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پیروز  ویکم  بیست  قرن  در  نند  می توا ن  راضیا نا چگونه 
ند شو

مدنی ومت  مقا رهای  رزا کا



سایر نوشته های منتشر شده پیتراکرمن

مبارزه استراتژیک بی خشونت:

پویایی قدرت مردم در قرن بیستم

)با کریس کروگلر(

 پراجر - ۱۹۹۴  

نیرویی قدرتمندتر:

قرن مبارزه بی خشونت

) با جک دووال(

سنت مارتینز گریفین - ۲۰۰۰

چگونه آزادی پیروز میشود: از مقاومت مدنی تا دموکراسی پایدار

) با آدریان کاراتنیکی(

فریدم هاوس - ۲۰۰۵

جلوگیری از خشونت مرگبار: از مسئولیت برای حفاظت تا حق یاری رسانی

کارزارهای مقاومت مدنی

)با هاردی مریمن(

نشر مرکز بین المللی مبارزات بی خشونت - ۲۰۱۹

تصویر روی جلد: تصویر روی جلد مربوط به مبارزه بی خشونتی است که 
به سه دهه حکومت وحشت عمربشیر وهمدستان نظامی اش در سودان پایان 

داد. ناراضیان سودانی با مهارت کارزاری پیروزمندانه را با استفاده از دانش 
کارزارهای موفق پیشین، طراحی واجرا کرده ومتخصصان جهانی را شگفت 

زده کردند.
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قدردانی ها

سیردرمبارزات  دراین  ابتدا  از  که  کسی  تنها  سال۲۰۱۸،  در  شارپ  جین  ازدرگذشت  پس 

بی خشونت با من همراه بوده، همسر ۴۹ ساله ام جوآن لیندوم اکرمن است. او همواره براین موضوع 

تاکید کرده که چرا درک درست از مبارزات بی خشونت برای حفظ حقوق بشر وحکومت دمکراتیک 

ضروری است. ارزش هایی که من واو مشترکا باورداریم.

مدیرمرکز  مریمن،  هاردی  همکاری  بدون  کتاب  این  همسرم،  اساسی  تشویق های  بر  عالوه 

بین المللی مبارزات بی خشونت نوشته نمی شد. نسخه اولیه چک لیست را می توان در بخش اول مطلب 

خالصه شده ای که من وهاردی برای اندیشکده شورای آتالنتیک نوشتیم، پیدا کرد. عنوان نوشته این 

است: آیا اقتدارگرایی در حال بازگشت است؟ مشارکت فکری وهمکاری هایش در تمام بخش های این 

کتاب منعکس شده است. با کوشش او کتاب چک لیست برای پایان بخشیدن به خودکامگی، توسط 

انتشارات مرکز بین المللی مبارزات بی خشونت منتشرشد. نهایت تشکر را از ماچه بارتکوفسکی، 

بروس پیرسون، آلیس رن ولیلیان هاتاوی برای ویرایش بسیاری از پیش نویس ها دارم. 

که  وکسانی  شده  اشاره  کتاب  در  آثارشان  به  که  هستم  پژوهشگرانی  از  بسیاری  مدیون  من 

توصیه های انتقادی به من کرده اند. ازجمله ماریا استفان، اریکا چنووت، استفن زونز، جاناتان پینکنی 

وایوان ماروویچ.

دیگر کسانی که متن را بررسی کرده اند عبارتند از آرون لوبل، روبن بریگتی وهانس بینندیک.

در مجموع آن ها نظرات طرح شده را دقیق ترکرده وتناقضات وجاافتادگی های مهم را شناسایی کرده اند. 

این نسخه با تصحیحات آن ها به نحو قابل توجهی بهبود یافته است.

درسمت چپ: کمپین”نه” درمخالفت با آگوستو پینوشه در شیلی، ۱۹۸۸ 
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معموال باور عمومی بر این است 
که خودکامگان دوام می آورند برای 

این که انحصار استفاده از زور 
را در اختیار دارند . با این همه 

اما مردم تحت ستم از تاکتیک های 
مبارزه بی خشونت مانند اعتصاب، 

بایکوت وتظاهرات تود ه ای به 
عنوان ابزاری قدرتمند، برای آزادی 

خود استفاده می کنند.



۱

فصل اول

  : ر  پیشگفتا

نقش تکامل یابنده مقاومت مدنی در نبرد 
علیه خودکامگی

معموال باورعمومی بر این است که خودکامگان دوام می آورند برای این که انحصار استفاده 
از زوررا دراختیار دارند. در حالی که خشونت علیه شهروندان تنها می تواند برای مدتی تعیین کننده 
باشد. توضیح بهتری وجود دارد: تا زمانی که شهروندان درک نکنند که چگونه می توانند بدون 
توسل به خشونت، پایگاه حمایت خودکامه را تضعیف کرده واو را از قدرت برانند، استبداد ادامه 
ازتاکتیک های مقاومت مدنی مثل اعتصاب،  استفاده  با  خواهد داشت.  مردم تحت ستم می توانند 
بایکوت، اعتراضات عمومی و سایرروش ها، گردش اموررا مختل کنند. مقاومت مدنی نیرومندترین 

ابزاررا برای آزادی مردم به آن ها می دهد. 
اخبارخوب از مبارزات بی خشونت درنقاط مختلف دنیا درحال افزایش است. این اخبار مورد 
استقبال گسترده ناراضیان ومخالفین وتمام کسانی که خواهان تعالی حقوق بشروحکومتی دمکراتیک 
وعاری از فساد هستند، قرارمی گیرد. با این همه، پتانسیل مقاومت مدنی به نحو گسترده ای ناشناخته 
باید در چالشی که مقاومت مدنی درمقابل فرضیه متعارف ورایج  باقی مانده است. علت را هم 
درباره طبیعت قدرت قرارمی دهد، جستجوکرد. سیاست گذاران، پژوهشگران وسایر ناظران معموال 
قدرت خودکامگان دراستفاده ازخشونت برای اداره وکنترل جامعه را بیش ازحد برآورد می کنند. 
در عین حال ظرفیت مردم عادی برای تضعیف استبداد ودستیابی به حقوق خود از طریق استفاده 

استراتژیک از تاکتیک های بی خشونت را هم دست کم می گیرند. 
من نیم قرن پیش به این بینش رسیدم واز آن پس تالش کرده ام که این دانش را به ناراضیان 
جامعه ای  در  زندگی  برای  را  خود  نامحدود  فرصت های  تا  کنم  منتقل  دموکراسی خواه  وفعاالن 

آزادتردرک کنند.

 ۱



مگی کا د خو به  ن  بخشید ن  یا پا ی  ا بر لیست  چک  ۲

از اوایل تا اواسط دهه ۱۹۷۰ من دردوره دکترا در رشته استراتژیک دردانشکده حقوق 

ودیپلماسی فلچر دردانشگاه تافتس تحصیل می کردم. شکست نیروهای نظامی آمریکا در ویتنام باعث 

عالقه من به جنگ نامتقارن شد. مطالعه دراین خصوص به من نشان داد که چگونه دشمنانی با 

قابلیت های نظامی بسیارضعیف می توانند با به کارگیری استراتژی های متفاوت وبا استفاده از عوامل 

فرهنگی، اقتصادی و روانی جنگ بیفروزند. توماس شلینگ استاد دانشگاه هاروارد که در سال 

۲۰۰۵برنده جایزه نوبل دراقتصاد شد، استاد من در درس تئوری استراتژیک بود. شلینگ محققی 

برجسته در مورد نحوه برقراری ارتباط بین ایاالت متحده واتحاد جماهیر شوروی به منظورکاهش 

خطر تصادفی جنگ هسته ای بود.

از پروفسور شلینگ بعد از یکی سخنرانی هایش پرسیدم که چگونه قهرمانانی با توان نظامی 

اگر  داد:  برانگیز  اوپاسخی چالش   پیروزشوند.  برتر  نظامی  توان  با  بردشمنانی  پایین ترمی توانند 

عالقمند به مطالعه در این زمینه هستی، چرا به جای قهرمانانی با توان نظامی ضعیف، درباره 

قهرمانانی مطالعه نمی کنی که اصالً توان نظامی ندارند.

