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بازیابی تاریخ بیخشونت
مقاوت مدنی درمبارزات آزادی خواهانه
ماچه بارتکووسکی
مقدمه
خشونت تعدادی اندک نمیتواند دربرابر خواسته تعداد زیادی که درجستجوی آزادی هستند مقاومت کند.
ازسخنرانی رئیس جمهور سابق آلمان کریستیان وولف درسالروز ساخت دیواربرلین  ۱۳اوت ۲۰۱۱

بسیاری ازمردم برای این که بدانند چگونه کشورآنها شکل گرفته وچه مبارزاتی برای آزادی
آنهاانجام شده است به رویدادهای تاریخی نگاه می کنند .نقل این گونه روایتها چه درکتابها
وچه درمراسم عمومی ویا یادبودهای ملی ،برنبردها وشورشهای خشونتآمیز ،پیروزی
وشکست درجنگها وشهدای مبارزات مسلحانه تکیه دارد .این گونه روایات طرفداراین
باورعمومی است که خشونت اسلحه ای ضروری برای کسب آزادی ازاستیالی خارجیان است
وقدرت و نقش تاریخی مقاومتهای مدنی بیخشونت را دربسیاری ازمبارزات ملی برای
آزادی خواهی ،نادیده میانگارند.
این کتاب برموجودیت واثرگذاری سازمانهای بیخشونت ومبارزات آنها ،درمواردی که از
دیدعموم پنهان مانده ،پرتوافکنی میکند .دراین کتاب استدالل میشود که چگونه تعدادی از
مبارزات تاریخی برای تعیین سرنوشت ملی درصورتی که مبارزه خشونتآمیزرا پیش
میگرفتند ،ممکن بود لزوما وحتی اساسا پیروزنشوند .دراین مبارزات بهجای استفاده از
خشونت ،روشهای متنوع مقاومت بیخشونت ،با عزمی راسخ توسط مردم معمولی به اجرا
گذاشته شد۱.
عالوه برآن درفرآیند شکلگیری مقاومت مدنی ،این نیروی رانشی مردم بود که از پایین به
باالعمل کرده وبا استفاده از بسیج بیخشونت مردم هویت جمعی ملتها (به عنوان مثال:
کشورمستقل) را شکل داد وهمچنین نهادها ومقامات جدیدی به وجود آمدند ودولتها شکل
گرفتند .این فرآیندها درشکل گیری دولت -ملت های مستقل نقشی بسیارمهم داشتند ،به مراتب
مهمترازنقش تغییرات ساختاری وانقالبهای توام باخشونت که به لحاظ تاریخی نیروی مسلط
بر مبارزات انقالبی وایجاد کشورهای مستقل هستند.

بازیابی مقاومت مدنی
میکند.

این کتاب وقایع تاریخی کمتر شناخته شده ولی بسیارمهم مقاومت مدنی را روشن
مقاومت هاییکه درمبارزات ملی برای استقالل وعلیه تسلط بیگانگان درجهان درطی  ۲۰۰سال
گذشته جریان داشته است .ازاین وقایع اغلب اوقات برداشت درستی نشده ویا ازحافظه جمعی
پاک شده و زیرانبوهی ازستایشهای ملی گرایانه ازمبارزات خشونت بار ،مراسم یادبود،

است.

مرگهای افتخارآمیزوشهدای قهرمان ورمانتیزه کردن شورشهای خشونت باردفن شده
درمقاومت مدنی ،این وقایع پنهان شامل انواع رویارویی مستقیم ومقاومتهای زیرکانه و
خستگی ناپذیرروزانه وتن ندادن به تسلیم میباشند ودربازیابی آنها ،این کتاب نشان میدهد که
چگونه کنشهای مردم معمولی سبب تضعیف حاکمان وکنترل استیالگران خارجی،
استعمارگران ،اشغالگران وعوامل داخلی آنها میشوند .علیرغم سرکوب شدید ،مجموعه
کنشهای بیخشونت ،غالبا به بقای جوامع کمک کرده وبافت اجتماعی وفرهنگی آنها را
تقویت میکند ،نهادهای سیاسی واقتصادی میسازد ،هویت ملی راشکل میدهد وراه را برای
استقالل بازمیکند روایت این کتاب شامل مکاشفه و کندوکاوی درباره رویدادهای فراموش شده
ونادیده انگاشته شده مقاومت مدنی است ونشان میدهد چگونه آگاهیها درباره رویدادهای
تاریخی وفرآیندها ،به نفع خشونت گرایی وساختارگرایی ویا برداشت قدرتمداران تمرکزگرا،
دستکاری وحتی ایدئولوژی زده شده است.
ستایش ازخشونت درتاریخ کشورها ،طبیعت مردانه خشونت که عموما مردان ازآن استفاده
میکنند ،استقالل کشور که کسب آن را نتیجه استفاده از خشونت میبینند( این نظر انحصار
دولت برخشونت را به عنوان وسیلهای برای حفظ استقالل توجیه میکند) ،توجه مردم و
تمرکزرسانهها( کانون توجه هردوی آنها ،جنبه دراماتیک وشکوه داستانهای خشونت بارو
دستاوردهای قهرمانانه فردی اشخاص است) ،پرتو مبارزات آرام میلیونها نفرازمقاومت
کنندگان بیخشونت را کم سو میکنند .این گونه مبارزات معموال تیترخبرنمیشوند ودرحافظه
مردم نمی مانند ،مگرآن که سبب واکنش رژیم شود که اغلب اوقات خشونت باراست.
نتایج مبارزه به ظاهرخشونت باربا دشمنان خارجی ،تاحدود زیادی به جای اسلحه ،بستگی به
ابزارسیاسی بیخشونت دارد .امپراتوریها وکشورهای قدرتمند به لحاظ نظامی وامکانات
ازمخالفینی که دارای سالح کافی نبوده ویا اصال فاقد سالح بودهاند ،شکست خوردهاند .این
شکستها به علت روبروشدن با مقاومتی سرسختانه نبوده است ،بلکه به علت این بوده که
ملتها منبع قدرتمند دیگری یافتهاند :بسیج عمومی مردم با استفاده ازابزارسیاسی ،اداری و
ایدئولوژیکی بنابراین ،سازماندهی سیاسی ،بخشی کلیدی ازانقالب مردمی است که به نیروی
نظامی برای تضعیف دشمنان قدرتمند کمک میکند .ازبین موارد متعدد میتوان به این مثالها
اشاره کرد :شورشیان اسپانیایی علیه ناپلئون ،انقالبیون چینی علیه ارتش ژاپن ،ویتنام شمالی
علیه ایاالت متحده وهم پیمانش ویتنام جنوبی .درتمامی این درگیریها که ظاهرا خشونت عامل
اصلی بود ،ابزارنظامی زیرمجموعهای ازمبارزههای سیاسی گسترده تربود که برای تسخیر
"قلب وعقل" مردم معمولی جریان داشت۲.
این کتاب با بازیابی داستانهای کنش بیخشونت ،به جدال با نظرهای غالب قدیمی میرود که
درمبارزه علیه استیالی خارجیان ،نقش مقاومت مدنی را به عنوان عاملی یاری کننده نادیده
انگاشتند.

قدرت ،ساختاروپایوری انسانی

بررسی مقاومت مدنی دراین کتاب ،نمونههای متفاوتی از مبارزات ملی وتاسیس کشورها را
ارائه میدهد ،نمونههایی که ازتمرکزهای سنتی برساختارها ،شرایط ،فرآیندها ،قدرت نظامی،
خشونت ونخبگان سیاسی فاصله گرفتند .این تحقیق با دانستههای تاریخی با روش جدیدی
برخورد میکند وبراین باوراست که نیرویی که ملتها ومقاومت پیش برنده آنها را شکل
میدهد ریشه درسازماندهی ،هدفمندی وکنشهای مقابله جویانه مردم غیرمسلح دارد .آلترناتیوی
غیردولتی است که برداشت سیاسیاش برخالف نظریه اقتدارسیاسی "وبر" است .اقتداری که
متکی برسلسله مراتب ازباال به پایین،مرکزیت نخبگان ویا نهادها متمرکز ،ایستا و مادی است.
به جای این ،دیدگاه سیاسی مبتنی برقدرت مردم برطبیعت شکننده وپراکنده قدرت سیاسی تاکید
میکند وآن راخارج ازحیطه دولت میداند رژیمها تنها به علت قدرت مادی خود وسازو
کارتهدید واجبار ،پایدارنمی مانند ،بلکهعلت اصلی آن بیعالقگی یا نا آگاهی مردم معمولی
است .قدرت خفته مردم زمانی بیدارمیشود که آنها به طورناگهانی ویا تدریجی نارضایتی
خود را آشکارکرده وبه گونهای جمعی دست به نافرمانی بزنند .این نیروبه قول مهاتما گاندی،
قدرت خود را ازاین واقعیت میگیرد که" :حتی نیرومندترین حاکمان نمیتوانند بدون همکاری
حکومت شوندگان ،حکومت کنند"۳.
این کتاب عوامل مختلفی که سبب انگیزش قدرت مردم برای مبارزات آزادیخواهانه میشوند
را ،نشان میدهد .نخست آن که منابع قدرتمندی که سبب پیدایش وهدایت مقاومت میشوند ریشه
درفرهنگ مردم محلی دارند که ازآنها برای مقاومت دربرابرانقیاد وتسلیم استفاده میشود.
آنها ازنمادها ،آیینها ورسوم موجود وام میگیرند تا رهیافت ها وتاکتیکهای موثری را علیه
سرکوبگران ،به خصوص اگرخارجی باشند ،طراحی کنند .مراسم مذهبی وفرهنگی به صورت
فرصتهایی درمیآیند که دورهم جمع شده و به دورازکنترل رژیم ،سازماندهی کنند .مردم
ضمن آن که به مقاومت بارگرفته ازفرهنگ خود ادامه میدهند ،شناختها ،مفاهیم و هویتهای
جدیدی را کسب میکنند که به نوبه خود به اتحاد وسرسختی جمعی ،بسیج افراد ،اشاعه آگاهی
وفرآیند تاسیس کشورکمک میکند .دوم آن که مردم قدرت این را دارند که مستقال نهادهای
غیردولتی موجود را فعال کرده ویا نهادهای مدنی جدیدی (مانند،گروههای مذهبی ،اتحادیههای
کارگری ،نهادهای فرهنگی وانجمنهای جامعه مدنی) ایجاد کنند .این فرآیندهای ساختارسازی،
در واقع اسلحه کارآمدی برای مردم معمولی هستندد تا مبارزهای طوالنی را سازمان دهی کنند
که هدف آن تغییرجامعه خود وآزادی نهایی آن از استیالی بیگانگان سرکوبگراست .این نوع
مبارزه غالبا به صورت چالش مستقیم ویا ابرازخشم غیرضروری نیست ،بلکه درانتظارمیماند
تا جنبش خودش زمان کنش را انتخاب کند .این کتاب اگرچه برنقش واثرات پایوری انسانی
تاکید دارد ،ولی نقش مهم ساختارها در رهیافت هایهای بیخشونت را رد نمیکند .دراین
بررسی کنشهای پایوران به دقت مورد تحلیل قرارمیگیرد ،ضمن آن که براهمیت ساختارها
نیز تاکید میشود .درعین حال باید متذکر شد که مقاومت مدنی ،مسیر حرکت آن وحتی نتایج
آن تصادفی نیست ،بلکه با تصمیمها وکنش مردم شکل میگیرند.

جستارهای اصلی این کتاب
بررسیهای موردی دراین کتاب بربسیاری ازسئواالت کلیدی پرتوافکنی میکند ،ازجمله این
که :چه نوع تاکتیکهای بیخشونتی درمبارزات ملی مورد استفاده قرارگرفته است؟ چه چیزی
سبب شده که برخی ازکمپینهای بیخشونت علیرغم شرایط نامناسب موفق شوند وبرخی
دیگرشکست بخورند ویا دستاوردی نسبی داشته باشند؟ اثرات کنشهای متفاوت مقاومت مدنی
بردرگیریهای بعدی ونتیجه نهایی چه بوده است؟ کنشهای جمعی بیخشونت چه تاثیری بر
ملتها ،هویت جمعیآنها ونهادهای اجتماعی،اقتصادی وسیاسی دوران مبارزه ملی ،داشتهاند؟
آیا مقاومت مدنی عواقب تاریخی درازمدتی بر توسعه این کشورها داشته است؟ وسرانجام این
که چرا روایت های تاریخی غالبا حضورمقاومت مدنی را نادیده انگاشتهاند؟
با شناخت قسمت ها ،دورهها وکمپینهای مقاومت بیخشونت که در دورههای مشخصی قدرت
اصلی ویا تنها قدرت مبارزه ملی آزادیبخش بودهاند ،بررسیهای موردی به سئواالت باال
پاسخ میدهند وشکلگیری گفتگوی جدیدی را درباره طبیعت ،مکان ونقش مقاومت بیخشونت
در شکلگیری دولتها وکشورها تشویق میکنند.

مقاومت مدنی به عنوان پیکارسیاسی بیخشونت
دراین کتاب مفاهیم مقاومت مدنی ،مقاومت بیخشونت ومبارزه بیخشونت ،به نوعی ازمبارزه
سیاسی اطالق میشود که مردم معمولی برای رویارویی با ساختارهای سرکوبگر ،اشغالگر،
استعمارگر وسایرحاکمیتهای غیرعادالنه انتخاب میکنند وبرای این رویارویی از تاکتیکهای
مختلف کنش بیخشونت مانند اعتصاب ،تحریم ،اعتراض ونافرمانی مدنی بهره میبرند ۴.این
روشها تنها شامل رویاروییهای علنی نیست ،بلکه شامل انواع مقاومتهای ظریف فرهنگی
ویا فعالیتهای به ظاهر غیرسیاسی انجمنهای مستقل وساخت نهادهای موازی نیزمیشود.
انواع مقاومت بیخشونت ،چه علنی وچه مخفی ،نمایش عزم جمعی مردم برای سلب همکاری
باقدرتها است مردم میتوانند ازهمراهی با سیستمی زورگو ،دروغگو و فریبکارخودداری
کنند وتعمدا هزینه کنترل مردم توسط حکومتها را افزایش دهند .آنها میتوانند شکاف دربین
ستونهای اصلی حامی رژیم را تسریع کرده(مانند شکاف بین رستههای نیروهای امنیتی
ونظامی) وازپیآمدهای سرکوب خشن مردم غیرمسلح به نفع جنبش بهرهبرداری کنند.
مقاومت مدنی با توجه به طبیعت مبارزات بیخشونت به صورت نوع دیگری ازپیکارسیاسی
درمیآید وعلت آنهم این است که کنشگران درگیرنبردی عقیدتی برای کسب مشروعیت
ازناحیه مردم میشوند وحال آنکه حاکمیت برای حفظ وفاداری نیروهای امنیتی وبیطرفی
وبیتفاوتی مردم مبارزه میکند ایدههای غیررسمی پشت هر مقاومت مدنی ،تبیین نارضایتیها
وخواستههای مهم است که به تفصیل درنشریات ،اعالمیهها ،مراسم ،سخنرانیها ،رسانههای
اجتماعی وسایر وسایل ارتباط جمعی به آنها پرداخته میشود .ایدههایی را که جنبش تبلیغ

میکند ،ممکن است سبب کسب حمایت عامه مردم شود والبته خطرمواجهه با سرکوب
بی رحمانه را نیز دارد ،این سرکوب شامل حمله فیزیکی نیروهای نظامی وامنیتی رژیم است.
دراین شرایط ،درنوشتههای نویسندگان این کتاب دیده میشود که آیا یک فعال بیخشونت مانند
نویسنده ونقاش میتواند قدرتمندترازدیکتاتوری باشد که مردم زیریوغ اوهستند.

