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 برای پایان استبداد چک لیستی

 نویسندگان: پیتر اکرمن، هاردی مریمن

ی ، جایدها اتفاق می افتنامروز دیگر نبردهای پرتلفات نه در میان کشورها بلکه در درون آ

شوند. این باور عام وجود دارد تحت ستم به چالش کشیده می در برابر مردمحاکمان مستبد  که

راه پیش رو دارند: تسلیم در برابر دولت مستبد به این امید که رفته که مردم تحت ستم تنها دو 

های که مردم برای کسب آزادی به شیوهرفته به دولتی با کمی نرمش بیشتر تبدیل شود و یا این

یک واقعیت رد شده است، واقعیتی که  گاه محدود، به واسطهبار به پاخیزند. این دیدخشونت

کی به "قدرت مردم" های متومت مدنی ) که گاه با عنوان جنبشانشان می دهد کارزارهای مق

فاق ات ،شودچه که عموما تلقی میشوند( بسیار بیش از آنخشونت شناخته مییا مبارزات بی

مدنی مقاومت  یانگین هر سال یک کارزار عمدهمیالدی به طور م ۱۹۰۰اند. از سال افتاده

محور به -های شهروند، این جنبش۱۹۷۲ز سال ا ۱.ه استحاکم مستبدی را به چالش کشید

های ژئوپلتیک و گذارهای دمکراتیک ای تعیین کننده عمده ترین درگیریطور فزاینده

اران، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سایر ناظران عالقمند، گز. با این وجود سیاست۲اندبوده

دون بشان ااستبداد و رسیدن به حقوقیرکشیدن همچنان مصرانه قابلیت مردم عادی برای به ز

 گیرند.توسل به خشونت را دست کم می

 هایک نقطه کور در تحلیل 

هایی هستند که ( نمونه۲۰۱۴( و به تازگی در اوکراین )۲۰۱۱ها در تونس و مصر )خیزش

تواند با قدرت و نیروی نه مقاومت مدنی که ریشه در توده مردم دارد، میدهند چگونشان می

د. هیچ کس نتوانست وقوع این خود برای دگرگونی جامعه، ناظران را شگفت زده ساز لقوهبا

اما همین غیرقابل پیش بینی بودن نیز ویژگی خاصی به این  ،ها را پیش بینی کندخیزش

های رنگین" در صربستان متر کسانی بودند که وقوع "انقالبرویدادها می بخشد. شاید ک

تر، هیچ ردند. چند دهه پیش( را پیش بینی ک۲۰۰۴و اوکراین )( ۲۰۰۳(، گرجستان)۲۰۰۰)

ای در نی سازمان یافته نقش تعیین کنندههای مدمتتوانست پیش بینی کند که مقاوکس نمی
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یکتاتور شیلی آگوستو پینوشه (، د۱۹۸۶ور فیلیپین فردیناند مارکوس )سرنگونی دیکتات

( ۱۹۹۲آپارتاید در آفریقای جنوبی ) رژیم( یا ۱۹۸۹(، رژیم شوروی در لهستان )۱۹۸۸)

 داشته باشند. 

های یاد شده و سایر موارد کنند خیزشالش میالمللی که سخت تای و بینکارشناسان منطقه

کنند که موارد موفق مقاومت مدنی از توضیح دهند، اغلب نتیجه گیری می مقاومت مدنی را

ای از شرایط در یک زمان و ول مجموعهی غیرمعمولی بوده و محصنظر تاریخی رویدادهای

 ها به عنوانزشهای صورت گرفته، نیروی محرک این خیدر تحلیل مکان خاص هستند.

 از همین رو به عنوان یک راهبرد قابل تعمیم در نظر گرفته عواملی استثنایی قملداد شده و

بر اشکال مختلفی خود را  آن مردم قادر خواهند شد قدرت شوند؛ راهبردی که به واسطهنمی

ز این نقطه های سرکوبگر اعمال کنند. با این حال، حاکمان مستبد در سراسر دنیا ااز نظام

 عنوانهای متکی بر قدرت مردم را به ها اتفاقا جنبششوند. آنها متضرر نمیکور در تحلیل

 کنند. بزرگترین تهدید برای ادمه حکمرانی خود قلمداد می

اند، برای خشونت در طول دهه گذشته رو به افزایش بودهرخدادهای بیکه با توجه به این

ها به خود را از چرایی موفقیت این جنبشکراتیک اهمیت دارد که فهم حامیان تغییرات دم

خشونت در بسیاری از موارد مختلف کارساز بوده، چرا که دو واقعیت روز کنند. مبارزه بی

های اقتدارگرا به فرمانبری وسیعی از سوی که رژیمینبنیادین را در نظر می گیرد: یکی ا

ر و دیگ طریق کنترل بر جامعه را حفظ کنندمردم تحت سرکوب وابسته هستند تا از این 

 ها به میزان یکسانی به نظام وفادار نیستند. که همه افراد در این رژیماین

      مقاومت مدنی چگونه کار می کند؟ 

نافرمانی و استفاده از  گران مقاومت مدنی، مردم را برایت، کنشاین دو واقعی بر پایه 

هایی از جمله اعتصابات، از روشبا استفاده این کار  .خشونت بسیج می کنندنیروی بی

تا کار نظام سرکوبگر را مختل -گیردها صورت میمومی و سایر کنشها، تظاهرات عتحریم

ابند. زمانی که مشارکت در مقاومت مدنی جمع کرده و به آزادی، عدالت و حقوق خود دست ی
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یابد، غالبا دیگر سرکوب افزایش میمتنوعی را در برگرفته و شمار شرکت کنندگان 

محتمل است که سرکوب  گران برای برقراری آرامش کارساز نبوده و به جای آن بیشترکنش

 خشونت روبرو شده و نتیجه عکس بدهد. با واکنش بی

جمله ها در درون دولت و سایر نهادهای حکومتی )از در کار نظام، شکافبا ادامه اخالل 

ی و اداری( شروع به آشکار ها و نهادهای سیاسی، اقتصادپلیس، نیروهای نظامی، رسانه

ام منجر شده و زمانی که این ها اغلب به ترک همکاری نیروها با نظکنند. این شکافشدن می