 پروفسور شلینگ مرا با جین شارپ آشنا کرد. شارپ در آستانه انتشار کتاب سه جلدی 

معروف خود به نام سیاست های کنش بی خشونت بود. محور تفکرات شارپ پایان نامه ای  درباره 

اتین دوالبوتی بود که به قرن ها قبل برمی گردد. البوتی در گفتمان خود درباره خدمت داوطلبانه 

که در سال ۱۵۷۶ منتشرشد نوشت:

آزاد می شوید، من از شما نمی خواهم که  ناگهان  تصمیم بگیرید که دیگر خدمت نکنید، 

خودکامه را سرنگون کنید، دیگر از او حمایت نکنید. شما خواهید دید که پایه های این هیوالی غول 

پیکر فرو خواهد ریخت و زیر وزن خود سقوط کرده وقطعه قطعه خواهد شد.۱ 

 

۱ ـ  مجموعه آثار اتین البوتی)پاریس ۱۸۹۲( به نقل از جین شارپ در کتاب سیاست های کنش بی خشونت  

  ۱۹۷۳



۳

قرائت شارپ از این بینش در روزگارما چنین است:

از نظر سیاسی، کنش بی خشونت مبتنی بر یک فرض بسیار ساده است: مردم همیشه آن چه 

را که به آن ها گفته می شود انجام نمی دهند وگاهی اوقات آن چه ممنوع شده است را انجام می دهند. 

افراد ممکن است از قوانین اطاعت نکنند. کارگران ممکن است دست از کار بکشند و اقتصاد 

را فلج کنند. سیستم اداری ممکن است از اجرای وظایف خودداری کند. سربازان وپلیس ممکن 

است در سرکوب اهمال بورزند وحتی ممکن است شورش کنند. زمانی که همه این رویدادها 

همزمان اتفاق بیفتد، ممکن است حاکمین کسان دیگری بشوند. فروپاشی قدرت می تواند در طیف 

گسترده ای از درگیری های اجتماعی وسیاسی رخ دهد. زمانی که مردم از همکاری امتناع وکمک 

خود را دریغ می کنند وبرنافرمانی وسرپیچی خود پای می فشارند، مخالفین خود را انکار می کنند. 

هر دولت ویا هرسیستم سلسله مراتبی، به همکاری نیروی انسانی نیاز دارد. اگر تعداد زیادی 

ازمردم به قدرکافی این کارها را انجام دهند، قدرت دولت ویا سیستم سلسله مراتبی ساقط خواهد 

شد. این فرضیه اساسی کنش بی خشونت است.۲

آشنایی با کارهای شارپ از نظر فکری 

برای من لحظه ای مهم ونیز تعهدی مستمر 

به مطالعه مبارزات بی خشونت بود. درمطالعات مستمر ۴۵ سال گذشته ام هرگزموردی پیدا 

نکردم که ناقض صحت واهمیت انقالبی نظریه شارپ باشد. در همان دوره اهمیت به کار بردن 

اصطالحات دقیق در مورد این پدیده را دریافتم.  شارپ اصطالح مبارزه بی خشونت را به کار 

می برد، اما من اصطالح مقاومت مدنی را به کار می برم. منظور هر دوی ما یکی است. من 

چرا اصطالح مقاومت مدنی را به کار می برم؟ برای این که خطرمخلوط کردن آن با مفهوم کنش 

بی خشونت را کاهش دهم. بی خشونت به یک موضع اخالقی اشاره دارد وحال آن که مقاومت 

مدنی به استراتژی استفاده از روش های بی خشونت اشاره دارد. 

مثال دیگری از سردرگمی درباره اصطالحات در این زمینه استفاده از اصطالح 

“جنبش های اعتراضی” به جای مقاومت مدنی است. این خطا، نادیده گرفتن این حقیقت است 

که مقاومت مدنی شامل تاکتیک هایی غیرازاعتراضات نیز هست. از جمله اعتصاب و جمله 

اعتصاب  

۲ - جین شارپ، سیاست کنش بی خشونت، بخش اول: قدرت و مبارزه )بوستون، ماساچوست:ناشران پورتر سارجنت، 

۶۳، )۱۹۷۳

بی خشونت به یک موضع اخالقی اشاره دارد و حال 
آن که مقاومت مدنی استفاده از روش های بی خشونت 

برای کسب قدرت است.
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تصاویر  کننده  تداعی  اعتراضی،  جنبش های 
نفردرخیابان هاست  میلیون ها  از  دراماتیک 
اعتراضات  با  تنها  مدنی  مقاومت  آن که  وحال 
مجموعه ای  مدنی  مقاومت  نمی شود.  پیروز 
که  است  نیاز  مورد  مختلف  تاکتیک های  از 
به  استراتژی  یک  دقیق  طراحی  درچارچوب 

کارگرفته می شود.

یا  اخالقی  امری  استراتژیک،  بی خشونت 
دستوری دینی است که خشونت را رد می کند 
ویادآور رهبران اخالق گرا مانند گاندی و مارتین 
از  بسیاری  که   است  ممکن  است.  لوترکینگ 
بوده  مایل  مدنی  مقاومت های  کمپین  رهبران 
خشونت آمیزاستفاده  تاکتیک های  از  که  باشند 
کمک  آن ها   آرمان  به  که  درصورتی  کنند، 
کند.، ولی این کار را نکردند و به جای آن با 
توجه به شرایط خود تصمیم گرفتند از دیسیپلین 
بی خشونت به عنوان عنصر کلیدی در استراتژی 

پیروزمندانه خود استفاده کنند.

جنبش ها  دراین  اجتماعی،  عدالت  جنبش های 
به  را  مشابه  تاکتیک های  از  بسیاری  می توان 
کار گرفت. این تاکتیک ها برای پشتیبانی افکار 
از مسائل خاصی طراحی شده است،  عمومی 
مسائل خاصی مانند تغییر آب وهوا، اصالحات 
وازدواج  نژادپرستی  کیفری،  قوانین  در 
به تغییر دائمی  همجنسگرایان. پیروزی لزوماً 

در روابط قدرت نمی انجامد،  

 بیشترین اصطالحاتی که به جای کنش بی خشونت 
به کار برده می شوند عبارتند از مقاومت مدنی 
اصطالحاتی  کمترین  و  بی خشونت  ودرگیری 
به کار برده می شوند قدرت مردم وتالش  که 

بی خشونت و مقاومت بی خشونت است.

اصطالح درگیری بی خشونت به غلط این ایده 
تاکتیک های  و  استراتژی ها  که  می کند  القا  را 
بی خشونت را می توان دردرگیری علیه دشمنان 
مسلح و مجهز مانند پلیس و ارتش به کار گرفت.

ازحدود ده سال قبل اصطالح مقاومت مدنی به 
جای درگیری بی خشونت به کار برده می شود.

کمپین های  با  مترادف  که  اصطالحاتی  سایر 
وجود  به  سردرگمی  می شوند،  مدنی  مقاومت 
زیر  موارد  شامل  اصطالحات  این  می آورند. 

هستند:

ازایده های  نشان  که  آمیز،  مسالمت  مخالفت 
تاکتیک های  آن که  وحال  دارد  دهنده  آرامش 
بی خشونت برای به هم ریختن وضعیت موجود 
طراحی شده تا از خودکامه ها سلب مشروعیت 

کند.

بی خشونت کنش  اصطالحات   توضیح 

نمودار۱   



۵

اصطالحات  جای  به  خودکامگی  اصطالح 
نیزبه  واستبداد  اقتدارگرایی  دیکتاتوری، 
سیستم های  این  رهبران  می شود.  کاربرده 
سیاسی خودکامگان، دیکتاتورها، اقتدارگرایان 
این  ومشترکات  می شوند  خوانده  ومستبدین 
درجامعه  قدرت  اهرم های  کنترل  رژیم ها، 
حقوق  نقض  و  آزارسیستماتیک  به  که  است 

بشرشهروندان می انجامد.

ازدیدگاه یک ناراضی تفکیک بین کمپین  مقاومت 
مفید خواهدبود.  واستراتژی  تاکتیک ها  مدنی، 
مدنی  مقاومت  کمپین  ناراضی  یک  ازدیدگاه 
یعنی مجموعه تمامی درگیری های بی خشونت 
تاکتیک ها  پیروزشدن.  انتهای  تا  ابتدا  از 
که  را  بی خشونتی  ویا  خشونت بار  کنش های 
انجام  مشخص  مکانی  و  زمان  در  مبارزین 
پیوند  استراتژی  دهد.  می  توضیح  می دهند، 
ضربه  برای  تاکتیک ها  بین  کننده  هماهنگ 

حداکثری بر دشمن است.