بافتن پارچه ملی به اتفاق یک دیگر
اگرچه هدف روشهای خالقانه کنش بیخشونت مقاومت دربرابرتسلط بیگانگان است ،ولی
درروند آن فرآیند دقیق وپرتالشی برای ساخت دولتی مستقل به وقوع میپیوندد که شامل
استفاده ماهرانه ازفضاهای مجاز سیاسی وقانونی چه درکنشهای زیرزمینی ومخفی وچه
علنی ،میشود .کنشهای تکراری ازمشارکت ونافرمانی سازنده که توسط مردم معمولی به
اجرا گذاشته میشود ،سبب ایجاد وبازآفرینی محدوده وسیع فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی
میشود وهمچنین آلترناتیوی برای اجرای هنجارهای سیاسی است که اغلب همراه با انواع
تاکتیکهای مستقیم و وادارکننده بیخشونت است.
به کارگیری مقاومت مدنی پس ازتاسیس کشوری مستقل ،سبب ایجاد نیروی تغییردهنده دیگری
نیزمیشود که به نوبه خود باعث خلق تصوری جدید ازجوامع وبیدارسازی آنها نسبت به
ارزشها وتاریخ مشترک ،آگاهی جمعی ومتحد ساختن بینش آنها ازریشههای فرهنگی ،زبانی،
اجتماعی وسیاسی ونیززندگی جمعی وسرنوشت خود درکشورمورد نظر میشود .بنابراین
مقاومت مدنی وسیلهای است که اشغالگرخارجی لزوما آن را نمیبیند و آنها که آنرا اجرا
میکنند ،درک کاملی ازآن ندارند .مقاومت مدنی حس وطن پرستی رادرمردم بیدارمیکند وبه
وابستگی آنها به خاطرات ،روابط و رویدادهایی که در بطن جامعه آنها تنیده شده ،کمک
میکند.

مبارزات آزادیبخش با استفاده ازکمپینهای مقاومت مدنی
این کتاب به مواردی میپردازد که میتوان آنها راتحت عنوان مبارزات عمومی آزادی بخش
برای خودگردانی مردم ،طبقه بندی کرد که شامل مبارزه برای استقالل یا تعیین سرنوشت و
مبارزه علیه اشغالگران ،استعمارگران ،وتسلط بیگانگان میشود .مبارزه علیه دولتهای بومی
که آلت دست بیگانگانند وازمنافع خارجیان حمایت میکنند ،ممکن است ازجهاتی با مبارزات
احقاق حقهمگانی وحاکمیت قانون ،مشترکاتی داشته باشند (مانند :بسیج مردم غیرمسلح وبه
چالش کشیدن سیستمهای خشن وسرکوبگر) .اما این دونوع مبارزه که شامل مبارزات ضد
دیکتاتوری اخیراعراب هم میشود ،خارج ازبحث این کتاب است۵.
ازنظرتاریخی ،مبارزات آزادی بخش ومبارزات برای خودگردانی که روش مقاومت مدنی
روش حاکم برآنها برای مبارزه است ،روشی معمولی نبوده است .به عنوان مثال ،در
سیستماتیک ترین و دقیقترین آمارموجود درباره مقاومتهای مدنی(کمپینهای بیخشونت
وخشونت بارونتایج آن) که پژوهشگران ازآن برای تحقیق استفاده میکنند ۱۰۶ ،مورد مبارزه

بیخشونت تودهای علیه دیکتاتوری واشغالگری وبرای تعیین سرنوشت بین سالهای
۱۹۰۰و ۲۰۰۶اتفاق افتاده است ۶.ازاین تعداد ،تنها  ۲۱مورد را میتوان با توجه به معیارهای این
کتاب تحت عنوان مبارزات آزادی بخش مردمی ومبارزات برای خودگردانی طبقه بندی کرد.
این کتاب چهارمورد ازاین  ۲۱مورد را با ذکرجزئیات توضیح میدهد .عالوه برآن به چند
کمپین کمترشناخته شده که تاریخ آنها به قرن هیجدهم برمیگردد نیز میپردازد .چیزی که از
تحلیلهای عمقی ازکمپینهای مقاومت مدنی در کشورهای بهخصوص به دست می آید،
مجموعهای ازموارد گوناگون از نظر فرهنگی ،مذهبی ،زمانی و مکانی است که در آنها به
نقش مقاومت مدنی بهایی داده نشده ویا این نقش بد فهمیده شده است۷.
پوشش موضوعی این کتاب درمحدوده یک رشته باقی نمیماند وتحقیقات آن جنبههای مختلف
پژوهشی را دربرمیگیرد .دراین کتاب با استفاده ازنگاهی تحلیلی و تجربی تاریخ مبارزات
انقالبی واستقالل طلبانه ،مطالعات ناسیونالیستی ،جنبشهای جامعه شناسی و اجتماعی ،مقایسه
تطبیقی جدلهای سیاسی ودرگیریهای استراتژیک بیخشونت ،مبارزات مدنی مورد بررسی
قرارمیگیرند .این کتاب برای دانشجویان وپژوهشگرانی است که مایلند درتحقیقات خود به
پایوری هدفمند مردم معمولی بپردازند که جنبشهای اجتماعی را سازماندهی میکنند
واستراتژی بیخشونت را درمبارزات سیاسی به کارمیگیرند .عالوه بر آن این کتاب برای
حرفهایهای سیاسی ،کارورزان ،فعاالن وغیرمتخصصانی است که به دنبال درک تاریخی
بهتری ازپدیده شورشهای تودهای بیخشونت هستند تا خیزشهای غیر مسلحانه سالهای
اخیررا بهتردرک کرده وازتاریخ بیخشونت کشور خود یا کشورهای دیگر الهام ودرس
بگیرند.

ساختاراین کتاب
پس ازفصل اول که به معرفی کتاب اختصاص دارد ،فصل دوم به بررسی این مطلب
میپردازد که چگونه مقاومت تودهای بیخشونت میتواند هویت ملی راخلق وبازآفرینی کند
وچگونه هویت جمعی موجود میتواند مجموعه تاکتیکهای جنبش بیخشونت را تعالی ویا
تنزل دهد .این فصل ضمن آن که برنفوذ متقابل مقاومت بیخشونت وفرآیند شکل گیری هویت
ملی تمرکزمیکند ،پلی هم بین این دو محدوده مشخص ومعموال جدا ازهم میزند :محدوده
جنبشهای اجتماعی و محدوده مبارزات استراتژیک بیخشونت ۸.این کتاب  ۱۵مورد تجربی
درپنج منطقه اصلی جغرافیایی را بررسی میکند :نواحی صحرای آفریقا ،شمال آفریقا
وخاورمیانه ،آسیا واقیانوسیه ،اروپا ،و قاره آمریکا .مبارزات درهرمنطقه به ترتیب زمانی
مطرح میگردد.
انتخاب بررسیهای موردی با توجه به مثالهای تاریخی است که ازمنظرمقاومت مدنی تحیقات
نسبتا کمتری درباره آنها شده است به این دلیل است که فصلی درباره مبارزات استقالل طلبانه
ای که معموال بیش از بقیه مواردبه مقاومت بیخشونت نسبت داده می شوند ،مانند هندوستان،

وجود ندارد .ولی این به آن معنی نیست که جنبش استقالل هند گنجایشی برای مطالعه
بیشترندارد ۹.بلکه نویسندگان این کتاب براین باورند که موارد کمترشناخته شده مقاومت مدنی
باید بیشتر شناسانده شوند تا بر دانش تجربی وتئوریک در این زمینه افزوده شود وموضوعات
مشخص برای تحقیق بیشتر مطرح شوند .تعدادی دیگرازمبارزات استقالل طلبانه بیخشونت که
دراین کتاب نیستند شامل مبارزات کشورهای بالتیک است که مقاومت ملی آنها دربرابراشغال
اتحاد شوروی درمنابع دیگرآمده است ۱۰.کشورهای آمریکای التین ،به جزکوبا نیزدراین کتاب
نیامده است ونیاز مبرمی وجود دارد که درتحقیقات آینده نقش مقاومت بیخشونت در مبارزات
علیه استعمار و برای استقالل دراین منطقهبیشتر شناخته شود .مورد دیگری که دراین کتاب
مورد بررسی قرار نگرفته ومهم است که با توجه به خشونتهای موجود درمنطقه درتحقیقات
آینده به آن پرداخته شود ،قیام بیخشونت پشتونها به رهبری عبدالغفارخان است که میلیشیای
صد هزارنفری معروف به پیراهن قرمزها را سازمان داد(به خاطررنگ یونیفورمهای شبه
نظامی آنها) که با انگلیسها درسالهای  ۱۹۳۰با روش بیخشونت درمحلی که اکنون بخش
قبیله نشین درغرب پاکستان است ،مبارزه می کردند۱۱
معیار مهم دیگراین کتاب برای انتخاب موارد مورد بررسی ،حضورروایاتی درتجلیل از
اقدامات نظامی وشورشهای توام با خشونت در این جوامع است .چند فصل این کتاب به
حضورروایات اغراق شده ازمقاومتهای خشونت آمیز اشاره دارد که دلیل مهمی برای
فراموشی تاریخی است که طی آن بسیاری ازداستانهای مقاومت بیخشونت به فراموشی
سپرده شدهاند .عواقب به حاشیه راندن وفراموشی تاریخ مبارزات بیخشونت زمانی خود را
نشان میدهد که مفسرمورد احترام یکی ازرسانههای مهم ،صادقانه ،اگرچه ساده لوحانه،
پیشنهادات خود را درباره مقاومت مدنی ،آن هم به فلسطینیها میدهد ۱۲.مردمی که آن گونه که
در فصل نهم به آن اشاره شده ،سنتی غنی درمبارزات مردمی بیخشونت وتجربه تاریخی
طوالنیتری درزمینه مقاومت مسالمتآمیزازبسیاری ازمفسرینی دارند که شیفته بهارعربی
درسال  ۲۰۱۱شدهاند .فصل  ۹درباره فلسطین وفصل  ۱۲درباره پاپائوی غربی است وجنبههای
مخفی مبارزه بیخشونت را دردرگیریهای جاری این مناطق مشخص میکند .تحلیل مقایسهای
بیشتری بین پاپائوی غربی وسایرمبارزات استقالل طلبانه در اندونزی ،مخصوصا،
تیمورشرقی ومنطقه آچه الزم است۱۳.
انتخاب این موارد دراین کتاب همچنین کوششی برای مطرح کردن مناطق اصلی جغرافیایی
دورههای مختلف تاریخی ،فرهنگهای گوناگون و مذاهب مختلف است .دراین انتخابها
همچنین کنترل سیاسی وسیستمهای حکومتی مختلف بررسی شده است ،مواردی مانند  :تسلط
یک قوم درکشوری چند قومیتی ،کشورهایی که فتح ،مستعمره ،اشغال و تجزیه شدهاند
وکشورهایی که تحت تسلط بیگانه بوده ویا به طورغیرمستقیم با همکاری بیگانگان وازطریق
ایادی داخلی آنها اداره شده اند.

وسرانجام نتایج براساس بینشهای تجربی توسعه یافته اند که فراترازمطالعاتی است که در این
مقدمه ذکرکردیم وشامل مسائل مربوط به مردانگی ویا نقش مردان ،فراملیتی وپویایی مقاومت
بیخشونت واستدالالتی آیندهنگردرباره نقش ،اثروتوسعه مقاومت مدنی به عنوان یک کنش
ومطالعه میدانی آن نیزمیشود .ضمائمی که درپی نتیجه میآید نتیجه مبارزات مختلف را نشان
میدهد که شامل خالصه درگیریها وفهرست روشها واثرات کنشهای بیخشونتی است که
در فصول کتاب درباره آنها بحث شده است.

مروری بربررسیهای موردی
جنوب صحرای آفریقا
درفصول ۳و۴و ۵به ترتیب درباره غنا ،زامبیا وموزامبیک ،جنبش طوالنی و پراکنده ضد
استعماری درآفریقا ،معروف به پان آفریکانیسم به اختصار بحث میشود .این جنبش در افزایش
میزان آگاهی نسبت به سرکوبهای سیستم سلطنتی ،طرفداری ازآزادی مردم تحت
استعماروخلق جایگاه ها وتشکیل مجامع فراملی نقش مهمی داشته است .مجمعهایی که
استراتژیها وتاکتیکها برای کسب استقالل را مورد بررسی قرارداده وآنها را قاعده مند
میکردند .درزمان برگزاری پنجمین کنگره پان آفریکن در ۱۹۴۵در منچستر انگلستان،
مشارکت کنندگان ،ازجمله قوام نکرومه( رهبرمبارزه استقالل طلبانه غنا ورئیس جمهور آتی
آن کشور) خواستار کنشهای تودهای به عنوان اولین ومناسبترین وسیله برای مبارزات
استقالل طلبانه شد پان آفریکانیسم با وحدت وحمایتی که ایجاد کرد ،سبب ترویج کنشهای
بی خشونت برای مقاومت وتاکید برمبارزات برای تعیین سرنوشت درکشورهای آفریقایی شد۱۴.
یکی ازعناصرمهم مقابله بیخشونت درغنا ،زامبیا وموزامبیک که اغلب اوقات نوعی
مقاومت بیخشونت باز ومستقیم بود ،سازماندهی ریشهای ،داوطلبانه وحرفهای انجمنها،
تعاونیها واتحادیهها بود .حتی دردوران مبارزه ملی موزامبیک که در ظاهر ،شورش
مسلحانه ،وجه غالب مبارزات بود ،جبهه آزادی بخش موزامبیک درمناطق آزاد شده
استراتژیهای گستردهای برای سازماندهی وساخت نهادها به اجرا گذاشت .این فعالیتها ریشه
دردهها سال بسیج مدنی بیخشونت ،کنش مستقیم واستفاده ازنهادهای موازی داشت که به
صورت کمک وهمیاری متقابل ،قبل ازمقاومت مسلحانه جریان داشت .فصل سوم درباره غنا
وفصل چهارم درباره زامبیا است ونقش مهم رهبران وروسای جمهور بعدی آن دو کشور ،قوام
نکرومه وکنت کاندا را دربرقراری نظم واجرای تاکتیکهای گسترده بیخشونت خاطرنشان
میکند .اما این فصول تاکید بیشتری برکنشهای جمعی صدها هزار نفراز مردم معمولی دارند
که به گسترده شدن کارهای رهبران انقالبی انجامید.

