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خشونتبازیابی تاریخ بی

مقاوت مدنی درمبارزات آزادی خواهانه

 ماچه بارتکووسکی

 مقدمه

.تواند دربرابر خواسته تعداد زیادی که درجستجوی آزادی هستند مقاومت کندخشونت تعدادی اندک نمی

 ۲۰۱۱اوت  ۱۳روز ساخت دیواربرلین ازسخنرانی رئیس جمهور سابق آلمان کریستیان وولف درسال

ها شکل گرفته وچه مبارزاتی برای آزادی بسیاری ازمردم برای این که بدانند چگونه کشورآن

ها ها چه درکتابنقل این گونه روایت. آنهاانجام شده است به رویدادهای تاریخی نگاه می کنند

آمیز، پیروزی های خشونته درمراسم عمومی ویا یادبودهای ملی، برنبردها وشورشوچ

این گونه روایات طرفداراین . ها وشهدای مبارزات مسلحانه تکیه داردوشکست درجنگ

باورعمومی است که خشونت اسلحه ای ضروری برای کسب آزادی ازاستیالی خارجیان است 

خشونت را دربسیاری ازمبارزات ملی برای ی بیهای مدنوقدرت و نقش تاریخی مقاومت

.انگارند، نادیده میآزادی خواهی

ها، درمواردی که از خشونت ومبارزات آنهای بیاین کتاب برموجودیت واثرگذاری سازمان

شود که چگونه تعدادی از دراین کتاب استدالل می. کنددیدعموم پنهان مانده، پرتوافکنی می

آمیزرا پیش ای تعیین سرنوشت ملی درصورتی که مبارزه خشونتمبارزات تاریخی بر

جای استفاده از دراین مبارزات به. گرفتند، ممکن بود لزوما وحتی اساسا پیروزنشوندمی

خشونت، با عزمی راسخ توسط مردم معمولی به اجرا های متنوع مقاومت بیخشونت، روش

.گذاشته شد
۱ 

گیری مقاومت مدنی، این نیروی رانشی مردم بود که از پایین به عالوه برآن درفرآیند شکل

:به عنوان مثال)ها خشونت مردم هویت جمعی ملتباالعمل کرده وبا استفاده از بسیج بی

ها شکل را شکل داد وهمچنین نهادها ومقامات جدیدی به وجود آمدند ودولت( کشورمستقل

ملت های مستقل نقشی بسیارمهم داشتند، به مراتب -ندها درشکل گیری دولت این فرآی. گرفتند

های توام باخشونت که به لحاظ تاریخی نیروی مسلط ترازنقش تغییرات ساختاری وانقالبمهم

.بر مبارزات انقالبی وایجاد کشورهای مستقل هستند

بازیابی مقاومت مدنی

.کندی بسیارمهم مقاومت مدنی را روشن میاین کتاب وقایع تاریخی کمتر شناخته شده ول

سال  ۲۰۰مقاومت هاییکه درمبارزات ملی برای استقالل وعلیه تسلط بیگانگان درجهان درطی 

ازاین وقایع اغلب اوقات برداشت درستی نشده ویا ازحافظه جمعی . گذشته جریان داشته است

شونت بار، مراسم یادبود، های ملی گرایانه ازمبارزات خپاک شده و زیرانبوهی ازستایش



. های خشونت باردفن شده استهای افتخارآمیزوشهدای قهرمان ورمانتیزه کردن شورشمرگ

های زیرکانه و درمقاومت مدنی، این وقایع پنهان شامل انواع رویارویی مستقیم ومقاومت

دهد که نشان میها، این کتاب باشند ودربازیابی آنخستگی ناپذیرروزانه وتن ندادن به تسلیم می

های مردم معمولی سبب تضعیف حاکمان وکنترل استیالگران خارجی، چگونه کنش

علیرغم سرکوب شدید، مجموعه . شوندها میاستعمارگران، اشغالگران وعوامل داخلی آن

ها را خشونت، غالبا به بقای جوامع کمک کرده وبافت اجتماعی وفرهنگی آنهای بیکنش

دهد وراه را برای سازد، هویت ملی راشکل میدهای سیاسی واقتصادی میکند، نهاتقویت می

روایت این کتاب شامل مکاشفه و کندوکاوی درباره رویدادهای فراموش شده  کنداستقالل بازمی

ها درباره رویدادهای دهد چگونه آگاهیونادیده انگاشته شده مقاومت مدنی است ونشان می

مداران تمرکزگرا، ونت گرایی وساختارگرایی ویا برداشت قدرتتاریخی وفرآیندها، به نفع خش

 .دستکاری وحتی ایدئولوژی زده شده است

ستایش ازخشونت درتاریخ کشورها، طبیعت مردانه خشونت که عموما مردان ازآن استفاده 

این نظر انحصار ) بینندکنند، استقالل کشور که کسب آن را نتیجه استفاده از خشونت میمی

، توجه مردم و (کندای برای حفظ استقالل توجیه میبرخشونت را به عنوان وسیله دولت

های خشونت بارو ها، جنبه دراماتیک وشکوه داستانکانون توجه هردوی آن) هاتمرکزرسانه

ها نفرازمقاومت ، پرتو مبارزات آرام میلیون(دستاوردهای قهرمانانه فردی اشخاص است

شوند ودرحافظه این گونه مبارزات معموال تیترخبرنمی. کنندسو میخشونت را کم کنندگان بی

 . مانند، مگرآن که سبب واکنش رژیم شود که اغلب اوقات خشونت باراستمردم نمی

ظاهرخشونت باربا دشمنان خارجی، تاحدود زیادی به جای اسلحه، بستگی به  نتایج مبارزه به

وکشورهای قدرتمند به لحاظ نظامی وامکانات ها امپراتوری. خشونت داردابزارسیاسی بی

این . انداند، شکست خوردهازمخالفینی که دارای سالح کافی نبوده ویا اصال فاقد سالح بوده

ها به علت روبروشدن با مقاومتی سرسختانه نبوده است، بلکه به علت این بوده که شکست

با استفاده ازابزارسیاسی، اداری و  بسیج عمومی مردم: اندها منبع قدرتمند دیگری یافتهملت

بنابراین، سازماندهی سیاسی، بخشی کلیدی ازانقالب مردمی است که به نیروی  ایدئولوژیکی

ها توان به این مثالازبین موارد متعدد می. کندنظامی برای تضعیف دشمنان قدرتمند کمک می

ی علیه ارتش ژاپن، ویتنام شمالی شورشیان اسپانیایی علیه ناپلئون، انقالبیون چین: اشاره کرد

ها که ظاهرا خشونت عامل درتمامی این درگیری. علیه ایاالت متحده وهم پیمانش ویتنام جنوبی

های سیاسی گسترده تربود که برای تسخیر ای ازمبارزهاصلی بود، ابزارنظامی زیرمجموعه

.مردم معمولی جریان داشت" قلب وعقل"
۲  

رود که خشونت، به جدال با نظرهای غالب قدیمی میهای کنش بیداستاناین کتاب با بازیابی 

مدنی را به عنوان عاملی یاری کننده نادیده  درمبارزه علیه استیالی خارجیان، نقش مقاومت

 .انگاشتند

 قدرت، ساختاروپایوری انسانی



شورها را های متفاوتی از مبارزات ملی وتاسیس کبررسی مقاومت مدنی دراین کتاب، نمونه

هایی که ازتمرکزهای سنتی برساختارها، شرایط، فرآیندها، قدرت نظامی، دهد، نمونهارائه می

های تاریخی با روش جدیدی این تحقیق با دانسته. خشونت ونخبگان سیاسی فاصله گرفتند

ها را شکل ها ومقاومت پیش برنده آنکند وبراین باوراست که نیرویی که ملتبرخورد می

آلترناتیوی . های مقابله جویانه مردم غیرمسلح داردهد ریشه درسازماندهی، هدفمندی وکنشدمی

اقتداری که . است" وبر"اش برخالف نظریه اقتدارسیاسی غیردولتی است که برداشت سیاسی

. متکی برسلسله مراتب ازباال به پایین،مرکزیت نخبگان ویا نهادها متمرکز، ایستا و مادی است

دیدگاه سیاسی مبتنی برقدرت مردم برطبیعت شکننده وپراکنده قدرت سیاسی تاکید ن، به جای ای

ها تنها به علت قدرت مادی خود وسازو رژیم داندکند وآن راخارج ازحیطه دولت میمی

عالقگی یا نا آگاهی مردم معمولی علت اصلی آن بیکارتهدید واجبار، پایدارنمی مانند، بلکه

ها به طورناگهانی ویا تدریجی نارضایتی شود که آنم زمانی بیدارمیقدرت خفته مرد. است

این نیروبه قول مهاتما گاندی، . ای جمعی دست به نافرمانی بزنندخود را آشکارکرده وبه گونه

توانند بدون همکاری حتی نیرومندترین حاکمان نمی: "گیرد کهقدرت خود را ازاین واقعیت می

".ندحکومت شوندگان، حکومت کن
۳  

شوند خواهانه میاین کتاب عوامل مختلفی که سبب انگیزش قدرت مردم برای مبارزات آزادی

شوند ریشه نخست آن که منابع قدرتمندی که سبب پیدایش وهدایت مقاومت می. دهدرا، نشان می

. شودها برای مقاومت دربرابرانقیاد وتسلیم استفاده میمردم محلی دارند که ازآن درفرهنگ

های موثری را علیه گیرند تا رهیافت ها وتاکتیکها ورسوم موجود وام میها ازنمادها، آیینآن

صورت  مراسم مذهبی وفرهنگی به. سرکوبگران، به خصوص اگرخارجی باشند، طراحی کنند

مردم . دورازکنترل رژیم، سازماندهی کنند آیند که دورهم جمع شده و بههایی درمیفرصت

های ها، مفاهیم و هویتدهند، شناخته مقاومت بارگرفته ازفرهنگ خود ادامه میضمن آن که ب

کنند که به نوبه خود به اتحاد وسرسختی جمعی، بسیج افراد، اشاعه آگاهی جدیدی را کسب می

دوم آن که مردم قدرت این را دارند که مستقال نهادهای . کندوفرآیند تاسیس کشورکمک می

های های مذهبی، اتحادیهمانند،گروه)جدیدی   عال کرده ویا نهادهای مدنیغیردولتی موجود را ف

های ساختارسازی، این فرآیند. ایجاد کنند( های جامعه مدنیکارگری، نهادهای فرهنگی وانجمن

ای طوالنی را سازمان دهی کنند در واقع اسلحه کارآمدی برای مردم معمولی هستندد تا مبارزه

این نوع . گراستعه خود وآزادی نهایی آن از استیالی بیگانگان سرکوبکه هدف آن تغییرجام

ماند مبارزه غالبا به صورت چالش مستقیم ویا ابرازخشم غیرضروری نیست، بلکه درانتظارمی

این کتاب اگرچه برنقش واثرات پایوری انسانی . تا جنبش خودش زمان کنش را انتخاب کند

دراین . کندخشونت را رد نمیا در رهیافت هایهای بیتاکید دارد، ولی نقش مهم ساختاره

گیرد، ضمن آن که براهمیت ساختارها های پایوران به دقت مورد تحلیل قرارمیبررسی کنش

درعین حال باید متذکر شد که مقاومت مدنی، مسیر حرکت آن وحتی نتایج . شودنیز تاکید می

 .گیرندل میها وکنش مردم شکآن تصادفی نیست، بلکه با تصمیم



 جستارهای اصلی این کتاب

کند، ازجمله این های موردی دراین کتاب بربسیاری ازسئواالت کلیدی پرتوافکنی میبررسی

خشونتی درمبارزات ملی مورد استفاده قرارگرفته است؟ چه چیزی های بیچه نوع تاکتیک: که

موفق شوند وبرخی خشونت علیرغم شرایط نامناسب های بیسبب شده که برخی ازکمپین

های متفاوت مقاومت مدنی دیگرشکست بخورند ویا دستاوردی نسبی داشته باشند؟ اثرات کنش

خشونت چه تاثیری بر های جمعی بیهای بعدی ونتیجه نهایی چه بوده است؟ کنشبردرگیری

ند؟ اها ونهادهای اجتماعی،اقتصادی وسیاسی دوران مبارزه ملی، داشتهآنها، هویت جمعیملت

آیا مقاومت مدنی عواقب تاریخی درازمدتی بر توسعه این کشورها داشته است؟ وسرانجام این 

 اند؟که چرا روایت های تاریخی غالبا حضورمقاومت مدنی را نادیده انگاشته

های مشخصی قدرت خشونت که در دورههای مقاومت بیها وکمپینبا شناخت قسمت ها، دوره

های موردی به سئواالت باال اند، بررسیبخش بودهرزه ملی آزادیاصلی ویا تنها قدرت مبا

خشونت گیری گفتگوی جدیدی را درباره طبیعت، مکان ونقش مقاومت بیدهند وشکلپاسخ می

 .کنندها تشویق میها وکشورگیری دولتدر شکل

  

 خشونتمقاومت مدنی به عنوان پیکارسیاسی بی

خشونت، به نوعی ازمبارزه خشونت ومبارزه بیمقاومت بی دراین کتاب مفاهیم مقاومت مدنی،

شود که مردم معمولی برای رویارویی با ساختارهای سرکوبگر، اشغالگر، سیاسی اطالق می

های کنند وبرای این رویارویی از تاکتیکهای غیرعادالنه انتخاب میاستعمارگر وسایرحاکمیت

.برنداعتراض ونافرمانی مدنی بهره میخشونت مانند اعتصاب، تحریم، مختلف کنش بی
این  ۴

های ظریف فرهنگی های علنی نیست، بلکه شامل انواع مقاومتها تنها شامل رویاروییروش

. شودهای مستقل وساخت نهادهای موازی نیزمیهای به ظاهر غیرسیاسی انجمنویا فعالیت

مردم برای سلب همکاری خشونت، چه علنی وچه مخفی، نمایش عزم جمعی انواع مقاومت بی

توانند ازهمراهی با سیستمی زورگو، دروغگو و فریبکارخودداری مردم می ها استباقدرت

توانند شکاف دربین ها میآن. ها را افزایش دهندکنند وتعمدا هزینه کنترل مردم توسط حکومت

امنیتی های نیروهای مانند شکاف بین رسته)های اصلی حامی رژیم را تسریع کردهستون

 . برداری کنندوازپیآمدهای سرکوب خشن مردم غیرمسلح به نفع جنبش بهره( ونظامی

خشونت به صورت نوع دیگری ازپیکارسیاسی مقاومت مدنی با توجه به طبیعت مبارزات بی

هم این است که کنشگران درگیرنبردی عقیدتی برای کسب مشروعیت آید وعلت آندرمی

طرفی های امنیتی وبیکه حاکمیت برای حفظ وفاداری نیرول آنشوند وحاازناحیه مردم می

ها های غیررسمی پشت هر مقاومت مدنی، تبیین نارضایتیایده کندتفاوتی مردم مبارزه میوبی