--، یعنیلی که یک دولت اقتدارگرا به آن وابسته استقابلیت اص ،ها شدیدتر شوندریزش

ها و اطالعات مردم، کنترل بر محیط و منابع انسانی، کنترل بر مهارت کنترل منابع مادی

ضعیتی، حاکمان پاشد. در چنین واز هم می-تی و توان اعمال محدودیت بر مردماطالعا

ی پیش روی اند، راهادهاز دست دقابل اتکای خود برای اعمال دستور را زورگو که زنجیره 

دهند. به طور ت به اجبار موضع خود را تغییر میخشونخود ندیده و به واسطه نیروی بی

 مبارزات مدنی رخ داده، تغییرات گسترده است.  چه غالبا در نتیجهتجربی آن

 یک جنبش در مقایسه با عوامل محیطی  های درونمهارت

ه بدانیم چه عواملی تعیین تاثیرات مقاومت مدنی، مهم است ک با توجه به افزایش رویدادها و

وقوع مبارزات هستند که تعیین  این مبارزات هستند. آیا این شرایِط پیش از کننده نتیجه

 کهیک پیروز خواهند بود؟ یا این کنند از میان یک جنبش و یک نظام اقتدارگرا کداممی

کدام از هایی بستگی دارد که هرردی و مهارتهای راهبپیروزی هر یک از طرفین به تصمیم

 کنند؟ها استفاده میطرفین برای مبارزه از آن

 

که ما از اعضای  CICI،)”خشونتمرکز بین المللی مبارزات بی“ یکی از ابعاد مهم وظایف

محیطی  ها در مقایسه با عواملن موضوع است که به طور کلی مهارتآن هستیم(، توضیح ای

هایی را ن موضوع معموال واکنشایها و نتایج جنبش دارند. تری در تعیین روشنقش مهم

ها بر میزان خواست طرف مقابل در استفاده از خشونت )به عنوان یک انگیزد که در آنمیبر
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ر خشونت تنها د"مبارزه بی کهعامل محیطی( و تاثیر آن بر موفقیت جنبش تاکید دارند. این

چه به آسانی فراموش انتقادی است متداول، اما آن ،حریفان نرم و مالیم کارساز است" برابر

شود شکست رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، پینوشه در شیلی، مارکوس در فیلیپین و یا می

های اخیر دیگر هم می توان حسنی مبارک نهشکست رژیم کمونیستی در لهستان است. از نمو

هایی نرم توان رژیمها را نمیرا مثال زد. هیچ یک از این رژیم در تونس در مصر و بن علی

 به شمار آورد.  بارل به استفاده از سرکوب خشونتمیو منعطف یا بی

 ،۲۰۰۸در سال این نمونه های کیفی توسط تحلیل های کمی نیز مورد تاکید قرار می گیرند. 

منتشر کرد که ضمن بررسی عوامل ساختاری ی تحقیقی را امطالعه خانه آزادی"“ سازمان

های اقتدارگرا در میان مورد گذار از نظام ۶۴ها را در مقاومت مدنی در مختلف، نقش آن

ه گیری کلیدی این تحقیق ای از نتیجمورد بررسی قرار داد. خالصه ۲۰۰۶ـ۱۹۷۵هایسال

 کند که: عنوان می

تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند، به هیچ یک از عوامل سیاسی یا محیطی که در این … 

های جنبش… های مدنی نداشتندشمگیری در موفقیت یا شکست مقاومتطور آماری نقش چ

قدر در کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته احتمال موفقیت دارند که در جوامع مدنی همان

دهای افت که تضامرفه و توسعه یافته. این مطالعه همچنین دلیل قابل توجهی مبنی بر این نی

داشته باشند. همچنین  اییک مقاومت مدنِی منسجم نقش عمده مذهبی یا قومی در امکان ظهور

رسد که نوع رژیم سیاسی هم بر قابلیت مقاومت مدنی برای جلب حمایت گسترده به نظر نمی

               ۳تاثیر مهمی داشته باشد.

              

بروز و نتیجه  به شکل آماری نشان از تاثیر چشمگیری درتنها عاملی که در این پژوهش 

 نویسندگان:  متمرکز بودن دولت بود. به گفته های مقاومت مدنی داشت، میزانجنبش

این بررسی بیانگر این نکته است که میزان باالی تمرکز ارتباط مستقیمی با بروز یک جنبش 

ین ااقتدارگرا را به چالش بکشد. عکس  تواند رژیمیرومند دارد که به طور بالقوه میمدنی ن
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قدر میزان تمرکز زدایی در حکومت باالتر باشد،  رسد: هرموضوع نیز درست به نظر می

       ۴یابد.بروز یک جنبش مدنی موفق کاهش می احتمال

 

ت مدنی های مقاومعامل محیطی را یافت که در نتیجه جنبشکه این پژوهش یک در حالی

نقش  محیطیکه شرایط های کلی نویسندگان، ادعاهایی مبنی بر ایناما یافتهتاثیرگذار است، 

  این مبارزات دارند را کم اعتبار ساخت.  تعیین کننده در نتیجه

 

" چرا مقاومت مدنی موثر  در کتاب خود به نام  اریکان چنووت وماریا استفان  سه سال بعد،

خشونت و کارزار بی ۳۲۳با دقت باالیی  ،ای را نیز به خود اختصاص دادکه جایزهاست؟" 

 ۱۹۰۰های هایی را در میان سالی قرار دادند؛ این کارزارها دولترا مورد بررسبارخشونت

این دو نشان داد که کارزارهای های شگفت انگیز یافته ۵به چالش کشیده بودند. ۲۰۰۶تا 

کارزارهای خشونت اند و در برابر، درصد موارد به موفقیت دست یافته ۵۳خشونت در بی

آنان همچنین این نکته را یافتند که  ۶اند.درصد از موارد موفقیت آمیز بوده ۲۶آمیز تنها در 

ومت مدنی توانند بر احتمال موفقیت کارزار مقاب دولتی و سایر عوامل ساختاری میسرکو

ود. شما تصورمیکه عمو چه اغلب این تاثیر کمتر از میزانی استتاثیر داشته باشند )اگر

درصد از میزان موفقیت کارزار  ۳۵ها نشان داد که سرکوب خشونت باردولتی تنها بررسی

ند که نقش کاسته است(. اما این دو دانشور در بررسی خود به شرایط ساختاریی برنخورد

 ین دوهای پژوهش، اگسترده دادهپس از ارزیابی   ۷جنبش داشته باشد. تعیین کننده در نتیجه

دهد که مقاومت مدنی فارغ از شرایط محیطی ها نشان مینویسنده نتیجه گرفتند که "بررسی

دانند، غالبا موفق خشونت موثر میها را در شکست کارزارهای بیکه بسیاری از مردم آن

 ۸کند.عمل می
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ه ک ارند، نمایانگر فرضیات نادرستی هستندهایی که به عوامل محیطی تکیه دنتیجه گیری