شمال آفریقا وخاورمیانه

رالف کرو وفیلیپ گرانت معتقدند "بسیاری ازاعراب فکرمیکنند ،سنت آنها برای جوانمردی،
شجاعت ورویارویی مستقیم با دشمن ارزش واقعی دارد وبه همین دلیل تعجب میکنند که
چگونه سیستمی که جنگ را نفی میکند ،می تواند بخشی ازمیراث آنها به شمار آید۱۵".
درحقیقت فصل ششم درباره الجزایر وفصل هفتم درباره مصر نشان میدهد که مقاومت
بیخشونت تاحدود زیادی ویژگی مداوم زندگی اعراب بوده وبا انواع شاخههای اسالم
نیزسازگاراست وعنصرالزمی برای مبارزه با تهاجم خارجی است .عالوه برآن ،شورشهای
اخیر که بهارعربی نامیده میشود و قبل از آن جنبش سبزدرایران برادامه ارتباط سنتهای
تاریخی درمصر ،الجزایر ،ایران وفلسطین تاکید میکنند ودرباره آنها دراین کتاب بحث
میشود .درحقیقت این مثالهای تاریخی سبب درک بیشتر سیاست فعلی رژیمها و سازمانهای
مدنی ،علیرغم شرایط محدود کننده میشود.
درایران ،روایات تجلیل آمیز رژیم شاه وجمهوری اسالمی ازخشونت سیاسی و سانسور
رسانهها ،باعث عدم شناخت تاریخی وسیاسی مردم ایران از روشهای مشروع مبارزه به
جزروش خشونتآمیزشده است .با همه اینها ایرانیان متناوبا به استفاده ازمقاومت بیخشونت
متوسل شده اند .این روش درسالهای اخیر(مانند جنبش سبزدرسال ۲۰۰۹وانقالب اسالمی ایران
درسال  )۱۹۷۹و یک قرن پیش درجنبش تنباکو۱۸۹۱ـ ۱۸۹۲وانقالب مشروطیت ۱۹۰۵ـ۱۹۰۷برای
مخالفت با تسلط خارجی وعدم اعتنای حاکمان به خواستههای مردم به کار گرفته شد .مانند بقیه
مبارزات ،بسیاری ازایرانیان برای مقاومت مسالمت جویانه خود ازنفوذ مذهب بهره گرفتند.
آنهاکنشهای بیخشونت را به گونهای آگاهانه وبرنامه ریزی شده برای ایجاد ائتالف واتحاد
بین گروهها ،حرفهها وطبقات مختلف برای لغو امتیاز تنباکو به خارجیان و بعدا برای تغییرات
گسترده سیاسی وایجاد قانون اساسی به کارگرفتند.
فصل نهم مفهوم عقل سلیم درمبارزات فلسطینیان را به چالش میکشد و نشان میدهد مقاومت
مدنی علیه اشغالگران نه تنها نیازمند کسب حمایت طرفهای سوم درمجامع بینالمللی است،
بلکه باید موجب تغییرات اجتماعی وسیاسی دربین مخالفین نیزبشود(به عنوان مثال اسرائیل).
آن گونه که انتفاضه اول درفلسطین نشان داد ،واکنش غیرسازنده مخالفین میتواند طرفداران
مبارزه بیخشونت را تضعیف کرده وجذابیت انواع مبارزات خشونتبار را تقویت کند .تا کنون
ازهشدارمعروف جان کندی دال براین که" آنها که انقالب مسالمتآمیزراغیرممکن میکنند،
انقالب خشونت بار را اجتناب ناپذیرمیسازند" ۱۶درس الزم گرفته نشده است .انبوهی از
فلسطینیان غیرمسلح در۱۵مه  ۲۰۱۱درسالروزاستقالل اسرائیل که آن را روزنکبت فلسطین
مینامند ،ازسوریه ،لبنان ،کرانه باختری ونوارغزه به سمت مرزهای اسرائیل راهپیمایی کردند
ودرآن جا با خشونت نیروهای اسرائیل مواجه شدند .آن گونه که دراین کتاب نشان داده خواهد
شد ،خشونت میتواند برای مرتکبینش نتیجه عکس داشته باشد ،اما باورداشتن به این که
کنشهای بیخشونت نمیتواند سیاستهای طرف مخالف را تغییردهد ،به شبهه دربین فعاالن
بیخشونت میانجامد واهمیت بیشتری برای طرفداری از مبارزه مسلحانه ایجاد میکند.

دربسیاری ازمبارزات بیخشونت ،سرسختی طرف مخالف ولجاجت طرفهای سومی که
ازطرف مخالف حمایت میکنند ،خوراک الزم را برای طرفداران مقاومت مسلحانه فراهم
میکند .مسئله زمانی بغرنجترمیشود که مبارزه بیخشونت را به غلط ( برخی اوقات تعمدا) به
گونهای تعریف کنند که انگار حق مردم را برای انتخاب نوع مبارزه ازآنها سلب میکند .فصل
نهم موثربودن استراتژیهای کنش بیخشونت را نشان میدهد وآنها را با کنش نظامی مقایسه
میکند ،مخصوصا زمانی که مبارزه بی خشونت در چارچوب خودگردانی جامعه وحقوق اولیه
بشرمطرح میشود.
روایاتی درباره جنگهای ستایش شده استقالل درکشورهای موزامبیک ،برمه ،بنگالدش،
کوزوو و ایاالت متحده آمریکا به ترتیب در فصول  ۱۵ ،۱۱ ،۵و  ۱۶نقل میشود .درفصل ششم،
نوشتهها واندیشهها درباره مبارزه تعیین سرنوشت الجزایر معرفی میشود .مقابلههای
بیخشونت مانند تحریم های اجتماعی ،عدم همکاری فردی وجمعی ،فعالیتهای مستقل
فرهنگی ومذهبی که توسط مردم الجزایر قبل از جنگ استقالل به کار گرفته میشد ،در تاریخ
مبارزه الجزایر مخفی مانده است .الجزایریها علیرغم شرایط بسیار نامناسب با استفاده از
کنشهای بیخشونت ،مانند لهستانیها توانستند فرهنگ خود را حفظ کرده وآن را توسعه داده
ونوعی احساس "الجزایری" بودن را بسط دهند ،ولی نهایتا مقاومت بیخشونت مانند
موزامبیک ،کوزوو ،ایران وایاالت متحده کنارگذاشته شد ومبارزه مسلحانه جای آن را گرفت.
زمانی که در ۲۵ژانویه  ،۲۰۱۱انقالب بیخشونت درمصر ،بااستفاده از روشهای مشابه
مقاومت بیخشونتی که درسالهای ۱۹۱۹ـ ۱۹۲۱به کارگرفته شده بود ،دیکتاتور را ساقط کرد،
تاریخ مقاومت مصریان علیه تسلط خارجی واشغال استعماری انگلیس اهمیت ویژهای یافت وبه
صورت میراثی سمبولیک درآمد .کنشهای بیخشونت مهمی توسط مردم عادی در
مصردرقرن نوزدهم برای به چالش کشیدن سرکوبگران ومقاومت دربرابراستعمارجریان
داشت .همانگونه که اشکال مختلف مسیحیت برای مبارزه بیخشونت (به عنوان نمونه در
زامبیا ،غنا وپاپائوی غربی) الهام بخش بودند(به عنوان مثال مسیح را به صورت شخصیتی
تصویرمیکردند که بدون خشونت با بیعدالتی مبارزه میکرد) ویا به رعایت هنجارها دعوت
میکردند(به عنوان مثال خواستاربرابری انسانها فارغ ازنژاد ،رنگ وفرقه میشدند)آموزههای
اسالم نیزدرشکل دادن مبارزات بیخشونت درکشورهایی مانند مصر ،الجزایروایران نقش
داشت .درفصل هفتم انواع تاکتیکهای بیخشونت توضیح داده شده و مانند بقیه فصلها،
پتانسیل اثرات شکل دهنده مقاومت مدنی برهویت ملی مصر مورد بررسی قرارمیگیرد.

آسیا واقیانوسیه
همانگونه که درفصل دهم توضیح داده شد ،هیئت حاکمه نظامی برمه برای این که اعتبار خود
را باال ببرد ،ازنقش ارتش ومقاومت مسلحانه درجنبش تاریخی ضد استعماری وملی علیه
انگلیس به شدت تجلیل میکرد .این فرآیند درجاهای دیگرنیزدیده شده است ،مانند پروپاگاندای

جبهه آزادیبخش ملی الجزایر که پیروزی مسلحانه خود را دستاویزی قرارداده بود تا به ادامه
حکومت غیردمکراتیک خود مشروعیت ببخشد کمپینهای بیخشونت برمه وبرنامههای
سازندهای که حکمرانی استعمارانگلیس درسالهای ۱۹۱۰تا  ۱۹۴۰را تضعیف کرد وهویت ملی
برمه را شکل داد ،اغلب نادیده انگاشته میشود .مردم برمه ازمبارزه استقالل هند به رهبری
گاندی الهام گرفتند وبه فعالیتهای خود ادامه دادند ،حقیقتی که در برمه نسبتا ناشناخته مانده
است برمهایها مانند هندیها ،لباسهای بومی(پینی) خود را میبافتند وآنها را میپوشیدند .این
کار به صورت سمبولی برای مقاومت دربرابرانگلیسیها درآمده بود در هندوستان ،گاندی
لباسهای ساخت داخل را" جامه آزادی" میخواند ،برای این که میخواست همه هندیها ،از
جمله فقیرترینها را درمبارزه برای استقالل متحد کند .این کنش درمبارزه ضد استعمار برمه
وپاپائوی غربی ودرحقیقت درگذشته دوردرمقاومت مدنی آمریکاییها علیه استعمارانگلیس
نیزبه اجرا گذاشته شده بود .مقاومت ملی مردم برمه در سالهای  ۱۹۲۰وسالهای ،۱۹۳۰
تاکتیکهای بیخشونتی را به کار گرفت که کامال مشابه تاکتیکهایی است که امخالفینازسال
۱۹۸۸علیه دیکتاتوری نظامی به کار گرفته اند.
فصل یازدهم درباره پاکستان شرقی(بنگالدش) است وجنبشهای مقاومت مدنی را توضیح
میدهد که برای خوانندگان غیربنگالی نسبتا ناشناخته مانده است .مبارزه برای حق ملیت
وتعیین سرنوشت ازطریق روشها واستراتژیهای بیخشونت تازمانی که نه ماه جنگ خونین
نظرجهانیان را جلب کرد ،جریان داشت .این مبارزات به آزادی بنگالدش دردسامبر
۱۹۷۱انجامید .دومبارزه بیخشونت دربنگالدش به خاطرقدرت بسیج فوقالعاده واثرات اجتماعی
آنها درخورتوجه هستند؛ جنبش زبان بنگالی دردهههای ۱۹۴۰و  ۱۹۵۰وقیام ملی بیخشونت
درمارس .۱۹۷۱
جنبش زبان بنگالی آگاهی عمومی را باال برد وسبب ادامه مقاومت شد .مقاومت مدنی در سطح
کشور به صورت سازماندهی مدنی ،تظاهرات ،اعتصابات ونافرمانیهای تودهای مدنی،
درکمتر از یک ماه سبب استقالل دوفاکتوی پاکستان شرقی ،قبل ازشروع جنگ شد -،نتیجهای
که مشابه مبارزه بیخشونت آمریکاییها دربرابر انگلیسیها بود.
فصل دوازدهم نگاهی تازه به مبارزه همه جانبه مردم پاپائوی غربی برای تعیین سرنوشت خود
دارد .برعکس تصویررمانتیک "آواتار" ازبومیان که با سالحهای ابتدایی به جنگ نیروهای
نظامی وپلیس اندونزی با سالحهای پیشرفته میروند ،مردم پاپائوی غربی فلسفهای را بسط
دادند ودرمقابل بیعدالتی ایستادند وبا استفاده از کنش بیخشونت به مبارزه برای خودمختاری
بیشتر واستقالل پرداختند .این مقاومت فرهنگی از ناحیه هویت ملی مردم پاپائوی غربی تغذیه
وتحکیم شده بود پاپائوی غربی مانند فلسطین در فصل نهم نشان میدهد که اگرمبارزه
بیخشونت برای استقالل درچارچوب ارزشهای دمکراتیک جهانی وحقوق بشر باشد ،میتواند
طنین نیرومندتری درجامعه مدنی وطرفداران حقوق بشردر کشورهای اشغالگر وهمچنین

جامعه بینالمللی داشته باشد .رعایت این مسئله به مردم تحت ستم کمک میکند تا همبستگی
وهمدلی بقیه گروهها را برای مبارزه جلب کنند.