های ها، رسانهها، مراسم، سخنرانیهای مهم است که به تفصیل درنشریات، اعالمیهوخواسته

هایی را که جنبش تبلیغ ایده. شودها پرداخته میبه آن اجتماعی وسایر وسایل ارتباط جمعی



کند، ممکن است سبب کسب حمایت عامه مردم شود والبته خطرمواجهه با سرکوب می

. رحمانه را نیز دارد، این سرکوب شامل حمله فیزیکی نیروهای نظامی وامنیتی رژیم استبی

خشونت مانند شود که آیا یک فعال بییهای نویسندگان این کتاب دیده مدراین شرایط، درنوشته

 .ترازدیکتاتوری باشد که مردم زیریوغ اوهستندتواند قدرتمندنویسنده ونقاش می

 بافتن پارچه ملی به اتفاق یک دیگر

خشونت مقاومت دربرابرتسلط بیگانگان است، ولی های خالقانه کنش بیاگرچه هدف روش

پیوندد که شامل اخت دولتی مستقل به وقوع میدرروند آن فرآیند دقیق وپرتالشی برای س

های زیرزمینی ومخفی وچه استفاده ماهرانه ازفضاهای مجاز سیاسی وقانونی چه درکنش

های تکراری ازمشارکت ونافرمانی سازنده که توسط مردم معمولی به کنش. شودعلنی، می

اجتماعی واقتصادی  شود، سبب ایجاد وبازآفرینی محدوده وسیع فرهنگی،اجرا گذاشته می

شود وهمچنین آلترناتیوی برای اجرای هنجارهای سیاسی است که اغلب همراه با انواع می

 . خشونت استهای مستقیم و وادارکننده بیتاکتیک

به کارگیری مقاومت مدنی پس ازتاسیس کشوری مستقل، سبب ایجاد نیروی تغییردهنده دیگری 

ها نسبت به ق تصوری جدید ازجوامع وبیدارسازی آننوبه خود باعث خلشود که به نیزمی

های فرهنگی، زبانی، ها ازریشهها وتاریخ مشترک، آگاهی جمعی ومتحد ساختن بینش آنارزش

بنابراین . شوداجتماعی وسیاسی ونیززندگی جمعی وسرنوشت خود درکشورمورد نظر می

را اجرا ها که آنبیند و آنمیای است که اشغالگرخارجی لزوما آن را نمقاومت مدنی وسیله

کند وبه مقاومت مدنی حس وطن پرستی رادرمردم بیدارمی. کنند، درک کاملی ازآن ندارندمی

ها تنیده شده، کمک ها به خاطرات، روابط و رویدادهایی که در بطن جامعه آنوابستگی آن

 .کندمی

 های مقاومت مدنیبخش با استفاده ازکمپینمبارزات آزادی

ها راتحت عنوان مبارزات عمومی آزادی بخش توان آنپردازد که مین کتاب به مواردی میای

برای خودگردانی مردم، طبقه بندی کرد که شامل مبارزه برای استقالل یا تعیین سرنوشت و 

های بومی مبارزه علیه دولت. شودمبارزه علیه اشغالگران، استعمارگران، وتسلط بیگانگان می

کنند، ممکن است ازجهاتی با مبارزات بیگانگانند وازمنافع خارجیان حمایت می که آلت دست

بسیج مردم غیرمسلح وبه : مانند)احقاق حقهمگانی وحاکمیت قانون، مشترکاتی داشته باشند 

اما این دونوع مبارزه که شامل مبارزات ضد (. های خشن وسرکوبگرچالش کشیدن سیستم

.ود، خارج ازبحث این کتاب استشدیکتاتوری اخیراعراب هم می
۵  

ازنظرتاریخی، مبارزات آزادی بخش ومبارزات برای خودگردانی که روش مقاومت مدنی 

به عنوان مثال، در . ها برای مبارزه است، روشی معمولی نبوده استروش حاکم برآن

ونت خشهای بیکمپین)های مدنیترین آمارموجود درباره مقاومتترین و دقیق سیستماتیک

مورد مبارزه  ۱۰۶کنند، که پژوهشگران ازآن برای تحقیق استفاده می( وخشونت بارونتایج آن



های ای علیه دیکتاتوری واشغالگری وبرای تعیین سرنوشت بین سالخشونت تودهبی

.اتفاق افتاده است ۲۰۰۶و۱۹۰۰
توان با توجه به معیارهای این مورد را می ۲۱ازاین تعداد، تنها  ۶

. کتاب تحت عنوان مبارزات آزادی بخش مردمی ومبارزات برای خودگردانی طبقه بندی کرد

عالوه برآن به چند . دهدمورد را با ذکرجزئیات توضیح می ۲۱این کتاب چهارمورد ازاین 

چیزی که از . پردازددد نیز میگرها به قرن هیجدهم برمیکمپین کمترشناخته شده که تاریخ آن

خصوص به دست می آید، های مقاومت مدنی در کشورهای بههای عمقی ازکمپینتحلیل

ای ازموارد گوناگون از نظر فرهنگی، مذهبی، زمانی و مکانی است که در آنها به مجموعه

.نقش مقاومت مدنی بهایی داده نشده ویا این نقش بد فهمیده شده است
۷  

های مختلف ماند وتحقیقات آن جنبهوعی این کتاب درمحدوده یک رشته باقی نمیپوشش موض

دراین کتاب با استفاده ازنگاهی تحلیلی و تجربی تاریخ مبارزات . گیردپژوهشی را دربرمی

های جامعه شناسی و اجتماعی، مقایسه انقالبی واستقالل طلبانه، مطالعات ناسیونالیستی، جنبش

خشونت، مبارزات مدنی مورد بررسی های استراتژیک بیاسی ودرگیریهای سیتطبیقی جدل

این کتاب برای دانشجویان وپژوهشگرانی است که مایلند درتحقیقات خود به . گیرندقرارمی

کنند های اجتماعی را سازماندهی میپایوری هدفمند مردم معمولی بپردازند که جنبش

عالوه بر آن این کتاب برای . گیرنده کارمیخشونت را درمبارزات سیاسی بواستراتژی بی

های سیاسی، کارورزان ،فعاالن وغیرمتخصصانی است که به دنبال درک تاریخی ایحرفه

های های غیر مسلحانه سالخشونت هستند تا خیزشای بیهای تودهبهتری ازپدیده شورش

ر الهام ودرس خشونت کشور خود یا کشورهای دیگاخیررا بهتردرک کرده وازتاریخ بی

 .بگیرند

 ساختاراین کتاب

پس ازفصل اول که به معرفی کتاب اختصاص دارد، فصل دوم به بررسی این مطلب 

تواند هویت ملی راخلق وبازآفرینی کند خشونت میای بیپردازد که چگونه مقاومت تودهمی

الی ویا خشونت را تعهای جنبش بیتواند مجموعه تاکتیکوچگونه هویت جمعی موجود می

خشونت وفرآیند شکل گیری هویت متقابل مقاومت بی این فصل ضمن آن که برنفوذ. تنزل دهد

محدوده : زندکند، پلی هم بین این دو محدوده مشخص ومعموال جدا ازهم میملی تمرکزمی

.خشونتهای اجتماعی و محدوده مبارزات استراتژیک بیجنبش
مورد تجربی  ۱۵این کتاب   ۸

نواحی صحرای آفریقا، شمال آفریقا : کندقه اصلی جغرافیایی را بررسی میدرپنج منط

مبارزات درهرمنطقه به ترتیب زمانی . وخاورمیانه، آسیا واقیانوسیه، اروپا، و قاره آمریکا

 .گرددمطرح می

های تاریخی است که ازمنظرمقاومت مدنی تحیقات های موردی با توجه به مثالانتخاب بررسی

به این دلیل است که فصلی درباره مبارزات استقالل طلبانه  ها شده استری درباره آننسبتا کمت

خشونت نسبت داده می شوند، مانند هندوستان، ای که معموال بیش از بقیه مواردبه مقاومت بی



ولی این به آن معنی نیست که جنبش استقالل هند گنجایشی برای مطالعه . وجود ندارد

.بیشترندارد
نویسندگان این کتاب براین باورند که موارد کمترشناخته شده مقاومت مدنی بلکه  ۹

باید بیشتر شناسانده شوند تا بر دانش تجربی وتئوریک در این زمینه افزوده شود وموضوعات 

خشونت که تعدادی دیگرازمبارزات استقالل طلبانه بی. مشخص برای تحقیق بیشتر مطرح شوند

ها دربرابراشغال بارزات کشورهای بالتیک است که مقاومت ملی آندراین کتاب نیستند شامل م

.اتحاد شوروی درمنابع دیگرآمده است
کشورهای آمریکای التین، به جزکوبا نیزدراین کتاب  ۱۰

خشونت در مبارزات نیامده است ونیاز مبرمی وجود دارد که درتحقیقات آینده نقش مقاومت بی

مورد دیگری که دراین کتاب . دراین منطقهبیشتر شناخته شودعلیه استعمار و برای استقالل 

های موجود درمنطقه درتحقیقات مورد بررسی قرار نگرفته ومهم است که با توجه به خشونت

ها به رهبری عبدالغفارخان است که میلیشیای خشونت پشتونآینده به آن پرداخته شود، قیام بی

های شبه به خاطررنگ یونیفورم)ا سازمان دادصد هزارنفری معروف به پیراهن قرمزها ر

خشونت درمحلی که اکنون بخش با روش بی ۱۹۳۰های ها درسالکه با انگلیس( هانظامی آن

  ۱۱قبیله نشین درغرب پاکستان است، مبارزه می کردند

معیار مهم دیگراین کتاب برای انتخاب موارد مورد بررسی، حضورروایاتی درتجلیل از 

چند فصل این کتاب به . های توام با خشونت در این جوامع استامی وشورشاقدامات نظ

های خشونت آمیز اشاره دارد که دلیل مهمی برای حضورروایات اغراق شده ازمقاومت

خشونت به فراموشی های مقاومت بیفراموشی تاریخی است که طی آن بسیاری ازداستان

خشونت زمانی خود را وشی تاریخ مبارزات بیعواقب به حاشیه راندن وفرام. اندسپرده شده

های مهم، صادقانه، اگرچه ساده لوحانه، دهد که مفسرمورد احترام یکی ازرسانهنشان می

.دهدها میپیشنهادات خود را درباره مقاومت مدنی، آن هم به فلسطینی
مردمی که آن گونه که  ۱۲

خشونت وتجربه تاریخی دمی بیدر فصل نهم به آن اشاره شده، سنتی غنی درمبارزات مر

آمیزازبسیاری ازمفسرینی دارند که شیفته بهارعربی تری درزمینه مقاومت مسالمتطوالنی

های درباره پاپائوی غربی است وجنبه ۱۲درباره فلسطین وفصل  ۹فصل . اندشده ۲۰۱۱درسال 

ای لیل مقایسهتح. کندهای جاری این مناطق مشخص میخشونت را دردرگیریمخفی مبارزه بی

بیشتری بین پاپائوی غربی وسایرمبارزات استقالل طلبانه در اندونزی، مخصوصا، 

.تیمورشرقی ومنطقه آچه الزم است
۱۳  

انتخاب این موارد دراین کتاب همچنین کوششی برای مطرح کردن مناطق اصلی جغرافیایی 

ها دراین انتخاب .های گوناگون و مذاهب مختلف استهای مختلف تاریخی، فرهنگدوره

تسلط : های حکومتی مختلف بررسی شده است، مواردی مانند همچنین کنترل سیاسی وسیستم

اند یک قوم درکشوری چند قومیتی، کشورهایی که فتح، مستعمره، اشغال و تجزیه شده

وکشورهایی که تحت تسلط بیگانه بوده ویا به طورغیرمستقیم با همکاری بیگانگان وازطریق 

 .ها اداره شده اندداخلی آن ایادی



های تجربی توسعه یافته اند که فراترازمطالعاتی است که در این وسرانجام نتایج براساس بینش

مقدمه ذکرکردیم وشامل مسائل مربوط به مردانگی ویا نقش مردان، فراملیتی وپویایی مقاومت 

مدنی به عنوان یک کنش نگردرباره نقش، اثروتوسعه مقاومت خشونت واستدالالتی آیندهبی

آید نتیجه مبارزات مختلف را نشان ضمائمی که درپی نتیجه می. شودومطالعه میدانی آن نیزمی

خشونتی است که های بیها واثرات کنشها وفهرست روشدهد که شامل خالصه درگیریمی

 .ها بحث شده استدر فصول کتاب درباره آن

  های موردیمروری بربررسی 

 ای آفریقاجنوب صحر

طوالنی و پراکنده ضد  به ترتیب درباره غنا، زامبیا وموزامبیک ،جنبش ۵و۴و۳درفصول 

این جنبش در افزایش . شوداستعماری درآفریقا، معروف به پان آفریکانیسم به اختصار بحث می

های سیستم سلطنتی، طرفداری ازآزادی مردم تحت میزان آگاهی نسبت به سرکوب

هایی که مجمع. گاه ها وتشکیل مجامع فراملی نقش مهمی داشته استاستعماروخلق جای

ها را قاعده مند ها برای کسب استقالل را مورد بررسی قرارداده وآنها وتاکتیکاستراتژی

در منچستر انگلستان،  ۱۹۴۵درزمان برگزاری پنجمین کنگره پان آفریکن در. کردندمی

رهبرمبارزه استقالل طلبانه غنا ورئیس جمهور آتی ) مشارکت کنندگان، ازجمله قوام نکرومه

ترین وسیله برای مبارزات ای به عنوان اولین ومناسبهای تودهخواستار کنش( آن کشور

های پان آفریکانیسم با وحدت وحمایتی که ایجاد کرد، سبب ترویج کنش استقالل طلبانه شد

.های آفریقایی شدرنوشت درکشورخشونت برای مقاومت وتاکید برمبارزات برای تعیین سبی
۱۴  

خشونت درغنا، زامبیا وموزامبیک که اغلب اوقات نوعی یکی ازعناصرمهم مقابله بی  

ها، ای انجمنای، داوطلبانه وحرفهخشونت باز ومستقیم بود، سازماندهی ریشهمقاومت بی

اهر، شورش حتی دردوران مبارزه ملی موزامبیک که در ظ. ها بودها واتحادیهتعاونی

مسلحانه، وجه غالب مبارزات بود، جبهه آزادی بخش موزامبیک درمناطق آزاد شده 

ها ریشه این فعالیت. ای برای سازماندهی وساخت نهادها به اجرا گذاشتهای گستردهاستراتژی

های موازی داشت که به خشونت، کنش مستقیم واستفاده ازنهادها سال بسیج مدنی بیدرده

فصل سوم درباره غنا . وهمیاری متقابل، قبل ازمقاومت مسلحانه جریان داشت صورت کمک

وفصل چهارم درباره زامبیا است ونقش مهم رهبران وروسای جمهور بعدی آن دو کشور، قوام 

خشونت خاطرنشان های گسترده بینکرومه وکنت کاندا را دربرقراری نظم واجرای تاکتیک

های جمعی صدها هزار نفراز مردم معمولی دارند شتری برکنشتاکید بیاما این فصول . کندمی