شده است. موضوع این است که ها بنا آن اول از مقاومت مدنی نیز بر پایهبرداشت متد

ها و تصمیمات راهبردی بیش از عوامل محیطی در تعیین نتایج این مبارزات نقش مهارت

محور از سوی مخالفان یک حکومت -دارند. با در نظر گرفتن این که نخستین تصمیم راهبرد

ه نخواهند بود، چرا کآورتایج یاد شده دیگر شگفتونه مبارزه کنیم، نمستبد این است که چگ

گاه د، آنداشتنوامل بیرونی نقش کلیدی در نتیجه جنبش میعقالنی است انتظار برود که اگر ع

 کرد و میزانیم راهبردی مخالفان دولت درباره چگونگی مبارزه اهمیتی پیدا نمیدیگر تصم

ان و در بسیاری از موارد باید یکسان بار در طول زمخشونتونت و خشموفقیت مبارزات بی

 بود. می

 

تا  ۱۹۰۰های دهند. در میان سالنیست که داده های پژوهش نشان می اما این تنها موضوعی

 یهااند و بررسیتر بودهبرابر موفقدرت مردم به میزان دوهای متکی به قجنبش ۲۰۰۶

ممکن است  ۹نسبت، تغییر چشمگیری نداشته است. دهد که اینموردی اخیر نیز نشان می

ومت مدنی، مبارزاتی را برخی در نقد این آمار این نکته را مطرح کنند که کوشندگان مقا

نقد را این استفان  وچنووت  ها ساده است، اماآنکنند که رسیدن به پیروزی درانتخاب می

های رابر رژیمخشونت در بی بیکنند که "... اکثر کارزارهابینی کرده و اشاره میپیش

نسته توادولت میآمیز دربرابرخالفت صلحیعنی در جایی که حتی م… انداقتدارگرا ظاهر شده

          ۱۰پیامدهای جانی داشته باشد."

"  های کتابسال پیش در یکی از بخش 50بیش از نوبل اقتصاد، توماس شلینگ،  جایزه برنده

به درستی اشاره کرده بود خشونت علیه سرکوب" مقاومت مدنی چون دفاعی ملی: مبارزه بی

 که: 
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توانند از اضع متقارنی قرار دارند. مردم میحاکم مستبد و مردم تحت ستم به نوعی در مو

اما این در صورتی است که سازماندهی منظمی برای -های حاکم سرباز زنند،بسیاری خواسته

خواسته های مردم را نادیده تواند تقریبا تمامی داشته باشند. حاکم مستبد نیز می اریعدم همک

نوعی  زور انجام دهد ... این وضعیت شبیه او می تواند این کار را از طریق اعمال-بگیرد.

فی منظم و سازمان یافته هر طرف، چنانچه به میزان کا ،رقابت و چانه زنی است که در آن

این وضعیت به همین منوال  های طرف دیگر را نادیده بگیرد؛ واغلب خواسته تواندباشد، می

      ۱۱که یک طرف برنده شود.رود تا اینپیش می

 

ها شوند دارای هزینهط کنشگران مقاومت مدنی انتخاب میهایی که توسبه گفته شلینگ، روش

دارد. در نهایت برنده طرفی همین وضعیت برای طرف مقابل نیز وجود هایی هستند وو فایده

ک رهبر ها را به موثرترین شکل به سود خود تنظیم کند. یها و فایدهینهاست که این هز

خواهد کار طرف مقابل را مختل کند تا از این رو ریزش کاردان در مقاومت مدنی می

و در نهایت خواهان انتخاب نیروهای وفادار از طرف مقابل را به حداکثر رسانده 

ها منجرشود. یک ا کوچک به بیشترین ریزشهای نسبتها اخاللهایی است که در آنکتیکتا

را از طریق اعمال اقتدارگرای بادرایت نیز نیازمند فرمانبری است و غالبا این کار رهبر

بیشترین میزان  ،خواهد با کمترین میزان خشونتدهد و در نهایت میخشونت انجام می

 ،ها در برابر فرمانبریبت میان جمع انبوهی از مختل سازیرد. نسفرمانبری را به دست آو

 کند. برنده را تعیین می
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 ستچک لی

های مقاومت مات راهبردی بیشترین تاثیر را درتعیین نتیجه جنبشها و تصمیاگر مهارت

ها و تصمیمات مشترک در میان طیف ها، تواناییند، پس باید قادر باشیم که مهارتمدنی دار

ر بسیاری از ابعاد یک جنبش وسیعی از موارد مقاومت مدنی را شناسایی کنیم. برای این ام

ای از متغیرهای فراوان را به دست آوریم، تحلیل قرار داد، اما وقتی چکیده توان موردرا می

 پی خواهیم برد که سه نوع مهارت کلیدی در موفقیت مقاومت مدنی نقش دارند: 

 

 حاد میان مردمابلیت ایجاد اتـ ق۱

 برنامه ریزی عملیاتیـ ۲

 خشونترعایت انضباط مبارزات بیـ ۳

 

برای  زمانی که این سه قابلیت در یک جنبش مقاومت مدنی وجود داشته باشند، زمینه را

 کنند که خود نقش موثری در موفقیت جنبش دارند: ظهور سه روند مهم آماده می

 

 مدنی افزایش مشارکت شهروندان در مقاومتـ ۱

 کاهش تاثیر سرکوب و باال بردن هزینه های آنـ ۲

 افزایش روند ریزش نیروها در طرف مقابلـ ۳

 

ت و سه نوع روند را به عنوان "چک هم، ما سه نوع قابلیبا درنظرگرفتن عوامل یاد شده با

وندها رها و ایجاد این یابی به این قابلیتکنیم و بر این باوریم که دستلیست" نام گذاری می

باره باید گفت که این دهد. در ایناحتمال موفقیت جنبش را به طور چشمگیری افزایش می
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رچوبی است اچک لیست فرمولی نیست که تضمین کننده نتیجه یک جنبش باشد، بلکه بیشتر چ

 کند. اشان کمک میم دادن به تفکرات و بهبود کارآییکه به مردم برای نظ

 

ست فائق آمدن به سردرگمی است که کی از کارکردهای این چک لیاهداف، ی برای رسیدن به

 هایی استترین چالشممکن است در طول مبارزه پدیدار شود. پیچیدگی امور یکی از بزرگ

و در فضای مه آلود مبارزه ممکن است  خشونت با آن مواجه می شودکه یک جنبش بی

نکته  ستند. ما بر اینهترگیری مهممل باشد که کدام عوامل برای تصمیتشخیص این نکته مشک