اروپا
فصل سیزدهم مقاومت مجارها دربرابرامپراطوری هابزبورگ اتریش را توضیح میدهد .این
مقاومت دردهههای  ۱۸۵۰و  ۱۸۶۰به صورت بیخشونت ولی با استفاده ازرویارویی فعال
وبازدارنده درسطح ملی جریان داشت .این حقیقت با لفظ مقاومت منفی که عموما به صورت
تحقیرکنندهای برای توضیح مبارزه بیخشونت به کار برده میشود ،درتضاد است درمجارستان
نیزمانند غنا وزامبیا نقش رهبرملی ،فرنک دیک در سازماندهی ،بسیج وپایداری مقاومت
بیخشونت برجسته بود .حتی اگررهبری دیک نبود ،مجارها به احتمال زیاد مبارزه بیخشونت
را انتخاب میکردند ،اما رهبری او به افزایش اعتبارداخلی جنبش کمک نمود و قدرت جنبش و
رعایت انضباط بیخشونت را برای چند سال تضمین کرد .قوت مبارزه مجارها دقیقا به علت
پایگاه تودهای ،عدم تمرکز و نداشتن یک رهبرواحد بود که بازداشت او بقای جنبش را به خطر
بیاندازد .مبارزه بیخشونت مجارها برای برابری سیاسی در امپراتوری هابزبورگ ،مانند
مبارزه بیخشونت غنا که سبب ایجاد اعتماد در بقیه ملتهای آفریقا شد ،ازمرزهای ملی گذشت
وعالقه مردم را برانگیخت وسبب اوج گیری جنبشهای ملیگرایی ازایرلند وفنالند تا هند شد.
مورد لهستان که درفصل چهاردهم مورد بررسی قرارمیگیرد ،به تم مشترکی درمقاومت
بیخشونت اشاره دارد وحقیقتی را روشن میکند که دربسیاری ازفصول این کتاب افشا
میشود ،وآنهم این است که تشکیل یک ملت ،مخصوصا زمانی که تحت اشغال ،تجزیه ویا
استعمارباشد ،فرآیند ازقبل تعیین شدهای نیست .سه امپراطوری( پروس ،اتریش وروسیه) ملیت
زدایی شدیدی را با استفاده ازتجزیه لهستان وتقسیم آن دربین خود برکشور اعمال کردند ،اما
این برنامه نهایتا شکست خورد برای این که مردم تصمیم گرفتند با استفاده از سازمانهای
سیاسی واجتماعی وفرهنگی وکمپینهای یادبود وکنشهای مستقیم مانند عریضه نویسی،
نافرمانی مدنی ،اعتصاب وتظاهرات دربرابرآن مقاومت کنند .مقاومت مدنی در لهستان مانند
آفریقا ،آمریکا وآسیا به گونهای استراتژیک برای دفاع ازجامعه لهستان به کار گرفته شد،
همبستگی اجتماعی را تحکیم کرد وفرآیند شکل دادن به هویت ملی وساخت کشوررا تقویت
کرد.
مقاومت ملی کوزوو که درفصل پانزدهم مورد بررسی قرارمیگیرد ،مانند موزامبیک و
الجزایربیشتربه خاطرمبارزه مسلحانه ارتش آزادی بخش کوزوو درخاطرهها مانده است با همه
اینها مقاومت بیخشونت مانع از بروزجنگ درزمانی شد که میتوانست فاجعه بیافریند،
زمانی که جنگهای متوالی یوگوسالوی شروع نشده بود وکوزوو درجامعه بینالمللی منزوی
بود .آلبانیاییهای کوزوو درطول یک دهه مبارزه بیخشونت توانستند در شرایطی که توسط
صربها سرکوب میشدند ،جامعه خود را حفظ کرده وافکارجهانی را نسبت به حقوق خودآگاه

سازند .مقاومت بیخشونت درکوزوو مانند کوبا ،بنگالدش و فلسطین ،زمینه را برای
ظهورجامعه مدنی وبال وپرگرفتن فرهنگ دمکراسی آماده کرد .با همه اینها ،این دستاوردها
دراثرچرخش سریع ازکنشهای جمعی بیخشونت به جنگ مسلحانه آسیب دیده وتضعیف شدند.
گرچه اگر ناتو دخالت نظامی نمیکرد ،بعید بود که با توجه به برتری نظامی صربها ،کوزوو
بتواند استقالل خود را به دست بیاورد .عالوه برآن کسب استقالل کوزوو درسایه شورشهای
خشونت باروجنگ سبب چالشهای عظیم سیاسی واجتماعی-اقتصادی شد .موزامبیک،
الجزایروبرمه نیزبا مشکالت مشابهی پس ازپایان درگیریها روبرو بودند.

قاره آمریکا
است.

فصل شانزده درباره ایاالت متحده آمریکا وفصل هفده درباره مبارزات استقالل کوبا
دراین دوفصل نشان داده میشود که چگونه اسطوره سازی وتجلیل ازرویدادهای خشونت بار
تاریخی ،حقایق مربوط به نقش مهم انواع مقاومتهای بیخشونت را به حاشیه رانده است.
درمورد انقالب آمریکا ،تاکید زیاد برمبارزه مسلحانه تا حدود زیادی ده سال مقاومت مدنی
دربرابرانگلیس در زمینههایی مانند مالیات واحکام دولتی دردوران قبل از جنگ مسلحانه را
ازنظرها پنهان کرده است .درکوبا ،از جنگهای چریکی ستایش وتمجید شده و به جنبشهای
اصالح طلب مدنی برچسب واپسگرایی وعدم وطن پرستی زدند وآنها را متهم به تضعیف
آرمان شورش مسلحانه کردند .درهردوفصل برجنبههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
کنشهای بیخشونت تاکید شده وبه بسیج سیاسی مانند استفاده از کنشهای جمعی مستقیم ،شامل
نافرمانیهای جمعی ،تحریم ،راهپیماییهای جمعی ،برگزاری جشنها و تظاهرات وسایر
کنشهای اعتراضی پرداخته شده است .درایاالت متحده این کنشها ،قبل ازبروز جنگ ،در
آزادسازی اغلب ایالت هایتحت کنترل انگلیس موثربود وبه تاسیس نهادهای سیاسی ومدنی
درآینده ودردوران پس ازاستقالل کمک کرد .درکوبا این نوع کنشها به کسب حقوق اساسی
واستقالل بزرگی انجامید وجامعه مدنی نیرومندی را پیریخت .درهردو مورد مقاومتهای
ریشهای بیخشونت را تب انقالبیگری همراه با خشونت تضعیف کرد وسبب مشارکت کمتر
مردم شد .جامعه دوقطبی شد وخسارات جانی ومالی بیشتری ازمقاومت بیخشونت بر جای
گذاشت.

مساعدتهای این کتاب
فصول این کتاب کمکهای آکادمیک وروشنفکرانه مهمی درزمینههای زیر

میکند:

۱ـ مقاومت مدنی :ازجمله شامل کنشهای کوچک مقاومت ،رویاروییهای به چشم نیامدنی با
استفاده ازنهاد سازی وتاثیرمتقابل بین روشهای مستقیم وغیرمستقیم کنش بیخشونت.
۲ـ مبارزات آزادیخواهانه :ازجمله شامل تحلیلهای تاریخی مهمی ازروایات
محوردرجنگهای استقالل وعواقب رومانتیک جلوه دادن خشونت.

خشونت-

۳ـ شکل گیری هویت ملی وتاسیس دولت با استفاده ازچارجوب مفهوم مقاومت

مدنی.

این کتاب همچنین بررسیها ومسائل دیگری را مطرح میکند که اهمیت کمتری ازموارد یاد
شده ندارند .دربخش مربوط به نتیجه گیری موارد زیرمورد بررسی دقیق قرار میگیرند :کنش
فعاالن غیرمسلح که با استفاده ازروش بیخشونت بردشمنان خود غالب شدند ،تسلط نگرشهای
مردساالرانه که برای نقش آفرینی فعاالن مقاومت مدنی وبه خصوص زنان مانع ایجاد میکند،
تاثیرطرفهای سوم وشبکههای فراملی ،انتشاردانش تاریخی درباره مبارزات بیخشونت ،تنوع
تاکتیکها ونوآوریهای تاکتیکی ،اثرات ماندگارمقاومت مدنی وظهور مقاومت مدنی به عنوان
موضوعی تازه برای مطالعه.

مطالعه مقاومت مدنی
مقاومت مدنی فرصتهای نو وچندگانهای برای تغییرات سیاسی ،مانند بهارعربی به وجود
آورد که کارشناسان منطقهای وبقیه نشریه پردازانسیاسی مکررا آنها را رد کرده وحتی قادر
به پیشبینی آنها هم نبوده اند .این کارشناسان و نشریه پردازها امکانات کنش جمعی مردم را
جدی نگرفته بودند ۱۷.این واقعیت که پدیده مقاومت مدنی درسالهای اخیرمورد قبول
قرارگرفته ،پیروزی برنخبگانی است که کماکان تصورات قبلی خود را دارند ویا پیروزی
برمفهوم خشونت محوری است که معموال علوم اجتماعی سنتی از آن تعریف میکند .ازسال
 ۱۹۷۳که کتاب نوآورانه جین شارپ" ،سیاستهای کنش بیخشونت" ۱۸منتشرشد ،ادبیات مبارزه
بیخشونت گسترش بیسابقهای یافته است .درپایان این کتاب لیست برگزیدهای ازکتابهای
انگلیسی زبان مربوط به مقاومت مدنی آمده است .یکی ازدالیل افزایش انتشاراین کتابها،
واکنش به رویدادها بود :کتاب رابرتز و گارتون اش" مقاومت مدنی وسیاستهای
قدرت( ۱۹")۲۰۰۹شامل تعداد زیادی ازبررسیهای موردی درباره مقاومت مدنی
دردهههای۱۹۹۰و ۲۰۰۰است ،اما ازآن زمان تاکنون چالشهای غیرمسلحانهای علیه حکومتهای
خودکامه درشمال آفریقا وخاورمیانه صورت گرفته واین موارد دردهه جدید نیازبه مطالعات
بیشتری دارند.
موضوعات بارزومشخصی درعمق بیشتری توسعه یافته است .موضوعاتی مانند :بررسی
رهیافت ،تاکتیکها وسازماندهی درمقاومت بیخشونت؛۲۰مطالعات موردی تاریخی وروایات
جنبشهای بیخشونت؛۲۱مکانیزمهایی برای این که سرکوبها برای آنها که درقدرتند نتیجه
عکس داشته باشد واین که مقاومت کنندگان چگونه میتوانند ضربات وارده بردشمن را تقویت
کنند؛۲۲وتعریف انواع همبستگیهای فراملی ونقش آنها ۲۳.اخیرا تحقیقات زیادی درزمینه کمیت
تاثیرات نسبی کمپینهای بیخشونت ومسلحانه به عمل آمده است؛ ۲۴تحلیلهای کیفی وتطبیقی
نیزدرباره جنبشهای بیخشونت ،هم موفق وهم شکست خورده صورت گرفته است؛۲۵وفاصله
نظری بین تئوری جنبش اجتماعی وتئوری کنش بیخشونت نیزتحلیل شده است۲۶.

این کتاب به مجموعه ادبیات مقاومت مدنی به شیوههای مختلف می افزاید ازجمله میتوان
ازتبیین نقش واثرغیرمستقیم وغیرسیاسی مقاومت مدنی برمبارزات ملی نام برد .بررسیهای
موردی ،تصویر پیچیدهای ازمبارزات مردم درشیوه به چالش کشیدن نفوذ و حضور خارجیها
ارائه میدهد .مقاومت آنها همیشه به صورت بازومبارزه مستقیم نبوده ،بلکه به صورتی
کمترمسحورکننده ،کمتر باشکوه وحتی برخی اوقات به صورت کنشهای مقاومتی غیرقابل
تشخیص بوده است ،کنشهایی که به نظرمیرسد چالش گرانه نیست ،جلب نظرنمیکند و به
صورت فعالیتهای روزانهای است که درطی زمان پایههای حاکمیت مستبد را هرچقدرکه
خشن باشد میلرزاند ودچارفرسایش میکند.
روشهای مستقیم وغیرمستقیم مقاومت :تحلیل دقیق روشهای مقاومت بیخشونت،درهر مورد
مطالعاتی دراین کتاب ،روشهای مبارزاتی غنی و زیرکانهای افشا میشود که اغلب
درفعالیتهای روزانه مردم مخفی شدهاند .نوعی کنش عادی مردم که میتواند قدرت سیاسی
غالب را رد کند .تعداد زیادی ازمردم دربرابرتسلط فرهنگی وملیت زدایی مقاومت کردهاند،
این تاکتیکها را میتوان ،آهسته و مورچه وار ،ولی همراه با ایستادگی سرسختانه توصیف
کرد که برای دفاع از خود درشرایط سرکوبهای جدی و در فضای عمومی محدود برای
فعالیت سیاسی مستقل،به کار گرفته میشوند .این رهیافت همانی است که فلسطینی ها آن را
صمود یا" بقا درمقاومت" مینامند :به عنوان مثال فقط ایستادن درمکانی معلوم ،تا آن جا که
نفس ایستادن خود به صورت مبارزه درآید۲۷.نوعی مقاومت جزیی که همان طورکه درتعدادی
ازفصول این کتاب به آن اشاره شده ،درمحدوده خانواده و حوزههای زندگی خصوصی به
صورتی کم خطرو نه چندان آشکاربه اجرادرمیآید .کنشهایی ظاهرا بیخطر مانند جشنها
ومراسم فرهنگی؛ پوشیدن لباسهایی که درخانه دوخته شده است؛ اجرای تئاترهای خیابانی؛
نمایش عمومی؛ نمایشگاههای هنری؛ یا تاسیس باشگاهها و حلقههای اقتصادی ،فرهنگی،
کمکهای متقابل ،ورزش ،موسیقی ویا ادبیات ۲۸.برخی از ناظران این گونه کنشها را "انواع
مقاومتهای روزانه" و" کنشهای کوچک مقاومت" مینامند۲۹.
یک نوع ازاین مقاومتها به شوایکیسم معروف است ،که برگرفته ازنام سربازی خیالی از
چکسلواکی بنام شوایک در ارتش امپراتوریهابسبورگ است .این کمدی که درباره خرابی باال
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 کارند۳۰.
نوعدیگرمبارزات روزانهای است که درمصروالجزایرتحت استعمار دیده میشد .ظاهرا
کارهای بی خطری مانند پوشیدن روبنده که به صورت سمبل نیرومندی برای ایستادگی مخالفان
دربرابر مقامات خارجی درآمده بود .جرج ارول که اعتقاد اندکی به قدرت کنشهای بیخشونت
داشت ،درمطلبی تحت عنوان "تیراندازی به فیل"  ۳۱تجربیات خود را اززندگی در برمه
درسالهای ۱۹۲۰بازگومیکند که چگونه به عنوان یک افسر انگلیسی درمعرض آزارکنشهای

کوچک مقاومت مانند تحقیرو تمسخر زبانی قرارمیگیرد به گفته نویسنده مطلب" مردم
هرزمانی که احساس امنیت می کردند سربه سراومیگذاشتند .اورول مینویسد:

بومی"

زمانی که یک برمهای قلچماق درزمین فوتبال به من پشت پا زد وداورهم که برمهای بود آن را نادیده
گرفت ،جمعیت زدند زیرخنده ،این جریان بیش ازیک باراتفاق افتاد .درپایان جوانانی با صورتهای زرد به
من پوزخند میزدند واین هوکردنها بدجوری اعصاب مرا خراب میکرد .راهبان بودایی جوان ازهمه
بدتربودند .چندین هزارنفرآنها درشهربودند وبه نظرمیرسید هیچ کاری ندارند به جز این که درکنار خیابان
بایستند واروپاییها راهوکنند( .نویسنده بعدا نتیجه میگیرد که) همه تالش من ودیگر سفیدپوستان درشرق
برای این بود که مورد خنده وتمسخرقرارنگیریم۳۲.