 .که به گسترده شدن کارهای رهبران انقالبی انجامید

 شمال آفریقا وخاورمیانه



ها برای جوانمردی، کنند، سنت آنبسیاری ازاعراب فکرمی"رالف کرو وفیلیپ گرانت معتقدند 

کنند که به همین دلیل تعجب میشجاعت ورویارویی مستقیم با دشمن ارزش واقعی دارد و

."ها به شمار آیدتواند بخشی ازمیراث آنکند، میچگونه سیستمی که جنگ را نفی می
۱۵ 

دهد که مقاومت درحقیقت فصل ششم درباره الجزایر وفصل هفتم درباره مصر نشان می

م های اسالخشونت تاحدود زیادی ویژگی مداوم زندگی اعراب بوده وبا انواع شاخهبی

های عالوه برآن، شورش. نیزسازگاراست وعنصرالزمی برای مبارزه با تهاجم خارجی است

های شود و قبل از آن جنبش سبزدرایران برادامه ارتباط سنتاخیر که بهارعربی نامیده می

ها دراین کتاب بحث کنند ودرباره آنتاریخی درمصر، الجزایر، ایران وفلسطین تاکید می

های ها و سازمانهای تاریخی سبب درک بیشتر سیاست فعلی رژیماین مثال درحقیقت. شودمی

 .شودمدنی، علیرغم شرایط محدود کننده می

درایران، روایات تجلیل آمیز رژیم شاه وجمهوری اسالمی ازخشونت سیاسی و سانسور 

 های مشروع مبارزه بهها، باعث عدم شناخت تاریخی وسیاسی مردم ایران از روشرسانه

خشونت ها ایرانیان متناوبا به استفاده ازمقاومت بیبا همه این. آمیزشده استجزروش خشونت

وانقالب اسالمی ایران ۲۰۰۹مانند جنبش سبزدرسال )های اخیراین روش درسال. متوسل شده اند

برای ۱۹۰۷ـ۱۹۰۵وانقالب مشروطیت  ۱۸۹۲ـ۱۸۹۱و یک قرن پیش درجنبش تنباکو( ۱۹۷۹درسال 

مانند بقیه . های مردم به کار گرفته شدتسلط خارجی وعدم اعتنای حاکمان به خواسته مخالفت با

. مبارزات، بسیاری ازایرانیان برای مقاومت مسالمت جویانه خود ازنفوذ مذهب بهره گرفتند

ای آگاهانه وبرنامه ریزی شده برای ایجاد ائتالف واتحاد خشونت را به گونههای بیهاکنشآن

ها وطبقات مختلف برای لغو امتیاز تنباکو به خارجیان و بعدا برای تغییرات ا، حرفههبین گروه

 .گسترده سیاسی وایجاد قانون اساسی به کارگرفتند

دهد مقاومت کشد و نشان میفصل نهم مفهوم عقل سلیم درمبارزات فلسطینیان را به چالش می

المللی است، های سوم درمجامع بینطرفمدنی علیه اشغالگران نه تنها نیازمند کسب حمایت 

(. به عنوان مثال اسرائیل)بلکه باید موجب تغییرات اجتماعی وسیاسی دربین مخالفین نیزبشود

تواند طرفداران آن گونه که انتفاضه اول درفلسطین نشان داد، واکنش غیرسازنده مخالفین می

تا کنون . بار را تقویت کندخشونتخشونت را تضعیف کرده وجذابیت انواع مبارزات مبارزه بی

کنند، آمیزراغیرممکن میها که انقالب مسالمتآن" ازهشدارمعروف جان کندی دال براین که

"سازندانقالب خشونت بار را اجتناب ناپذیرمی
انبوهی از . درس الزم گرفته نشده است ۱۶

ا روزنکبت فلسطین آن ر  درسالروزاستقالل اسرائیل که ۲۰۱۱مه ۱۵فلسطینیان غیرمسلح در

نامند، ازسوریه، لبنان، کرانه باختری ونوارغزه به سمت مرزهای اسرائیل راهپیمایی کردند می

آن گونه که دراین کتاب نشان داده خواهد . ودرآن جا با خشونت نیروهای اسرائیل مواجه شدند

به این که تواند برای مرتکبینش نتیجه عکس داشته باشد، اما باورداشتن شد، خشونت می

های طرف مخالف را تغییردهد، به شبهه دربین فعاالن تواند سیاستخشونت نمیهای بیکنش

. کندانجامد واهمیت بیشتری برای طرفداری از مبارزه مسلحانه ایجاد میخشونت میبی



های سومی که خشونت، سرسختی طرف مخالف ولجاجت طرفدربسیاری ازمبارزات بی

کنند، خوراک الزم را برای طرفداران مقاومت مسلحانه فراهم میازطرف مخالف حمایت 

به ( برخی اوقات تعمدا) خشونت را به غلط شود که مبارزه بیترمیمسئله زمانی بغرنج. کندمی

فصل . کندها سلب میای تعریف کنند که انگار حق مردم را برای انتخاب نوع مبارزه ازآنگونه

ها را با کنش نظامی مقایسه دهد وآنخشونت را نشان میکنش بی هاینهم موثربودن استراتژی

کند، مخصوصا زمانی که مبارزه بی خشونت در چارچوب خودگردانی جامعه وحقوق اولیه می

 .شودبشرمطرح می

های ستایش شده استقالل درکشورهای موزامبیک، برمه، بنگالدش، روایاتی درباره جنگ

درفصل ششم، . شودنقل می ۱۶و  ۱۵، ۱۱، ۵به ترتیب در فصول  کوزوو و ایاالت متحده آمریکا

های مقابله. شودها درباره مبارزه تعیین سرنوشت الجزایر معرفی میها واندیشهنوشته

های مستقل خشونت مانند تحریم های اجتماعی، عدم همکاری فردی وجمعی، فعالیتبی

شد، در تاریخ استقالل به کار گرفته میفرهنگی ومذهبی که توسط مردم الجزایر قبل از جنگ 

ها علیرغم شرایط بسیار نامناسب با استفاده از الجزایری. مبارزه الجزایر مخفی مانده است

ها توانستند فرهنگ خود را حفظ کرده وآن را توسعه داده خشونت، مانند لهستانیهای بیکنش

خشونت مانند مقاومت بی بودن را بسط دهند، ولی نهایتا" الجزایری"ونوعی احساس 

 . موزامبیک، کوزوو، ایران وایاالت متحده کنارگذاشته شد ومبارزه مسلحانه جای آن را گرفت

های مشابه خشونت درمصر، بااستفاده از روش، انقالب بی۲۰۱۱ژانویه  ۲۵زمانی که در

ساقط کرد،  به کارگرفته شده بود، دیکتاتور را ۱۹۲۱ـ۱۹۱۹های خشونتی که درسالمقاومت بی

ای یافت وبه تاریخ مقاومت مصریان علیه تسلط خارجی واشغال استعماری انگلیس اهمیت ویژه

خشونت مهمی توسط مردم عادی در های بیکنش. صورت میراثی سمبولیک درآمد

مصردرقرن نوزدهم برای به چالش کشیدن سرکوبگران ومقاومت دربرابراستعمارجریان 

به عنوان نمونه در )خشونت مختلف مسیحیت برای مبارزه بی همانگونه که اشکال. داشت

به عنوان مثال مسیح را به صورت شخصیتی )الهام بخش بودند( زامبیا، غنا وپاپائوی غربی

ویا به رعایت هنجارها دعوت ( کردعدالتی مبارزه میکردند که بدون خشونت با بیتصویرمی

های آموزه(شدندها فارغ ازنژاد، رنگ وفرقه میانبه عنوان مثال خواستاربرابری انس)کردندمی

خشونت درکشورهایی مانند مصر، الجزایروایران نقش اسالم نیزدرشکل دادن مبارزات بی

ها، خشونت توضیح داده شده و مانند بقیه فصلهای بیدرفصل هفتم انواع تاکتیک. داشت

 .گیردمورد بررسی قرارمیپتانسیل اثرات شکل دهنده مقاومت مدنی برهویت ملی مصر 

 آسیا واقیانوسیه

گونه که درفصل دهم توضیح داده شد، هیئت حاکمه نظامی برمه برای این که اعتبار خود همان

را باال ببرد، ازنقش ارتش ومقاومت مسلحانه درجنبش تاریخی ضد استعماری وملی علیه 

ده شده است، مانند پروپاگاندای این فرآیند درجاهای دیگرنیزدی. کردانگلیس به شدت تجلیل می



ملی الجزایر که پیروزی مسلحانه خود را دستاویزی قرارداده بود تا به ادامه  بخشجبهه آزادی

های خشونت برمه وبرنامههای بیکمپین حکومت غیردمکراتیک خود مشروعیت ببخشد

رد وهویت ملی تضعیف کرا  ۱۹۴۰تا  ۱۹۱۰هایای که حکمرانی استعمارانگلیس درسالسازنده

مردم برمه ازمبارزه استقالل هند به رهبری . شودبرمه را شکل داد، اغلب نادیده انگاشته می

های خود ادامه دادند، حقیقتی که در برمه نسبتا ناشناخته مانده گاندی الهام گرفتند وبه فعالیت

این . پوشیدندها را میآنبافتند وخود را می( پینی)های بومیها، لباسها مانند هندیایبرمه است

در هندوستان، گاندی  ها درآمده بودبه صورت سمبولی برای مقاومت دربرابرانگلیسیکار 

ها، از خواست همه هندیخواند، برای این که میمی" جامه آزادی" های ساخت داخل رالباس

د استعمار برمه این کنش درمبارزه ض. ها را درمبارزه برای استقالل متحد کندجمله فقیرترین

ها علیه استعمارانگلیس وپاپائوی غربی ودرحقیقت درگذشته دوردرمقاومت مدنی آمریکایی

، ۱۹۳۰های وسال ۱۹۲۰های مقاومت ملی مردم برمه در سال. نیزبه اجرا گذاشته شده بود

ل که امخالفینازسا استهایی که کامال مشابه تاکتیک کار گرفت  را بهخشونتی های بیتاکتیک

 .علیه دیکتاتوری نظامی به کار گرفته اند۱۹۸۸

های مقاومت مدنی را توضیح است وجنبش( بنگالدش)فصل یازدهم درباره پاکستان شرقی

مبارزه برای حق ملیت . دهد که برای خوانندگان غیربنگالی نسبتا ناشناخته مانده استمی

انی که نه ماه جنگ خونین تازم خشونتهای بیها واستراتژیوتعیین سرنوشت ازطریق روش

به آزادی بنگالدش دردسامبر این مبارزات  .، جریان داشتنظرجهانیان را جلب کرد

العاده واثرات اجتماعی خشونت دربنگالدش به خاطرقدرت بسیج فوقدومبارزه بی. انجامید۱۹۷۱

خشونت وقیام ملی بی ۱۹۵۰و ۱۹۴۰های ها درخورتوجه هستند؛ جنبش زبان بنگالی دردههآن

 .۱۹۷۱درمارس 

مقاومت مدنی در سطح . جنبش زبان بنگالی آگاهی عمومی را باال برد وسبب ادامه مقاومت شد

ای مدنی، های تودهکشور به صورت سازماندهی مدنی، تظاهرات، اعتصابات ونافرمانی

ای نتیجه -،شددرکمتر از یک ماه سبب استقالل دوفاکتوی پاکستان شرقی، قبل ازشروع جنگ 

 .ها بودها دربرابر انگلیسیخشونت آمریکاییکه مشابه مبارزه بی

فصل دوازدهم نگاهی تازه به مبارزه همه جانبه مردم پاپائوی غربی برای تعیین سرنوشت خود 

های ابتدایی به جنگ نیروهای ازبومیان که با سالح" آواتار"برعکس تصویررمانتیک . دارد

ای را بسط روند، مردم پاپائوی غربی فلسفههای پیشرفته میبا سالح زینظامی وپلیس اندون

خشونت به مبارزه برای خودمختاری عدالتی ایستادند وبا استفاده از کنش بیدادند ودرمقابل بی

این مقاومت فرهنگی از ناحیه هویت ملی مردم پاپائوی غربی تغذیه . بیشتر واستقالل پرداختند

دهد که اگرمبارزه پائوی غربی مانند فلسطین در فصل نهم نشان میپا وتحکیم شده بود

تواند های دمکراتیک جهانی وحقوق بشر باشد، میخشونت برای استقالل درچارچوب ارزشبی

طنین نیرومندتری درجامعه مدنی وطرفداران حقوق بشردر کشورهای اشغالگر وهمچنین 



کند تا همبستگی له به مردم تحت ستم کمک میرعایت این مسئ. المللی داشته باشدجامعه بین

 .ها را برای مبارزه جلب کنندوهمدلی بقیه گروه

 اروپا

این . دهدفصل سیزدهم مقاومت مجارها دربرابرامپراطوری هابزبورگ اتریش را توضیح می

با استفاده ازرویارویی فعال  خشونت ولیبه صورت بی ۱۸۶۰و  ۱۸۵۰های مقاومت دردهه

این حقیقت با لفظ مقاومت منفی که عموما به صورت . ه درسطح ملی جریان داشتوبازدارند

درمجارستان  درتضاد است ،شودخشونت به کار برده میای برای توضیح مبارزه بیتحقیرکننده

نیزمانند غنا وزامبیا نقش رهبرملی، فرنک دیک در سازماندهی، بسیج وپایداری مقاومت 

خشونت اگررهبری دیک نبود، مجارها به احتمال زیاد مبارزه بیحتی . خشونت برجسته بودبی

د و قدرت جنبش و نموکردند، اما رهبری او به افزایش اعتبارداخلی جنبش کمک را انتخاب می

قوت مبارزه مجارها دقیقا به علت . خشونت را برای چند سال تضمین کردرعایت انضباط بی

بقای جنبش را به خطر او ک رهبرواحد بود که بازداشت ای، عدم تمرکز و نداشتن یپایگاه توده

خشونت مجارها برای برابری سیاسی در امپراتوری هابزبورگ، مانند مبارزه بی. بیاندازد

های آفریقا شد، ازمرزهای ملی گذشت خشونت غنا که سبب ایجاد اعتماد در بقیه ملتمبارزه بی

 . گرایی ازایرلند وفنالند تا هند شدهای ملیوعالقه مردم را برانگیخت وسبب اوج گیری جنبش

گیرد، به تم مشترکی درمقاومت مورد لهستان که درفصل چهاردهم مورد بررسی قرارمی

کند که دربسیاری ازفصول این کتاب افشا خشونت اشاره دارد وحقیقتی را روشن میبی

شغال، تجزیه ویا هم این است که تشکیل یک ملت، مخصوصا زمانی که تحت اشود، وآنمی

ملیت ( پروس، اتریش وروسیه) سه امپراطوری. ای نیستیند ازقبل تعیین شدهآاستعمارباشد، فر

زدایی شدیدی را با استفاده ازتجزیه لهستان وتقسیم آن دربین خود برکشور اعمال کردند، اما 