یا یک ناظر بیرونی بخواهد آینده جنبش را مورد کنیم که اگر یک کنشگر پافشاری می

بش ست جنا سه قابلیت و سه روندی که در چک لیباید از خود بپرسد که آی ،دهدارزیابی قرار

ها و ها، ضعفواناییارزیابی وضع فعلی جنبش، ت آمده، می تواند مبنای قابل اعتمادی برای

 انداز موفقیت جنبش باشد یا خیر. چشم

 

 پردازیم: در بخش زیر ما به جزئیات چک لیست می

 

 قابلیت ایجاد اتحاد میان مردم  ـ۱

خاصی در اعمال سیاست "اختالف بیانداز و حکومت کن" هستند. از اقتدارگرایان دارای تبحر

قابلیت بیشتری در ایجاد اتحاد داشته باشند. ایجاد و ها کسانی هستند که باید طرفی مخالفان آن

ترین بعد آن ترسیم یک چشم انداز مشترک و فراگیر حفظ اتحاد امری است چند بُعدی، اما مهم

از جنبش مقاومت مدنی است. برای رسیدن به چنین چشم اندازی ضروری است که سازمان 

های اقشار ها، فرهنگ و ارزشها، خواستن جنبش، آگاهی عمیقی از نارضایتیدهندگا

و  دازترسیم یک چشم ان را داشته باشند. این آگاهی پایهخواهند بسیج شان کنند مختلفی که می

ای را با خود به همراه کند؛ چشم اندازی که حمایت گستردهمعرفی آن به مردم را ایجاد می

تجربیات  بازتاب دهندهچشم اندازهای موثر داشته و مردم برای رسیدن به آن بسیج شوند. 
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ا برای یک حرکت مدنی جمعی جلب ها رشخصی و احساسات مردم عادی هستند و حمایت آن

 کنند. می

 

مشروع است.  رهبری و ساختار سازمان یافته د مهم دیگر در ایجاد اتحاد، وجودیک بع

رسمی رو رهبران جنبش دارای اقتدار مشارکت در جنبش امری داوطلبانه است و از این

ه تصمیمات در یک جنبش باید بست که اانبرای دستوردهی و کنترل مردم نیستند. این بدان مع

شوند مشروعیت در نظر مردمی که به جنبش دعوت میای اتخاذ شده و اجرا شوند که گونه

برخی -دهد.داند این کار را انجام میتر میاشند. هر جنبشی به نوعی که مناسبداشته ب

ر وجود دارد و د ای ساختار سلسله مراتبی هستند، در برخی عدم تمرکز بیشتریها دارجنبش

 د. جدای ازوشبعضی دیگرترکیبی ازهردو ساختار سلسله مراتبی وغیر متمرکز دیده می

عامل لفی برای رهبری جنبش وجود دارد وهای مختبری و ساختار سازمانی جنبش، شیوهره

شود. در کنار رهبر، چه رهبر تشریفاتی یا ها میآناتحاد باعث ایجاد هماهنگی در میان 

 کاریزماتیک ملی، رهبران محلی وجود دارند که باید مهارت خاصی در ایجاد ائتالف،ررهب

ای هشته باشند. رهبران مختلف، در ردههای مختلف دامذاکره و تجمیع منافع میان گروه

ین ا های گوناگون بایدندگان گروههای مختلف کشور و نمایگوناگون )ملی و محلی(، از بخش

قابلیت را داشته باشند که به منظور ایجاد اتحادی بلند مدت با یکدیگر همکاری 

                            کنند. 

رتاید در آفریقای دو بُعد یاد شده را در مقاومت مدنی که بر ضد آپاتوانیم نشانه هرما می

ی محلی طول یک دهه، صدها گروه مدند، ببینیم. در( به کارگرفته ش۱۹۸۰جنوبی )در دهه 

به وجود های شهری از جمله آب سالم و دسترسی به خدمات، به منظور حمایت از خواسته

ها همزمان تحت یک ای شهری در حالی بود که این گروههآمدند. مطرح کردن خواسته

. این شدندملی باهم متحد میآپارتاید و رسیدن به آشتی انداز مشترک برای پایان دادن به چشم

در برابر به هم پیوستند، رهبران محلی داشتند که " جبهه متحد ملی"  های مدنی که درگروه
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های غیرمتمرکز )همچون تحریم مشکالت مربوط به منطقه خود قابلیت رهبری تاکتیک

بش جنتر و رهبری را دارا بودند و در عین حال با ساختارهای بزرگ کاالهای مصرفی( 

  کردند. ملی ارتباط داشته و همکاری می

 

    برنامه ریزی عملیاتی  ـ۲

 وقتی مردمشود. تر از آنی است که تصور میپیچیده ،به راه انداختن یک مقاومت مدنی موثر

 .است تظاهرات کندلین تصویری که به ذهنشان خطور میکنند اوبه مقاومت مدنی فکر می

ام دانند که کدموجود است. موثرترین جنبش ها می ز صدها تاکتیککه این تنها یکی احالیدر

تاکتیک را در کجا، ِکی و چگونه انتخاب کرده و توسط چه کسی/کسانی به اجرا برسانند. 

دانند که تاکتیک مورد هدف قرار داده و می اندیشند چه موضوعی را در اینها همچنین میآن

 های دیگر قرار بگیرد.در میان کدام تاکتیکترتیبی باید یک تاکتیک خاص از نظر 

 

قاط لی دقیق از نها نیازمند برنامه ریزیی است که مبتنی باشد بر تحلیپاسخ به این پرسش

طرف مقابل. ارزیابی محیط درجنبش و هم  ها و تهدیدها، هم درونضعف و قوت، فرصت

توانند بر انی( که مییا غیرمتعهد )همچون اعضای جامعه جهطرف های بیمبارزه و گروه

ان تواند اهداف کوتاه مدت، میچنین اطالعاتی یک جنبش می رزه تاثیر داشته باشند. بر پایهمبا

را ترسیم کند. های زمانی مدت و بلند مدت خود و برنامه عملیاتی مناسب برای این دوره

د نشوغییر میرایط و رویدادها دستخوش تهایی در طول زمان بسته به شاگرچه چنین برنامه

و شکل گیری  ها رخ می دهد(، اما خوِد روند برنامه ریزی)اتفاقی که برای تمامی برنامه

 تر است. مشارکت کنندگان در جنبش با اهمیتای برای تفکرات از هر برنامه

های درونی و شرایط اتی است که ما ارتباط میان مهارتاتفاقا در طول برنامه ریزی عملی

ط ی، ارزیابی شرایبینیم. مبنای برنامه ریزی عملیاتبارزه را به روشنی مییطی در یک ممح