دهها سال بعد ،درکشوری دیگر ،اعتراضات بومی ومسالمتجویانهای روزانه درخیابانهای
مینسک علیه رژیم اقتدارگرای آلکساندر لوکاشنکو دربالروس جریان داشت ۳۷.گردهماییهای
توام با سکوت ،بدون این که کاری انجام دهند ،کف زدن دسته جمعی ،تلفنهایی که درزمان به
خصوص زنگ میزدند ،اسباب بازیهای خرگوش وخرس که با پالکارد اعتراض
درایستگاههای اتوبوس پایتخت میگذاشتند ویا آنها را ازباالی ساختمانها پایین میانداختند،
همه اینها به خاطرنشان دادن نارضایتی بود وپلیس را تحریک میکرد تا آنها را به
خاطرفعالیتهای بیآزار وعادیاشان بازداشت کند(.به عنوان مثال بازداشت به خاطر اسباب
بازی خرس) این بازداشتها ضمن آن که بالهت مقامات را نشان میداد ،مشروعیت آنها را
نیز زیرسئوال میبرد .سوریها درحالی که تالش میکردند انضباط بیخشونت را حفظ کنند(که
البته بعدا خشونت غالب شد) دست به اعتراضات خالقانه وبیخطری میزدند ،آب چشمهها را
به رنگ خون درمیآوردند تا به گونهای سمبولیک به خون شهروندان معترضی اشاره داشته
باشند که ازآغازشورش درمارس  ۲۰۱۱درسراسر کشور کشته شدهاند ،بادکنکهایی با
شعارهای آزادیخواهانه در آسمان رها میکردند ،قفلهای درب ادارات دولتی را با چسب
میچسباندند ۳۴.درنقاط مختلف جهان ،درجوامع بازتری مانند شیلی وفیلیپین ،جوانان برای
اعتراض به دولت خود همدیگر را به صورت گروهی میبوسیدند ،شبانه روزراهپیمایی
میکردند ،دورکاخ ریاست جمهوری حلقه میزدند ویا درشاهراهها ونهادهای دولتی
درازمیکشیدند۳۵.
درشرایط عادی این گونه کنشها مقاومت محسوب نمیشوند .اما درشرایط سرکوب این
کنشهای آشکار ،بدون این که مبارزهای تحریک آمیزباشد ،میتواند نشانگرمقاومتی عمیق
ومداوم باشد که حکومت را درشرایط بغرنجی قرارمیدهد برای این که اگراین کنشها را
سرکوب کند ،بیرحمی ،غیرعادی بودن وخودکامگی کسانی را که درقدرت هستند نشان
میدهد .علیرغم اهمیت وقدرتی که این کنشها دارند ،همان گونه که در فصل ششم مربوط به
الجزایر به آن اشاره میشود ،به زودی از خاطرهها محومیشوند وسابقه تاریخی اندکی از آنها
باقی میماند .شاید به خاطراینکه این گونه شورشهای روزانه بیخشونت ومخفی اغلب اوقات
با سروصدا همراه نیست وبنابراین مبارزه طلبی ،شورانگیزی وشکوه مبارزه خشونت بار را
ندارد.

عنصرمهمی از مقاومت غیرمستقیم که درتعدادی ازفصول این کتاب توضیح داده شده ،شکل
گیری جامعه مستقلی است که تمام جنبههای خودگردانی را قبل ازدستیابی به استقالل دارد .این
جامعه سیستم مدارس ،مدیریت اقتصادی تعاونیها ،سازمانهای خدمات اجتماعی وقضایی ویا
نهادهای شبه دولتی خود را دارد .هدف این مقاومت جنگ مستقیم نبود .ایده این نبود که با
استفاده ازکنشهای جمعی با دشمنی نیرومند وبیرحم مبارزه شود ،بلکه درمرحله اول تبدیل
جامعه بود تا با استفاده ازآن ،جامعه ازکنترل خارجیان اشغالگر خارج شود .این مقاومت
بیشترازآن که رویارویی مستقیم باشد ،مقاومتی پنهان بود .جامعه به صورت ارگانیزمی
اجتماعی دیده میشد که میتوانست رشد کند ،با نیروهای خارجی مقابله کرده و به وسیله
سازماندهی ،دستیابی به فضیلت ورسیدن به تعالی ازخود محافظت کند .این نوع مقاومت
بیخشونت باقدرت ،اما به آرامی وگسترده عمل میکرد .بنابراین نمیتوان حاصل کارآن را
تنها با میزان تضعیف دشمن محک زد ،بلکه باید فرآیند کارهای اجتماعی آن مانند ساخت
نهادهای جایگزین که به تدریج سبب اتحاد ،همبستگی ،بسیج وانعطاف بیشتر جامعه میشود
نیزتوجه کرد .این نوع مقاومت غیرمستقیم ،با استفاده ازکارهای متعدد غیرسیاسی درمحدوده
نهادهای قانونی ،نیمه قانونی وممنوعه درزمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،قضایی ویا فرهنگی
تبدیل به مقاومتی همراه با سکوت اما پرتب وتابی شد وبه تعبیرآصف بیات" سرکشی ساکت
مردم معمولی" ۳۶بود .این گونه مقاومتها با استفاده ازکنشهای بیخشونت و مبارزه گسترده
مردم فقیرعلیه قدرتهای خارجی وعمال داخلی آنها ،به صورت عامل بازدارندهای برای
ادامه سلطه خارجیان عمل میکردند.
ساخت این گونه نهادهای جایگزین ویا فعالیتهای اتحادیهای ،اغلب اوقات زمینه را برای
کنشهای مستقیم بیشتری علیه دشمنی قدرتمندتر فراهم میکند ،دشمنی که مقابله با آن مستلزم
اتحاد وبسیج بزرگتری است به این ترتیب ،مقاومت غیرمستقیم با استفاده از نهادهایی برای
توسعه اجتماعی وآموزشی به صورت ابزارشناخته شدهای درآمد که عبدالرحمن الکواکبی
اصالح طلب قرن نوزدهم سوری آن را برای ایجاد شرایط الزم برای مقاومت همه جانبهای که
به اخراج خارجیان بیانجامد ،ضروری میدانست ۳۷.این حرکت همچنین ابزاری بود که توسط
آن مقاومت کنندگان مدنی نامتقارن بودن قدرت خود و دشمن نیرومندشان را مورد هدف قرار
دهند تا قدرت برترنظامی دشمن را زمانی که با جامعهای خود سازمان داده روبرومیشود،
بیاثرسازند یکی دیگرازویژگیهای مقاومت غیرمستقیم نهادهای خود سازمان داده این بود که
رابطه ارگانیکی بین زندگی معمولی وکار ازیک طرف ومقاومت ازطرف دیگرایجاد میکرد.
زندگی بدون مقاومت ومقاومت بدون زندگی معنی نداشت .دیدگاه مردم اغلب اوقات با دیدگاه
جنبش ومبارزه درهم آمیخته بود ودرنتیجه پیوندی ماندنی بین آنها به وجود آمده بود .سرانجام
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
به افرادی آگاه نسبت به قدرتی که عامل اسارت آنها بود ،بازی کرد .الکواکبی معتقد بود
"مردم خودشان علت بالهایی هستند که به سرشان میآید ونباید تقصیررابه گردن خارجیها ویا

سرنوشت بیندازند ،علت آن نادانی ،عدم تالش وبیتفاوتی است ،ویژگیهایی که وجود آنها
جامعه را متحول میکند" ۳۸.نظرات کواکبی تکرار نظرات فیلسوف لهستانی معاصرش یوزف
ژوسکی بود .این فیلسوف لهستانی معتقد بود که ریشه اسارت دردست قدرتهای خارجی به
خود جامعه سرکوب شده برمیگردد وراه حل آزادی ازاین اسارت ایجاد تغییردرجامعه با
استفاده از کار ،آموزش ومدنیت است .بنابراین قربانیان وبیقدرتان آزاد کننده خود خواهند بود،
در صورتی که خود را سازمانمند کنند ،آموزش داده وجوامع خود را توسعه دهند.
این کتاب همچنین پویایی جالبی بین انواع مقاومت مستقیم ومبارزه کمترمحسوس را نشان
میدهد ،مبارزهای که روزانه است و به سختی دیده میشود وکنشهای مقاومت مدنی آن با
انواع کنشهای مستقیم بیخشونت گره خورده ویا راه رابرای آنها هموارمیکند .تحول یاد شده
اغلب اوقات تحکیم هویت ملی را به نمایش میگذارد ،ازهزینهها وخطرات فعالیتهای مختل
کننده برآوردی واقع بینانه دارد ومهارت بهتری دربرنامه ریزی و سازماندهی جمعی دارد .این
تحول با یادآوری خاطرات مربوط به شکست مبارزات مسلحانه سبب پیدایش فرصتهای
جدیدی شده است .ازجمله علل دیگرظهوراین فرصتها میتوان به تغییرات ژئوپلیتیکی(مانند
جنگهای جهانی ومنطقهای) وتوسعه وگسترش شیوههای جدید ارتباطات(درزمانهای مختلف:
صنعت چاپ ،تلگراف ،رادیو ودرسالهای اخیر انقالب ارتباطات) اشاره کرد .این عوامل به
مردم کمک کرد تا برنامههای منظم تهیه کنند ودرنتیجه کنشهای مستقیم وپرقدرتی را برای
تحت فشار گذاشتن عوامل حاکمیت به اجرا بگذارند .مبارزاتی که با رویارویی بیشتری همراه
است و اغلب اوقات با مشارکت اقشاری گسترده تری ازجامعه روبرومیشود که بالفاصله
ومستقیما عوامل حکومت وکنترل آنها بر جمعیت ومملکت را به چالش میگیرند .دراین شیوه
مبارزاتی ،مبارزه بی خشونت از محدوده انواع مبارزات نامحسوس برای سازماندهی اجتماعی
عبور کرده و برای استقالل و آزادی کمپین میکند تاکنشهای تودهای را به اجرا بگذارد که
مشخصا خواستارخودگردانی واستقالل باشند.

مطالعه مبارزات آزادیبخش
این کتاب بینشهایی را درباره جنبشهای تاریخی آزادیبخش واستقالل طلب مطرح میکند
ودرباره رابطه بین مبارزات مسلحانه وغیرمسلحانه دردوران شکل گیری کشورها بحث
میکند.
مبارزه مسلحانه ومقاومت مدنی روابط مختلفی درشرایط متفاوت وفازهای مختلف مبارزه
داشتهاند .دربرخی موارد هردونوع مقاومت باهم همزیستی داشتهاند ،مانند الجزایر پس از ۱۹۵۲
وموزامبیک پس از .۱۹۶۰درکوبا ،ایران ومصر ،مقاومت مدنی متناوبا با شورشهای خشونت
آمیزدچاروقفه میشد .درمجارستان ،لهستان وپاپائوی غربی مقاومت مدنی جایگزین مبارزه
مسلحانه شد وحال آن که درایاالت متحده آمریکا ،برمه ،کوزوو و الجزایرمبارزه با مقاومت
مدنی شروع شد ،ولی شورش مسلحانه جای آن را گرفت .این کتاب چشم

اندازظریفتروواقعیتری ازجنبشهای ملی گرا ومبارزات آزادی بخش ارائه میدهد .این
جنبشها ومبارزات برمجموعهای ازکمپینهای مقاومت مدنی متکی بودند که برخی اوقات
خشونت آنها راموقتا دچاروقفه میکرد ،اما درموارد دیگر با شورشهای مسلحانه رقابت ویا
با آن مخالف میکردند.
یکمطالعه پیشگامانه درباره مقایسه ثمربخشی مبارزه مسلحانه ومقاومت مدنی وارزیابی نتایج
کمپینهای خشونت باروبیخشونت برای مبارزات استقالل طلبی ،جایگزینی و ضد دیکتاتوری
بین سالهای  ۱۹۶۰و  ۲۰۰۶انجام شده است .این مطالعه نشان داد که میزان موفقیت کمپینهای
مقاومت مدنی دوونیم برابر بیشتر ازشکست آنها بوده واین کمپینها دوبرابرکمپینهای
مسلحانه موفقیت داشتهاند ۳۹.آن دادهها همراه با مطالعات زیادی که در این کتاب آمده است
نظرات اغراق آمیزدرباره نقش پیروزمندانه مبارزه مسلحانه برای آزادی کشورها را به چالش
میکشد .علل پیدایش این نظرات را میتوان این گونه خالصه کرد :نفوذ مورخین نظامی
وتصورات ملی گرایانه آنها ،ماندگاری میراث ادبیات هومردر بین تحصیل کردگان غربی که
درساختار سیاسی هستند ،اندیشه طبقاتی در بین نخبگان جامعه که حاضرنیستند تاثیرمردم
عادی را در رویدادهای تاریخی و ملی بپذیرند.
معموال پس از پیروزی وتشکیل کشورها ،مبارزین نبردهای مسلحانه اسامی شهدای خود را
اعالم کرده وازآنها تجلیل میکنند تا بدین وسیله پیروزی را به نظامیان ونیروهای سیاسی
نسبت داده ونقش خود را درکسب استقالل بزرگ کنند و به این وسیله ارتقاء ومسئولیت خود را
درسلسله مراتب قدرت توجیه کنند.با این همه ،اگرچه فهرست کردن نام شهدا ارتباط نزدیکی
با مبارزه مسلحانه دارد ،ولی واقعیت پیچیدهترازآن است ،زیرا فداکاری وجان باختن درراه
مبارزه بخشی ازمقاومت مدنی نیزهست .به عنوان مثال درفصل یازدهم نشان داده میشود که
چگونه فعاالن جنبش زبان بنگالی دربنگالدش برای دفاع ازحق سخن گفتن به زبان مادری
خود کشته شدند وجزء شهیدان جاودان به ثبت رسیدند .فلسطینیان ،مصریان ،سوریها،
بحرینیها ویمنیها نیزکشته شدگان مبارزات بیخشونت خود را شهید میدانند .فهرست کردن
نام شهدا ،هم میتواند به عنوان یک رهیافت حامیان را بسیج کند وهم واکنشی انسانی وعاطفی
وقدرشناسی ازانسانهای معمولی است که چه با سالح وچه بدون خشونت با دشمنان قدرتمند
وبیرحم جنگیدند ومنبع الهامی برای به پاخاستن دیگران شدند.