اصطالحات  درباره  بیشتر  توضیحات  برای 
مبارزات بی خشونت به واژه  نامه مقاومت مدنی 
نوشته هاردی مریمن ونیکوالی باراک یوسفی 
در وبسایت مرکز می توانید بین المللی مبارزات 
بی خشونت مراجعه کنید.این نوشته را در سایت 

مرکز یاد شده دانلود کنید.

در مقایسه با جنبش های عدالت اجتماعی هدف 
همه کمپین های مقاومت مدنی شکست دشمنانی 
قدرت  پایگاه  تضعیف  طریق  از  مشخص 
آن هاست، مخصوصاً پایگاه هایی که در رابطه 

با کنترل تمامِی مردم هستند. 

 در این کتاب اصطالح جنبش مقاومت مدنی 
به یک معنا  کمپین مقاومت مدنی  بااصطالح 
وگاهی به جای یکدیگر به کار می روند. هردوی 
هدفی  برای  بشری  فعالیت های  بیانگر  آن ها 
ودر  مختلف  مراحل  در  که  هستند  مشترک 
دوره زمانی خاصی انجام می شوند. اصطالح 
با  که  دارد  شهروندانی  به  اشاره  ناراضی 
مبارزه  اقتدارگرایان  ظلم  مصیبت بار  اثرات 
نقض  شامل  مصیبت بار  آثار  این  می کنند. 
بشروهمه  نقض حقوق  فساد،  قانون،  حاکمیت 
که  است  دیگری  سیستماتیک  بی عدالتی های 
زندگی وآزادی را تهدید می کنند. این افراد را 
ودراین  می نامند  نیز  دموکراسی خواه  فعالین 
کتاب هر دو اصطالح به جای هم به کار برده 

می شوند. 

نمودار۱   



مگی کا د خو به  ن  بخشید ن  یا پا ی  ا بر لیست  چک  ۶

بایکوت که نقش تعیین کننده ای در تاریخ کنش های بی خشونت بازی می کند )به عنوان نمونه 

نمودار شماره ۱ را نگاه کنید که اصطالحات کنش بی خشونت درآن توضیح داده می شود.(

نوآوری های شارپ برای درک درست ما از مقاومت مدنی بسیار مفید است. دو کتاب مهم او، 

روش های کنش بی خشونت و جلد دوم آن سیاست های کنش بی خشونت به شناساندن ۱۹۸ روش )یا 

تاکتیک( اختصاص یافته است.۳  بدون این لیست ) و موارد قبل از آن(  کنش بی خشونت انتزاعی 

باقی می ماند و دردوران مبارزات، بینشی عملی برای فعالین دموکراسی خواه ارائه نمی شد.۴ 

در دنیای امروز ثابت شده است که این یازده تاکتیک شارپ بیشترین ضربه را به خودکامگان برای 

کنترل مردم می زند:

دادخواست گروهی یا عمومی  ■

تجمعات اعتراضی یا حمایتی  ■

کناره گیری از سازمان های اجتماعی  ■

تحریم برخی کاالها و خدمات توسط مصرف کنندگان  ■

ناکارآمدی عمدی و عدم همکاری با برخی ازسازمان های دولتی  ■

تحریم ازطرف تولیدکنندگان )خودداری تولیدکنندگان از فروش ویا تحویل تولیدات خود.(  ■

امتناع از پرداخت هزینه ها، عوارض وارزیابی ها  ■

اعتصاب درمراتب مختلف )کارگربه کارگر، منطقه  به منطقه؛ توقف تدریجج(   ■

نیز    کارفرمایان  و  می کنند  اعتصاب  کارگران  که  )زمانی  اقتصادی  فعالیت های  توقف   ■

فعالیت های اقتصادی را همزمان متوقف می کنند(

اعتصاب همراه با ماندن درمحل کار )اشغال محل کار(  ■

ایجاد کار زیادی برای  تشکیالت اداری  ■

با عنوان جنبه های استراتژیک جنبش های مقاومت  من در سال ۱۹۷۶ تز دکترای خود را 

بی خشونت تحت نظر شارپ نوشتم وبا موفقیت ازآن دفاع کرد. 

۳ - جین شارپ، سیاست های کنش بی خشونت ، بخش دوم: روش های مبارزه بی خشونت )بوستون، ماساچوست:ناشران 

پورتر سارجنت، ۱۹۷۳(.

)نیویورک:  آن  دستاوردهای  و  گاندی  روش  مطالعه  خشونت:  بدون  جنگ  شریدارانی،  کریشناالل  به  کنید  رجوع   -  ۴

هارکورت، بریس وشرکت، ۱۹۳۹(؛ ومارتین اوپنهایمر و جورج لیکی، کتابچه راهنمای اقدام مستقیم: استراتژی و تاکتیک 

برای حقوق مدنی و همه موارد دیگرجنبش های اعتراضی بدون خشونت )شیکاگو، ایلینوی: کتاب های چهارگانه ۱۹۶۵(



۷

 من می خواستم بیشتر بفهمم چه کسی وچرا
.برنده مبارزات مقاومت مدنی می شود

پایان نامه من الهام گرفته از مقاله ای نوشته پروفسور شلینگ است که ۶۰ سال پیش در کتاب 

“مقاومت مدنی به عنوان یک دفاع ملی: کنش بی خشونت در برابر تهاجم” نوشته شده است. شلینگ 

مشاهده کرده بود که:

خودکامه ومردم تحت کنترلش به نوعی مواضعی متقارن دارند. مردم می توانند بیشتر چیزهایی که 

خودکامه از آن ها می خواهدرا  دریغ کنند، یعنی اگر بخواهند می توانند. اگر آن ها سازماندهی منضبطی 

داشته باشند، می توانند از همکاری خودداری کنند. خودکامه می تواندهر چه را که از او می خواهند رد کند. 

او می تواند این کار را با استفاده از نیروهای تحت فرمانش وبا زورانجام دهد.... در اینجا شرایط چانه زنی 

به وجود می آید وهر کدام از طرفین که منضبط تربوده وسازماندهی بهتری داشته باشند، می توانند بیشتر 

خواسته های طرف مقابل را رد کنند.  شرایط تا زمانی که یک طرف برنده شود در همین وضعیت باقی 

می ماند.۵ به نظر شلینگ تاکتیک هایی که مقاومت کنندگان مدنی انتخاب می کنند مانند تاکتیک های 

اقتدارگرایان سود وزیان هایی دارد. برنده طرفی است که این سود و زیان ها را به بهترین وجه برای 

طرف خود توزیع می کند. مقاومت کنندگان مدنی ماهر می خواهند 

اختالل ایجاد کنند تا بیشترین ریزش را در نیروهای طرف مقابل 

سبب شوند ومطلوب آن ها این است که تاکتیک هایی را به خدمت بگیرند که اختالالت نسبتاً کوچک به 

ریزش بسیار زیاد نیروهای طرف مقابل بیانجامد. اقتدارگرایان ماهر باید مردم را غالباً با استفاده از 

خشونت به اطاعت وادارند ومطلوب آن ها این است که با کمترین خشونت بیشترین تعداد را وادار به 

اطاعت کنند. ریزش جمعی در برابر اطاعت جمعی برنده را تعیین می کند.امیدوار بودم، با استفاده از 

بینش شلینگ، تحقیق در مورد مقاومت مدنی را با استفاده از مطالعه قدرت )به عنوان مثال، این که کدام 

طرف بیشترین امتیاز را دارد( تا مطالعه استراتژی )به عنوان مثال، تعیین این که کدام طرف بیشترین 

دست آورد را دارد( گسترش دهم. می خواستم بیشتر بفهمم چه کسی و چرا برنده مبارزات مقاومت مدنی 

می شود. هدف من هرگزخلق مدلی برای پیش بینی نبود، بلکه می خواستم ویژگی هایی که ممکن است به 

نفع هر یک از طرفین باشد را برجسته کنم. پایان نامه من دو مورد از کنش بی خشونت را که نمی توانستند 

بیش از این باهم تفاوت داشته باشند مقایسه می کند: اولین انقالب روسیه بین سال های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ 

وجنبش استقالل هند ومخصوصاً تاکید من بر دوره زمانی بین ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ است.