شود. از این طریق جنبش به ها مواجه میمساعد و نامساعد( است که جنبش با آن )اعم از
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نامساعد  های راهبردی از شرایط مساعد بهره برده، بر شرایط ها و تصمیمواسطه مهارت

 کند. در موردشان با پیشدستی اقدام می رده و یاها را دگرگون کفائق آمده، آن

 

 (ytiladiloSجنبش همبستگی)های آشکار در مورد برنامه ریزی عملیاتی در یکی از نمونه

م به نقاط ضعف و قوت خود، شود. کارگران لهستانی با عل( دیده می۱۹۸۰در لهستان )دهه 

های کارگری را استقالل اتحادیه گرایانه مبنی برای موثر و از نظر سیاسی واقع خواسته

ت کمونیسم خودداری مطرح کردند ) کارگران از ابراز مطالبه برای پایان دادن به حکوم

ای که در آن زمان قابل دسترسی نبود(. آنان نیروی خود را بر سازماندهی و کردند، خواسته

عدم طرف مقابل وقتصادی ایجاد شده از علیه معضالت اجاد اتحاد میان کارگران مختلف ای

ثری را با دست زدن به های مواکتیکمشروعیت حریف خود متمرکز کردند. کارگران ت

جای تظاهرات در بیرون از )این تاکتیک به .ها انتخاب کردنداعتصابات واشغال کارخانه

تر انجام شده و ها چند سال پیشها انتخاب شد. تظاهرات در بیرون از کارخانهکارخانه

کارگران بر  (. این برنامه ریزی با تکیهه بودا در معرض سرکوب قرار دادکارگران ر

های مستقل قوت بیشتری پیدا کرد. نهادهایی که ها و گاهنامهنهادهای دیگربه ویژه روزنامه

برای ارتباط بیشتر میان شهرها توسعه پیدا کرده بودند. جنبش  در طول یک دهه قبل از آن،

در حیطه که  یهای مناسبف راهبردی، برنامه و تاکتیکتخاب یک هدهمبستگی با ان

ها و استفاده از نهادهای دیگر(، مبارزه را به پیش )اعتصاب، اشغال کارخانه،شان بوداتوانایی

دمکراتیک بود گام برداشت. هدفی که  یلهستان سمت مقصود نهایی خود که برپاییبرده و به 

 ۱۲.به دست آمد ۱۹۸۹در سال 

 

 خشونتانضباط مبارزات بیـ رعایت ۳

به معنای قابلیت کنشگران در پرهیز از خشونت با  خشونتزات بیمبار رعایت انضباط

کارکردی مقاومت مدنی  اساس پویاییِ -این اصل-.وجود تحریکات برای اعمال خشونت است
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گان را به حداکثر رسانده، مشارکت کنند ها از طریق رعایت این انضباط، تعداداست. جنبش

سرکوب را برای طرف مقابل باال برده، امکان معکوس سازی سرکوب را افزایش  هزینه

های اصلی حامی طرف مقابل را افزایش می احتمال ریزش نیروها از سوی ستون داده و

آمده، این (  IpSttnSop و yoShpdtS چنووت و استفان) گونه که در پژوهشدهند. همان

خشونت در برابر انواع خشونت آمیز مبارزات به های بیجنبشها در میزان موفقیت مزیت

  ۱۳.طور چشمگیری موثر بوده اند

ها این اعتماد را داشته باشند خشونت نیازمند این است که جنبشرعایت انضباط مبارزات بی

است. در این راستا آگاهی درباره چگونگی که مقاومت مدنی راهی موثر برای مبارزه 

ن یتواند مفید باشد. تاریخ امی ،تاریخی این نوع مبارزات خشونت وسابقهبی کارکرد مبارزه

در طول های بسیارن این راهبرد دررسیدن به پیروزیدهد که تا چه میزامبارزات نشان می

ها همچنین به که مقاومت مدنی کارساز است. جنبش ر بوده و بیانگر این نکتهزمان موث

خشونت آورد، انضباط بیقاومت مدنی با خود به وجود میه مهنجارهایی کواسطه فرهنگ و

در صربستان که به سقوط ( rohtiآتپور) جنبشکنند. به طور نمونه درعایت میرا ر

شد مندی آموزش داده میجنبش به طور نظام یچ انجامید، به اعضای تازهوووسلدان میبواسلو

آمیز خود را جنبش ویژگی مسالمترا مهم است که کند و چکه مقاومت مدنی چگونه عمل می

 حفظ کند. 

 

ای هخشونت، استداللاعضای جنبش برای رعایت قواعد بی ها نیازی نیست کهر این تالشد

خشونت را در های انضباط بیاما مشارکت کنندگان باید باور به مزیت ،اخالقی ارائه دهند

یز یادآوری کرد )همچون مورد توان مواردی را نمیان خود تقویت کنند. در همین راستا می

باعث تغییر مسیر جنبش به اعتمادی به مقاومت مدنی ریه( که ناشکیبایی یا بیاخیر در سو

 پی داشته است. شد که نتایج فاجعه آمیزی در یبارهای خشونتسمت روش
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 افزایش مشارکت شهروندان در مقاومت مدنیـ ۴

 شکل قابل بحثی تنها عامل عمده برایخشونت به مشارکت باالی مدنی در مبارزات بی

رسد که با جهت درست به نظر می این ادعا از این  ۱۴شود.بینی موفقیت جنبش قلمداد میپیش

بری از یک نظام اقتدارگرا دست مقاومت مدنی، مردم بیشتری از رضایتمندی و فرمان

د اقتدارگرایان بر مسنتر شده و هزینه ماندن در این صورت نظام اقتدارگرا ضعیفکشند و می

 لاین باوریم که افزایش مشارکت شهروندان احتمارود. افزون براین، ما برقدرت باالتر می

دهد که مشارکت های کمی نیز نشان میدهد و بررسیمعکوس سازی سرکوب را افزایش می

         ۱۵افزاید.ریزش نیروهای حامی طرف مقابل می پرتعدادتر شهروندان بر احتمال

 

، ضمن به تصویر کشیدن اهمیت مشارکت مدنی ۲۰۱۱های مصر و تونس در سال انقالب

مردان و زنان، دینداران و -های گوناگون جمعیتیای از گروهحمایت گسترده پرتعداد،

تر، و افراد سالخورده، کارگران طبقه متوسط و پایینساالن سکوالرها، جوانان و میان

، جنبش دانشجویی چین هاخالف آنا به خود جلب کردند. برهای شهری و روستایی رجمعیت

را بسیج کرده و مورد  ها نفرکه میلیوندر ایران با این ۲۰۰۹جنبش سبز،  و ۱۹۸۹در سال 

خود نرسیدند. بخشی از این  اما هیچ یک به اهداف اعالم شده ،ها قرار گرفتندتوجه رسانه

مدنی که فراتر از  گسترده برای جلب مشارکت  و جنبشها به این دلیل بود که این دناکامی

 خاستگاه جمعیتی آغازین جنبش باشد، رشد پیدا نکردند. 