آزادی ملی با استفاده ازپیکارهای خشونت

آمیز:

در بسیاری ازفصول این کتاب این نظرمطرح میشود که روایات ،گفتمان ویادبودهای تاریخی
وملی ،به نقش مقاومت مدنی در جنبشهای تعیین سرنوشت بهایی نمیدهند .مبارزات برای
استقالل دربرابر خارجیان اشغالگرپیوندی جدایی ناپذیربا خشونت ملی گرایانه ،تجلیل
ازقهرمانان نظامی  ،اسطوره سازی ازظلم دیدگان و ستایش از شهدایی که با دشمنان بیرحمتر
و نیرومندتراز خود جنگیدهاند دارد ۴۰.این اقدامات ،تصور عمومی را که مبارزه مسلحانه

درنبردهای استقالل طلبانه نیروی غالب بوده ،تقویت میکند وبه ندرت درباره صحت وسقم آن
سئوال میشود .عالوه برآن ،معموال زمانی که لفظ انقالب به کار برده میشود ،آن را معادل
مبارزات استقالل طلبانه همراه با خشونت میدانند( حتی برخی از فرهنگ نامههای معروف
نیز"انقالب" را" تغییربنیادی وخشن" تعریف کردهاند" ،)۴۱این میراث هژمونیک انقالبی سبب
ایجاد نوعی فراموشی عمدی نسبت به موجودیت هرنوع مبارزهای به جزمبارزه مسلحانه شده
وباعث رد مشروعیت وماندگاری مبارزات جایگزین میشود .زمانی که مقاومت مدنی
درجریان مبارزات ملی ظهورمیکرد ،آن را درمقایسه با شورش مسلحانه ،کمترمردانه ،کم
اهمیت وکمتروطن پرستانه میدیدند .این نگاه تحقیرآمیز به مقاومت مدنی به هیچ وجه
منحصربه انقالبیون مسلح نیست به عنوان مثال ،مایکل والزر یکی ازنظریه پردازان برجسته
سیاسی ،علنا ازمقاومت مدنی انتقاد کرده وآن را" ظاهرسازی برای تسلیم شدن " و" راهی
حداقلی برای حفظ ارزشهای عمومی پس از شکست نظامی" میداند۴۲.
بنابراین نباید باعث تعجب باشد که رسانههای اصلی به گونهای غیرعمدی ،ازمبارزات استقالل
طلبانه برداشتی خشونت آمیز دارند .به عنوان مثال نویسنده روزنامه معتبری مانند گاردین
دردفاع ازاین استدالل مینویسد ":استقالل با وقایع مهم سیاسی میآید ونه با تحوالت قانونی،
استقالل آمریکا در سال  ،۱۷۷۶با توپ وتفنگ به دست آمد ونه با شکایت قانونی از جرج
سوم" ۴۳.خوشبختانه در فصل شانزدهم که مربوط به ایاالت متحده است ،نشان داده میشود که
این تصورعمومی غلط بوده وکلنیهای آمریکا استقالل عملی خود را قبل از شروع جنگ وبا
استفاده از کنشهای مقاومت غیرنظامی به دست آورده بودند .این کنشها طرح دعوی در
دادگاه نبودند ،با اینکه درحقیقت سیستم سلطنتی انگلیس آنها راغیرقانونی میدانست .آنها
گلولهای شلیک نکردند ویا دست به نبرد خشونت باری نزدند :آنها به نحوموثری دست به
نافرمانی انبوه بیخشونت علیه قوانین و رسوم انگلیس وساختنانجمنها ونهادهای جدید زدند.
عقل سلیم میگوید که درمبارزه برای تاسیس کشور ،جمعیت محلی وقدرت خارجی اشغالگر
بیشترین نفع ویا ضرررا میبرند .اولی برای آزادی کشورخود میجنگد ودومی میخواهد
اقتدارخود را درمنطقه حفظ کرده وتسلطش برقراربماند .بنابراین مبارزه برای استقالل ،برای
مردم تحت اشغال مبارزهای حداکثری و برای بقاست که اگرنه برای حفظ جان خود که برای
رهایی ازسلطه فرهنگی وسیاسی میجنگند .برعکس ،قدرت خارجی آن قدرسرمایه سیاسی
ومنابع اقتصادی هزینه کرده وتلفات جانی برای کنترل منطقه تحت نفوذش داده است که
هرگونه عقب نشینی ویا از دست دادن نفوذ را نوعی تحقیر ملی میبیند ،عالوه برآن این
جداییتهدیدی برای هژمونیاش در سطح جهان ویا منطقه است  ،زیرا ممکن است مستعمرههای
دیگررا تشویق کند تا دست به شورش بزنند .زمانی که پای چنین منافع عمیقی درکار باشد،
خشونت اوج میگیرد وانتظار میرود که هردو مرتکب آن شوند؛این روندی معمولی وچاره
ناپذیراست برای این که جنبشهای استقالل طلب ظرفیت زیادی برای عملیات نظامی دارند
وبرای این که اغلب اوقات خشونت خصیصه نظامیگری است .برای برخی بسیار دشواراست

که ازالگوی ذهنی وفلسفی خود درباره خشونت فاصله بگیرند و به حضور مقاومت بیخشونت
وظرفیت باالی اثربخشی آن بپردازند.
عالوه برآن این کتاب به مواردی ازکاربرد آگاهانه واستراتژیک مقاومت بیخشونت اشاره
دارد که مدتها قبل توسط گاندی استفاده شده بود قبل از قرن بیستم ،بسیاری ازمبارزین به
گونهای طبیعی مقاومت مدنی را درعمل درک کرده بودند درمقطعی از تاریخ کشورها ،با
توجه به بیهودگی وعواقب مرگبار مقاومت مسلحانه وامتیازات مقاومت بیخشونت ،بسیاری به
روشهای بیخشونت برای مبارزه روی آوردند.

خطرات مبارزه خشونت

بار:

درحقیقت ،شورشهای خشونت باربرای حصول به آرمانهای هدفمند عواقب مرگبارتری از
مقاومت بیخشونت دارند .مقاومت خشونت بار معموال دستاوردهای مقاومت مدنی را سرقت
کرده وبرسرآن مصالحه میکند .زمانی که انتخاب روش نظامی جایگزین مقاومت مدنی شده
ویا آن را تکمیل میکند ،عواقب نامساعد آن ،سبب افزایش فضای نظامی گری ودوقطبی شدن
جامعه میشود ،زیرساختهای اجتماعی و سیاسی را ویران کرده ونهادهای سیاسی را تضعیف
میکند ،فرهنگ خشونت درسیاست وجامعه رسوخ کرده ومبارزه حتی پس از دوران
گذارواستقراردولت ادامه مییابد .مقاومت مسلحانه به سرعت بسیجهای بیخشونت را تضعیف
کرده و همبستگی بین گروههای اجتماعی را ازبین میبرد واقتصاد وپیشرفت اجتماعی را به
مخاطره میاندازد ومانع توسعه ویا سبب تعویق در ایجاد نهادهای دمکراتیک وجامعه مدنی
میشود(کوبا ،کوزوو ،الجزایر وفلسطین) .عالوه برزیان اقتصادی ،خسارات جانی واجتماعی
مبارزه خشونتبار ،در بسیاری ازموارد ازمقاومت مدنی پیشی میگیرد(ایاالت متحده آمریکا).
شورش خشونت بار همچنین هزینه عدم مشروعیت سیاسی سرکوبگران ودشمنان جنبش را
کاهش داده و زمینه توجیه خشونت را فراهم میکند .عالوه برآن مبارزه مسلحانه ،اغلب اوقات
ارزشهایی که به خاطرآنها مبارزه صورت گرفته است ،تحت عنوان ضرورت درگیری
(ارزشهایی مانند داشتن نماینده وپاسخ گو بودن آنها به مردم).
نظامی زیرپا میگذارد.
این کارها به نوبه خود سبب رفتارها واقداماتی میشود که نهایتا به شکل گیری حکومتهای
اقتدارگرا میانجامد (برمه ،الجزایروموزامبیک) .آنها که به مبارزه خشونت بار روی
میآورند ،به ندرت خطرات و زیانهای روش خود را به نحو بیطرفانهای ارزیابی میکنند
ونمیفهمند که پایان دادن به نبرد مسلحانه بسیاردشوارترازراه انداختن آن است .برخی اوقات
آنها بهاشتباه ،نبرد مسلحانه را راه میانبری میبینند ودستاوردهای مقاومت مدنی را درک نمی
کنند :به عنوان مثال میتوان ازکنشهای بسیارموثر و بیخشونتی نام برد که جوامع را از
کنترل اشغالگران آزاد کردند(ایاالت متحده ،بنگالدش وبرمه).
برخی مطالعات موردی به این نظر اشاره دارند که ممکن است از مقاومت مدنی بعضی اوقات
به گونهای غریزی وبرخی اوقات تعمدی به عنوان ابزاری برای شروع (مانند لهستان
وکوزوو) ویا مکمل مبارزه مسلحانه(مانند موزامبیک والجزایر) استفاده شود .به هر حال حتی

اگر چنین هم باشد ،باید قبول کرد که مقاومت مدنی موثر است .دربرخی موارد مقاومت مدنی
نقش مستقیمی دروادارکردن مقامات کشورهای خارجی به پذیرش استقالل رسمی کشورها
داشت(غنا ،زامبیا ومصر) ودربرخی دیگرسبب برابری سیاسی در داخل امپراطوری
شد(مجارستان) .مقاومت مدنی اغلب اوقات به فرآیند تدریجی آزادی از تسلط خارجی شتاب
میدهد ،البته درمقایسه با شرایط خفقان آوری که به علت استیالی خارجی حاکم بوده
است(درتقریبا تمام فصول این کتاب به آن اشاره میشود) .هدف ازبیان این رویدادهای تاریخی
این نیست که گفته شود که کشورها بدون مبارزه بیخشونت ومقاومت مدنی نمیتوانند به
استقالل دست یابند ،بلکه منظوراین است که چنانچه جوامع مدنی و نهادهای حکومتی توسعه
یافته باشند ،شرایط برای کسب استقالل آمادهتر است وبخشی از آن به خاطراین است که این
روند برمقاومت مدنی متکی است ومقاومت مدنی اثری عمیق برملت وتاسیس کشوردارد.
( برای توضیح درباره نقطه نظراخیر ،فصلهای زیررا درباره شکل گیری هویت ملی وتاسیس
کشورها ببینید؛ فصل دوم درباره تاثیرمقاومت مدنی برهویتهای ملی و کنشها؛ وفصول ۱۴و
 ۱۶به ترتیب درباره لهستان و ایاالت متحده.

شکلگیری هویت ملی وتاسیس کشور
این کتاب عالوه برتوضیح نقش مقاومت مدنی درمبارزات آزادیخواهانه ،اثرات آن بر تاسیس
کشورها را نیز تحلیل میکند ۴۴.قدرت مبارزه بیخشونت بایستی کامال درک شود ،زیرا
مقاومت مدنی بیشتر از یک سلسله تکنیکهای فیزیکی ویا ابزاری برای تاکتیکهای ویژه
است تجربه مبارزه بیخشونت میتواند نیرویی باشد که جامعه را درسطوح مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی وروانی زیرو رو می کند عالوه برآن ،اغلب مبارزین کنشهای
بیخشونت را به گونهای غریزی به کارمیگیرند ودرحالی که مستقیما بردانش و تجربه وتحلیل
جامعه خود متکی هستند ،همزمان خود را به گونهای سازمان یافتهتر به مقاومت مردمی متصل
میکنند .این دیدگاه غیرابزاری ازمقاومت مدنی درفضایی اجتماعی مستقل وسازنده میتواند
وجود داشته باشد ودرک تاثیرآن برآگاهیهای جمعی و هویت ملی ارزشی حیاتی دارد.
ظهورکشورهای جدید یا دراثر تغییرات شدید وناگهانی ویا به علت تغییردرازمدت ساختارها
است .بنابراین برخی از کشورهای مدرن در اثرخشونت وانقالب ،تهاجم خارجی ،جنگ
ویا زوال و فروپاشی امپراطوریها به وجود آمدهاند وبقیه به علت اثرات ناشی از صنعتی
شدن ،گسترش شهرنشینی ،توسعه سرمایه داری ،مهاجرت انبوه واختراع تکنولوژیهای جدید
ارتباطی وحمل ونقل ایجاد شدهاند .تعدادی از کشورها نیزدرنتیجه سیاستهای داخلی مانند
خدمت همگانی ،آموزش اجباری به زبان مادری ،ساخت دیوانساالریهای ملی و عملکرد
احزاب سیاسی به وجود آمدند۴۵.
با این همه  ،این نیروهای تشکیل دهنده کشورها ،غالبا ازسطوح باالی جامعه و نخبگانی بودند
که قاطعانه آن را پیگیری میکردند .اما این کتاب به تجربیاتی درتعدادی از کشورهای تحت

است.

اشغال اشاره دارد که درست برعکس مورد یادشده است و اغلب به آنها توجهی نشده
این تجربیات اهمیت ویا نقش کمتری در تغییرات نداشتند و جنبشهایی را شامل میشدند که از
پائین به باال و با استفاده از بسیج تودهها وسازماندهی فعالیت میکردند ،این فعالیتها علیرغم
استیالی مستقیم وغیرمستقیم خارجیها وکوشش آنها برای ملیت زدایی از قومیتها ویکسان
سازی فرهنگی ادامه داشت .تشکیل یک کشوردرزیرسایه سنگین استیالی خارجی به هیچ
عنوان معلوم نبود که به جایی برسد ،فرآیند تهییج ملیگرایی وتشکیل ارتش ودیوانساالری ملی
ویا توسعه سیستم آموزش ملی ،اغلب توسط قدرتهای خارجی ممنوع شده بود وملی گرایان به
قتل میرسیدند ویا زندانی وتبعید میشدند .درچنین شرایط سرکوبی ،ملتهای تحت اشغال به
سادگی محومیشدند ،همانگونه که مثال برای بسیاری از اقوام بومی آمریکای شمالی اتفاق
افتاد .مردم معمولی با استفاده ازمقاومت انبوه مدنی( بیشتر با نیروهای انتزاعی ونامحسوس)
احساس مالکیت کشورو ملیت را خلق کردند .آنها مشروعیت جمعی خود را وقف انواع
فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی وسازماندهی کردند وبه این ترتیب کنترل
سیاسی را ازچنگ دولتهای خارجی ویا عمال داخلی آنها درآوردند .آنها درباره مالکیت ملی
و جمعی مردم را آگاه کردند و با اعتقادی راسخ توانستند کشوری آزاد ومستقل را بهدوراز
دخالت بیگانگان توسعه دهند.
بنابراین فعاالن با به کارگرفتن مجموعه غنی تاکتیکهای بیخشونت ،دارندگان قدرت را به
چالش میگیرند وبا این کارهویت ملی را تقویت میکنند ،نهادهای مستقل به وجود میآورند
وساختاری نیمه مستقل که اغلب خارج ازحوزه نفوذ نیروهای خارجی دارد تاسیس میکنند.
بسیج تودهای وبیخشونت مردم ومشارکت آنها سبب نفی تسلط والقائات خارجی میشود ،
خودگردانی را تجربه کرده وهسته جامعه مدنی جدید را میسازند .مردم با استفاده از مقاومت
مدنی ،به روشنی نسبت به داشته ها ،هویت ،زبان وفرهنگ خود آگاه میشوند ،فرآیندی که
جرج لیکی ازمدرسین پیشگام تغییرات اجتماعی بیخشونت آن را " آماده سازی فرهنگی" و
پائولو فریری" هوشیار شدن" مینامد ،فرآیندی است که اهداف شخصی را با زندگی جمعی
درهم میآمیزد ۴۶.به این ترتیب ،مقاومت مدنی با استفاده ازنیروی تبدیل کننده خود ،اغلب
اوقات قبل ازآن که کشوری رسما تشکیل شود ،به عنوان ابزاری برای تاسیس آنعمل میکند
وزمینه را برای ظهوربیداری ملی وشهروندی سیاسی ونهادهای اقتصادی ومدنی وخودگردانی
سیاسی که الزمه اداره کشوردردوران پس از استقالل است ،آماده میکند ،حتی اگرتغییرات
دمکراتیک در این کشورهای جدیدا استقالل یافته ،مطابق با خواستههای مورد نظرنباشد.
مقاومت مدنی به گسترش موج ملیگرایی درسده های نوزدهم وبیستم و شکل گیری هویت ملی
کمک کرد .رهیافت های بیخشونت برای دفاع ازجامعه وتضعیف سرکوب خارجی به
کارگرفته شد ،این رهیافتها همچنین سبب استحکام وابستگی مردم به کشورهای در شرف
استقاللاشان شد ودرنتیجه مقاومت جمعی را تقویت کرد .فصل دوم ،به شرح مبسوط این
رابطه متقابل میپردازد ،رابطهای که ضمن تمرکزبرقومیت ،دربرخی موارد ناخواسته راه را