۵ - توماس سی شلینگ، "چند سوال در مورد دفاع مدنی"، درمقاومت مدنی به عنوان یک دفاع ملی: اقدام بی خشونت علیه 

تجاوز، ویرایش: آدام رابرتز )هاریسبورگ، پنسیلوانیا، انتشارات استاکپول، ۱۹۶۸(، ۳۰۴
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یک  به  اما  بود،  رهبری  وبدون  خودجوش  بی خشونت،  توده ای  قیام  یک  روسیه  اول  انقالب 

صحنه  مجلس  متاسفانه  بود.  اول)مجلس(  دومای  خلق  هم  وآن  یافت  دست  تزار  علیه  اولیه  موفقیت 

رقابت بلشویک ها ومنشویک ها شد وبه خشونت های پراکنده در مسکو وسنت پترزبورگ تنزل یافت 

وبه آسانی توسط نیروهای تزار سرکوب ومجلس منحل شد. 

جنبش استقالل هندوستان توسط ماهاتما گاندی رهبری می شد، شخصیتی کاریزماتیک که به 

نحوفوق العاده ای قادر بود هندوها ومسلمان ها را برای اخراج انگلیس ها ازهند متحد کند. تحت رهبری 

خالقانه اودر راهپیمایی نمک در سال ۱۹۳۰ بیش از ۲۵۰ میلیون نفرهندی شرکت کردند. اختالالتی 

که به علت حمله بی خشونت به معدن نمک به وجود آمد، سبب شد که نایب السلطنه مجبور شود مستقیماً 

گیری  تصمیم  سه  به  دوجنبش  این  مبارزات  درنتیجه  گسترده  تفاوت  شود.  مذاکره  وارد  گاندی  با 

مشخص توسط ناراضیان بستگی داشت:آیا متحد شدند؟ آیا برنامه ریزی کرده و تاکتیک های مختلف 

کنش بی خشونت را اجرا کردند؟  آیا دیسیپلین کنش بی خشونت را حفظ کردند؟ درانقالب روسیه پاسخ 

به هرسه تصمیم” نه” و درجنبش استقالل هند پاسخ 

به هرسه تصمیم “آری” بود. این تصمیمات آزادانه 

توسط ناراضیان گرفته شده بود ونه توسط دشمنان 

اقتدارگرای آن ها. همچنین امکان ندارد که بشود استدالل کرد کدام یک از اقتدارگرایان، تزار روسیه 

رویدادها  که  این  برای  داشتند،  خود  موقعیت  از  حفاظت  در  بیشتری  مهارت  هند  السلطنه  نایب  ویا 

هر دوی آن ها را سردرگم کرده بود. بنابراین نتیجه گیری منصفانه به شرح زیراست: اول، هندی ها 

بامهارت بیشتر دربه اجرا گذاشتن تاکتیک های بی خشونت بر روس ها برتری داشتند ودوم، پروفسور 

دشمنان  برابر  در  شده”  داده  وسازمان  مناسب  انضباط  “با  ناراضیان  که  می گفت  درست  شیلینگ 

اقتدارگرا بیشترین شانس را برای برنده شدن دارند .مطلب باال این بحث جاری درعلوم اجتماعی را 

پیش می کشد که آیا اتفاق افتادن رویدادها به دلیل ساختاراست )یعنی سازماندهی( ویا عاملیت )یعنی 

مهارت افراد(. من معتقدم که با مورد قانع کننده ای روبروهستیم که دریک مبارزه بی خشونت میان 

ناراضیان وخودکامه ها، مهارت ها عامل تعیین کننده طرف پیروزاست .اکثریت قاطع به اصطالح واقع 

گرایان سیاسی این نتیجه را با توجه به سالح هایی که هرخودکامه ای دراختیار دارد، مسخره می دانند.

ناراضیان  میان  بی خشونت  مبارزه  یک  در 
وخودکامه ها، مهارت ها عامل تعیین کننده طرف 

پیروزاست.



۹

به معنای این سخن درعمل فکرکنید: اگر نقش أنواع برتری های ناراضیان برخودکامگان محل 

شک باشد، اما این مهارت ناراضیان درراه اندازی کمپین های مقاومت مدنی است که بدون شک عنصر 

تعیین کننده درپیروزی است. ناراضیان می توانند محدودیت هایی را که برآن ها قبل از شروع مبارزات 

بی خشونت به ظاهر تحمیل شده، ارزیابی کنند وتا لحظه پایان درگیری، براساس تجربیات به دست آمده 

امکان بازنگری درفعالیت ها را دارند. برای همین است که درمیان گذاشتن اخبارامیدوارکننده با فعاالن 

دموکراسی خواه وسایر حوزه های مرتبط، تعهد اصلی من درطول کارم بوده است.

شواهدی که این دیدگاه را تایید می کند فراوان است. از زمان مهاتما گاندی تا جنبش حقوق مدنی 

آمریکا، از مبارزه برای دموکراسی در اروپای شرقی در زمان جنگ سرد، تا مبارزه علیه نژادپرستی 

در آفریقای جنوبی، تاریخ ملت ها با کمپین های مقاومت مدنی شرکت گرفته است. در دهه های اخیر شاهد 

شتاب گرفتن نسل جدیدی از از جنبش ها و رهبران در کشورهایی مانند الجزایر، ارمنستان، بحرین، 

بورکینافاسو، مصر، گرجستان، گواتماال، هنگ کنگ، ایران، لبنان، میانمار، نپال، نیکاراگوئه، پاکستان، 

لهستان، روسیه، صربستان، اسلواکی، سودان، توگو، تونس، اوکراین، ونزوئال و زیمبابوه بوده ایم.

دربسیاری از این کشورها بسیج بی خشونت مردمی قدرت خودکامگان را از بین برد، عقب نشینی 

دمکراتیک را ممکن، فساد را محدود وتاب آوری اجتماعی را تقویت کرد. حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق 

اقلیت ها وسایر گروه های مورد تهدید پیشرفت کرد. اگرچه درپاره ای موارد این جنبش ها درهمه جنبه ها 

نتوانستند دستاوردهای خود را تثبیت کنند) بعنوان مثال، بحرین و مصر( و برخی دیگر همچنان ادامه 

که  نشان می دهد  تاریخی  اما شواهد محکم  میانمار،  ونزوئال و زیمبابوه(  ایران،  مثال،  بعنوان  دارد) 

جنبش های مقاومت مدنی تنها محرک بزرگ گذارازاقتدارگرایی به دموکراسی هستند. خودکامگان این 

راعلنا نمی گویند، اما سناریویی است که بیشترین وحشت را از آن دارند. پاشنه آشیل آن ها مقاومت مدنی 

پایداروهمگانی توسط مردم درمقابل کسانی است که سعی می کنند برآن ها حکومت کرده و آن ها را سرکوب 

کنند. 

جین شارپ معتقد بود و من هم هنوز معتقدم که مقاومت مدنی درمبارزه علیه خودکامگان درهرگوشه 

ازجهان مطرح بوده وهست. در سال ۱۹۸۳ انستیتو آلبرت انیشتن را بنیان نهادیم  تا دانش مقاومت مدنی 

را به ناراضیانی که در گرماگرم جنگ در خطر سرکوب قرار داشتند، انتقال دهیم. به این نتیجه رسیدیم 

که بهترین گزینه ما ارتقاء دانش و بینش عمومی درباره چگونگی راه انداختن کمپین های موثر مقاومت 

مدنی است، ولی تاکتیک های مشخصی را توصیه نکردیم.
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گفتن به ناراضیان که” اول این جا اعتصاب کنید وبعد آن جا اعتراض کنید” بسیار خطرناک 

بود. استراتژی وتاکتیک های هرمبارزه بی خشونتی منحصر به فرد است وبا توجه به فرهنگ، 

مذهب، اقتصاد وسایر فاکتورها در آن کشور بخصوص شکل می گیرد وتنها رهبری بومی می تواند 

آن را درک کند. قبل از این که توصیه کنیم، پذیرفتیم که درباره صحنه نبرد آن ها چیزی نمی دانیم، 

از جمله مقاصد وتوانایی های دشمنان خشنی که با آن ها روبروهستند. 

به مبارزین بی خشونت  تا  ما وارد مناطق درگیری شدیم  نادری  این ها، در موارد  با همه 

با  دیدار  برای  لیتوانی در سال ۱۹۹۱  به  ما سفر  ماندنی  یاد  به  تجربه های  از  یکی  کنیم.  کمک 

نخست وزیروزیر دفاع بود. نیروهای روسیه تازه وارد کشور شده ودریک رویارویی درایستگاه 

اصلی تلویزیون شهرویلنیوس ۱۵۰ نفراز اهالی لیتوانی را کشته بودند. مخالفین خواهان استراتژی 

باشد،  قریب الوقوع  تمام عیاری که می ترسیدند  تهاجم  با  تا  بودند  دفاع مسلحانه  برای  جایگزینی 

مقابله کنند. امروزه دولت لیتوانی طرح کاملی برای مقاومت مدنی توده ای در برابر اشغال احتمالی 

نیروهای خارجی دارد. درآن دوران ودر طول آن برخورد وبسیاری برخوردهای دیگر که بعدا 

اتفاق افتاد، با ناراضیانی آشنا شدیم که فکر می کردند درمقابل دشمنان خودکامه خود با مشکالت 

فراوانی روبروخواهند بود.