 

خشونت، یکی از نتایج سه عامل اول این به مشارکت باالی مدنی در مبارزه بیرسیدن 

ساز برای انسجام و جلب مشارکت مفید است. رست است. چشم انداز مشترک و وحدتفه

راهم ها را فرا افزایش داده و طیفی از تاکتیکملیاتی رفته رفته اعتماد مردم برنامه ریزی ع

کند که در تحمل ریسک، میزان وقت و ظرفیت د و از این طریق به مردمی کمک میسازیم

دیگر دارند. یک راهبرد موثر کنند، تفاوت هایی با یکفداکاری که مصروف جنبش می
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ند کساالن فراهم میمندان، جوانان، سالخوردگان و میانهایی را برای تهیدستان، ثروتفرصت

 کار کوچک یا بزرگ برای حمایت ازجنبش انجام دهند. قواعد مبارزهکه هر کاری اعم از 

ر )درست بهر کسی امکان مشارکت داشته باشد،  کند کهخشونت این اطمینان را ایجاد میبی

اسبی دارند امکان کسانی که شرایط بدنی منها تنها خالف مبارزات خشونت آمیز که در آن

 خشونتهای مبارزه بیشیوهکنند(. همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که مشارکت پیدا می

      برای اقشار مختلف جامعه مناسب باشد. 

 های آن ز تاثیر سرکوب و باال بردن هزینهکاستن ا ـ۵

رکوب آنان است و یک جنبش موثر ت سهای اقتدارگرا قابلییکی از ابزار نیرومند نظام

هزینه آن را افزایش دهد. آموزد که چگونه تاثیر سرکوب را پایین آورده و در عین حال می

ها و همچنین اتخاذ ین کار سنجش دقیق از احتمال زیانها برای اهای جنبشیکی از روش

ی سرکوب را باال هاها به طور مساوی هزینهصمیمات تاکتیکی است، چرا که همه تاکتیکت

ا سرکوب ب ههای متمرکز همچون تظاهرات گسترده احتمال مواجهکه کنشبرند. در حالینمی

های غیرمتمرکز مانند تحریم کاال، اعتصاب از طریق خانه نشینی، نرفتن به را دارند، تاکتیک

طور های عمومی به صویر کشیدن نمادهای جنبش در مکانمدرسه به دلیل بیماری و یا به ت

ین دلیل کند. این موضوع به اچالش بیشتری برای سرکوب مواجه میناشناس، رژیم را با 

ها )به طور مثال تحریم کاالها( مشخص ت مشارکت کنندگان در برخی تاکتیکاست که هوی

خرد یا خیر( و همچنین تشخیص داد که شخصی کاالیی را می توان با نگاه کردن)نمی .نیست

توانند کنش خود را انکار کنند )به ا خطر کمتری مواجه بوده و حتی میمشارکت کنندگان ب

پلیس مجبور است به در خانه هر کارگر و مشارکت  ،طور مثال در اعتصاب خانه نشینی

لیل بیماری، شخص اعتصاب ای برود و در کنش حاضر نشدن در محل کار یا درس به دکننده

 بوده(.  تواند ادعا کند که واقعا بیمارکننده می
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ی ارهآگوستو پینوشه باید در برابر سرکوب چا درشیلی، مخالفان سیاسی ۱۹۸۳در سال 

های گسترده، اعدام ها، شکنجه و ناپدید شدن مخالفان اندیشیدند. یک دهه پر از بازداشتمی

این پیامد را داشت که مردم از سازماندهی یا بسیج شدن وحشت داشته باشند. در ماه آپریل 

سال، کارگران معدن مس، خواست خود برای اعتصاب در خارج از سانتیاگو را اعالم  همان

پیش از آغاز اعتصاب،  ،معادنام نیروهای نظامی خود و محاصره کردند، اما پینوشه با اعز

ه با چنین سرکوبی، رهبران کارگران اعتصاب همخالفان را تهدید به خونریزی کرد. در مواج

هر شخصی در آن خواستار اعتصاب ملی یک روزه شدند که در آن  را لغو کرده و به جای

 ۸تر رانندگی کند و در ساعتتر قدم زده و آهستهکار کرده، آهستهتر مخالفت با رژیم آهسته

بینی در این مشارکت گسترده و غیرقابل پیش ۱۶شب نیز مراسم قاشق زنی به راه بیاندازد.

 اتکه هر ماه از مردم برای اعتراضبه اینشد منجر پیروزی این ها صورت گرفت. کنش

وحشت و تکه تکه کردن جامعه بود که ش، نخستین گام در عبور از الیه شود. این کن دعوت

ها، مخاطرات کمتری برای ها بنا شده بودند. این کنشدر واقع اساس حکومت پینوشه بر آن

 نیروهای امنیتی پینوشه پاسخی-ند و همچنین غیرقابل سرکوب بودند.شرکت کنندگان داشت

 برای چنین تاکتیک غیرمتمرکزی نداشتند. 

ها های آن، دربرگیرنده تنظیم نارضایتیو افزایش هزینه سایر ابعاد کاستن از تاثیر سرکوب

اشان ان خواستار آب سالم و امنیت محلهتظاهرات کنندگمثال  است. در اشکال غیرسیاسی

های شفاف برای جانشینی ژیم را مطالبه کنند(، ایجاد شیوهرکه سقوط شوند به جای اینمی

های داخلی رهبران جنبش و ایجاد ارتباط اجتماعی میان مشارکت کنندگان در جنبش و گروه

دهند. به کنش در برابر سرکوب را افزایش میو خارجی است که همگی امکان مقابله و وا

توسط نیروهای امنیتی  ۲۰۱۰درسال  خالد سعید وبالگنویس مصری مثال، هنگامی کهطور

قصد کشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به و  اینترنتی در مصر بیرون کشیده شدکافه از 

" ما همه خالد سعید هستیم" تشکیل شد و دربرابر تالش دولت مصر برای  گروه فیس بوکی

ر اعالم کرد سعید مقابله کرد. این گروه با حضور خود به طور آشکا ارزش ساختن چهرهبی
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سرکوب را افزایش  ادی مصر داشته و همین امر هزینهکه سعید مشترکات زیادی با مردم ع

 داد. 