های سازمان ازبرای این که مردم تصمیم گرفتند با استفاده  این برنامه نهایتا شکست خورد

های مستقیم مانند عریضه نویسی، های یادبود وکنشسیاسی واجتماعی وفرهنگی وکمپین

مقاومت مدنی در لهستان مانند . نافرمانی مدنی، اعتصاب وتظاهرات دربرابرآن مقاومت کنند

ای استراتژیک برای دفاع ازجامعه لهستان به کار گرفته شد، آفریقا، آمریکا وآسیا به گونه

یند شکل دادن به هویت ملی وساخت کشوررا تقویت آبستگی اجتماعی را تحکیم کرد وفرهم

 .کرد

گیرد، مانند موزامبیک و مقاومت ملی کوزوو که درفصل پانزدهم مورد بررسی قرارمی

با همه  ها مانده استالجزایربیشتربه خاطرمبارزه مسلحانه ارتش آزادی بخش کوزوو درخاطره

توانست فاجعه بیافریند، خشونت مانع از بروزجنگ درزمانی شد که میبیها مقاومت این

المللی منزوی های متوالی یوگوسالوی شروع نشده بود وکوزوو درجامعه بینزمانی که جنگ

خشونت توانستند در شرایطی که توسط های کوزوو درطول یک دهه مبارزه بیآلبانیایی. بود

د را حفظ کرده وافکارجهانی را نسبت به حقوق خودآگاه شدند، جامعه خوها سرکوب میصرب



خشونت درکوزوو مانند کوبا، بنگالدش و فلسطین، زمینه را برای مقاومت بی. سازند

ها، این دستاوردها با همه این. ظهورجامعه مدنی وبال وپرگرفتن فرهنگ دمکراسی آماده کرد

. لحانه آسیب دیده وتضعیف شدندخشونت به جنگ مسهای جمعی بیدراثرچرخش سریع ازکنش

ها، کوزوو کرد، بعید بود که با توجه به برتری نظامی صربگرچه اگر ناتو دخالت نظامی نمی

های عالوه برآن کسب استقالل کوزوو درسایه شورش. بتواند استقالل خود را به دست بیاورد

زامبیک، مو. اقتصادی شد-های عظیم سیاسی واجتماعیخشونت باروجنگ سبب چالش

 .ها روبرو بودندالجزایروبرمه نیزبا مشکالت مشابهی پس ازپایان درگیری

 قاره آمریکا

. فصل شانزده درباره ایاالت متحده آمریکا وفصل هفده درباره مبارزات استقالل کوبا است

سازی وتجلیل ازرویدادهای خشونت بار شود که چگونه اسطوره دراین دوفصل نشان داده می

. خشونت را به حاشیه رانده استهای بیحقایق مربوط به نقش مهم انواع مقاومتتاریخی، 

درمورد انقالب آمریکا، تاکید زیاد برمبارزه مسلحانه تا حدود زیادی ده سال مقاومت مدنی 

جنگ مسلحانه را  ازهایی مانند مالیات واحکام دولتی دردوران قبل دربرابرانگلیس در زمینه

های جنبشبه های چریکی ستایش وتمجید شده و درکوبا، از جنگ. ه استازنظرها پنهان کرد

ها را متهم به تضعیف اصالح طلب مدنی برچسب واپسگرایی وعدم وطن پرستی زدند وآن

های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی درهردوفصل برجنبه. آرمان شورش مسلحانه کردند

های جمعی مستقیم، شامل ند استفاده از کنشخشونت تاکید شده وبه بسیج سیاسی مانهای بیکنش

ها و تظاهرات وسایر های جمعی، برگزاری جشنپیماییهای جمعی، تحریم، راهنافرمانی

در  ،ها، قبل ازبروز جنگدرایاالت متحده این کنش. های اعتراضی پرداخته شده استکنش

های سیاسی ومدنی هادکنترل انگلیس موثربود وبه تاسیس نتحت آزادسازی اغلب ایالت های

ها به کسب حقوق اساسی درکوبا این نوع کنش. درآینده ودردوران پس ازاستقالل کمک کرد

های درهردو مورد مقاومت. ریختواستقالل بزرگی انجامید وجامعه مدنی نیرومندی را پی

گری همراه با خشونت تضعیف کرد وسبب مشارکت کمتر خشونت را تب انقالبیای بیریشه

خشونت بر جای وخسارات جانی ومالی بیشتری ازمقاومت بی شدجامعه دوقطبی . ردم شدم

 .گذاشت

 های این کتابمساعدت

 :کندهای زیر میهای آکادمیک وروشنفکرانه مهمی درزمینهفصول این کتاب کمک

های به چشم نیامدنی با های کوچک مقاومت، رویاروییازجمله شامل کنش: مقاومت مدنی ـ۱

 .خشونتهای مستقیم وغیرمستقیم کنش بیفاده ازنهاد سازی وتاثیرمتقابل بین روشاست

 -های تاریخی مهمی ازروایات خشونتازجمله شامل تحلیل: خواهانهمبارزات آزادی ـ۲

 .های استقالل وعواقب رومانتیک جلوه دادن خشونتمحوردرجنگ



 .ازچارجوب مفهوم مقاومت مدنیشکل گیری هویت ملی وتاسیس دولت با استفاده  ـ۳

کند که اهمیت کمتری ازموارد یاد ها ومسائل دیگری را مطرح میاین کتاب همچنین بررسی

کنش : گیرنددربخش مربوط به نتیجه گیری موارد زیرمورد بررسی دقیق قرار می. شده ندارند

های ، تسلط نگرشخشونت بردشمنان خود غالب شدندفعاالن غیرمسلح که با استفاده ازروش بی

کند، مردساالرانه که برای نقش آفرینی فعاالن مقاومت مدنی وبه خصوص زنان مانع ایجاد می

خشونت، تنوع های فراملی، انتشاردانش تاریخی درباره مبارزات بیهای سوم وشبکهتاثیرطرف

به عنوان های تاکتیکی، اثرات ماندگارمقاومت مدنی وظهور مقاومت مدنی ها ونوآوریتاکتیک

 .موضوعی تازه برای مطالعه

 مطالعه مقاومت مدنی

به وجود  ، مانند بهارعربیبرای تغییرات سیاسی ایهای نو وچندگانهمقاومت مدنی فرصت

حتی قادر رد کرده ورا ها ای وبقیه نشریه پردازانسیاسی مکررا آنآورد که کارشناسان منطقه

 راامکانات کنش جمعی مردم شناسان و نشریه پردازها این کار .نبوده اندها هم بینی آنپیشبه 

.ه بودندگرفتنجدی 
های اخیرمورد قبول این واقعیت که پدیده مقاومت مدنی درسال ۱۷

قرارگرفته، پیروزی برنخبگانی است که کماکان تصورات قبلی خود را دارند ویا پیروزی 

ازسال . کندآن تعریف می برمفهوم خشونت محوری است که معموال علوم اجتماعی سنتی از

"خشونتهای کنش بیسیاست"جین شارپ، نوآورانه که کتاب  ۱۹۷۳
منتشرشد، ادبیات مبارزه  ۱۸

های ای ازکتابدرپایان این کتاب لیست برگزیده. ای یافته استسابقهخشونت گسترش بیبی

ها، راین کتابل افزایش انتشاییکی ازدال. انگلیسی زبان مربوط به مقاومت مدنی آمده است

های مقاومت مدنی وسیاست" کتاب رابرتز و گارتون اش: واکنش به رویدادها بود

("۲۰۰۹)قدرت
های موردی درباره مقاومت مدنی شامل تعداد زیادی ازبررسی ۱۹

های ای علیه حکومتهای غیرمسلحانهاست، اما ازآن زمان تاکنون چالش ۲۰۰۰و۱۹۹۰هایدردهه

واین موارد دردهه جدید نیازبه مطالعات  هآفریقا وخاورمیانه صورت گرفتخودکامه درشمال 

 . بیشتری دارند

بررسی : موضوعاتی مانند. موضوعات بارزومشخصی درعمق بیشتری توسعه یافته است

مطالعات موردی تاریخی وروایات ۲۰خشونت؛ها وسازماندهی درمقاومت بیرهیافت، تاکتیک

ها که درقدرتند نتیجه ها برای آنهایی برای این که سرکوبممکانیز۲۱خشونت؛های بیجنبش

توانند ضربات وارده بردشمن را تقویت عکس داشته باشد واین که مقاومت کنندگان چگونه می

.هاهای فراملی ونقش آنوتعریف انواع همبستگی۲۲کنند؛
خیرا تحقیقات زیادی درزمینه کمیت ا ۲۳

های کیفی وتطبیقی تحلیل ۲۴ومسلحانه به عمل آمده است؛ خشونتهای بیتاثیرات نسبی کمپین

وفاصله ۲۵هم موفق وهم شکست خورده صورت گرفته است؛، خشونتهای بینیزدرباره جنبش

.خشونت نیزتحلیل شده استنظری بین تئوری جنبش اجتماعی وتئوری کنش بی
۲۶  



توان ی افزاید ازجمله میهای مختلف ماین کتاب به مجموعه ادبیات مقاومت مدنی به شیوه 

های بررسی . ازتبیین نقش واثرغیرمستقیم وغیرسیاسی مقاومت مدنی برمبارزات ملی نام برد

ها ای ازمبارزات مردم درشیوه به چالش کشیدن نفوذ و حضور خارجیموردی، تصویر پیچیده

به صورتی  ها همیشه به صورت بازومبارزه مستقیم نبوده، بلکهمقاومت آن. دهدارائه می

های مقاومتی غیرقابل کمترمسحورکننده، کمتر باشکوه وحتی برخی اوقات به صورت کنش

کند و به رسد چالش گرانه نیست، جلب نظرنمیهایی که به نظرمیتشخیص بوده است، کنش

های حاکمیت مستبد را هرچقدرکه ای است که درطی زمان پایههای روزانهصورت فعالیت

 .کنداند ودچارفرسایش میلرزخشن باشد می

درهر مورد ،خشونتهای مقاومت بیتحلیل دقیق روش: های مستقیم وغیرمستقیم مقاومتروش

د که اغلب شوای افشا میزیرکانهو غنی  اتیهای مبارزروش ،مطالعاتی دراین کتاب

سیاسی تواند قدرت نوعی کنش عادی مردم که می. اندهای روزانه مردم مخفی شدهدرفعالیت

اند، تعداد زیادی ازمردم دربرابرتسلط فرهنگی وملیت زدایی مقاومت کرده. غالب را رد کند

توصیف  توان، آهسته و مورچه وار، ولی همراه با ایستادگی سرسختانه ها را میاین تاکتیک

های جدی و در فضای عمومی محدود برای کرد که برای دفاع از خود درشرایط سرکوب

این رهیافت همانی است که فلسطینی ها آن را . ندشوگرفته میی مستقل،به کار فعالیت سیاس

به عنوان مثال فقط ایستادن درمکانی معلوم، تا آن جا که : نامندمی" بقا درمقاومت" صمود یا

.نفس ایستادن خود به صورت مبارزه درآید
نوعی مقاومت جزیی که همان طورکه درتعدادی ۲۷

های زندگی خصوصی به ، درمحدوده خانواده و حوزههن اشاره شدازفصول این کتاب به آ

ها خطر مانند جشنهایی ظاهرا بیکنش. آیدصورتی کم خطرو نه چندان آشکاربه اجرادرمی

هایی که درخانه دوخته شده است؛ اجرای تئاترهای خیابانی؛ ومراسم فرهنگی؛ پوشیدن لباس

های اقتصادی، فرهنگی، ها و حلقهیس باشگاههای هنری؛ یا تاسنمایش عمومی؛ نمایشگاه

.های متقابل، ورزش، موسیقی ویا ادبیاتکمک
انواع "ها را برخی از ناظران این گونه کنش ۲۸

.نامندمی" های کوچک مقاومتکنش" و" های روزانهمقاومت
۲۹  

از  ها به شوایکیسم معروف است، که برگرفته ازنام سربازی خیالییک نوع ازاین مقاومت

این کمدی که درباره خرابی باال . چکسلواکی بنام شوایک در ارتش امپراتوریهابسبورگ است

آوردن این سرباز دراجرای دستورات وابهام درباره ناتوانی ونافرمانی اوست، نام خود را به 

.مبارزات کوچک ومخفی مردمی داده است که درنهادهای سیاسی وارتش مشغول کارند
۳۰ 

ظاهرا . شدکه درمصروالجزایرتحت استعمار دیده می استای ت روزانهنوعدیگرمبارزا

خطری مانند پوشیدن روبنده که به صورت سمبل نیرومندی برای ایستادگی مخالفان کارهای بی

خشونت های بیجرج ارول که اعتقاد اندکی به قدرت کنش. دربرابر مقامات خارجی درآمده بود

" ندازی به فیلتیرا"درمطلبی تحت عنوان  ،داشت
تجربیات خود را اززندگی در برمه   ۳۱

های کند که چگونه به عنوان یک افسر انگلیسی درمعرض آزارکنشبازگومی۱۹۲۰های درسال



" مردم بومی" به گفته نویسنده مطلب گیردکوچک مقاومت مانند تحقیرو تمسخر زبانی قرارمی

 :نویسداورول می. گذاشتندسراومیهرزمانی که احساس امنیت می کردند سربه 

ای بود آن را نادیده ای قلچماق درزمین فوتبال به من پشت پا زد وداورهم که برمهزمانی که یک برمه

های زرد به درپایان جوانانی با صورت. گرفت، جمعیت زدند زیرخنده، این جریان بیش ازیک باراتفاق افتاد

راهبان بودایی جوان ازهمه . کردجوری اعصاب مرا خراب میها بدزدند واین هوکردنمن پوزخند می

رسید هیچ کاری ندارند به جز این که درکنار خیابان ها درشهربودند وبه نظرمیچندین هزارنفرآن. بدتربودند

همه تالش من ودیگر سفیدپوستان درشرق ( گیرد کهنویسنده بعدا نتیجه می. )ها راهوکنندبایستند واروپایی

.ن بود که مورد خنده وتمسخرقرارنگیریمبرای ای
۳۲  

های ای روزانه درخیابانجویانهها سال بعد، درکشوری دیگر، اعتراضات بومی ومسالمتده

.مینسک علیه رژیم اقتدارگرای آلکساندر لوکاشنکو دربالروس جریان داشت
های گردهمایی ۳۷

هایی که درزمان به جمعی، تلفن توام با سکوت، بدون این که کاری انجام دهند، کف زدن دسته

با پالکارد اعتراض  کههای خرگوش وخرس زدند، اسباب بازیخصوص زنگ می

انداختند، ها پایین میها را ازباالی ساختمانگذاشتند ویا آنهای اتوبوس پایتخت میدرایستگاه