برای درک تنگ نظرانه و انحصار گرایانه ازملیت هموارکرد .مثالهای این فصل شامل این
موارد است؛ لهستان :ایجاد محدودیت سیاسی برای اوکراینیها ،یهودیان و بالروسی ها؛
کوزوو :صربها کنارگذاشته شدند؛ مجارستان :اقلیتهای نژادی که در امپراطوری اتریش –
مجارزندگی میکردند ،با محدودیت روبرو بودند؛ آمریکای تحت استعمارانگلیس :جای اندکی
برای بومیان منظورکردند؛ بنگالدش :محدودیتهایی برای اقلیتهای هندی ومسیحی قائل شده
وبیشتر بیهاریها را ازامتیازات محروم کردند ۴۷.روشهای بیخشونت مانند آموزش ملی
گرایانه ،ایجاد سازمانهای قومیتی ،برگزاری یادبودها و جشنهای ملی ،اغلب باعث شناسایی
واعتالی فرهنگ ،زبان وتاریخ ملت تحت ستم میشود وافتخارات نظامی گذشته را ارج
مینهد .بنا برفصلهایی ازاین کتاب ،این اثرات ناخواسته مقاومت مدنی میتوانند به گونهای
متناقض درسرکوب داستانهای مربوط به مقاومت بیخشونت مقصرشناخته شوند.
آیا هویت ملی این کشورها بدون به کارگیری مقاومت مدنی تکامل مییافت؟ شاید ،اما این
فرآیند طوالنیترمیشد ونتیجه آن درشرایطی که نیروهای وابسته به قدرتهای خارجی ملیت
زدایی میکردند ،مشخص نبود .این کتاب بررسی مهمی را درزمینه نقش تاریخی مقاومت
مدنی مطرح میکند که البته هنوزدرمراحل اولیه است .مقاومت مدنی نوعی وسیله برای
یادآوری است ،که بیداری ملی را اعاده کرده و هویت جمعی را تحکیم میبخشد.
دگرگونیهای شدید سیاسی درشمال آفریقا وخاورمیانه که با انقالب تونس در ۲۰۱۰شروع شد،
این کتاب را بیشتر به روز ومطرح میکند ،زیرا درسهایی تاریخی درباره استفاده از مقاومت
مدنی علیه قدرتهای سرکوبگر را به خوانندگان ارائه میدهد .مقاومت مدنی در عمل ،موانع
فرهنگی ،قومی وجغرافیایی را به رسمیت نمیشناسد درعمل ثابت شده است که این نوع
مقاومت به گونهای یکسان علیه اشغالگران ،استعمارگران وعلیه حاکمان و دیکتاتورهای داخلی
موثراست بنابراین برای درک حوادث مربوط به بهارعربی وبه طور کلی مقاومتهای
بیخشونت معاصربه خوانندگان پیشنهاد میشود که مقاومتهای مدنی فراموش شده وپنهان
گذشته را مرورکنند.

یادداشتها
۱ـ عبارت "روش بیخشونت" و"تاکتیک" به جای هم به کاربرده میشوند ومنظور ازآن طرح
محدودی از کنشها است که برای رسیدن به هدف مشخصی طراحی شده است ،هدفی که خود
بخشی از رهیافت گسترده کمپین بیخشونت است.
۲ـ جاناتان شل ،دنیای غیرقابل تسخیر :قدرت ،بیخشونت واراده مردم (نیویورک ،هنری
هولت ،)۲۰۰۳،به خصوص صفحات۶۳-و ۹۹
۳ـ " روسیه وهندوستان" درکارهای جمعی مهاتما گاندی ،جلد  ۵ششم نوامبر ۱۹۰۵سوم
نوامبر۱۹۰۶

www.scribd.com/doc/49842274
۴ـ دراین کتاب منظورازلفظ "بیخشونت" ،نبود کنشهای جمعی است که هدف آن اعمال
خشونت علیه دشمن باشد ،یا به عبارت روشنتر ،به روشی اطالق میشود که در آن تعمدا از
آسیب رساندن به رقیب پرهیز میشود .دردومورد زامبیا ومصر شامل تخریب اماکن و
ساختمانها نیزمیشد .دربین کنشهای متعددی که دراین کتاب به آنها اشاره شده است تنها
دومورد از این نوع کنشها اتفاق افتاده است .هدف ازاین کنش ،کشتن ویا مصدوم کردن کسی
نبود ،بلکه فلج کردن منابع مورد استفاده دشمن ودرنتیجه افزایش هزینه کنترل دشمن
برکشوربود که به عنوان نمونه میتوان ازقطع خطوط ارتباطی وحمل ونقل نام برد.
۵ـ مبارزه برای حقوق مختلف شامل مبارزه با دیکتاتوری برای حقوق دمکراتیک؛ جنبشهای
حقوق اقلیت ،زنان ،کارگران ومردم بومی؛ کمپینهای محیط زیست ومعیشت برای دسترسی به
آب وزمین ویا مبارزه علیه جنگل زدایی .ازنمونههای مبارزه برای برقراری حاکمیت قانون به
این موارد میتوان اشاره کرد :کمپینهای مبارزه با فساد ،مافیا ،ودارودستههای تبهکار.
علیرغم تفاوتهای زیاد درمقاومتهای عمومی ،کمپینهای ضد دیکتاتوری شباهتهای جالبی
با مبارزات برای خودگردانی دارد .همان گونه که انیسه بالل ومن درجای دیگری به آن اشاره
کردهایم ،مقاومت ضد دیکتاتوری ،دیکتاتور را اشغالگر ومهاجمی تعریف میکند که مردم باید
درمقابل او ازخود دفاع کنند وبنابراین مبارزه برای حق خودگردانی به طوریکسان به مبارزات
علیه اشغالگر خارجی ودیکتاتورداخلی تعمیم مییابد .نگاه کنید ،ماچه بارتکوفسکی وانیسه
بالل"حق انسان برای مقاومت" دمکراسی باز ،سوم می ۲۰۱۱
http://www.opendemocracy.net/maciej-bartkowski-annyssabellal/human-right-to-resist
۶-ـ مرکزاطالعات کمپینهای بیخشونت وخشونتبار ونتایج

آن:

http:www.du.edu/korbel/sie/research/civilresistanceproject.html
مرکزجهانی اطالعات کنش بیخشونت درکالج سوارتمورتا پایان  ۲۰۱۲شامل اطالعاتی درباره
بیش از ۶۰۰مورد کمپین مقاومت مدنی بود .اما تنها شامل دوازده مورد مبارزه بیخشونت علیه
استیالی خارجی میشد .ببینید:
./http://nvdatabase.swarthmore.edu

۷ـ به عنوان مثال ،علیرغم اطالعات همه جانبه موجود در مرکز اطالعات کمپینهای
بیخشونت و خشونت بار ،بسیاری ازکمپینهای مهم بیخشونت که دراین کتاب آمده،
درمرکزدادهها وجود ندارد مانند :بنگالدش بین سالهای  ۱۹۴۸و ۱۹۵۲ودرسال ،۱۹۷۱
مصر۱۹۱۹ـ ،۱۹۲۱برمه قبل ازجنگ جهانی دوم ،انقالب مشروطیت ایران وتعدادی دیگر.

۸ـ کورت شاک درکتاب شورش هایغیرمسلحانه ،بینش منطق اجتماعی برآمده از نظریه سیاسی
و پویاییکنشهای بیخشونت را ادغام میکند تاشکاف فکری بین این دو را از بین ببرد .واضح
است که تحقیقات مشابه زیادی مورد نیازاست تا رابطه بین ادبیات جنبشهای اجتماعی
ومطالعات مقاومت مدنی درک شده وشکاف بین آنها برداشته شود .نگاه کنید ،کورت شاک،
شورشهای غیرمسلحانه :قدرت جنبشهای مردمی درحکومتهای
(مینیاپولیس ،انتشارات دانشگاه مینه سوتا )۲۰۰۵ ،مخصوصا فصل دوم.
غیردمکراتیک

۹ـ به عنوان مثال درکتاب دردست انتشار ماری کینگ ،گفتگو وسازوکارتغییردرکنش
بیخشونت :پرونده "ویکم استیاگراها" علیه سیستم طبقاتی ۱۹۲۴ـ(۱۹۲۵فریدم سانگ،
اظهارمیدارد که موارد کشف نشده بسیاری (http:maryking.info/?page-
 _ibid=168درجنبش ملی هند وکنشهای بیخشونت وجود دارد همان.۱۶۸ ،
سی:

۱۰ـ ماری کینگ" نیویورک تایمزو ظهوردمکراسیها دراروپای شرقی"(واشینگتن دی
انتشارات سی کیو)۲۰۰۹ ،؛ مارک بیسینگر" فصل مشترکهای ناسیونالیسم قومی و تاکتیکهای
قدرت مردم درکشورهای بالتیک۱۹۸۷،ـ "۱۹۹۱درباره مقاومت مدنی وقدرت سیاسی :تجربه کنش
(آکسفورد ،انتشارات
بیخشونت ازگاندی تاکنون .آدام رابرتز و تیموتی گارتن اش
"دستان برهنهای
دانشگاه آکسفورد۲۳۱)۲۰۰۹ـ۲۴۶؛ لستر آر.کورتز و لی اسمیتی
داریم" :جنبشهای بیخشونت اجتماعی دربلوک اتحاد شوروی".درباره جنبشهای بیخشونت
اجتماعی ،استفان زونس ،لستر آر کورتز وسارابت آشر( آکسفورد :بلکول۱۲۴،)۱۹۹۹ ،ـ۹۶
الگرتس اگلیتیس "،کنش بیخشونت درمبارزه آزادیبخش لتونی" انستیتوی اینشتن ،سری
مونوگراف شماره ( ۵بوستون :انستیتوی آلبرت اینشتن)۱۹۹۳،
http://www.aeinstein.org/organizations2216.html
گرازینا مینیوتیت" مقاومت بیخشونت درلتونی :داستان مبارزه آزادیبخش مسالمت
انستیتوی اینشتن ،سری مونوگراف شماره (۸بوستون :انستیتوی آلبرت اینشتن)۲۰۰۲،

آمیز"

http://www.aeinstein.org/organizations9997.html
همچنین ببینید ،فیلم مستند" انقالب آواز" به کارگردانی جیمزتوستی ومورین کسل توستی
( اسکای فیلم  )۲۰۰۶درباره مقاومت فرهنگی مردم استونی که با سیاستهای اتحاد شوروی
اشغالگردرزمینه ملیت زدایی از استونیها مخالفت میکردند واین مخالفت را با خواندن
آوازهای فولکوریک نشان میدادند.
www.singingrevolution.com
۱۱ـ برای مطلبی عالی درباره این موضوع نگاه کنید بهموکولیکا بانرجی "پشتونهای
غیرمسلح"( آکسفورد :انتشارات دانشگاه آکسفورد)۲۰۰۱ ،

۱۲ـ نگاه کنید ،توماس فریدمن ،درسهایی ازمیدان تحریر" نیویورک تایمز ۲۴مه  ۲۰۱۱وپاسخ به
آن توسط پیترهارت:
www.commondreams.org/view/2011/05/26-9
۱۳ـ ماریا استفان" مبارزه برای تاسیس کشور :نقش مقاومت غیرنظامیان در تیمور شرقی،
فلسطین وآلبانی کوزوو درجنبشهای تعیین سرنوشت" گردهماییفلتچر درباره رویدادهای دنیا،
 ۳۰شماره ۵۷ :)۲۰۰۶( ۲ـ .۷۹همچنین ببینید ماریا استفان ،شورش بیخشونت ":نقش مقاومت
غیرنظامیان در تیمور شرقی ،فلسطین وآلبانی کوزوو درجنبشهای تعیین سرنوشت"( تزدکترا،
مدرسه حقوق ودیپلماسی فلچر)۲۰۰۵
۱۴ـ برای مطالعه بیشتر درزمینه پان آفریکانیسم ومبارزه بیخشونت،نگاه کنید ،بیل ساترلند و
مت مایر ،تفنگها وگاندی درآفریقا :بینش پان آفریکانها درباره بیخشونت ،مبارزه مسلحانه
وجنگهای آزادیبخش درآفریقا( ترنتون ،نیوجرسی :انتشارات دنیای آفریقا)۲۰۰۰،
۱۵ـ رالف ای کرو وفیلیپ گرانت" سئواالت وجدلهایی درباره مبارزات سیاسی بیخشونت
درخاورمیانه" درجهادمدنی :مبارزه بیخشونت ،دمکراتیزاسیون وحکومت کردن درخاور
میانه" ماریا جی استفان ،ازمجموعه پالگریو مک میالن درباره مقاومت مدنی( نیویورک پال
گریو مک میالن.۳۲ )۲۰۱۰ ،
۱۶ـ سخنرانی جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا درجمع دیپلماتهای آمریکای التین به
مناسبت سالگرد اتحاد برای پیشرفت ،کاخ سفید۱۳،مارس .۱۹۶۲
۱۷ـ کسانی که دراین زمینه مطالعه کردهاند ،اصطالحات مختلفی برای پدیده بسیج انبوه
ومبارزه سازمان یافته غیرمسلحانه به کاربردهاند :مبارزه بیخشونت وکنش بیخشونت(جین
شارپ ،سیاستهای کنش بیخشونت  :قدرت ومبارزه" بخش اول" ،روشهای کنش بیخشونت"
بخش دوم" وپویایی کنش بیخشونت" بخش سوم" " ،بوستون :پورترسارجنت)"۱۹۷۳ ،؛ درگیری
بیخشونت(پیتراکرمن وجک دووال ،نیرویی قدرتمندتر :یک قرن درگیری بیخشونت"
نیویورک :مک میالن  ”۲۰۰۰؛ ومقاومت مدنی( رابرتز وگارتون اش ،مقاومت مدنی وقدرت
سیاسی).
عالوه برآن جوامعی که دست به مقاومت مدنی زدند ،اغلب برای تعریف کنشهای بیخشونت
جمعی خود اصطالحات مخصوص خود را داشتند :دفاع اجتماعی (جنبش همبستگی لهستان)،
قدرت مردم(فیلیپین) ،مقاومت عمومی(فلسطین) ،تسلیم ناپذیری( اسپانیا) مقابله سیاسی(برمه)
وکنش مثبت(غنا).
گاندی زمانی اصطالح مقاومت مدنی را به کاربرد که متوجه شد که اصطالح مقاومت منفی
که توسط مجارها برای مبارزه بیخشونت علیه اتریشی ها به کارگرفته شد و نیز اصطالح
نافرمانی مدنی که عنوان مقاله هنری دیوید تورو درسال ۱۸۴۸بود ،هیچکدام طبیعت مبارزهای

