایی ززندگی٬، ااجداادد ااررووپايیی سفيید پوستانن آآفريیقایی جنوبی ددرر آآنن ساکن شدند. ااقليیت 

سفيیدیی کهھ ددرر نهھايیت کمتر اازز بيیست ددرر صِد جمعيیت اايین کشورر رراا تشکيیل می ددااددند وو تقريیبا تمامم کنترلل ااقتصادد وو ددوولت رراا ددرر 

ددست ددااشتند. با اافزاايیش مقاوومت عليیهھ نظامم٬، قانونن هھھھايیی کهھ بر شدتت محدوويیت هھھھا می اافزوودد تصويیب شد. غيیرسفيید هھھھا بهھ ااجبارر 

خانهھ هھھھايیشانن رراا ترکک کرددند وو ددرر محلهھ هھھھایی جداا ااسکانن ددااددهه شدند. هھھھرصداایی مخالف سرکوبب شد٬، قواانيین نژاادد پرستانهھ٬، اازز 

خاررجج کرددنن اافراادد وو ساززمانن هھھھا اازز ززندگی عمومی تا تحميیل قانونن ااززددووااجج سفيید با سفيید وو سيیاهه با سيیاهه ااعمالل شد. 

بعد اازز ددهھھھهھ هھھھا مقاوومت عيیلهھ نظامم نژااددپرست آآپاررتايید٬، سواالل هھھھايیی اازز سویی نخبگانن سفيید ددررططولل ددهھھھهھ هھھھشتادد مطرحح شد. اايین 

نخبگانن بهھ مثابهھ مديیراانن تجارریی کهھ اازز نيیازز بهھ نيیروویی کارر با کيیفيیت باال مطلع بوددند ددرر تالشش براایی آآماددهه کرددنن بخش کوچکی 

اازز جمعيیت سيیاهه اازز ااصالحاتت ناچيیز ناااميید شدند وو سرکوبب هھھھا اافزاايیش يیافت. اايین سواالل هھھھا حتی ددرر کليیسایی هھھھلندیی اایی کهھ 

اانديیشهھ هھھھایی مذهھھھبی حامی آآپاررتايید رراا تبليیغ می کردد وو بهھ ررژژيیم مشرووعيیت می دداادد نيیز مطرحح شد.  

ددرر پايیانن اايین تناقض براایی ررژژيیم باقی ماند ٬، ددرر عيین قدررتت بسيیارر آآسيیب پذيیر بودد کهھ تسليیم مباررززااتت بی خشونت شد. با ووجودد 

نيیروویی اامنيیتی قدررتمند شش٬، منابع ززيیر ززميینی وو تواانن ااقتصاددیی٬، آآپاررتايید آآفريیقایی جنوبی بهھ نيیروویی کارر غيیر سفيیدشش٬، هھھھمسايیگانن 



آآفريیقایی جنوبی وو تماسس هھھھایی بيین االمللی با صنعت غربب وواابستهھ بودد ووددرر صوررتت لرززشش اايین پايیهھ هھھھایی حمايیتی پايیداارریی ررژژيیم 

بهھ خطر می اافتادد.  

کنش هھھھایی ااسترااتژيیک : 

 ANCددرر سالل 1912 تشکيیل شد وو ااصلی تريین ررسانهھ یی ررسمی مقاووتت بودد. ددرر ااوواايیل ددهھھھهھ پنجاهه ددرر اابتداا تاکيید بر فرمم هھھھایی 

قانونی ااعترااضض بودد وو ااندکک ااندکک تغيیيیر بهھ سویی کمپيین کنش هھھھایی مستقيیم وو سپس مقاوومت شديید ددفاعی ددرر ررااستایی تقويیت اايین 

مقاوومت شکل گرفت. کنگرهه یی پانن آآفريیقايیی هھھھاPAC  ددرر سالل 1959 بهھ ووجودد آآمد. مقاوومت خشن محدوودد بهھ بمب گذاارریی گاهه 

وو بی گاهه ددرر ددفاتر ددوولتی وو جلوگيیریی اازز کشتارر غيیر نظامی هھھھا بودد. هھھھمانن ططورر کهھ  ززوونس  Zunes بهھ ددررستی ااشاررهه می کند 