را به  هاکرد تا آنها به خاطرنشان دادن نارضایتی بود وپلیس را تحریک میهمه این

عنوان مثال بازداشت به خاطر اسباب ه ب.)شان بازداشت کنداآزار وعادیهای بیخاطرفعالیت

ها را داد، مشروعیت آننشان می راها ضمن آن که بالهت مقامات این بازداشت( بازی خرس

که )خشونت را حفظ کنندکردند انضباط بیها درحالی که تالش میسوری. بردسئوال میزیرنیز 

ها را زدند، آب چشمهخطری میدست به اعتراضات خالقانه وبی( البته بعدا خشونت غالب شد

ای سمبولیک به خون شهروندان معترضی اشاره داشته آوردند تا به گونهبه رنگ خون درمی

هایی با اند، بادکنکدرسراسر کشور کشته شده ۲۰۱۱باشند که ازآغازشورش درمارس 

های درب ادارات دولتی را با چسب کردند، قفله در آسمان رها میخواهانشعارهای آزادی

.چسباندندمی
درنقاط مختلف جهان، درجوامع بازتری مانند شیلی وفیلیپین، جوانان برای  ۳۴

پیمایی بوسیدند، شبانه روزراهاعتراض به دولت خود همدیگر را به صورت گروهی می

ها ونهادهای دولتی دند ویا درشاهراهزکردند، دورکاخ ریاست جمهوری حلقه میمی

.کشیدنددرازمی
۳۵  

اما درشرایط سرکوب این . شوندها مقاومت محسوب نمیدرشرایط عادی این گونه کنش

تواند نشانگرمقاومتی عمیق ای تحریک آمیزباشد، میهای آشکار، بدون این که مبارزهکنش

ها را برای این که اگراین کنش دهدقرارمیومداوم باشد که حکومت را درشرایط بغرنجی 

را که درقدرت هستند نشان  رحمی، غیرعادی بودن وخودکامگی کسانیسرکوب کند، بی

ها دارند، همان گونه که در فصل ششم مربوط به علیرغم اهمیت وقدرتی که این کنش. دهدمی

ها وسابقه تاریخی اندکی از آنشوند ها محومیشود، به زودی از خاطرهالجزایر به آن اشاره می

خشونت ومخفی اغلب اوقات های روزانه بیکه این گونه شورششاید به خاطراین. ماندمیباقی 

با سروصدا همراه نیست وبنابراین مبارزه طلبی، شورانگیزی وشکوه مبارزه خشونت بار را 

 .ندارد



توضیح داده شده، شکل  عنصرمهمی از مقاومت غیرمستقیم که درتعدادی ازفصول این کتاب

این . های خودگردانی را قبل ازدستیابی به استقالل داردگیری جامعه مستقلی است که تمام جنبه

های خدمات اجتماعی وقضایی ویا ها، سازمانجامعه سیستم مدارس، مدیریت اقتصادی تعاونی

این نبود که با  ایده .دهدف این مقاومت جنگ مستقیم نبو. نهادهای شبه دولتی خود را دارد

رحم مبارزه شود، بلکه درمرحله اول تبدیل های جمعی با دشمنی نیرومند وبیاستفاده ازکنش

این مقاومت . جامعه ازکنترل خارجیان اشغالگر خارج شود ،جامعه بود تا با استفاده ازآن

ی جامعه به صورت ارگانیزم. مقاومتی پنهان بود ،بیشترازآن که رویارویی مستقیم باشد

توانست رشد کند، با نیروهای خارجی مقابله کرده و به وسیله شد که میاجتماعی دیده می

این نوع مقاومت . سازماندهی، دستیابی به فضیلت ورسیدن به تعالی ازخود محافظت کند

توان حاصل کارآن را بنابراین نمی. کردخشونت باقدرت، اما به آرامی وگسترده عمل میبی

یند کارهای اجتماعی آن مانند ساخت آتضعیف دشمن محک زد، بلکه باید فرتنها با میزان 

شود نهادهای جایگزین که به تدریج سبب اتحاد، همبستگی، بسیج وانعطاف بیشتر جامعه می

این نوع مقاومت غیرمستقیم، با استفاده ازکارهای متعدد غیرسیاسی درمحدوده . نیزتوجه کرد

های اقتصادی، اجتماعی، قضایی ویا فرهنگی وممنوعه درزمینهنهادهای قانونی، نیمه قانونی 

سرکشی ساکت " تبدیل به مقاومتی همراه با سکوت اما پرتب وتابی شد وبه تعبیرآصف بیات

"مردم معمولی
خشونت و مبارزه گسترده های بیها با استفاده ازکنشاین گونه مقاومت. بود ۳۶

ای برای ها، به صورت عامل بازدارندهخلی آنهای خارجی وعمال دامردم فقیرعلیه قدرت

 . کردندادامه سلطه خارجیان عمل می

ای، اغلب اوقات زمینه را برای های اتحادیههای جایگزین ویا فعالیتساخت این گونه نهاد 

کند، دشمنی که مقابله با آن مستلزم های مستقیم بیشتری علیه دشمنی قدرتمندتر فراهم میکنش

یی برای به این ترتیب، مقاومت غیرمستقیم با استفاده از نهادها تری استج بزرگاتحاد وبسی

ای درآمد که عبدالرحمن الکواکبی توسعه اجتماعی وآموزشی به صورت ابزارشناخته شده

ای که اصالح طلب قرن نوزدهم سوری آن را برای ایجاد شرایط الزم برای مقاومت همه جانبه

.دانستامد، ضروری مینجابه اخراج خارجیان بی
این حرکت همچنین ابزاری بود که توسط  ۳۷

آن مقاومت کنندگان مدنی نامتقارن بودن قدرت خود و دشمن نیرومندشان را مورد هدف قرار 

شود، ای خود سازمان داده روبرومیدهند تا قدرت برترنظامی دشمن را زمانی که با جامعه

های خود سازمان داده این بود که مت غیرمستقیم نهادهای مقاویکی دیگرازویژگی اثرسازندبی

. کردرابطه ارگانیکی بین زندگی معمولی وکار ازیک طرف ومقاومت ازطرف دیگرایجاد می

دیدگاه مردم اغلب اوقات با دیدگاه . زندگی بدون مقاومت ومقاومت بدون زندگی معنی نداشت

سرانجام . ها به وجود آمده بودندنی بین آنجنبش ومبارزه درهم آمیخته بود ودرنتیجه پیوندی ما

این که مقاومت غیرمستقیمی که به صورت نهادهای خودگردان عمل کند به مردم قدرت داده 

وسبب گسترش مقاومت درتاروپود جامعه شده ودرنتیجه نقش مهمی درتبدیل قربانیان سرکوب 

الکواکبی معتقد بود . بازی کردها بود، به افرادی آگاه نسبت به قدرتی که عامل اسارت آن

ها ویا آید ونباید تقصیررابه گردن خارجیمردم خودشان علت بالهایی هستند که به سرشان می"



ها هایی که وجود آنتفاوتی است، ویژگیسرنوشت بیندازند، علت آن نادانی، عدم تالش وبی

".کندجامعه را متحول می
معاصرش یوزف  ستانینظرات کواکبی تکرار نظرات فیلسوف له ۳۸

های خارجی به این فیلسوف لهستانی معتقد بود که ریشه اسارت دردست قدرت. ژوسکی بود

گردد وراه حل آزادی ازاین اسارت ایجاد تغییردرجامعه با خود جامعه سرکوب شده برمی

 ،اهند بودقدرتان آزاد کننده خود خوبنابراین قربانیان وبی. استفاده از کار، آموزش ومدنیت است

 .در صورتی که خود را سازمانمند کنند، آموزش داده وجوامع خود را توسعه دهند

بین انواع مقاومت مستقیم ومبارزه کمترمحسوس را نشان  یاین کتاب همچنین پویایی جالب

های مقاومت مدنی آن با شود وکنشای که روزانه است و به سختی دیده میدهد، مبارزهمی

تحول یاد شده . کندها هموارمیخشونت گره خورده ویا راه رابرای آنمستقیم بیهای انواع کنش

های مختل ها وخطرات فعالیتگذارد، ازهزینهاغلب اوقات تحکیم هویت ملی را به نمایش می

این . کننده برآوردی واقع بینانه دارد ومهارت بهتری دربرنامه ریزی و سازماندهی جمعی دارد

های خاطرات مربوط به شکست مبارزات مسلحانه سبب پیدایش فرصتتحول با یادآوری 

مانند )توان به تغییرات ژئوپلیتیکیها میازجمله علل دیگرظهوراین فرصت. جدیدی شده است

: های مختلفدرزمان)های جدید ارتباطاتوتوسعه وگسترش شیوه( ایهای جهانی ومنطقهجنگ

این عوامل به . اشاره کرد( یر انقالب ارتباطاتهای اخصنعت چاپ، تلگراف، رادیو ودرسال

های مستقیم وپرقدرتی را برای های منظم تهیه کنند ودرنتیجه کنشمردم کمک کرد تا برنامه

مبارزاتی که با رویارویی بیشتری همراه . تحت فشار گذاشتن عوامل حاکمیت به اجرا بگذارند

شود که بالفاصله زجامعه روبرومیاست و اغلب اوقات با مشارکت اقشاری گسترده تری ا

دراین شیوه . گیرندها بر جمعیت ومملکت را به چالش میومستقیما عوامل حکومت وکنترل آن

خشونت از محدوده انواع مبارزات نامحسوس برای سازماندهی اجتماعی مبارزاتی، مبارزه بی

ی را به اجرا بگذارد که اهای تودهکند تاکنشعبور کرده و برای استقالل و آزادی کمپین می

 .مشخصا خواستارخودگردانی واستقالل باشند

 بخشمطالعه مبارزات آزادی

کند بخش واستقالل طلب مطرح میهای تاریخی آزادیهایی را درباره جنبشاین کتاب بینش

ها بحث ودرباره رابطه بین مبارزات مسلحانه وغیرمسلحانه دردوران شکل گیری کشور

 .کندمی

مسلحانه ومقاومت مدنی روابط مختلفی درشرایط متفاوت وفازهای مختلف مبارزه  مبارزه

 ۱۹۵۲اند، مانند الجزایر پس از دربرخی موارد هردونوع مقاومت باهم همزیستی داشته. اندداشته

های خشونت درکوبا، ایران ومصر، مقاومت مدنی متناوبا با شورش. ۱۹۶۰وموزامبیک پس از

درمجارستان، لهستان وپاپائوی غربی مقاومت مدنی جایگزین مبارزه . شدآمیزدچاروقفه می

مسلحانه شد وحال آن که درایاالت متحده آمریکا، برمه، کوزوو و الجزایرمبارزه با مقاومت 

این کتاب چشم . ولی شورش مسلحانه جای آن را گرفت ،مدنی شروع شد



این . دهدآزادی بخش ارائه میهای ملی گرا ومبارزات تری ازجنبشتروواقعیاندازظریف

های مقاومت مدنی متکی بودند که برخی اوقات ای ازکمپینها ومبارزات برمجموعهجنبش

های مسلحانه رقابت ویا کرد، اما درموارد دیگر با شورشها راموقتا دچاروقفه میخشونت آن

 .کردندبا آن مخالف می

ارزه مسلحانه ومقاومت مدنی وارزیابی نتایج پیشگامانه درباره مقایسه ثمربخشی مب یکمطالعه

خشونت برای مبارزات استقالل طلبی، جایگزینی و ضد دیکتاتوری های خشونت باروبیکمپین

های این مطالعه نشان داد که میزان موفقیت کمپین. انجام شده است ۲۰۰۶و  ۱۹۶۰های بین سال

های ها دوبرابرکمپیناین کمپینها بوده ومقاومت مدنی دوونیم برابر بیشتر ازشکست آن

.اندمسلحانه موفقیت داشته
ها همراه با مطالعات زیادی که در این کتاب آمده است آن داده ۳۹

ها را به چالش نظرات اغراق آمیزدرباره نقش پیروزمندانه مبارزه مسلحانه برای آزادی کشور

نفوذ مورخین نظامی : ردتوان این گونه خالصه کعلل پیدایش این نظرات را می. کشدمی

ها، ماندگاری میراث ادبیات هومردر بین تحصیل کردگان غربی که وتصورات ملی گرایانه آن

درساختار سیاسی هستند، اندیشه طبقاتی در بین نخبگان جامعه که حاضرنیستند تاثیرمردم 

 .عادی را در رویدادهای تاریخی و ملی بپذیرند

رها، مبارزین نبردهای مسلحانه اسامی شهدای خود را معموال پس از پیروزی وتشکیل کشو

کنند تا بدین وسیله پیروزی را به نظامیان ونیروهای سیاسی ها تجلیل میاعالم کرده وازآن

ومسئولیت خود را  ءنسبت داده ونقش خود را درکسب استقالل بزرگ کنند و به این وسیله ارتقا

، اگرچه فهرست کردن نام شهدا ارتباط نزدیکی با این همه.درسلسله مراتب قدرت توجیه کنند

ترازآن است، زیرا فداکاری وجان باختن درراه با مبارزه مسلحانه دارد، ولی واقعیت پیچیده

شود که به عنوان مثال درفصل یازدهم نشان داده می. مبارزه بخشی ازمقاومت مدنی نیزهست

ازحق سخن گفتن به زبان مادری  چگونه فعاالن جنبش زبان بنگالی دربنگالدش برای دفاع

ها، فلسطینیان، مصریان، سوری. خود کشته شدند وجزء شهیدان جاودان به ثبت رسیدند

فهرست کردن . دانندخشونت خود را شهید میها نیزکشته شدگان مبارزات بیها ویمنیبحرینی

شی انسانی وعاطفی تواند به عنوان یک رهیافت حامیان را بسیج کند وهم واکنهم می، نام شهدا

های معمولی است که چه با سالح وچه بدون خشونت با دشمنان قدرتمند وقدرشناسی ازانسان

 .رحم جنگیدند ومنبع الهامی برای به پاخاستن دیگران شدندوبی

 : های خشونت آمیزآزادی ملی با استفاده ازپیکار   

ات، گفتمان ویادبودهای تاریخی شود که روایبسیاری ازفصول این کتاب این نظرمطرح می در

مبارزات برای . دهندهای تعیین سرنوشت بهایی نمیوملی، به نقش مقاومت مدنی در جنبش

استقالل دربرابر خارجیان اشغالگرپیوندی جدایی ناپذیربا خشونت ملی گرایانه، تجلیل 

تر رحمشمنان بیگان و ستایش از شهدایی که با دازقهرمانان نظامی ، اسطوره سازی ازظلم دید

.اند داردو نیرومندتراز خود جنگیده
این اقدامات، تصور عمومی را که مبارزه مسلحانه  ۴۰



کند وبه ندرت درباره صحت وسقم آن تقویت می ،درنبردهای استقالل طلبانه نیروی غالب بوده

را معادل  شود، آنعالوه برآن، معموال زمانی که لفظ انقالب به کار برده می. شودسئوال می

های معروف حتی برخی از فرهنگ نامه) دانندهمراه با خشونت می مبارزات استقالل طلبانه

"اندتعریف کرده" تغییربنیادی وخشن" را" انقالب"نیز
۴۱
این میراث هژمونیک انقالبی سبب   ،(