ازچپ به راست: پیتراکرمن، جین شارپ و وزیردفاع لیتوانی، آدریوس بوتکویچیوس، درویلنیوس ۱۹۹۱
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همگی مشتاقانه به  دنبال توصیه های ما بودند تا بدانند چگونه می توانند استراتژی بهینه ای را 

برای مقاومت بی خشونت خود انتخاب کنند.

گذشته از کاردرانستیتو آلبرت اینشتین من از تهیه چند فیلم درباره مقاومت مدنی نیزحمایت کردم. 

یکی ازآن ها فیلم مستندی بود به نام نیروی برتر که نامزد جایزه امی بود ومن مشاور اصلی آن 

درباره محتوای فیلم بودم. این فیلم در سپتامبر سال ۲۰۰۰ در شبکه عمومی آمریکا )پی.بی.اس( نشان 

داده شد وحاوی شش قسمت درباره مقاومت بی خشونت بود:

جنبش آزادی هند علیه برتانیا در دهه ۱۹۳۰  ■

جنبش حقوق مدنی ایاالت متحده در دهه ۱۹۶۰   ■

مبارزات ضد آپارتاید آفریقای جنوبی در اواسط دهه ۱۹۸۰  ■

مقاومت دانمارک در برابر اشغال نازی ها در اوایل دهه ۱۹۴۰  ■

مخالفت کارگران شیلیایی با حکومت ژنرال آگوستو پینوشه در دهه ۱۹۸۰   ■

جنبش همبستگی لهستان برای اتحادیه های مستقل و حقوق دمکراتیک در ۱۹۸۰  ■

پیام بنیادی نیروی برتر این است:علیرغم این که این مبارزات در قاره های مختلف و در طول 

دهه های مختلف رخ می دهند، همگی داستان یکسانی را روایت می کنند. این مبارزات نشان می دهند که 

چگونه تاکتیک های بی خشونت را می توان در قالب یک استراتژی منسجم برای ازهم پاشاندن حتی 

سرکوب گرترین دشمنان اقتدارگرا به کار گرفت.

دومین فیلمی که من یکی از تهیه کنندگان آن بودم به نام پایین آوردن دیکتاتور در سال ۲۰۰۲ در 

پی. بی. اس نشان داده شد و داستان برکناری اسلوبودان میلوسویچ قصاب بالکان با استفاده از مقاومت 

مدنی سازمان یافته بود. برخالف تصور عمومی، او قدرت خود را بدون شلیک یک گلوله از دست داد. 

پایین آوردن دیکتاتور جایزه پیبادی برای بهترین مستند را در سال ۲۰۰۲ برد ودر همان سال از 

طرف اتحادیه بین المللی فیلم های مستند به عنوان بهترین فیلم مستند سال انتخاب شد. این فیلم به همراه دو 

فیلم دیگر جایزه فیلم مستند برای مقاومت مدنی را برده بود وبه بیش از ۲۰ زبان وگویش ترجمه شد۶،  

وتوسط میلیون ها نفردر بیش از ۱۰۰ کشور دیده شد.

۶ - مستندهای انقالب نارنجی، وقایع اوکراین در سال ۲۰۰۴ ومصر: انقالب نیمه تمام، وقایع مصر در سال های قبل 

https://www.nonviolent- وبعد از انقالب مصر در سال ۲۰۱۱ تمام فیلم ها را می توان به صورت رایگان دید. در

/conflict.org/icncfilms
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موفقیت این فیلم ها تایید کرد که تقاضاهای بیشتری برای دانش در زمینه  مقاومت مدنی وجود 

دارد. بیشتر ازآن چه انستیتوآلبرت انیشتن خود را برای آن آماده کرده بود. شارپ می خواست انستیتوی 

آلبرت انیشتن عمدتاً برکارهای او تمرکز کند ومن می خواستم درزمینه خلق وگسترش دانش برای فعاالن 

دموکراسی خواه تهاجمی تر عمل کنم. در سال ۲۰۰۲ مرکز بین المللی مبارزه بی خشونت راتاسیس کردم. 

هدف من حمایت از تحقیقات نوین وبه اشتراک گذاری دانش مقاومت مدنی برای پیشبرد حکمرانی دمکراتیک 

مطابق با اعالمیه جهانی حقوق بشربود. 

تئوری ICNC ) مرکز بین المللی مبارزات بی خشونت( برای تغییر بر اساس این سه مدل است:

  نمودار ۱: تئوری آی سی ان سی برای تغییر

 سرمایه گذاری در تحقیقات
 وزیرساخت های آموزشی برای

مقاومت مدنی

 ناراضیان، فعاالن دموکراسی خواه
وکمپین های مقاومت مدنی موثرتر

 تعالی حقوق بشر، حاکمیت
 دمکراتیک برخود، عدالت و

مسئولیت پذیری

این مدل تاکید می کند که وجود ناراضیان وفعاالن دموکراسی خواه آگاه برای پیشرفت بشریت 
حیاتی است ونیز تاکید دارد که برای تغییر حاکمیت استبدادی باید با استبداد روبرو شد وآن را به 
چالش کشید. خودکامگی، غیرانسانی ترین شرایط را به وجود می آورد وبه خشونت گسترده، مرگ، 
بالیا، بیماری های غیرقابل کنترل، فقر، جهل وفساد منجرمی شود. این مسائل تنها با تغییر رابطه 

قدرت بین خودکامگان وشهروندان حل می شود.
احتمال  که  کنند  مبارزه  گونه ای  به  با خودکامگان  که  قادرمی سازد  را  مردم  مدنی  مقاومت 
موفقیت خود را به حداکثر واحتمال از دست دادن جان را به حداقل برسانند. داده های تحقیقات محور 
نشان می دهد که مقاومت مدنی بیشترین پتانسیل را برای گذار به یک سیستم دمکراتیک پایدار دارد 

که نتیجه آن توسعه سیاسی، اجتماعی واقتصادی است. 
عالوه براین، کمپین های مقاومت مدنی بسیار بیشتر از آن است که تصورمی شود. بیش از 
۱۵۰ کمپین جدید تاکنون تنها درقرن حاضرظهور کرده است. از جمله ۹۵ کمپین جدید که درسال های 
۲۰۱۰تا ۲۰۱۹ آغاز شد. در همین دوره تعدادکمپین های جدید مقاومت مدنی بسیار بیشترازتعداد 

شورش های خشونت آمیز جدید است )نمودار ۲را ببینید(.
اگرچه تناقضی هم وجود دارد: با آن که مقاومت مدنی استراتژی ترجیحی برای آزادی دراطراف 
دنیا شده، نرخ موفقیت آن ها به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده است. )نمودار شماره ۳ را ببینید(. 
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یک دلیل برای کاهش نرخ موفقیت این است که خودکامگان مهارت های خود را برای رویارویی 

ومقابله با فعاالن دموکراسی خواهی که قدرت آن ها را به چالش کشیده اند افزایش داده اند. به عنوان 

بیشتری  مهارت  آن ها  درصفوف  خشونت  والقاء  ناراضیان  وحدت  تضعیف  در  خودکامگان  مثال 

دراستفاده  همچنین  آن ها  می شوند.  بی خشونت  درمبارزات  مشارکت  کاهش  سبب  ودرنتیجه  یافته اند 

مهارت  فردی  آزادی های  وسرکوب  خصوصی  حریم  کردن  محدود  برای  پیشرفته  ازفناوری های 

بیشتری یافته اند.

دلیل دوم کاهش نرخ موفقیت این است که همگام با کمپین های مقاومت مدنی، آموزش دردسترس 

برای آن هایی که متعهد به مقاومت مدنی شده اند، نیست. ثابت شده است که اطالعات درباره کمپین های 

مقاومت مدنی برای ناراضیان بسیارارزشمند است، ناراضیانی که بزرگترین مانع آن ها برای مقابله با 

خودکامگان سردرگمی وعدم اعتماد به نفس است واین که چگونه استراتژی را طراحی واجرا کنند.