       افزایش ریزش نیروها در طرف مقابل ـ ۶

و مقاومت مدنی با رشد خود در طول زمان باعث تغییر در وفاداری و ریزش حامیان فعال 

ثال، در طول جنبش ممکن است طور مشود. به غیرفعال در اردوی طرف مقابل می

هم  در برابرطلبان و تندروها در درون دولت برای حفظ کنترل بیشتر به طور آشکار اصالح

های جنبش صادی باعث شود که دولت به خواستهستند. از طرفی ممکن است منافع اقتیاب

ن رژیم همچون ارااره به کار خود ادامه دهند. کارگزگردن نهد تا از این طریق مشاغل دوب

ها ممکن است در وفاداری خود پلیس و دستگاه اداری و دیگر بخش سربازان، نیروهای

که از شروع به تجدید نظر کنند، چرا که شاید نسبت به مطالبات جنبش ترغیب شده یا این

شان در جنبش مقاومت اکه اعضای خانواده و دوستانرژیم دلزده شده باشند و یا حتی این

رکت داشته باشند. حتی نخبگان رژیم که نسبت به آن احساس همدلی دارند نیز مدنی مشا

اهند در خوچرا که نمی ،طرفی پیشه کننددید شده و بیممکن است نسبت به ثبات نظام دچار تر

 ها در سمت اشتباه تاریخ قرار داشته باشند.آن ،صورت پیروزی جنبش

های برقراری ارتباط مخالفان به عمد به دنبال راه ،۲۰۰۴جی اوکراین در سال ندر انقالب نار

با نیروهای امنیتی بودند و در این راه از افسران نظامی بازنشسته به عنوان رابط استفاده 

خشونت پرهیزی و تعقل خود را ثابت کرد؛ از  ،با گذشت زمان، جنبش مخالفان ۱۶کردند.

های و از آن محافظت کنند؛ فاصله بودهنیروهای امنیتی خواست که در خدمت صالح جامعه 

هایی )همچون دم، از طریق شعارها و همچنین کنشاجتماعی را با گسترش دوستی میان مر

های ضدشورش( از میان برد؛ فسادهای رژیم حاکم را آشکار کرد؛ و در گل به پلیس یاهدا

که زمان  نهایت به تغییر جهت در وفاداری در میان نیروهای امنیتی دامن زد. هنگامی

ای طرفانهو نیروهای پلیس اوکراینی موضع بیسرکوب فرا رسید، بسیاری از سربازان 

یچ رخ داد که در آن نیروهای وویت در صربستان در زمان میلوسگرفتند. مشابه همین وضع
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م تورات رژیدس از انجام مشتاقانه ،که به طور آشکار از سیستم خارج شوندامنیتی بدون این

در پنجم اکتبر، افسر پلیسی که دستور داشت مواد آتپور عطف جنبشدر نقطه  سرباززدند.

ر ها بریزد، از این کاشیمیایی را برای متفرق ساختن جمعیت معترضان از بالگرد بر سر آن

 تصویر شفافی از جمعیت ندارد، در حالیسرباز زده و گفت که به دلیل غیرشفاف بودن هوا، 

تواند دستور را گفت که در آن زمان احساس کرد نمی د. وی بعدهاکه آسمان آن روز آفتابی بو

اش در آن روز در میان تظاهرات کنندگان بوده ا کند چرا که شاید اعضای خانوادهاجر

          ۱۸باشند.

 

به جنبش و چه از روی نفع  هایی در میان نیروهای رقیب چه از سر عالقمندیچنین ریزش

مت مدنی سرعت روندهای درازمدتی هستند که توسط جنبش مقاو شخصی باشد، اغلب نتیجه

فهرست، این روند نیز از منبع اتحاد، اند. همچون دو روند پیشین در و شدت بیشتری گرفته

 هاگیرد. بررسیبرنامه ریزی و پایبندی به انضباط بی خشونت از سوی جنبش سرچشمه می

قیم مست فزایش احتمال ریزش نیروها رابطها دهد که مشارکت باالی اقشار مختلف بانشان می

نت همگی به افزایش بی خشو مبارزه اتحاد، برنامه ریزی وحفظ انضباطدارد و در این میان 

خشونت نقش مهمی در ایجاد این میان به ویژه رعایت قواعد بیکنند. در مشارکت کمک می

ز تغییر مسیر به سمت ها دارد. تا زمانی که جنبش بدون خشونت باقی مانده و اریزش

کند، یدر سوریه رخ داد( پرهیز م ۲۰۱۱وضعیت غم انگیزی که در سال  خشونت )همچون

احتمال ریزش ات خود برای مبارزه ادامه داده وخواهد توانست که یک روز دیگر به حی

جنبش یا  مورد نظر در طرف مقابل به واسطهاهداف ا را همچنان باال نگه دارند. اگرنیروه

خشونت آمیز تهدید جانی نشده باشند، امکان ترک خدمت از سوی آنان به صورت  شورش

 ماند. م ساختار رژیم اقتدارگرا باقی میبالقوه وجود داشته و این به عنوان تهدیدی برای انسجا
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 ارمغان فهرست برای ناظران بیرونی 

های جامعه سایر حوزهشود. را برای راهنمایی مخالفان به کارگرفته نمیاین فهرست منحص

د منا این مبارزات از این فهرست بهرهیی خود در ارتباط بتوانند برای پیشبرد کارآهم می

کند که با برداشت بهتری در فهرست به روزنامه نگاران کمک می شوند. به طور مثال، این

به یک مورد مقاومت مدنی گزارش تهیه کنند. اگر روزنامه نگاری بخواهد نگاهی از درون 

وقایع اوکراین در اوایل  جریان یک درگیری )همچونزه داشته باشد، ممکن است مثال درمبار

کوکتل مولوتوف واقع شده بایستد و از این طریق  دفی که مورد حمله( در برابر ه۲۰۱۴سال 

این فهرست، این نوع از تحقیق  ت تشدید خواهد شد یا خیر، اما برپایهحدس بزند که آیا خشون

گر واقعیت های نیروهای درگیر در مبارزه نیست. در حالیکه تحقیق با استفاده از شاخص بیان