 ای به جزمبارزه مسلحانه شدهایجاد نوعی فراموشی عمدی نسبت به موجودیت هرنوع مبارزه

زمانی که مقاومت مدنی . شودوباعث رد مشروعیت وماندگاری مبارزات جایگزین می

کرد، آن را درمقایسه با شورش مسلحانه، کمترمردانه، کم درجریان مبارزات ملی ظهورمی

این نگاه تحقیرآمیز به مقاومت مدنی به هیچ وجه . دیدنداهمیت وکمتروطن پرستانه می

به عنوان مثال، مایکل والزر یکی ازنظریه پردازان برجسته  تمنحصربه انقالبیون مسلح نیس

راهی " و" ظاهرسازی برای تسلیم شدن " سیاسی، علنا ازمقاومت مدنی انتقاد کرده وآن را

.داندمی" های عمومی پس از شکست نظامیحداقلی برای حفظ ارزش
۴۲  

غیرعمدی، ازمبارزات استقالل ای های اصلی به گونهبنابراین نباید باعث تعجب باشد که رسانه

به عنوان مثال نویسنده روزنامه معتبری مانند گاردین . طلبانه برداشتی خشونت آمیز دارند

آید ونه با تحوالت قانونی، استقالل با وقایع مهم سیاسی می:" نویسددردفاع ازاین استدالل می

شکایت قانونی از جرج  ، با توپ وتفنگ به دست آمد ونه با۱۷۷۶استقالل آمریکا در سال 

".سوم
شود که نشان داده می ،خوشبختانه در فصل شانزدهم که مربوط به ایاالت متحده است ۴۳

های آمریکا استقالل عملی خود را قبل از شروع جنگ وبا این تصورعمومی غلط بوده وکلنی

وی در ها طرح دعاین کنش. های مقاومت غیرنظامی به دست آورده بودنداستفاده از کنش

ها آن .تدانسها راغیرقانونی میدادگاه نبودند، با اینکه درحقیقت سیستم سلطنتی انگلیس آن

ها به نحوموثری دست به آن: ای شلیک نکردند ویا دست به نبرد خشونت باری نزدندگلوله

 .ها ونهادهای جدید زدندخشونت علیه قوانین و رسوم انگلیس وساختنانجمننافرمانی انبوه بی

گوید که درمبارزه برای تاسیس کشور، جمعیت محلی وقدرت خارجی اشغالگر عقل سلیم می

خواهد جنگد ودومی میاولی برای آزادی کشورخود می. برندبیشترین نفع ویا ضرررا می

بنابراین مبارزه برای استقالل، برای . اقتدارخود را درمنطقه حفظ کرده وتسلطش برقراربماند

ای حداکثری و برای بقاست که اگرنه برای حفظ جان خود که برای مبارزهمردم تحت اشغال 

برعکس، قدرت خارجی آن قدرسرمایه سیاسی . جنگندرهایی ازسلطه فرهنگی وسیاسی می

ومنابع اقتصادی هزینه کرده وتلفات جانی برای کنترل منطقه تحت نفوذش داده است که 

بیند، عالوه برآن این نوعی تحقیر ملی می هرگونه عقب نشینی ویا از دست دادن نفوذ را

های اش در سطح جهان ویا منطقه است ، زیرا ممکن است مستعمرهجداییتهدیدی برای هژمونی

زمانی که پای چنین منافع عمیقی درکار باشد، . دیگررا تشویق کند تا دست به شورش بزنند

؛این روندی معمولی وچاره رود که هردو مرتکب آن شوندگیرد وانتظار میخشونت اوج می

های استقالل طلب ظرفیت زیادی برای عملیات نظامی دارند برای این که جنبش ناپذیراست

برای برخی بسیار دشواراست . گری استوبرای این که اغلب اوقات خشونت خصیصه نظامی



خشونت بیکه ازالگوی ذهنی وفلسفی خود درباره خشونت فاصله بگیرند و به حضور مقاومت 

 .وظرفیت باالی اثربخشی آن بپردازند

خشونت اشاره عالوه برآن این کتاب به مواردی ازکاربرد آگاهانه واستراتژیک مقاومت بی

قبل از قرن بیستم، بسیاری ازمبارزین به  ها قبل توسط گاندی استفاده شده بوددارد که مدت

درمقطعی از تاریخ کشورها، با  ای طبیعی مقاومت مدنی را درعمل درک کرده بودندگونه

خشونت، بسیاری به توجه به بیهودگی وعواقب مرگبار مقاومت مسلحانه وامتیازات مقاومت بی

 .خشونت برای مبارزه روی آوردندهای بیروش

 : خطرات مبارزه خشونت بار

های هدفمند عواقب مرگبارتری از های خشونت باربرای حصول به آرماندرحقیقت، شورش

مقاومت خشونت بار معموال دستاوردهای مقاومت مدنی را سرقت . خشونت دارندومت بیمقا

زمانی که انتخاب روش نظامی جایگزین مقاومت مدنی شده . کندکرده وبرسرآن مصالحه می

کند، عواقب نامساعد آن، سبب افزایش فضای نظامی گری ودوقطبی شدن ویا آن را تکمیل می

های سیاسی را تضعیف های اجتماعی و سیاسی را ویران کرده ونهادشود، زیرساختمیجامعه 

کند، فرهنگ خشونت درسیاست وجامعه رسوخ کرده ومبارزه حتی پس از دوران می

خشونت را تضعیف های بیمقاومت مسلحانه به سرعت بسیج. یابدگذارواستقراردولت ادامه می

برد واقتصاد وپیشرفت اجتماعی را به یهای اجتماعی را ازبین مکرده و همبستگی بین گروه

اندازد ومانع توسعه ویا سبب تعویق در ایجاد نهادهای دمکراتیک وجامعه مدنی مخاطره می

عالوه برزیان اقتصادی، خسارات جانی واجتماعی (. کوبا، کوزوو، الجزایر وفلسطین)شودمی

(. ایاالت متحده آمریکا)گیردبار، در بسیاری ازموارد ازمقاومت مدنی پیشی میمبارزه خشونت

شورش خشونت بار همچنین هزینه عدم مشروعیت سیاسی سرکوبگران ودشمنان جنبش را 

عالوه برآن مبارزه مسلحانه، اغلب اوقات . کندکاهش داده و زمینه توجیه خشونت را فراهم می

ها مبارزه صورت گرفته است، تحت عنوان ضرورت درگیری هایی که به خاطرآنارزش

(. ها به مردمهایی مانند داشتن نماینده وپاسخ گو بودن آنارزش)        . گذاردنظامی زیرپا می

های شود که نهایتا به شکل گیری حکومتاین کارها به نوبه خود سبب رفتارها واقداماتی می

ها که به مبارزه خشونت بار روی آن(. برمه، الجزایروموزامبیک)    انجامداقتدارگرا می

کنند ای ارزیابی میطرفانههای روش خود را به نحو بیآورند، به ندرت خطرات و زیانمی

وقات ابرخی . فهمند که پایان دادن به نبرد مسلحانه بسیاردشوارترازراه انداختن آن استونمی

بینند ودستاوردهای مقاومت مدنی را درک نمیها بهاشتباه، نبرد مسلحانه را راه میانبری میآن

خشونتی نام برد که جوامع را از های بسیارموثر و بیتوان ازکنشبه عنوان مثال می: کنند

 (.ایاالت متحده، بنگالدش وبرمه)کنترل اشغالگران آزاد کردند

برخی مطالعات موردی به این نظر اشاره دارند که ممکن است از مقاومت مدنی بعضی اوقات 

مانند لهستان )ه عنوان ابزاری برای شروع ای غریزی وبرخی اوقات تعمدی ببه گونه

به هر حال حتی . استفاده شود( مانند موزامبیک والجزایر)ویا مکمل مبارزه مسلحانه( وکوزوو



دربرخی موارد مقاومت مدنی . باید قبول کرد که مقاومت مدنی موثر است ،اگر چنین هم باشد

رش استقالل رسمی کشورها نقش مستقیمی دروادارکردن مقامات کشورهای خارجی به پذی

ودربرخی دیگرسبب برابری سیاسی در داخل امپراطوری ( غنا، زامبیا ومصر)داشت

یند تدریجی آزادی از تسلط خارجی شتاب آمقاومت مدنی اغلب اوقات به فر(. مجارستان)شد

دهد، البته درمقایسه با شرایط خفقان آوری که به علت استیالی خارجی حاکم بوده می

هدف ازبیان این رویدادهای تاریخی (. شودقریبا تمام فصول این کتاب به آن اشاره میدرت)است

توانند به خشونت ومقاومت مدنی نمیاین نیست که گفته شود که کشورها بدون مبارزه بی

استقالل دست یابند، بلکه منظوراین است که چنانچه جوامع مدنی و نهادهای حکومتی توسعه 

آن به خاطراین است که این  تر است وبخشی از برای کسب استقالل آماده یافته باشند، شرایط

. روند برمقاومت مدنی متکی است ومقاومت مدنی اثری عمیق برملت وتاسیس کشوردارد

های زیررا درباره شکل گیری هویت ملی وتاسیس برای توضیح درباره نقطه نظراخیر، فصل) 

و ۱۴ها؛ وفصول های ملی و کنشقاومت مدنی برهویتکشورها ببینید؛ فصل دوم درباره تاثیرم

 .به ترتیب درباره لهستان و ایاالت متحده ۱۶

 گیری هویت ملی وتاسیس کشورشکل 

خواهانه، اثرات آن بر تاسیس این کتاب عالوه برتوضیح نقش مقاومت مدنی درمبارزات آزادی

.کندکشورها را نیز تحلیل می
بایستی کامال درک شود، زیرا خشونت قدرت مبارزه بی ۴۴

های ویژه های فیزیکی ویا ابزاری برای تاکتیکمقاومت مدنی بیشتر از یک سلسله تکنیک

تواند نیرویی باشد که جامعه را درسطوح مختلف اقتصادی، خشونت میتجربه مبارزه بی است

های کنش عالوه برآن، اغلب مبارزین اجتماعی، سیاسی، فرهنگی وروانی زیرو رو می کند

گیرند ودرحالی که مستقیما بردانش و تجربه وتحلیل ای غریزی به کارمیخشونت را به گونهبی

تر به مقاومت مردمی متصل ای سازمان یافتهجامعه خود متکی هستند، همزمان خود را به گونه

واند تاین دیدگاه غیرابزاری ازمقاومت مدنی درفضایی اجتماعی مستقل وسازنده می. کنندمی

 .های جمعی و هویت ملی ارزشی حیاتی داردوجود داشته باشد ودرک تاثیرآن برآگاهی

ها ظهورکشورهای جدید یا دراثر تغییرات شدید وناگهانی ویا به علت تغییردرازمدت ساختار

 بنابراین برخی از کشورهای مدرن در اثرخشونت وانقالب، تهاجم خارجی، جنگ. است

اند وبقیه به علت اثرات ناشی از صنعتی ها به وجود آمدهپراطوریویا زوال و فروپاشی ام

های جدید شدن، گسترش شهرنشینی، توسعه سرمایه داری، مهاجرت انبوه واختراع تکنولوژی

های داخلی مانند تعدادی از کشورها نیزدرنتیجه سیاست. اندارتباطی وحمل ونقل ایجاد شده

های ملی و عملکرد مادری، ساخت دیوانساالری خدمت همگانی، آموزش اجباری به زبان

.احزاب سیاسی به وجود آمدند
۴۵ 

با این همه ، این نیروهای تشکیل دهنده کشورها، غالبا ازسطوح باالی جامعه و نخبگانی بودند 

اما این کتاب به تجربیاتی درتعدادی از کشورهای تحت . کردندکه قاطعانه آن را پیگیری می



. است ها توجهی نشده که درست برعکس مورد یادشده است و اغلب به آن اشغال اشاره دارد

شدند که از هایی را شامل میاین تجربیات اهمیت ویا نقش کمتری در تغییرات نداشتند و جنبش

ها علیرغم کردند، این فعالیتها وسازماندهی فعالیت میپائین به باال و با استفاده از بسیج توده

ها ویکسان ها برای ملیت زدایی از قومیتها وکوشش آنوغیرمستقیم خارجیاستیالی مستقیم 

تشکیل یک کشوردرزیرسایه سنگین استیالی خارجی به هیچ . سازی فرهنگی ادامه داشت

گرایی وتشکیل ارتش ودیوانساالری ملی یند تهییج ملیآعنوان معلوم نبود که به جایی برسد، فر

های خارجی ممنوع شده بود وملی گرایان به لب توسط قدرتویا توسعه سیستم آموزش ملی، اغ

های تحت اشغال به درچنین شرایط سرکوبی، ملت. شدندسیدند ویا زندانی وتبعید میریقتل م

گونه که مثال برای بسیاری از اقوام بومی آمریکای شمالی اتفاق شدند، همانسادگی محومی

( بیشتر با نیروهای انتزاعی ونامحسوس) انبوه مدنیمردم معمولی با استفاده ازمقاومت . افتاد

ها مشروعیت جمعی خود را وقف انواع آن. احساس مالکیت کشورو ملیت را خلق کردند

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی وسازماندهی کردند وبه این ترتیب کنترل فعالیت

ها درباره مالکیت ملی آن. وردندها درآویا عمال داخلی آن های خارجیسیاسی را ازچنگ دولت

و جمعی مردم را آگاه کردند و با اعتقادی راسخ توانستند کشوری آزاد ومستقل را بهدوراز 

 .دخالت بیگانگان توسعه دهند

خشونت، دارندگان قدرت را به های بیبنابراین فعاالن با به کارگرفتن مجموعه غنی تاکتیک

آورند کنند، نهادهای مستقل به وجود میرا تقویت می گیرند وبا این کارهویت ملیچالش می

. کنندهای خارجی دارد تاسیس میوساختاری نیمه مستقل که اغلب خارج ازحوزه نفوذ نیرو

شود ، ها سبب نفی تسلط والقائات خارجی میخشونت مردم ومشارکت آنای وبیبسیج توده

مردم با استفاده از مقاومت . سازندا میخودگردانی را تجربه کرده وهسته جامعه مدنی جدید ر

یندی که آشوند، فرمدنی، به روشنی نسبت به داشته ها، هویت، زبان وفرهنگ خود آگاه می

و " آماده سازی فرهنگی"  خشونت آن راجرج لیکی ازمدرسین پیشگام تغییرات اجتماعی بی

شخصی را با زندگی جمعی یندی است که اهداف آنامد، فرمی" هوشیار شدن" پائولو فریری

.آمیزددرهم می
به این ترتیب، مقاومت مدنی با استفاده ازنیروی تبدیل کننده خود، اغلب  ۴۶