متاسفانه تعداد ناراضیانی که به دانش قابل استفاده در باره مقاومت مدنی دسترسی دارند بخش 

کوچکی ازمتقاضیان موجود هستند. افرادی حرفه ای مانند پزشکان یا نظامیان آموزش های گسترده ای 

وجود  با  که  می سازد  قادر  را  آن ها  آموزش ها  این  می بینند،  خود  تخصص  و  مهارت  ارتقاء  برای 

استرس زیاد عملکرد موفقیت آمیزی در شرایط خصمانه داشته باشند. برعکس ناراضیان و فعاالن 

دموکراسی خواه عضو حرفه شناخته شده ای نیستند و درنتیجه از نظرآموزش ویا تشکیالتی حرفه ای، 

یاحمایت نمی شوند ویا خیلی کم حمایت می شوند. می بینند، این آموزش ها آن ها را قادر می سازد که 

با وجود استرس زیاد عملکرد موفقیت آمیزی در شرایط خصمانه داشته باشند. برعکس ناراضیان و 

فعاالن دموکراسی خواه عضو حرفه شناخته شده ای نیستند و درنتیجه از نظرآموزش ویا تشکیالتی 

حرفه ای، یاحمایت نمی شوند ویا خیلی کم حمایت می شوند.بنابراین پیدا کردن راه های جدید برای باال 

بردن سطح مهارت ناراضیان ام روزی، اگربخواهند درسطحی برابربا اقتدارگرایان سرکوبگررقابت 

کنند، بسیار حیاتی است. در این کتاب سعی برآن است که نقش حیاتی ناراضیان در به چالش کشیدن 

قدرت خودکامگان ومتحدین شان تقویت شود. امیدوارم “چک لیست برای پایان بخشی به خود کامگی” 

بتواند راه های نوآورانه ای را ارائه دهد که منجر به افزایش تعداد فعاالن دموکراسی خواه شود. کسانی 

که بتوانند کمپین های مقاومت مدنی را رهبری کرده وبه پیروزی برسانند. انجام این امر می تواند 

توازن قوا بین ناراضیان وخودکامگان برقرار کند واین امر عامل اصلی خواهد بود در برافروختن 

موجی از جنبش های دموکراسی خواهانه موفق در سرتاسر دن.

سمت راست: تظاهرکنندگان انقالب نارنجی در کیف، اوکراین، ۲۰۰۴ 
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بهترین راه برای درک 
مبارزات بی خشونت این است 

که آنرا جنگ قدرتی بین 
ناراضیان وخودکامگان تصور 
کنیم.  زمانی که کمپین مبارزه 

بی خشونت پایان می یابد تنها یک 
برنده و یک بازنده وجود خواهد 

داشت. مهارت بیشتر طرف 
پیروز را تعیین می کند. 

۲
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۲
فصل دوم 

سردرگمی:   و  ترس  بر   غلبه 

پنج ایده که ناراضیان باید بدانند

انتشار اطالعات درباره  ۱۸ سال گذشته مرکزبین المللی مبارزات بی خشونت  در طی 

مقاومت مدنی را برای مردم جهان تسریع کرده است. ما از طریق فیلم ها، کارگاه ها، 

مقامات  خارجی،  وسیاست  رسانه ای  متخصصان  محققین،  با  تحقیقات،  ترویج  و  سخنرانی ها 

تبادل اطالعات کرده ایم. وب سایت   )NGO(بین المللی غیردولتی دولتی و اعضای جامعه 

اتاق تهاتر جهانی درباره اطالعات  موسسه )www.nonviolent-conflict.org( یک 

مربوط به مقاومت مدنی است، با منابع ترجمه شده دربیش از ۷۰ زبان و گویش مختلف - 

ببینید(. ۲ را  فهرستی که پیوسته درحال گسترش است )جدول 

ناراضی وفعال دموکراسی خواه در  با هزاران  قابل توجهی  تعامل  مهم ترازهمه،    

ببینید(. قاره ها داشته ایم )شکل۴ را  بیش ازصد کشورو درهمه 

قصد ما این است که نشان دهیم چگونه توزیع گسترده اطالعات درباره مقاومت مدنی 

از  عاری  دمکراتیک  وچشم اندازحاکمیت  بیاورد  پایین  مرگباررا  میزان خشونت های  می تواند 

ببخشد.  بهبود  بشررا  ابتدایی  فساد وحامی حقوق 

زمانی این فعالیت ها برسمیت شناخته شد که آی سی ان سی درسال ۲۰۱۴ کاندیدای 

لخ والسا، رئیس جنبش همبستگی  از:  از امضاء کنندگان عبارتند  تعدادی  نوبل شد.  جایزه 

درلهستان که خود برنده جایزه نوبل صلح بود، توماس شلینگ، برنده جایزه نوبل 

دایموند، محقق برجسته وضعیت دموکراسی در جهان؛ جیمز  اقتصاد؛ لری  ۲۰۰۵ در 

ناتو در اروپا؛ و  نفر اول نیروی دریایی فرماندهی عالی نیروهای متفقین،  استاوریدیس، 

وسازمان دهنده  متحده  ایاالت  مدنی  حقوق  جنبش  برجسته  استراتژیست  جیمزالوسون،  کشیش 

تحصن ها در نشویل در سال ۱۹۶۰)به جدول ۳ مراجعه کنید(. 
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تجربه ما بوده است که درزندگی تحت حکومت خودکامگان، ناراضیان ازهرکجا که باشند، 

چالش های مشترکی دارند. فعاالن دموکراسی خواه محدود به سه نوع انتخاب هستند. دوتای آن ها یا 

خوشایند نیستند ویا مملوازخطرهای ناشناخته  هستند. معموال یک ناراضی کسی است که گزینه اول 

یعنی انفعال ویا رضایت از شرایط موجود ونبود آزادی را رد کرده است. به جز چند مورد استثنایی 

آنان اطمینان کمی برای گزینه دوم یعنی راه اندازی شورشی خشونت باردارند. برخی ازآن ها قبالً 

در شورش خشونت آمیز شکست خورده  ویا مشارکت داشته اند واکنون استراتژی های جایگزین را 

بررسی می کنند.

دراین شرایط تنها گزینه سوم یعنی مقاومت مدنی باقی می ماند که ناراضیان درباره آن دوعقیده 

متضاد دارند. گروهی باوردارند که کمپین مبارزه بی خشونت آخرین وتنها امید آن ها برای کسب 

آزادی واحقاق حقوقشان است. گروه دوم فکر می کنند که آیا شرایط منحصر به فرد آن ها کمپین 

مقاومت مدنی را بی اثرنخواهد کرد. مهم ترازهمه، فعاالن دموکراسی خواه به دنبال ایده هایی هستند 

که بتوانند به آن ها باورداشته باشند. در این مورد هم مانند همه اشکال رقابت، اعتماد به نفس برای 

وچه  ناراضیان  چه  هرطرف،  است.  حیاتی  باقی ماندن  وسرسخت  قاطع  اقدام  روشن اندیشی، 

خودکامگان که بیشترین اعتماد را به استراتژی خود داشته باشند وآن را قابل اجرا بدانند، احتماالً 

در مبارزه بی خشونت پیروزمی شوند. به همین دلیل بسیارمهم است که دراولین برخورد، پنج ایده 

متمایز با ناراضیان درمیان گذاشته شود تا ترس آن ها را کاهش داده وتوقع آن ها را نسبت به پیروزی 

بردشمنان خودکامه باال ببرد.

زبان  ۷۴ به  سی  ان  سی  آی  نه  بخا کتا در  بع  منا  :۲ جدول 
آفان اورومو

آمهری
عربی
ارمنی
آذری
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بنگالی

بالروسی
بوسنیایی
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چین
چینی
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مغولی
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پشتو 
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پرتغالی
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اسلواکی
سپانیایی
سواحیلی
تاگالوگ

تامیلی
تلوگو

 تایلندی
تبتی

تیگرینیا
ترکی

اوکراینی
اردو

 ازبکی
ویتنامی
کوسا 
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ما امضا کنندگان زیر....سازمانی پیشگام را که دانش خود در زمینه پیگیری عدالت را با بقیه به اشتراک 

می گذارد، نامزد دریافت جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۴ می کنیم. گروهی متشکل از پژوهشگران فعال که 

در یازده سال گذشته انتشار اطالعات قابل اتکاء وعملی را تقویت، تعمیق وگسترش داده اند. این اطالعات 

براساس نتایج ملموس، تحقیقات دقیق وداده های تاریخی قابل اعتماد به دست آمده اند. 