را که او ویارانش علیه انگلیسیها وقبل ازآن علیه سیستم آپارتاید در آفریقای جنوبی آغاز کرده
بودند ،نشان نمیدهد .گاندی در۱۰سپتامبر۱۹۳۵درنامهای به پی .کدانا رائونوشت " :اصطالح
نافرمانی مدنی را که من از نوشته تورو برگرفتم ،اصطالح درستی نبود ،مقاومت
دربرابرمقامات آفریقای جنوبی ،قبل ازآن که من نوشته تورو را درباره نافرمانی مدنی بخوانم
شروع شده بود  .اماجنبش به نام مبارزه منفی شناخته میشد....زمانی که عنوان بسیارخوب
مقاله تورو را دیدم ،تصمیم گرفتم ازاصطالح نافرمانی مدنی استفاده کنم تا مبارزه را برای
انگلیسی زبانان توضیح دهم .اما متوجه شدم که حتی اصطالح نافرمانی مدنی نمیتواند کامال
معنی مبارزه را برساند وبه همین دلیل اصطالح مقاومت مدنی را انتخاب کردم".
۱۸ـ جین شارپ ،سیاستهای کنش بیخشونت
۱۹ـ رابرتز وگارتن اش ،مقاومت مدنی وقدرت سیاسی
۲۰ـ شارپ ،سیاستهای کنش بیخشونت؛ آندره بوسروپ وآندرو مک ،جنگ بدون اسلحه :دفاع
ملی بیخشونت(برلین :شوکن بوکس)۱۹۷۵ ،؛ پیتراکرمن وکریستوفر کروگلر ،مبارزات
استراتژیک بیخشونت :پویایی قدرت مردم درقرن بیستم(وست پورت کانیتیکات :پریگر)۱۹۹۴،؛
رابرت جی باروس ،استراتژی دفاع بیخشونت :رویکردی گاندی وار ( آلبانی  :انتشارات
سونی)۱۹۹۶،؛ رابرت ال هلوی ،درباره مبارزه استراتژیک بیخشونت :تفکردرباره
اصول(بوستون :انستیتوی اینشتن)۲۰۰۴،؛ جین شارپ ،راه اندازی مبارزه غیرمسلحانه :موارد
عملی درقرن بیستم وتواناییهای بالقوه درقرن بیست ویکم (بوستون :پورترسارجنت.)۲۰۰۵ ،
۲۱ـ استفان زونس ،لسترکورتز وسارا بت آشر ،جنبشهای اجتماعی بیخشونت :چشم انداز
جغرافیایی(اکسفورد ویلی -بلکول )۱۹۹۹ ،اکرمن ودووال ،نیرویی قدرتمند تر
۲۲ـ برایان مارتین ،عدالت فروزان شد :نتیجه (الهمن،مریلند :رومن و

لیتلفیلد)۲۰۰۷،
مرزها( هونونولو:

۲۳ـ یشوا موسر -پوانگسوان وتوماس وبر ،مداخله بیخشونت درآن سوی
انتشارات دانشگاه هاوایی)؛ هوارد کالرک ،قدرت مردم :مقاومت غیرمسلحانه و همبستگی
جهانی(لندن :پلوتو )۲۰۰۹،ورونیک دودوئت وهوارد کالرک ،کنش بیخشونت مدنی برای
حمایت ازحقوق بشرودموکراسی( بروکسل :مدیریت سیاستهای خارجی پارلمان اروپا)۲۰۰۹،
–conflict.org/images/stories.pdfs/est25679.pdfwww.nonviolent

۲۴ـ اریکا چنووت وماریا استفان ،مقاومت مدنی چگونه کارمیکند؟(نیویورک :انتشارات
دانشگاه کلمبیا)۲۰۱۱ ،
۲۵ـ سوزان اریکسون نپستاد ،انقالبهای بیخشونت :مقاومت مدنی دراواخرقرن
بیستم( اکسفورد :انتشارات دانشگاه اکسفورد.)۲۰۱۱،
۲۶ـ-کورت شاک ،شورشهای غیرمسلحانه؛ فصل دوم این کتاب را هم

ببینید.

۲۷ـ به عنوان مثال ،نگاه کنیدد ،جولیان کستلر "،دردره اردن :بقا درمقاومت" الجزیره  ۲۹ژوئن
.۲۰۱۱
او"

۲۸ـ این تاکتیکهای مقاومت بیخشونت به شدت با نطرات مائو درتضاد است ،به گفته
انقالب میهمانی شام ،نوشتن مقاله ،کشیدن تصویرویا گلدوزی نیست؛ نمیتواند خالص ،آرام
مالیم ،معتدل ،مبادی آداب  ،خویشتن داروبخشنده باشد ".با این همه ،مبارزات انقالبی که دراین
کتاب مورد بحث قرارگرفتهاند ،حامل کنشهایی بودند که مائوسهل انگارانه آنها را رد کرده
بود :برگزاری جشنوارههای مختلف ،مراسم عمومی برای بزرگداشت شخصیتها ورویدادهای
تاریخی که غالبا ممنوع بود ،بحثهای ادبی ومطبوعاتی ،شعرخوانی ،نقاشی وطراحیهای
تاریخی وطنزآمیز ،تئاترهای خیابانی ویا نخ ریسی وبافتن لباسهای بومی ،از جمله کنشهایی
بودند که به اجرا گذاشته شدند.
۲۹ـ جیمز سی اسکات ،سالحهای ضعیف :انواع مقاومت روزانه کشاورزان(نیوهیون :انتشارات
دانشگاه ییل)۱۹۸۵ ،؛ جیمز سی اسکات" ،انواع مقاومت روزانه" درمقاومت روزانه کشاورزان،
فورست دی کالبورن(آرمونک نیویورک :ام ای شارپ۳)۱۹۸۹ ،ـ۳۳؛ جیمز سی اسکات ،سلطه
وهنرمقاومت :نسخههای مخفی(نیوهیون :انتشارات دانشگاه ییل)۱۹۹۲ ،؛ استیوکراکشاو وجان
جکسون ،کنشهای کوچک مقاومت :چگونه شجاعت ،سرسختی ونبوغ میتواند دنیا را
تغییردهد(نیویورک :انتشارات یونیون اسکوئر)۲۰۱۰،
۳۰ـ یاروسالو هاشک ،شوایک سربازخوب :و بخت هایش درجنگ جهانی(لندن :پنگوئن
کالسیکها.)۲۰۰۵
۳۱ـ ببینید ،رالف سامی" مبارزه بیخشونت درمواردی که دشمن فوقالعاده بیرحم
است" پاسیفیک ریویو :صلح ،امنیت وتغییرجهانی شماره ا(۱:)۱۹۹۴ـ .۲۹دراین مطلب سامی
از ارول نقل قول میکند که او نسبت به قدرت جنبش بیخشونت شک داشت ،به خصوص
زمانی که این سازمانها با حریف بیرحمی طرف شوند.
۳۲ـ جرج اورول" تیراندازی به فیل" (لندن :نیورایتینگ،

:)۱۹۳۶

http://eslreading.org/shootingelephant.pdf
زدن"

۳۳ـ آلن باری "،صدای اعتراضات دردوران پس از اتحاد شوروی :کف زدن و بوق
نیویورک تایمز ۱۴ ،ژوئیه ۲۰۱۱؛ ایلیا موژیکانتسکی "،فقط بودن دربالروس میتواند به
بازداشت منجرشود" نیویورک تایمز ۳۰،ژوئیه۲۰۱۱،؛ مایکل شوایتزر" خرسهای اسباب بازی
ازآسمان فرومیریختند ،وسرها درمینسک میغلتیدند ".نیویورک تایمز۱اوت۳۴ "۲۰۱۲ـ بسما
اتاسی" شورشی رنگارنگ دردمشق" الجزیره  ۱۳دسامبر.۲۰۱۱
۳۵ـ آلکسی باریونویف" جوانان شیلی با بوسه ورقص برای اصالحات فشارمیآورند" نیویورک
تایمز ۴ ،اوت  ،۲۰۱۱کارال ابس" دانش آموزان فیلیپینی کف خیابان درازکشیدند تا برای
اعتقاداتشان به پا خیزند" فرانس  :۲۴خبرهای بینالمللی:

http://observers.france24.com/content/20110928-filipino-lyingdown-planking-education-budget-cuts-philippines-manilauniversity-congress
خوابیدن کف زمین درحالی که صورت به سمت پایین است ،نوعی کنش مقاومت مدنی است
که به صورت جمعی و درمکانهای منتخب برای اعتراض ویا اخالل صورت میگیرد.
۳۶ـ آصف بیات ،سیاستهای خیابانی :جنبش تهیدستان درایران(نیویورک :انتشارات دانشگاه
کلمبیا.)۱۹۹۷،
۳۷ـ ریوایچی فوناتسو" الکواکبی وپژواک تزهایش دردنیای امروز عرب " بررسی خاورمیانه
واسالم(هاروارد) شماره۳۰ )۲۰۰۶(۲ـ.۳۲
۳۸ـ همان،

.۳۱

۳۹ـ بنا برمطالعات اریکا چنووت وماریا استفان ،در کمپینهای مقاومت مدنی که توسط آنها
مورد تحلیل قرارگرفته ومقایسه شده است ۵۳،درصد کمپینها پیروز و بیش از ۲۰درصد
شکست خوردهاند وحال آن که کمپینهای خشونت بار ۲۶درصد موفقیت و  ۶۰درصد شکست
داشتهاند .چنووت واستفان ،مقاومت مدنی چگونه کارمیکند؟ مخصوصا نمودارهای  ۸و۹؛
ماریا استفان واریکا چنووت ،چرا مقاومت مدنی کارمیکند؟ :منطق استراتژیک مبارزه
بیخشونت" امنیت بینالمللی  ۳۳شماره ۷:)۲۰۰۸(۱ـ۴۴
۴۰ـ به عنوان مثال یورگن یوهانسن معتقد است که خشونتهای شدید ،توجه پژوهشگران
ورسانهها را بیشترازمبارزات سیاسی بیخشونت وتغییرمرزها جلب میکند به عنوان نمونه
میتوان اشاره کرد که بیش ازصدها کتاب درباره ازهم پاشیدن خشونت آمیز یوگوسالوی در
سالهای  ۱۹۹۰نوشته شده است وحال آن که تعداد اندکی کتاب درباره انحالل مسالمت آمیز
یوگوسالوی بین سالهای ۱۹۹۱ـ۱۹۹۲منتشرگردیده است .یورگن یوهانسن ،سخنران ،مدرس
بیخشونت ،درگفتگوی شخصی با نویسنده ،کرانه غربی  ۱۵اکتبر.۲۰۱۰
۴۱ـ "انقالب" درفرهنگنامه کلمبیا ،چاپ ششم(نیویورک :انتشارات دانشگاه

کلمبیا.۴۱۰۶ )۲۰۰۹،

۴۲ـ مایکل والزر ،جنگ عادالنه وغیرعادالنه :استداللی اخالقی با مثالهای تاریخی
بیسیک بوکس.۳۳۲)۱۹۷۷،
۴۳ـ سیمون تسدال" پایان نبرد برای کوزوو" گاردین  ۲۲ژوئیه

(نیویورک:

:۲۰۱۱

http://www.gurdian.co.uk/commentisfree/2010/jul/22/serbia-battle-forkosovo

۴۴ـ-دیگران نیز به این که ملی گرایی میتواند نوعی مبارزه سیاسی باشد ،اشاره کردهاند ،ولی
مانند این کتاب مشخصا برجنبشهای بیخشونت وایجاد کشوروشکل دهی هویت ملی
تمرکزنکردهاند .نگاه کنید ،دوگ مک آدام ،سیدنی تارو وچارلز تیلی ،پویایی مبارزه (نیویورک:
انتشارات دانشگاه کمبریج۲۲۷ )۲۰۰۱( ،ـ.۲۶۳
۴۵ـ ارنست گلنر ،ملتها وناسیونالیسم(ایتاکا :انتشارات دانشگاه کورنل)۱۹۸۳ ،؛ اریک هابزبام،
ملتها وناسیونالیسم ازسال :۱۷۸۰برنامه ،اسطوره وواقعیت(کمبریج :انتشارات دانشگاه
کمبریج)۱۹۹۲،؛ بندیکت اندرسون ،جوامع متصور :تامالتی درباره ریشهها و گسترش
ناسیونالیسم(لندن :ورسو.)۱۹۹۱،
۴۶ـ جرج لیکی ،استراتژی برای انقالب بیخشونت (لندن :هاوسمن بوکشاپ ۱،)۱۹۶۹،جرج
لیکی ،مانیفیستی برای انقالب بیخشونت( فیالدلفیا :جنبش برای جامعه جدید )۱۹۷۶ ،پائولو
فریر ،آموزش سرکوب شدگان ( نیویورک :کانتینوم.)۲۰۰۰ ،
۴۷ـ به عنوان مثال ،درلهستان ،با استفاده ازفعالیتهای بیخشونت ،انجمنهای اقتصادی،
اجتماعی وآموزشی درروستاها تشکیل شد وبیداری ملی را باال برد ،ولی اغلب با بقیه قومیتها
مخالفت میشد( به عنوان مثال ،با یهودیان درروستاها که معموال صاحب میخانهها بودند ویا
همسایگان روستایی اوکراینی یا بالروسی) .نگاه کنید ،کیلی استاترهالستد ،ملیت درروستا:
پیدایش هویت ملی روستاییان لهستانی درامپراطوری اتریش ۱۸۴۸ـ (۱۹۱۴ایتاکا :انتشارات
دانشگاه کورنل .)۲۰۰۱ ،عبرت گرفتن ازدرسهای تاریخ ،درنتیجه گیری فصل دوازدهم از این
کتاب ،جیسون مکلود به فعاالن جنبش بیخشونت درپاپائوی غربی هشدارمیدهد که در
مبارزات استقالل طلبانه دست از انحصارگرایی ملی گرایانه بردارند وگفتمان وکنشهایی برای
دفاع ازحقوق بشر را پیش گیرند.