کند عمل میاوقات قبل ازآن که کشوری رسما تشکیل شود، به عنوان ابزاری برای تاسیس آن

خودگردانی وزمینه را برای ظهوربیداری ملی وشهروندی سیاسی ونهادهای اقتصادی ومدنی و

کند، حتی اگرتغییرات سیاسی که الزمه اداره کشوردردوران پس از استقالل است، آماده می

 .های مورد نظرنباشددمکراتیک در این کشورهای جدیدا استقالل یافته، مطابق با خواسته

گرایی درسده های نوزدهم وبیستم و شکل گیری هویت ملی مقاومت مدنی به گسترش موج ملی

خشونت برای دفاع ازجامعه وتضعیف سرکوب خارجی به بیهای رهیافت . دکمک کر

ها همچنین سبب استحکام وابستگی مردم به کشورهای در شرف کارگرفته شد، این رهیافت

فصل دوم، به شرح مبسوط این . شان شد ودرنتیجه مقاومت جمعی را تقویت کردااستقالل

ن تمرکزبرقومیت، دربرخی موارد ناخواسته راه را ای که ضمپردازد، رابطهرابطه متقابل می



های این فصل شامل این مثال. برای درک تنگ نظرانه و انحصار گرایانه ازملیت هموارکرد

ها، یهودیان و بالروسی ها؛ اوکراینیایجاد محدودیت سیاسی برای  :موارد است؛ لهستان

 –ژادی که در امپراطوری اتریش های ناقلیت: ها کنارگذاشته شدند؛ مجارستانصرب: کوزوو

جای اندکی : بودند؛ آمریکای تحت استعمارانگلیس کردند، با محدودیت روبرومجارزندگی می

های هندی ومسیحی قائل شده هایی برای اقلیتمحدودیت: برای بومیان منظورکردند؛ بنگالدش

.ها را ازامتیازات محروم کردندبیهاری وبیشتر
انند آموزش ملی خشونت مهای بیروش ۴۷

های ملی، اغلب باعث شناسایی های قومیتی، برگزاری یادبودها و جشنگرایانه، ایجاد سازمان

شود وافتخارات نظامی گذشته را ارج واعتالی فرهنگ، زبان وتاریخ ملت تحت ستم می

ای هتوانند به گونهایی ازاین کتاب، این اثرات ناخواسته مقاومت مدنی میبنا برفصل. نهدمی

 . خشونت مقصرشناخته شوندهای مربوط به مقاومت بیمتناقض درسرکوب داستان

یافت؟ شاید، اما این آیا هویت ملی این کشورها بدون به کارگیری مقاومت مدنی تکامل می

ملیت   های خارجیشد ونتیجه آن درشرایطی که نیروهای وابسته به قدرتترمییند طوالنیآفر

این کتاب بررسی مهمی را درزمینه نقش تاریخی مقاومت . خص نبودکردند، مشزدایی می

مقاومت مدنی نوعی وسیله برای  .کند که البته هنوزدرمراحل اولیه استمدنی مطرح می

 .بخشدیادآوری است، که بیداری ملی را اعاده کرده و هویت جمعی را تحکیم می

شروع شد،  ۲۰۱۰با انقالب تونس در های شدید سیاسی درشمال آفریقا وخاورمیانه کهدگرگونی

هایی تاریخی درباره استفاده از مقاومت کند، زیرا درساین کتاب را بیشتر به روز ومطرح می

مقاومت مدنی در عمل، موانع . دهدهای سرکوبگر را به خوانندگان ارائه میمدنی علیه قدرت

شده است که این نوع  درعمل ثابت شناسدفرهنگی، قومی وجغرافیایی را به رسمیت نمی

ای یکسان علیه اشغالگران، استعمارگران وعلیه حاکمان و دیکتاتورهای داخلی مقاومت به گونه

های بنابراین برای درک حوادث مربوط به بهارعربی وبه طور کلی مقاومت موثراست

 های مدنی فراموش شده وپنهانشود که مقاومتخشونت معاصربه خوانندگان پیشنهاد میبی

 .گذشته را مرورکنند

 هایادداشت

طرح   شوند ومنظور ازآنبه جای هم به کاربرده می" تاکتیک"و" خشونتروش بی"عبارت  ـ۱

ها است که برای رسیدن به هدف مشخصی طراحی شده است، هدفی که خود محدودی از کنش

 .خشونت استبخشی از رهیافت گسترده کمپین بی

نیویورک، هنری ) خشونت واراده مردمقدرت، بی: تسخیر جاناتان شل، دنیای غیرقابل ـ۲

 ۹۹و ۶۳-، به خصوص صفحات(۲۰۰۳هولت،

سوم  ۱۹۰۵ششم نوامبر ۵درکارهای جمعی مهاتما گاندی، جلد " روسیه وهندوستان"  ـ۳

 ۱۹۰۶نوامبر



www.scribd.com/doc/49842274  

های جمعی است که هدف آن اعمال ، نبود کنش"خشونتبی"دراین کتاب منظورازلفظ  ـ۴

شود که در آن تعمدا از تر، به روشی اطالق میخشونت علیه دشمن باشد، یا به عبارت روشن

دردومورد زامبیا ومصر شامل تخریب اماکن و . شودآسیب رساندن به رقیب پرهیز می

ها اشاره شده است تنها های متعددی که دراین کتاب به آننشدربین ک. شدها نیزمیساختمان

کشتن ویا مصدوم کردن کسی  ،هدف ازاین کنش. ها اتفاق افتاده استدومورد از این نوع کنش

نبود، بلکه فلج کردن منابع مورد استفاده دشمن ودرنتیجه افزایش هزینه کنترل دشمن 

 .خطوط ارتباطی وحمل ونقل نام برد توان ازقطعبرکشوربود که به عنوان نمونه می

های مبارزه برای حقوق مختلف شامل مبارزه با دیکتاتوری برای حقوق دمکراتیک؛ جنبشـ ۵

های محیط زیست ومعیشت برای دسترسی به حقوق اقلیت، زنان، کارگران ومردم بومی؛ کمپین

قراری حاکمیت قانون به های مبارزه برای برازنمونه. آب وزمین ویا مبارزه علیه جنگل زدایی

. های تبهکارهای مبارزه با فساد، مافیا، ودارودستهکمپین: توان اشاره کرداین موارد می

های جالبی های ضد دیکتاتوری شباهتهای عمومی، کمپینهای زیاد درمقاومتعلیرغم تفاوت

ری به آن اشاره همان گونه که انیسه بالل ومن درجای دیگ. با مبارزات برای خودگردانی دارد

کند که مردم باید ایم، مقاومت ضد دیکتاتوری، دیکتاتور را اشغالگر ومهاجمی تعریف میکرده

درمقابل او ازخود دفاع کنند وبنابراین مبارزه برای حق خودگردانی به طوریکسان به مبارزات 

فسکی وانیسه ، ماچه بارتکونگاه کنید. یابدعلیه اشغالگر خارجی ودیکتاتورداخلی تعمیم می

 ۲۰۱۱دمکراسی باز، سوم می " حق انسان برای مقاومت"بالل

-annyssa-bartkowski-http://www.opendemocracy.net/maciej

resist-to-right-bellal/human  

 :بار ونتایج آنخشونت وخشونتهای بیکمپین رکزاطالعاتمـ ۶-

 http:www.du.edu/korbel/sie/research/civilresistanceproject.html  

شامل اطالعاتی درباره  ۲۰۱۲خشونت درکالج سوارتمورتا پایان مرکزجهانی اطالعات کنش بی

خشونت علیه ده مورد مبارزه بیاما تنها شامل دواز. مورد کمپین مقاومت مدنی بود ۶۰۰بیش از

 :ببینید. شداستیالی خارجی می

          http://nvdatabase.swarthmore.edu/ . 

های به عنوان مثال، علیرغم اطالعات همه جانبه موجود در مرکز اطالعات کمپینـ ۷

خشونت که دراین کتاب آمده، های مهم بیبسیاری ازکمپینخشونت و خشونت بار، بی

، ۱۹۷۱ودرسال  ۱۹۵۲و ۱۹۴۸های بنگالدش بین سال: ها وجود ندارد ماننددرمرکزداده

 .، برمه قبل ازجنگ جهانی دوم، انقالب مشروطیت ایران وتعدادی دیگر۱۹۲۱ـ۱۹۱۹مصر

http://www.scribd.com/doc/49842274
http://www.scribd.com/doc/49842274
http://www.opendemocracy.net/maciej-bartkowski-annyssa-bellal/human-right-to-resist
http://www.opendemocracy.net/maciej-bartkowski-annyssa-bellal/human-right-to-resist
http://nvdatabase.swarthmore.edu/


ماعی برآمده از نظریه سیاسی هایغیرمسلحانه، بینش منطق اجتکورت شاک درکتاب شورش ـ ۸

واضح . کند تاشکاف فکری بین این دو را از بین ببردخشونت را ادغام میهای بیو پویاییکنش

های اجتماعی است که تحقیقات مشابه زیادی مورد نیازاست تا رابطه بین ادبیات جنبش

، کورت شاک، نگاه کنید. ها برداشته شودومطالعات مقاومت مدنی درک شده وشکاف بین آن

های های مردمی درحکومتقدرت جنبش: های غیرمسلحانهشورش

 .مخصوصا فصل دوم( ۲۰۰۵مینیاپولیس، انتشارات دانشگاه مینه سوتا، )        غیردمکراتیک 

گفتگو وسازوکارتغییردرکنش به عنوان مثال درکتاب دردست انتشار ماری کینگ، ـ ۹

 فریدم سانگ، )۱۹۲۵ـ۱۹۲۴علیه سیستم طبقاتی " ویکم استیاگراها"پرونده : خشونتبی

-http:maryking.info/?page)  دارد که موارد کشف نشده بسیاریاظهارمی

_ibid=168  ۱۶۸د همان، خشونت وجود دارهای بیدرجنبش ملی هند وکنش. 

: واشینگتن دی سی")ها دراروپای شرقینیویورک تایمزو ظهوردمکراسی" ماری کینگ ـ۱۰

های های ناسیونالیسم قومی و تاکتیکفصل مشترک" ؛ مارک بیسینگر(۲۰۰۹انتشارات سی کیو، 

تجربه کنش : درباره مقاومت مدنی وقدرت سیاسی" ۱۹۹۱ـ۱۹۸۷قدرت مردم درکشورهای بالتیک،

کسفورد، انتشارات آ)            آدام رابرتز و تیموتی گارتن اش. خشونت ازگاندی تاکنونبی

ای دستان برهنه"      کورتز و لی اسمیتی.؛ لستر آر۲۴۶ـ۲۳۱(۲۰۰۹کسفوردآدانشگاه 

خشونت های بیدرباره جنبش."خشونت اجتماعی دربلوک اتحاد شورویهای بیجنبش" :داریم

 ۹۶ـ۱۲۴،(۱۹۹۹بلکول، : کسفوردآ) اجتماعی، استفان زونس، لستر آر کورتز وسارابت آشر

انستیتوی اینشتن، سری  " بخش لتونیمبارزه آزادیخشونت درکنش بی" الگرتس اگلیتیس،

 (۱۹۹۳انستیتوی آلبرت اینشتن،: بوستون) ۵مونوگراف شماره 

http://www.aeinstein.org/organizations2216.html  

" بخش مسالمت آمیزداستان مبارزه آزادی: درلتونیخشونت مقاومت بی" گرازینا مینیوتیت

 (۲۰۰۲انستیتوی آلبرت اینشتن،: بوستون)۸انستیتوی اینشتن، سری مونوگراف شماره 

http://www.aeinstein.org/organizations9997.html  

به کارگردانی جیمزتوستی ومورین کسل توستی " انقالب آواز" مستندهمچنین ببینید، فیلم 

های اتحاد شوروی درباره مقاومت فرهنگی مردم استونی که با سیاست( ۲۰۰۶اسکای فیلم ) 

مخالفت را با خواندن کردند واین ها مخالفت میاشغالگردرزمینه ملیت زدایی از استونی

  .دادندآوازهای فولکوریک نشان می

www.singingrevolution.com  

های پشتون"ای مطلبی عالی درباره این موضوع نگاه کنید بهموکولیکا بانرجی ـ بر۱۱  

 (۲۰۰۱کسفورد، آانتشارات دانشگاه : کسفوردآ") غیرمسلح

http://www.aeinstein.org/organizations2216.html
http://www.aeinstein.org/organizations2216.html
http://www.aeinstein.org/organizations9997.html
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وپاسخ به  ۲۰۱۱ هم ۲۴نیویورک تایمز" رهایی ازمیدان تحری، توماس فریدمن، درسنگاه کنید ـ۱۲

 : آن توسط پیترهارت

9-www.commondreams.org/view/2011/05/26  

نقش مقاومت غیرنظامیان در تیمور شرقی، : مبارزه برای تاسیس کشور" ماریا استفانـ ۱۳

فلتچر درباره رویدادهای دنیا، گردهمایی" های تعیین سرنوشتکوزوو درجنبشفلسطین وآلبانی 

نقش مقاومت :" خشونتهمچنین ببینید ماریا استفان، شورش بی .۷۹ـ۵۷(: ۲۰۰۶) ۲شماره  ۳۰

تزدکترا، ") های تعیین سرنوشتغیرنظامیان در تیمور شرقی، فلسطین وآلبانی کوزوو درجنبش

 (۲۰۰۵مدرسه حقوق ودیپلماسی فلچر

خشونت،نگاه کنید، بیل ساترلند و فریکانیسم ومبارزه بیآبرای مطالعه بیشتر درزمینه پان  ـ۱۴

خشونت، مبارزه مسلحانه ها درباره بیفریکانآبینش پان : ها وگاندی درآفریقامت مایر، تفنگ

 ( ۲۰۰۰انتشارات دنیای آفریقا،: ترنتون، نیوجرسی) بخش درآفریقاهای آزادیوجنگ

خشونت هایی درباره مبارزات سیاسی بیسئواالت وجدل" رالف ای کرو وفیلیپ گرانت ـ۱۵

خشونت، دمکراتیزاسیون وحکومت کردن درخاور مبارزه بی: درجهادمدنی" درخاورمیانه

نیویورک پال ) ماریا جی استفان، ازمجموعه پالگریو مک میالن درباره مقاومت مدنی" میانه

 .۳۲( ۲۰۱۰گریو مک میالن، 

های آمریکای التین به یس جمهور آمریکا درجمع دیپلماتئسخنرانی جان اف کندی ر ـ۱۶

 .۱۹۶۲مارس ۱۳مناسبت سالگرد اتحاد برای پیشرفت، کاخ سفید،

اند، اصطالحات مختلفی برای پدیده بسیج انبوه کسانی که دراین زمینه مطالعه کرده ـ۱۷

جین )خشونتخشونت وکنش بیمبارزه بی: اندومبارزه سازمان یافته غیرمسلحانه به کاربرده

" خشونتهای کنش بی، روش"بخش اول" قدرت ومبارزه: خشونت های کنش بیشارپ، سیاست

؛ درگیری "(۱۹۷۳پورترسارجنت، : بوستون" ، "بخش سوم" خشونتوپویایی کنش بی" بخش دوم

" خشونتی بییک قرن درگیر: پیتراکرمن وجک دووال، نیرویی قدرتمندتر)خشونتبی

رابرتز وگارتون اش، مقاومت مدنی وقدرت ) ؛ ومقاومت مدنی ”۲۰۰۰مک میالن : نیویورک

 (.سیاسی

خشونت های بیعالوه برآن جوامعی که دست به مقاومت مدنی زدند، اغلب برای تعریف کنش

، (جنبش همبستگی لهستان)دفاع اجتماعی : جمعی خود اصطالحات مخصوص خود را داشتند

( برمه)مقابله سیاسی( اسپانیا) ، تسلیم ناپذیری(فلسطین)، مقاومت عمومی(فیلیپین)مردمقدرت 