تالشش نظامی ممکن ااست بهھ جنبش ضربهھ بزند٬، کمپيین بی خشونت رراا ضعيیف کند. بهھ مباررززااتت بی خشونت رربط ددااددهه شودد وو 

سرکوبب اايین مباررززااتت رراا توجيیهھ کند. مقاوومت نظامی مقابل قدررتمندتريین ااررتش قاررهه وو شهھروونداانن سفيید مسلح شدهه کهھ اازز جنگ 

نژااددیی می ترسند هھھھيیچ ووقت تهھديید جدیی نبوددهه ااست. 

ددرر ددهھھھهھ هھھھفتادد اافزاايیش مباررززهه کاررگراانن وو حمايیت ااجتماعی اازز نيیرووهھھھایی مخالف٬، هھھھمزمانن با ااعتصابب هھھھایی موفق ددرر سالل 

1973 ددرر ددوورربانن آآسيیب پذيیریی ررژژيیم رراا نشانن دداادد. کاررگراانن آآجر وو کاشی ددرر يیک صبح ژژاانويیهھ ااعتصابب کرددند. ااعتصابب 

توسط کاررگراانن حمل وو نقل وو صنعتی بهھ کاررگرهھھھایی شهھردداارریی  نيیز کشيیدهه شد. ددرر ااوولل فورريیهھ سی هھھھزاارر کاررگر ددرر ددوورربانن ددرر 

ااعتصابب بوددند. ررژژيیم آآپاررتايید با تکيیهھ بر کاررگرهھھھایی سيیاهه ااقتصادد رراا پيیش می بردد وو اايین ااعتصاباتت نشانن دداادد ناررضايیتی 

فزاايیندهه می توااند بهھ مختل کرددنن ااقتصادد منجر شودد. فعاليیت هھھھایی کاررگریی ددوورربانن بهھ ررووحيیهھ ددااددنن بهھ ااعتصابب هھھھا ددرر مناططق 

دديیگر نيیز کمک کردد وو با يیک ااعترااضض دداانشجويیی کهھ شامل ررااهھھھپيیمايیی سووِوتو Soweto ددرر سالل 1976 می شد اادداامهھ يیافت. 

پليیس اايین ااعترااضض رراا با شليیک بهھ يیک پسر بچهھ سيیزددهه سالهھ اایی پاسخ گفت. ددرر آآنچهھ کهھ بهھ عنواانن قيیامم سووِوتو شناختهھ شد٬، 

جواانن هھھھا با شکستن پنجرهه هھھھا وو آآتش ززددنن مدررسهھ هھھھا وو ساختمانن هھھھایی ددوولتی اازز کنترلل خاررجج شدند. پليیس براایی پيیش رروویی هھھھمهھ 

جا بهھ دداانشجوهھھھا شليیک کرددند٬، ااقداامی کهھ بهھ کشتهھ شدنن بيیش اازز شصت نفر- اازز جملهھ ددوو سفيید-  منجر شد. 



ددرر پرتویی برتریی نظامی ررژژيیم٬، ددرر ااوواايیل ددهھھھهھ هھھھشتادد نيیرووهھھھایی ضد آآپاررتايید براایی مباررززااتت بی خشونت تقريیبا متحد شدند وو 

اايین می تواانست بيیشتريین مشاررکت رراا ددرر ميیانن غيیر سفيید هھھھا ددااشتهھ باشد٬، ااجتماعع سفيیدهھھھا رراا ددچارر تفرقهھ کند٬، وو فشارر هھھھایی بيین 

االمللی رراا بهھ ددوولت تحميیل کند.  