به بیانی ساده تر، ما گروهی را نامزد می کنیم که درک کنش بی خشونت را دردنیا قابل فهم کرده است..... 

ایده ها خود به خود آموزش نمی دهند ومردم ایده ها را به نحو موثری از درس های عملی، زمانی می آموزند 

که به متخصصین مجرب، متفکر وبهترین مواد درسی ممکن دسترسی داشته باشند.

 آی سی ان سی در قرن بیست ویکم راه را برمطالعات سیستماتیک و تدریس جهانی استراتژی های موثروپویا، 

همراه با بهترین تمرین های جنبش های مقاومت مدنی گشود. ما معتقدیم علت انتشار سریع دانش مقاومت مدنی 

در جهان در دهه گذشته را می توان به کارهای اساسی این گروه نسبت داد. بدون تالش آن ها، این جبهه جهانی 

برای گسترش صلح نه تنها در میان ملت ها که در بین خودشان چنین سازمان یافته و پایدار به وجود نمی آمد. 

امضا شده توسط لخ والسا، توماس شلینگ، لری دایموند،

جیمز استاوریدیس، جیمز الوسون ودیگران

 جدول ۳: نامزدی آی سی ان سی برای جایزه صلح نوبل ۲۰۱۴
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۴: فعاالن دموکراسی خواه، پژوهشگران، سیاست سازان، روزنامه نگارانی که با آی سی ان سی درکشور های مختلف درارتباط هستند. ر  ا نمود

 این نقشه نشان دهنده کشورها ومناطقی است )به 
رنگ زرد( که حداقل یک شرکت کننده از آن  در یک 
کارگاه حضوری یا سمینار حداقل چهار روزه درآی 
با  ان سی  آی سی  ان سی شرکت کرده است.  سی 
شرکت کنندگان اکثریت قابل توجهی از این کشورها 
است. داشته  متعددی  تعامالت  ساله  چند  دوره  در 



۲۱

۴: فعاالن دموکراسی خواه، پژوهشگران، سیاست سازان، روزنامه نگارانی که با آی سی ان سی درکشور های مختلف درارتباط هستند. ر  ا نمود
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۴ جدول   

ید  با ن  ضیا ا ر نا که  ی  ه ا ید ا
: نند ا بد

آن ها  کنند که درمبارزه  باید درک  ناراضیان 
هیچ شرایط خاصی حاکم نیست که بتواند مانع 

۲پیروزی آن ها شود.
احتمال کمی  برتاکتیک های خشونت آمیز  مبتنی  استراتژی های 
برای برنده شدن دارند، برای این که راه های پیروزی برای آن ها 
محدود است و حال آن که خودداری از تاکتیک های خشونت آمیز 
وحفظ انضباط بی خشونت، امکان ایجاد راه های بیشتری را برای 

پیروزی فراهم می کند.
۳

مسیربرای  مطمئن ترین  مدنی  مقاومت  کمپین 
۴گذار به دموکراسی است.

تا  دهند  انجام  می توانند  ناراضیان  که  کاری  مهم ترین 
خود  مهارت  افزایش  دهند،  افزایش  را  خود  موفقیت  شانس 
به  نسبت  گونه  بدین  است.  پایداری  و  بسیج  درسازماندهی، 

۵دشمنان اقتدارگرای شان برتری پیدا می کنند.

ناراضیان به این حقیقت تاریخی توجه داشته باشند این راهی 
رفته اند وبسیاری درآینده  قبالً  که آن ها می روند، بسیاری 
۱خواهند رفت. با توجه به این امربا اطمینان خاطرحرکت کنند.

۵   



۲۳

در گذشته مطالعات موردی درباره مقاومت بی خشونت همیشه برای خواندن دردسترس نبود.  
به عنوان مثال من در سال ۱۹۷۶ تنها دو مورد را در پایان نامه خود مطالعه تطبیقی کردم. 

شانزده سال بعد در اولین کتابم، مبارزه استراتژیک بی خشونت: پویایی قدرت مردم در قرن 
بیستم، شش مورد را مقایسه کردم. در سال ۲۰۰۰ در دومین کتابم نیرویی قدرتمندتر: یک قرن 

مبارزه بی خشونت، تنها سیزده مورد را مطالعه کردم. 
در سال ۲۰۰۷ آی سی ان سی، کمک مالی خود را به پروژه داده های مربوط به نتایج 

کمپین های بی خشونت وخشونت آمیز آغاز کرد که در سال ۲۰۱۱ به انتشار کتاب برنده جایزه “ 
چرا مقاومت مدنی کارمی کند: منطق استراتژیک مبارزه بی خشونت “ انجامید. این کتاب نوشته 

اریکا چنووت وماریااستفان است.7 
 این کتاب ۱۰۶ مورد کمپین های بی خشونت بین سال های ۱۹۰۰ و۲۰۰۶ را تحلیل می کند 

وبربرتری اثربخشی مقاومت مدنی نسبت به شورش های خشونت بار درمبارزه علیه رژیم های 
بی رحم با ارائه عدد ورقم تاکید دارد.

از سال ۲۰۱۱ تاکنون پروژه داده های NAVCO جمع آوری نتایج کمپین های بی خشونت 
وخشونت آمیزرا ادامه داده وبا اضافه کردن موارد دیگری ازمبارزه بی خشونت، تا آخرسال 

۲۰۱۹ مجموع آن ها را به ۳۲۵ مورد رسانده است. پایگاه اطالعات این پروژه آزاد است 
وفعاالن دموکراسی خواه به راحتی می توانند موارد مشابه با مبارزه خود را درآن پیدا کنند.8  این 

پروژه گسترش یافته تا مشاهدات روزانه داخل کمپین ها را هم شامل شود وبتوانیم درک بهتری 
ازاثرات کوتاه مدت عوامل گوناگون در جهت گیری کمپین ها داشته باشیم. درمجموع کل داده های 

ورودی میلیون ها مورداست.
انتشار کتاب” چرا مقاومت مدنی کارمی کند” اعتبار وعالقه زیادی را درجهان برای 
مبارزه بی خشونت به عنوان یک رشته تحصیلی به وجود آورد. عالوه برآن اطالعات این 

مبارزات نشان می دهد که تصمیم گیری درمورد شروع کمپین مقاومت مدنی براساس خرد است 

ونه منحصر به فرد بودن. 

۷ - کتاب "چرا مقاومت مدنی کارمی کند: منطق استراتژیک مبارزه بی خشونت" در سال ۲۰۱۲ جایزه بهترین کتاب 
درباره دولت، سیاست وامور بین الملل را ازبنیاد وودرو ویلسون دریافت کرد.

۸ - پروژه داده های)NAVCO( اکنون توسط دانشگاه هاروارد و درآدرس زیرعرضه می شود:

https://dataverse.harvard. edu/dataverse/navco

ناراضیان به این حقیقت تاریخی توجه داشته باشند این 
راهی که آن ها می روند، بسیاری قبالً رفته اند وبسیاری 
درآینده خواهند رفت. با توجه به این امربا اطمینان خاطر 

حرکت کنند.
ایده شماره ۱
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مبناست  براین  خارجی  سیاست  حرفه ای های  ناحیه  از  بخصوص  مدنی  مکررمقاومت  نفی 

که این مبارزه تنها دررویارویی با دشمنان مالیم ویا کمترستیزه جوموفق می شود ودر جوامعی که 

یا فقیرهستند ویا اختالفات شدید قومی دارند موفق نخواهد بود. آن ها مداوما شکست رژیم آپارتاید 

درآفریقای جنوبی، دیکتاتوری پینوشه درشیلی، دیکتاتوری مارکوس در فیلیپین، رژیم کمونیستی 

درمصر،  مبارک  حسنی  سقوط  از  می توان  مثال  عنوان  به  واخیراً  می گیرند  نادیده  را  درلهستان 

زین العابدین بن علی درتونس، عمرالبشیر درسودان که از جمله بی رحم ترین دیکتاتورهای قرن بیست 

ویکم بود، نام برد. نمی توان ادعا کرد که هیچ کدام ازاین دیکتاتورها میانه رو، مالیم ومایل نبودند 

که سرکوب جدی یا حتی کشتار جمعی کنند. هیچ کدام از این کشورها اقتصاد رشد یافته ای نداشتند. 