 (.غنا)وکنش مثبت

گاندی زمانی اصطالح مقاومت مدنی را به کاربرد که متوجه شد که اصطالح مقاومت منفی  

خشونت علیه اتریشی ها به کارگرفته شد و نیز اصطالح که توسط مجارها برای مبارزه بی

ای بود، هیچکدام طبیعت مبارزه۱۸۴۸نافرمانی مدنی که عنوان مقاله هنری دیوید تورو درسال 

http://www.commondreams.org/view/2011/05/26-9
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ها وقبل ازآن علیه سیستم آپارتاید در آفریقای جنوبی آغاز کرده ش علیه انگلیسیرا که او ویاران

اصطالح : " کدانا رائونوشت. ای به پیدرنامه۱۹۳۵سپتامبر۱۰گاندی در. دهدبودند، نشان نمی

نافرمانی مدنی را که من از نوشته تورو برگرفتم، اصطالح درستی نبود، مقاومت 

وبی، قبل ازآن که من نوشته تورو را درباره نافرمانی مدنی بخوانم دربرابرمقامات آفریقای جن

زمانی که عنوان بسیارخوب ....شداماجنبش به نام مبارزه منفی شناخته می. شروع شده بود 

مقاله تورو را دیدم، تصمیم گرفتم ازاصطالح نافرمانی مدنی استفاده کنم تا مبارزه را برای 

تواند کامال ما متوجه شدم که حتی اصطالح نافرمانی مدنی نمیا. انگلیسی زبانان توضیح دهم

 ".را انتخاب کردم مقاومت مدنیمعنی مبارزه را برساند وبه همین دلیل اصطالح 

 خشونتهای کنش بیجین شارپ، سیاست ـ۱۸

 رابرتز وگارتن اش، مقاومت مدنی وقدرت سیاسی ـ۱۹

دفاع : وپ وآندرو مک، جنگ بدون اسلحهخشونت؛ آندره بوسرهای کنش بیشارپ، سیاست ـ۲۰

؛ پیتراکرمن وکریستوفر کروگلر، مبارزات (۱۹۷۵شوکن بوکس، : برلین)خشونتملی بی

؛ (۱۹۹۴پریگر،: وست پورت کانیتیکات)پویایی قدرت مردم درقرن بیستم: خشونتاستراتژیک بی

انتشارات : ی آلبان) رویکردی گاندی وار : خشونترابرت جی باروس، استراتژی دفاع بی

تفکردرباره : خشونت؛ رابرت ال هلوی، درباره مبارزه استراتژیک بی(۱۹۹۶سونی،

موارد : ؛ جین شارپ، راه اندازی مبارزه غیرمسلحانه(۲۰۰۴انستیتوی اینشتن،: بوستون)اصول

 (.۲۰۰۵پورترسارجنت، : بوستون)های بالقوه درقرن بیست ویکم عملی درقرن بیستم وتوانایی

چشم انداز : خشونتهای اجتماعی بیاستفان زونس، لسترکورتز وسارا بت آشر، جنبش ـ۲۱

 اکرمن ودووال، نیرویی قدرتمند تر( ۱۹۹۹بلکول،  -اکسفورد ویلی)جغرافیایی

 (۲۰۰۷رومن و لیتلفیلد،: الهمن،مریلند)نتیجه   :برایان مارتین، عدالت فروزان شد ـ۲۲

: هونونولو) خشونت درآن سوی مرزهاوبر، مداخله بیپوانگسوان وتوماس  -یشوا موسر ـ۲۳

مقاومت غیرمسلحانه و همبستگی : ؛ هوارد کالرک، قدرت مردم(انتشارات دانشگاه هاوایی

خشونت مدنی برای ورونیک دودوئت وهوارد کالرک، کنش بی( ۲۰۰۹پلوتو،: لندن)جهانی

 (۲۰۰۹ی پارلمان اروپا،های خارجمدیریت سیاست: بروکسل) حمایت ازحقوق بشرودموکراسی

www.nonviolentconflict.org/images/stories.pdfs/est25679.pdf–   

انتشارات : نیویورک)کند؟اریکا چنووت وماریا استفان، مقاومت مدنی چگونه کارمی ـ۲۴  

 (۲۰۱۱دانشگاه کلمبیا، 

مقاومت مدنی دراواخرقرن : خشونتهای بیانقالبسوزان اریکسون نپستاد،  ـ۲۵

 (.۲۰۱۱انتشارات دانشگاه اکسفورد،: اکسفورد) بیستم

 .های غیرمسلحانه؛ فصل دوم این کتاب را هم ببینیدکورت شاک، شورش-ـ۲۶

http://www.nonviolent/
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ژوئن  ۲۹الجزیره " بقا درمقاومت: دردره اردن" به عنوان مثال، نگاه کنیدد، جولیان کستلر، ـ۲۷
۲۰۱۱. 

" خشونت به شدت با نطرات مائو درتضاد است، به گفته اوهای مقاومت بیاین تاکتیک ـ۲۸

تواند خالص، آرام نمی انقالب میهمانی شام، نوشتن مقاله، کشیدن تصویرویا گلدوزی نیست؛ 

با این همه، مبارزات انقالبی که دراین ." مالیم، معتدل، مبادی آداب ، خویشتن داروبخشنده باشد

ها را رد کرده هایی بودند که مائوسهل انگارانه آناند، حامل کنشد بحث قرارگرفتهکتاب مور

ها ورویدادهای های مختلف، مراسم عمومی برای بزرگداشت شخصیتبرگزاری جشنواره: بود

های های ادبی ومطبوعاتی، شعرخوانی، نقاشی وطراحیتاریخی که غالبا ممنوع بود، بحث

هایی های بومی، از جمله کنشهای خیابانی ویا نخ ریسی وبافتن لباستاریخی وطنزآمیز، تئاتر

 . بودند که به اجرا گذاشته شدند

انتشارات : نیوهیون)انواع مقاومت روزانه کشاورزان: های ضعیفجیمز سی اسکات، سالح ـ۲۹

کشاورزان، درمقاومت روزانه " انواع مقاومت روزانه"؛ جیمز سی اسکات، (۱۹۸۵دانشگاه ییل، 

؛ جیمز سی اسکات، سلطه ۳۳ـ۳(۱۹۸۹ام ای شارپ، : آرمونک نیویورک)فورست دی کالبورن

؛ استیوکراکشاو وجان (۱۹۹۲انتشارات دانشگاه ییل، : نیوهیون)های مخفینسخه: وهنرمقاومت

تواند دنیا را چگونه شجاعت، سرسختی ونبوغ می: های کوچک مقاومتجکسون، کنش

 (۲۰۱۰انتشارات یونیون اسکوئر، :نیویورک)تغییردهد

پنگوئن : لندن)و بخت هایش درجنگ جهانی: یاروسالو هاشک، شوایک سربازخوب ـ۳۰

 (.۲۰۰۵هاکالسیک

رحم العاده بیخشونت درمواردی که دشمن فوقمبارزه بی" ببینید، رالف سامی ـ۳۱

راین مطلب سامی د. ۲۹ـ۱(:۱۹۹۴)صلح، امنیت وتغییرجهانی شماره ا: پاسیفیک ریویو  "است

خشونت شک داشت، به خصوص کند که او نسبت به قدرت جنبش بیارول نقل قول می  از

 . رحمی طرف شوندها با حریف بیزمانی که این سازمان

 (:۱۹۳۶نیورایتینگ، : لندن" )تیراندازی به فیل" جرج اورول ـ۳۲

http://eslreading.org/shootingelephant.pdf    

" کف زدن و بوق زدن: صدای اعتراضات دردوران پس از اتحاد شوروی" آلن باری، ـ۳۳  

ند به توافقط بودن دربالروس می" ؛ ایلیا موژیکانتسکی،۲۰۱۱ژوئیه  ۱۴نیویورک تایمز، 

های اسباب بازی خرس" ر؛ مایکل شوایتز۲۰۱۱ژوئیه، ۳۰نیویورک تایمز،" بازداشت منجرشود

بسما  ـ۳۴" ۲۰۱۲اوت۱نیویورک تایمز." غلتیدندریختند، وسرها درمینسک میازآسمان فرومی

 .۲۰۱۱دسامبر ۱۳الجزیره " شورشی رنگارنگ دردمشق" اتاسی

نیویورک " آورندوسه ورقص برای اصالحات فشارمیجوانان شیلی با ب" آلکسی باریونویف ـ۳۵

دانش آموزان فیلیپینی کف خیابان درازکشیدند تا برای " ال ابس، کار۲۰۱۱ت او ۴تایمز، 

  : المللیخبرهای بین: ۲۴فرانس " اعتقاداتشان به پا خیزند

http://eslreading.org/shootingelephant.pdf
http://eslreading.org/shootingelephant.pdf


-lying-filipino-http://observers.france24.com/content/20110928

-manila-lippinesphi-cuts-budget-education-planking-down

congress-university        

  

خوابیدن کف زمین درحالی که صورت به سمت پایین است، نوعی کنش مقاومت مدنی است   

 .گیردهای منتخب برای اعتراض ویا اخالل صورت میکه به صورت جمعی و درمکان

انتشارات دانشگاه : نیویورک)جنبش تهیدستان درایران: های خیابانیآصف بیات، سیاستـ ۳۶

 (.۱۹۹۷کلمبیا،

بررسی خاورمیانه " الکواکبی وپژواک تزهایش دردنیای امروز عرب " ریوایچی فوناتسو ـ۳۷

 .۳۲ـ۳۰ (۲۰۰۶)۲شماره( هاروارد)واسالم

 .۳۱همان،  ـ۳۸

ها های مقاومت مدنی که توسط آنبنا برمطالعات اریکا چنووت وماریا استفان، در کمپین ـ۳۹

درصد  ۲۰ها پیروز و بیش ازدرصد کمپین۵۳قرارگرفته ومقایسه شده است ،مورد تحلیل 

درصد شکست  ۶۰درصد موفقیت و  ۲۶های خشونت باراند وحال آن که کمپینشکست خورده

؛ ۹و ۸کند؟ مخصوصا نمودارهای چنووت واستفان، مقاومت مدنی چگونه کارمی. اندداشته

منطق استراتژیک مبارزه : کند؟مدنی کارمیماریا استفان واریکا چنووت، چرا مقاومت 

 ۴۴ـ۷:(۲۰۰۸)۱شماره  ۳۳المللی امنیت بین" خشونتبی

های شدید، توجه پژوهشگران به عنوان مثال یورگن یوهانسن معتقد است که خشونت ـ۴۰

به عنوان نمونه  کندخشونت وتغییرمرزها جلب میها را بیشترازمبارزات سیاسی بیورسانه

ره کرد که بیش ازصدها کتاب درباره ازهم پاشیدن خشونت آمیز یوگوسالوی در توان اشامی

نوشته شده است وحال آن که تعداد اندکی کتاب درباره انحالل مسالمت آمیز  ۱۹۹۰های سال

یورگن یوهانسن، سخنران، مدرس . منتشرگردیده است۱۹۹۲ـ۱۹۹۱ی هایوگوسالوی بین سال

 .۲۰۱۰اکتبر ۱۵ سنده، کرانه غربیخشونت، درگفتگوی شخصی با نویبی

 .۴۱۰۶( ۲۰۰۹انتشارات دانشگاه کلمبیا،: نیویورک)درفرهنگنامه کلمبیا، چاپ ششم" انقالب" ـ۴۱

: نیویورک)های تاریخی استداللی اخالقی با مثال: مایکل والزر، جنگ عادالنه وغیرعادالنه ـ۴۲

 .۳۳۲(۱۹۷۷بیسیک بوکس،

 :۲۰۱۱ژوئیه  ۲۲گاردین " برای کوزووپایان نبرد " سیمون تسدال ـ۴۳

-for-battle-http://www.gurdian.co.uk/commentisfree/2010/jul/22/serbia

kosovo  
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اند، ولی مبارزه سیاسی باشد، اشاره کردهتواند نوعی دیگران نیز به این که ملی گرایی می-ـ۴۴ 

خشونت وایجاد کشوروشکل دهی هویت ملی های بیمانند این کتاب مشخصا برجنبش

: نیویورک)، دوگ مک آدام، سیدنی تارو وچارلز تیلی، پویایی مبارزه نگاه کنید. اندتمرکزنکرده

 .۲۶۳ـ۲۲۷( ۲۰۰۱)انتشارات دانشگاه کمبریج، 

؛ اریک هابزبام، (۱۹۸۳انتشارات دانشگاه کورنل، : ایتاکا)ها وناسیونالیسمملتارنست گلنر،  ـ۴۵

انتشارات دانشگاه : کمبریج)برنامه، اسطوره وواقعیت: ۱۷۸۰ها وناسیونالیسم ازسالملت

ها و گسترش تامالتی درباره ریشه: ؛ بندیکت اندرسون، جوامع متصور(۱۹۹۲کمبریج،

 (.۱۹۹۱ورسو،: لندن)ناسیونالیسم

جرج     ۱،(۱۹۶۹هاوسمن بوکشاپ،: لندن)خشونت جرج لیکی، استراتژی برای انقالب بی ـ۴۶

پائولو ( ۱۹۷۶جنبش برای جامعه جدید، : فیالدلفیا) خشونتلیکی، مانیفیستی برای انقالب بی

 (.۲۰۰۰کانتینوم، : نیویورک) فریر، آموزش سرکوب شدگان 

های اقتصادی، خشونت، انجمنهای بیازفعالیتبه عنوان مثال، درلهستان، با استفاده  ـ۴۷

ها اجتماعی وآموزشی درروستاها تشکیل شد وبیداری ملی را باال برد، ولی اغلب با بقیه قومیت

ها بودند ویا خانهبه عنوان مثال، با یهودیان درروستاها که معموال صاحب می) شدمخالفت می

: ، کیلی استاترهالستد، ملیت درروستاه کنیدنگا(. همسایگان روستایی اوکراینی یا بالروسی

انتشارات : ایتاکا) ۱۹۱۴ـ۱۸۴۸پیدایش هویت ملی روستاییان لهستانی درامپراطوری اتریش 

های تاریخ، درنتیجه گیری فصل دوازدهم از این عبرت گرفتن ازدرس(. ۲۰۰۱دانشگاه کورنل، 

دهد که در ربی هشدارمیخشونت درپاپائوی غکتاب، جیسون مکلود به فعاالن جنبش بی

هایی برای مبارزات استقالل طلبانه دست از انحصارگرایی ملی گرایانه بردارند وگفتمان وکنش

 . دفاع ازحقوق بشر را پیش گیرند
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