بر پايیهھ جنبش بيیداارریی سيیاهه Black Consciousness Movement کهھ توسط اايیستيیو بيیکو Steve Biko ٬، کسی کهھ بهھ 

خاططر ررفتارر ووحشيیانهھ پليیس ددرر حبس کشتهھ شد٬، هھھھداايیت می شد.  جنبش بزررگگ ددموکرااتيیک ددرر ددهھھھهھ هھھھشتادد با پيیوستگی وو ااتحادد 

غيیر ررسمی بيین ANC  وو جبهھهھ متحد ددموکرااتيیک  the United Democratic Front  بهھ ااختصارر UDF تاسيیس شدهه ددرر 

 Congress of South African Trade Unions (COSATU سالل 1983 وو کنگرهه ااتحادديیهھ هھھھایی صنفی آآفريیقایی جنوبی

بهھ ااختصارر(COSATU براایی ددموکرااسی ميیانن-نژااددیی تشکيیل شد وو ANC  هھھھداايیت آآنن رراا بهھ عهھدهه گرفت.  

يیکی اازز مهھمتريین ررهھھھبراانن  UFD ااسقف ااعظم ددسموند توتو Desmond Tutu  بودد وو ااوو حمايیت قابل توجهھی ددرر ااجتماعع 

سفيید هھھھا وو اازز جملهھ شواارریی کليیساهھھھایی آآفريیقایی جنوبی بهھ ددست آآوورردد.  

ددرر سالل 1985 فشاررهھھھایی بی خشونت اادداامهھ کردد.  جک Mkhuseli Jack بيیست وو هھھھفت سالهھ کهھ تحريیم شرکت هھھھايیی رراا کهھ 

ددرر ددست سفيیدهھھھا بودد رراا ددرر شهھر پوررتت االيیزاابت ساززمانن ددهھھھی می کردد. تحريیم کنندگانن مجموعهھ اایی اازز مطالباتت رراا اارراائهھ 

کرددند: ااختالطط تحصيیالتت عمومی٬، خاررجج کرددنن سرباززهھھھا اازز مناططق سيیاهه نشيین وو پايیانن ددااددنن بهھ  تبعيیض نژااددیی ددرر محل کارر. 

تحريیم هھھھا بسيیارر قدررتمند بوددند آآنچنانن کهھ ررژژيیم ددرر ااووليین بيیانيیهھ خودد بعد اازز 23 سالل ددرر تالشی براایی پايیانن ددااددنن بهھ حرکت 

جنبش حالت فوقق االعاددهه ااعالمم کردد ااما اايین ووااکنش کم تاثيیر بودد.  

يیک ااعتصابب عمومی سهھ ررووززهه ددرر ژژووئن 1988 بيیش اازز سهھ ميیليیونن کاررگر وو دداانشجو رراا بسيیج کردد٬، فلج شدنن صنعت منجر 

بهھ يیک ااعتصابب عمومی بزررگتر ددرر ااووتت 1989 شد. هھھھمچنيین ددرر ااووتت 1989 مباررززيین کمپيین مخالفت با قانونن هھھھایی 

غيیرعاددالنهھ یی Defiance of Unjust Laws Campaign ددهھھھهھ پنجاهه رراا کهھ نافرمانی مدنی اازز قواانيین ناعاددالنهھ آآپاررتايید بودد 

رراا ااحيیا کرددند. يیکی اازز اايین قواانيین مخالفانن رراا مجبورر می کردد کهھ بهھ مسافرتت هھھھا وو فعاليیت هھھھایی خودد رراا محدوودد کنند وو اازز آآنن 

هھھھا می خوااست مرتبا بهھ بهھ ووضعيیت خودد رراا بهھ مامورريین ااططالعع ددهھھھند٬، هھھھميین ططورر مطبوعاتت رراا اازز نقل قولل اازز آآنن هھھھا منع می 



کردد. اايین نافرمانی مشوقق عدمم هھھھمکارریی با نظامم قانونن گذاارریی سهھ مجلسهھ بودد. نظامی کهھ براایی باززساززیی آآبروویی ررژژيیم آآپاررتايید 

ددرر عرصهھ بيین االمللی ساختهھ شدهه بودد وو بهھ ظظاهھھھر نشانن نمی دداادد غيیر سفيید هھھھا هھھھم ددرر حکومت مشاررکت ددااررند.  