زی، مسائلی که به های این فهرست همچون بررسی وضعیت اتحاد در جنبش، برنامه ری

انجامند، افزایش مشارکت شهروندان، کاهش تاثیر سرکوب بر خشونت میرعایت قواعد بی

تواند کنند یاخیر، میبه طور کامل از دستورات پیروی میمنیتی که آیا نیروهای اجنبش و این

این موارد عدم حمایت زه داشته باشد. برتری از مباربه گزاشگر کمک کند که تحلیل دقیق

افراد شاغل از دولت را هم اضافه کنید تا آن وقت مشخص شود که چرا رئیس جمهور 

رکوب ترین سکه خشنساعاتی پس از اینو ۲۰۱۴فوریه  ۲۱یانوکوویچ، در روز  اوکراین،

 اثر شد، وی از کشور فرار کرد. اگر ناظری پیشاپیش بهحکومتی با واکنش مخالفان بی

 بینی چنین رویدادهایی بیشتر امکان پذیر خواهد بود. های یاد شده توجه کند، پیششاخص

ه قرار مورد توج ۲۰۱۱گزاران در اواخر سال  چنانچه این فهرست از سوی سیاست

توانست حاکی از آن باشد امکان پیروزی جنبش مقاومت ها در آن زمان میگرفت، شاخصمی

نیروهای نظامی )حتی فرار  ترک خدمت از سوی تر است. ادامهمدنی بر علیه دولت اسد باال

همین حال عدم برای پیروزی جنبش قلمداد شود. درتوانست بهترین نوید می ها(غیرسنی

 چنین شرایطی، تصمیم احساسیشاغل از دولت نشانه دیگری بود. در پرتومایت اهالی مح

حامی اسد،  علوی نظامیان قی ماندهبرای جنگ با با ۲۰۱۲در اوایل سال ارتش آزاد سوریه 
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حتی به عنوان هشداری ت به عنوان یک اقدام غیرسازنده وتوانسبا توجه به این فهرست، می

 نسبت به وقوع یک تراژدی مورد تحلیل قرارگیرد. 

هایی شود که بر کمک هنجارهای حاکمتواند باعث پیشرفت دراین فهرست مخصوصا می

به طور ها(. کنند )همچون استفاده از فن آوریبیرون دریافت میخشونت از های بیجنبش

توانند از طریق تبادل گسترده پایه بوده و می-هارتمثال، سه قابلیت یاد شده اول درفهرست، م

هانی حقوق بشر، حاکمان جاعالمیه  ۱۹اطالعات، توسعه بیشتری پیدا کنند. برپایه اصل 

را که توانند جریان آزاد اطالعات را در مرزهای خود محدود ساخته یا شهروندانی مستبد نمی

شش مورد ذکر شده در قرار دهند. تمامی کنند را مورد مجازات به مخالفان آگاهی رسانی می

؛ آوری شوندهایی در عرصه فنتوانند باعث تفکر درباره پیشبرد خالقیتاین فهرست می

       تر سازند.ابلیت و سه روند یاد شده را آسانهای تکنولوژیکی که زمینه رشد سه قخالقیت

 دهندنقش چک لیست در مبارزاتی که آینده ما را شکل می

ای هستند و های پیچیدهگیرند، محیطها شکل میآنخشونت درهایی که مبارزات بیمحیط

های مختلف و دهی تاکتیکه نیازمند هماهنگی عمیق در سامانک-گران مقاومت مدنیکنش

غلب احساس ا هاهدر طول مبارز-رون یک راهبرد برای پیروزی هستند.دها درگنجاندن آن

های اشتباهی که ممکن است این ترس طبیعی از اتخاذ تصمیمد. کننسردرگمی را تجربه می

تواند به غیرفعال شدن نیروها منجر شود و این آزادی مردم را به خطر اندازد، میزندگی و 

اپذیری همان چیزی است که حاکم مستبد به دنبال آن است. چنین وضعیتی توهم آسیب ن

 کند. حاکمان زورگو را تقویت می

واند به مخالفان کمک کند که از این احساس سردرگمی بیرون آمده و در راه تاین فهرست می

ک ی خود پیش بروند. برخی ممکن است مدعی شوند که با وجود متغیرهای بسیار، اکتفا به

ین مدعی ه است و همچنانست برای پایان دادن به استبداد بیش از اندازه ساده انگارلیچک

ت مهم در مبارزات آتی نیازمند توجه گسترده به عوامل تصمیما شوند که ارزیابی درباره

  خاص زمانی و مکانی آن مبارزه است. 
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واقع لکه درب ،ست حاضر مدعی نادیده انگاشتن عوامل خاص در یک جنبش نیستلیچک

نه دهد چگوتر که نشان میارچوب بزرگت برای درک آن عوامل در متن یک چراهنمایی اس

ها را در موارد لیستکه اهمیت چکگاوانده آتول  شود.پیروز میو چرا جنبش بی خشونت 

   نویسد: ها میلیستمبازراتی بسیاری مورد تحقیق قرارداده، درباره چک

کنیم از ما وحتی افراد چه که تصورمیآنها در اموری بیش ازلیسترسد که چکبه نظر می

ی تشناخ ها نوعی از یک شبکهستلیکنند. چکمی تتجربه، در برابر اشتباهات مراقببا

ما وجود دارد،  کنند و جلوی خطاهای ذهنی که برای همه)معرفتی( را برای ما فراهم می

 ۱۹گیرند.در حافظه، توجه، دقت و ... را میهمچون خطا 

فراتر از توان فکری اشخاص که آگاهی الزم برای انجام کارها جایی-ر شرایط واقعا پیچیدهد

های موثر( این تضمین را لیسترسد... )چکبینی به نظرمیچیزغیرقابل پیشبوده وهمه 

دهند که مردم با اطمینان می… شوند کوچک اما حیاتی نادیده گرفته نمیدهند که موارد می

بینی را ن طریق موارد ظریف و غیرقابل پیشتا از ای… هماهنگی دارند ه وهم صحبت کرد

 ۰۲به بهترین شکل مدیریت کنند.

این فهرست ممکن است برای کسانی که قصد استفاده از آن را دارند، اعم از حاکمان مستبد یا 

از ای تواند به عنوان مجموعهشاخص نهایی نباشد. با این حال میگران مدنی، یک کنش

 دهند چگونه خواستهایی که نشان میکارگرفته شود؛ شاخصه تی و مستمر بهای حیاشاخص

   کند. های اقتدارگرا را تسخیرتواند قلعه نظامی میمردم برای آزاد
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