بهھ عالووهه براایی مقابلهھ مستقيیم با ررژژيیم مباررززيین اانجمن هھھھایی ااجتماعی جايیگريین تشکيیل ددااددند- موسسهھ هھھھايیی اازز قبيیل شرکت هھھھایی 

تعاوونی٬، کلنيیک هھھھایی ااجتماعی٬، اانجمن مرااکز حقوقی وو تشکل هھھھایی دديیگر-  کهھ بهھ ططورر ووسيیع جايیگزيین موسساتت ددوولتی شدهه وو 

آآنهھا رراا ددرر حاشيیهھ قراارر می ددااددند. 

 خيیلی اازز سيیاهه هھھھایی آآفريیقایی جنوبی بعد اازز سرکوبب قيیامم سووِوتو ددرر سالل 1977 براایی آآغازز فعاليیت هھھھایی سيیاسی خودد مردددد 

بوددند ااما بهھ اانجمن هھھھايیی کهھ براایی حل مشکالتت ااجتماعی نظيیر مسکن٬، اافزاايیش ااجاررهه هھھھا ٬، بهھدااشت وو مسايیل معيیشتی دديیگر 

تشکيیل شدهه بودد جذبب شدند. ددررمقابل٬، ددوولت با ممنوعع کرددنن کمک هھھھایی بيین االمللی بهھ ساززمانن هھھھا  ووااکنش نشانن دداادد ااما اايین 

ووااکنش تاثيیر چنداانی بر فعاليیت هھھھایی آآنن هھھھا ندااشت. با  نزدديیک شدنن بهھ پايیانن ددهھھھهھ ٬،ددوولت کنترلل ددرر هھھھمهھ فضاهھھھایی آآپاررتايیدیی رراا 

اازز ددست دداادد٬، با بهھ ااحتزاا ددررآآمدنن پرچم ممنوعع شدهه یی ANC ٬، ساختمانن هھھھایی ددوولتی تغيیيیر نامم دداادد٬، دداانش آآموززاانن ررووددرروویی 

مامورراانن ددوولت قراارر گرفتند٬، فعاليین ددرر حبس ااعتصابب غذاا کرددند وو کشيیش هھھھا ززووجج هھھھایی سيیاهه وو سفيید رراابهھ صوررتت غيیر 

قانونی بهھ عقد هھھھم ددررآآوورردد. 

مقاوومت ددرر کمپيین مقاوومت 1989 با تظاهھھھرااتت صلح سيیاهه هھھھا وو سفيیدهھھھا ددرر شهھر هھھھایی کيیپ تاوونن٬، ژژووهھھھانسبوررگگ٬، ددوورربانن وو 

نقاطط مختلف کشورر بهھ ااووجج خودد ررسيید. حتی مديیراانن تجارریی وو ااعضایی نهھاددهھھھایی سيیاسی سفيید مانند شهھردداارر کيیپ تاوونن نيیز بهھ 

جنبش پيیوستند. مباررززااتت پایی ميیز مذااکرهه اادداامهھ يیافت وو ضد- آآپاررتايیدهھھھا ددست باال رراا ددرر آآنن ددااشتند ااما با کمک بهھ ررووند 

ددستيیابی بهھ يیک ررااهه کارر ددموکرااتيیک شراايیط مصالحهھ وو  آآشتی رراا فرااهھھھم کرددند.  

تاکتيیک هھھھايیی کهھ ددرر مدتت فعاليیت ضد آآپاررتايید ااستفاددهه می شد ززيیادد بودد. برخی اازز اايین ررووشش هھھھا عباررتت ااست اازز: 

اعتراض و ترغیب 

تظاهھھھرااتت وو ررااهھھھپيیمايیی  هھھھایی بزررگگ •



بيیانيیهھ هھھھایی عمومی اازز قبيیل: منشورر آآززااددیی٬، برگرفتهھ اازز کنگرهه خلق ددرر کليیپ تاوونن Kliptown ددرر 26 ژژووئن 1955 •

مرااسم هھھھایی تشيیيیع جناززهه وو ااستفاددهه اازز آآنن براایی سخنراانی عليیهھ آآپاررتايید وو بزررگدااشت قربانی هھھھایی سرکوبب ررژژيیم  بهھ •

وويیژهه ززمانی کهھ تظاهھھھرااتت ممنوعع بودد .  

مطبوعاتت وو تبليیغاتت جايیگزيین  •

سوگندنامهھ هھھھا بهھ عنواانن ررااهھھھی براایی عبورر اازز سانسورر .براایی مثالل ااسقف کاتوليیک آآفريیقایی جنوبی هھھھمايیش سوگند •

نامهھ هھھھایی رراا براایی کتابب ااستفاددهه کردد٬، آآيیيین نامهھ ررفتارریی پليیس رراا ددرر ااعترااضاتت 1984 ااستفاددهه کردد.  

يیاددبودد هھھھا وو سالگردد هھھھا. بهھ عنواانن مثالل ناقوسس کليیسا بهھ صداا ددررمی آآمد وو براایی يیاددبودد کسانی کهھ ددرر ااعترااضاتت •

شاررپويیل 1960 قربانی خشونت پليیس شدند مرااسم شب ززندهه دداارریی برگزاارر شد وو ررووزز سووِوتو ررووززیی بهھ مناسبت  

يیاددبودد قيیامم 1976 بودد.  

ررووشن کرددنن شمع هھھھر شب ددرر اايیامم کريیسمس.  •

موسيیقی خصوصيیت مهھم جنبش آآفريیقایی جنوبی بودد- آآوواازز وو ررقص وو سروودد آآززااددیی رراايیج بودد.  •

قطعنامهھ هھھھایی مجمع عمومی ساززمانن ملل متحد  •

تهھيیهھ فهھرستی اازز هھھھنرمنداانن٬، باززيیگراانن وو کسانی کهھ ددرر آآفريیقایی جنوبی ااجراا ددااشتند بهھ عنواانن بايیکوتت فرهھھھنگی –بيین •

االمللی.  

پوشيیدنن لباسس نمادديین •

o بودد وو حتی ددرر ددااددگاهه ددرر ززمانن محاکمهھ هھھھا ANC پوشيیدنن لباسس هھھھایی سبز٬، سيیاهه وو ططاليیی کهھ نمادد ممنوعع شدنن

پوشيیدهه می شدند.  

o ANC پوشيین تی شرتت هھھھایی



o براایی سوگواارریی چهھل سالگی حاکميیتJan Van  Eck بهھ ددست کرددنن باززووبند مشکی ددرر مجلس توسط نمايیندهه مستقل

حزبب ملی.  

o 1982 ررژژهه برهھھھنهھ ددوويیست مردد وو ززنن عليیهھ نمايیش جنگ اافزااررهھھھایی االکتروونيیکی ددرر سالل

ددعوتت اازز مباررززاانن منع شدهه براایی مشاررکت کهھ توسط ااسقف ااعضم توتو "خدماتت گوااهھھھی" ناميیدهه شدهه بودد. •

دداانشجويیانن دداانشگاهه ددرر سالل 1987 اازز صندلی هھھھایی دداانشگاهه براایی نوشتن  يیک لغت ززشت کهھ با هھھھلوکوپتر پليیس قابل •

خوااندنن بوددنن ااستفاددهه کرددند. ( عکس آآنن ددرر هھھھفتهھ نامهھ Weekly Mail چاپپ شد)  

آآتش ززددنن پرچم وو جايیگزيین کرددنن پرچم ANC بهھ جایی پرچم ررسمی آآفريیقایی جنوبی.  •

گراافيیتی- شعارر نويیسی هھھھمرااهه با نقاشی وو خطاططی-: شعارر هھھھایی سيیاسی ددرر مکانن هھھھایی عمومی براایی عبورر اازز •

سانسورر 

ططنز: جلوگيیریی اازز ساختن قلعهھ شنی توسط معترضانی کهھ  تی شرتت هھھھایی « خدمت ااجبارریی رراا متوقف کنيید» پوشيیدهه •

بوددند بهھ ساختن جک هھھھايیيیی ددررباررهه اايین فعاليیت هھھھايیی بی حاصل حکومت منجر شد.   

ززيیاررتت هھھھایی مذهھھھبی وو خدماتت عباددتی •

نوحهھ سراايیی گريیهھ وو شيیونن ززنن هھھھا بيیروونن اازز ددررهھھھایی پاررلمانن  •

ززاانو ززددنن : ررااهھھھپيیمايیانن بهھ ززاانو اافتاددند وو اازز پليیس خوااهھھھش کرددند کهھ محل ززندگی آآنن هھھھا رراا ترکک کنند٬، بعد اازز •

مذااکرااتت ززنی کهھ ااعترااضض رراا ررهھھھبریی می کردد اازز جمعيیت خوااست کهھ پشت برگرددند وو اافسر فرماندهه بهھ  

سرباززهھھھايیش ددستورر عقب نشيینی دداادد. 

کارروواانن ووسايیل نقليیهھ :براایی مثالل ااتوبوسس هھھھا وونن هھھھا وو ماشيین هھھھا ززمانن بايیکوتت مغاززهھھھایی سفيید هھھھا بهھ سمت مرکز شهھر •

حرکت می کرددند.  



مذااکرااتت با مقاماتت ررسمی سيیاسی برااسس فشارر هھھھایی بيین االمللی وو محلی ضد آآپاررتايید بهھ ااووجج خودد ررسيید.  •

عدم همکاری 

ااعتصاباتت وو غيیبت هھھھا توسط گرووهه هھھھایی کاررگریی بهھ خصوصص ددرر هھھھمايیش ااتحادديیهھ هھھھایی صنفی آآفريیقایی جنوبی.  •

بايیکوتت هھھھایی ااقتصاددیی اازز قبيیل آآنهھايیی کهھ توسط  جک Mkhuseli Jack وو دديیگراانن ددرر پوررتت االزاابت اانجامم شد.  •

بايیکوتت هھھھایی مدررسهھ •

تحريیم هھھھا٬، عدمم سرمايیهھ گذاارریی وو بايیکوتت هھھھایی بيین االمللی  •

تحريیم هھھھایی ووررززشی وو فرهھھھنگی  •

ااجاررهه ندااددنن هھھھا  •

تاسيیس موسساتت جايیگزيین مانند •

o کميیتهھ ملی بحراانن آآموززشی

o  کميیتهھ هھھھایی خيیابانی وو کميیتهھ هھھھایی منطقهھ اایی

o  ددااددگاهه هھھھایی  مرددمم

o (مثال پاررکک نلسونن ماندال وو  پاررکک ااستيیو بی کو ) پاررکک هھھھایی جايیگزيین کهھ بهھ نامم قهھرمانانن جنبش نامگذاارریی شد

برقراارریی پل ااررتباططی بيین  سفيید وو سيیاهه٬، مالقاتت هھھھایی ااجتماعی بهھ عنواانن نافرمانی هھھھایی ااجتماعی  •

نافرمانی مدنی :  •

o ،شورراایی کليیساهھھھایی آآفريیقایی جنوبی ددرر جوالیی 1987 مشرووعيیت ددوولت وو قانونن هھھھايیی اازز قبيیل قانونن مناططق گرووهھھھی ٬

قانونن آآموززشی٬، قانونن  دداارراايیی هھھھانژااددیی رراا  ززيیر سواالل بردد. 



o ااستفاددهه اازز ثبت ااحواالل  جايیگزيین کهھ توسط شورراایی کليیسا هھھھایی آآفريیقایی جنوبی حمايیت می شد براایی مقابلهھ با قانونن

ثبت ااحواالل.  

ااتاقق باززررگانی آآمريیکا برنامهھ یی يیک نافرمانی مدنی رراا براایی تجاررتت ددرر آآفريیقایی جنوبی پيیشنهھادد کردد. •

ااعتصابب غذاا توسط ززنداانيیانن سيیاسی (1989) منجر بهھ آآززاادد شدنن صد هھھھا ززنداانی وو اافزاايیش ااحتيیاطط ددرر باززددااشت •

بدوونن محاکمهھ شدنن. 

اامتناعع اازز خدمت ددرر ااررتش آآفريیقایی جنوبی  •

معترضيینی کهھ توسط ررژژيیم اازز فعاليیت هھھھایی ااجتماعی٬، مصاحبهھ با ررسانهھ هھھھا وو مسافرتت منع شدهه بوددند . اايین منع ررژژيیم •

رراا نادديیدهه می گرفتند وو فعاليیت هھھھایی ااجتماعی عاددیی خودد رراا ددنبالل کرددند.  

ززووجج هھھھايیی کهھ بهھ ووااسطهھ قانونن منع ااززددووااجج هھھھایی نژاادد هھھھایی مختلف اازز ااززددووااجج منع شدهه بوددند توسط کشيیش هھھھا بهھ •

ااززددووااجج هھھھم ددرر آآووررددهه شدند.  

مقاماتت مدررسهھ بهھ دداانش آآموززاانن غيیر سفيید يیا ددووررگهھ ااجاززهه ثبت نامم ددااددند ددرر مدااررسس سفيید رراا ددااددند.  •

مداخله بی خشونت: 

ااسقف ااعظم توتو ددرر سالل 1989 يیک ررااهھھھپيیمايیی ااعترااضی بهھ سمت ساحل مخصوصص سفيیدهھھھا ددرر ووسترنن کيیپ کردد.   •

غيیر سفيید هھھھا براایی ددررمانن بهھ مرااکز ددررمانی وو بيیماررستانن هھھھایی سفيید هھھھا مرااجعهھ کرددند. •

ااتحادديیهھ ملی کاررگراانن معدنن٬، نشستن ددرر هھھھمهھ غذاا خورریی هھھھایی سفيیدپوستانن ددرر ززمانن ناهھھھارر بهھ اانضمامم ااستفاددهه اازز •

کاررگرهھھھایی سيیاهه پوست آآفريیقايیی اازز ااتاقق هھھھا٬، تواالت هھھھا وو ااتوبوسس هھھھایی مخصوصص سفيید –هھھھا رراا بهھ عنواانن بخشی اازز 

«کمپيین ددفاعع 1989 تروويیج ددااددند.  

ررااهھھھپيیمايیی بدوونن مجوزز  •



ززمانن «ددوويیدنن براایی صلح» بهھ کسانی کهھ آآهھھھستهھ بوددند ددستورر ددااددهه شد کهھ پرااکندهه شوند٬، آآنهھا نيیز اازز ددست پليیس بهھ •

سمت مسيیر هھھھایی ططرااحی شدهه فراارر کرددند.  

ددرريیاچهھ بوکسبوررگگ کهھ فقط براایی سفيید هھھھا بودد ااما سيیاهھھھانن براایی مقابلهھ با مقرااررااتت آآپاررتايید براایی پيیک نيیک آآنجا رراا •

اانتخابب می کرددند. 

شراايیط اامرووزز: 

آآفريیقایی جنوبی اامرووزز يیک ددوولت ددموکرااتيیک دداارردد وو حق شرکت ددرر اانتخاباتت بهھ هھھھمهھ شهھروونداانن آآفريیقایی جنوبی اايین ااجاززهه رراا 

می ددهھھھد  کهھ اانتخابب کنند وو اانتخابب شوند. االبتهھ هھھھمچنانن جمعيیت ززيیاددیی اازز غيیر سفيید هھھھا اازز فقر گسترددهه ٬، ناااميیدیی ناشی ااززعدمم 

ددرريیافت اانتظاررااتت٬، خشونت٬، جرمم وو بی قانونی ددرر شهھرهھھھا ررنج می برند. 

ااگرچهھ جمعيیت غيیر سفيید آآنچهھ رراا رريیيیس جمهھورر سابق تانزاانيیا «ااستقاللل پرچم»می نامد بهھ ددست آآووررددهه ااند. ااقتصادد کشورر٬، 

خدماتت شهھریی وو نظامی کهھ عمدتا ددرر تسلط ااقليیت سفيید باقی ماندهه ااست وو مصالحهھ وو مناززعهھ بر سر قدررتت اادداامهھ دداارردد. گذاارر 

ددشواارر توسط اانجمن حقيیقت وو آآشتی کهھ توسط  ااسقف ااعظم توتو سرپرستی می شد آآسانن شد٬، اايین اانجمن تالشش کرددهه ااست تا 

شکافف بيین نژاادد هھھھا رراا با ررووشن کرددنن حقيیقت ززشت ررژژيیم آآپاررتايید جبراانن کند وو ررااهھھھی براایی مصالحهھ ميیانن سفيید وو سيیاهه بيیابد. 
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