این موارد شامل جوامعی بودند که بیشترین تنوع قومیتی وفرهنگی را داشتند.

برخی از بدبینان می گویند: »مطمئناً شما فکر نمی کنید که دولت های توتالیتر مانند رژیم های 

کره شمالی یا چین می توانند به همین راحتی سقوط کنند؟«. اوالً سقوط هراستبدادی ساده نیست. ثانیا 

این مهم است که به خاطر داشته باشیم دیکتاتوری ها آن گونه که به نظر می رسند همیشه قوی نیستند 

وقدرت آن ها می تواند فرسوده شده باشد، حتی زمانی که از دید ناظران بیرونی به نظرمی رسد که 

براوضاع مسلط هستند. بنابه قولی، زمانی که استبداد ادامه دارد خودکامگان شکست ناپذیر وزمانی 

به نظرمی رسد. سوم، طول عمر یک رژیم  ناپذیر  اجتناب  بناگهان سقوط شان  که سقوط می کنند، 

استبدادی به توانایی خودکامه برای داشتن استراتژی مناسب برای ماندن درقدرت بستگی دارد. در 

مورد کره شمالی وچین، جوامع درهردواین کشورها به سختی ایستا یا منزوی هستند - در غیر این 

صورت چرا این رژیم ها به این همه اقدامات ظالمانه نیاز دارند تا مردم را مطیع نگه دارند؟ در این 

گونه جوامع پویا، مراحل اولیه مقاومت مدنی تسلط خودکامه بر مردم را سست می کند. موج های 

بعدی مبارزه بی خشونت احتمال پیروزی را افزایش می دهد. 

تحلیل وبررسی َکّمی مبارزات بی خشونت به لحاظ کیفی مثال های باال را تایید می کند. در سال 

۲۰۰۸ خانه آزادی)Freedom House( تحقیقی را تحت عنوان محیط های توانمند برای جنبش های 

مدنی و پویایی گذار دمکراتیک منتشر کرد که فاکتورهای ساختاری متفاوت و اثرآن ها برمقاومت مدنی 

را در ۶۷ گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی بین سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۶ مورد آزمون قرارداد.

ناراضیان باید درک کنند که در مبارزه خاص آن ها هیچ 
شرایط بخصوصی حاکم نیست که بتواند مانع پیروزی 

آن ها شود. ایده شماره ۲
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مشخصی  آماری  اثر  هیچ کدام  محیطی  وعوامل  سیاسی  عوامل  که  می شود  دیده  مطالعه  دراین 
برموفقیت یا شکست جنبش های مدنی نداشته است.... جنبش های مدنی در کشورهای کمتر توسعه یافته و 
به لحاظ اقتصادی فقیرهمان اندازه احتمال موفقیت دارند که جوامع توسعه یافته و مرفه. این مطالعه همچنین 
شواهد قابل توجهی پیدا نکرد که چند قطبی های مذهبی ویا قومی تاثیرعمده ای براحتمال ظهورمخالفان 
مدنی منسجم داشته باشد. به نظر نمی رسد نوع رژیم تاثیر مهمی برتوانایی جنبش های مدنی برای جلب 

حمایت گسترده مردم داشته باشد.۹  

در  َکّمی.  تحقیقات  براساس  ودیگری  ساختاری  دارد،  وجود  نتیجه گیری  این  برای  دلیل  دو 
رابطه با دلیل ساختاری، لطفاً شکل۵ را ببینید که در آن جمعیت به چهار دسته تقسیم شده اند. اولین 
دسته رهبران أرشد هستند که بیشترین نفع را از رژیم دیکتاتوری می برند. دسته دوم نخبگانی از 
بخش های مختلف جامعه هستند که اهرم های الزم برای سرکوب را در اختیار رهبری قرارمی دهند. 

دسته سوم کارگران ومدیرانی ازارکان حمایت کننده مختلف

۹ - النورمرچنت و آرک پودینگتون، توانمند سازی محیط  برای جنبش های مدنی وپویایی گذار دمکراتیک )واشنگتن، 

دی سی: خانه آزادی، ژوئیه ۲۰۰۸(

ایده شماره ۳
استراتژی های مبتنی بر تاکتیک های خشونت آمیز احتمال 
راه های  که  این  برای  دارند،  شدن  برنده  برای  کمی 
پیروزی برای آن ها محدود است و حال آن که خودداری 
از تاکتیک های خشونت آمیز و حفظ انضباط بی خشونت 
فراهم  پیروزی  برای  را  بیشتری  راه های  ایجاد  امکان 

می کند.

نبرد ن  ا مید ز  ا عمومی  نمای   :۵ شکل 
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FIGURE 6:  Violent Insurrection: The Theory

هستند که برای هر جامعه کارآمد مورد نیازند. دسته چهارم مردم عادی هستند. ارکان 
حمایتی درهرکشوری وفرهنگی متفاوت است وتنها رکن ثابت نیروهای امنیتی هستند. 

تعدادی از شهروندان در میان مردم عادی مسئول نگهداری وخدمت دهی به ارکان حمایت 
کننده هستند. بقیه دربخش های نه چندان رسمی جامعه کار می کنند وشناسایی وکنترل آن ها مشکل 

است. 
در تئوری شورش خشونت آمیز )همانطور که در شکل ۶مشاهده می شود(، نیروهای چریکی 

برای کشتن اعضای کلیدی جامعه که ارکان حمایت کننده را حفظ می کنند فعال می شوند. سپس به 
کشتن گروه نخبگان  روی می آورند تا آن جا که نیروهای امنیتی دیگر نتوانند رهبری را حفاظت کنند.  

معموالً، در چنین سناریوی خشونت آمیزی، هیچ گروه دولتی واقعی برای مذاکره درباره 
خود  جان  برای  باید  ویارانش  خودکامه  شوند،  پیروز  شورشیان  اگر  ندارد.  وجود  قدرت  انتقال 
فرارکنند وشورشیان قدرت را به دست می گیرند. شکل ۷ نشان می دهد که چرا شورش مسلحانه 
مشکل وپرخطر است. شورشیان خشونت گرا معموالً عملیات خود را زمانی شروع می کنند که نسبت 
به نیروهای امنیتی دیکتاتور شدیداً درموضع ضعف هستند، مگر این که شورشیان پیروزی های 

اولیه قابل توجهی داشته باشند.



۲۷

FIGURE 7:  Violent Insurrection: The Risk

در غیر این صورت توانایی های نظامی آن ها به سرعت به سمت زوال پیش می رود. نیروهای 
امنیتی درفرصت بدست آمده دوباره خود را سروسامان می دهند و ازحامیان کلیدی خود حفاظت 

می کنند وبا ضد حمله شورشیان را از بین می برند. 
البته اثرات منفی آن توسط عموم که صدمات جانبی قابل توجهی از ناحیه مبارزه مسلحانه 
متحمل می شوند، بیشتر احساس خواهد شد. عالوه برآن شورش خشونت  بارشکست خورده می تواند 
مردم را برای سال ها ساکت کند وآن ها را نسبت به هرگونه مقاومت از جمله اتکاء به تاکتیک های 

بی خشونت برای مخالفت با خودکامگان بی عالقه سازد.
بیهودگی نسبی شورش خشونت بار در داده های زیادی مورد تاکید قرارگرفته است. چند نکته 

مهم ارزش بررسی را دارد:

در طول ۱۲۰ سال گذشته، مبارزات بی خشونت حداقل دو برابر شورش های خشونت بارموفقیت  	
آمیز بوده است.

نه  	 میانگین مدت برای یک شورش بی خشونت موفق سه سال و برای شورش خشونت بار 
سال است.

بیشتر در طول یک شورش  	 یا  مدنی  کننده  دسته جمعی هزارمقاومت  احتمال وقوع کشتار 
خشونت آمیز تقریباً سه برابر بیشتر از یک کمپین مقاومت مدنی است.
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ی  	 سو به  ر ا گذ نی  مد مت  و مقا ه  ند بر کمپین  یک  نتیجه  ین که  ا ل  احتما
شورش  با  تور  یکتا د سرنگونی  زنتیجه  بیشترا بر  برا  ۹ شد  با دموکراسی 

. است نه  مسلحا
شانس  	 می شود،  مواجه  شکست  با  مدنی  مقاومت  کمپین  یک  که  زمانی  حتی 

درصد   ۳۵ بعد  سال  پنج  ظرف  دمکراتیک  نتیجه  یک  گذاربه  در  موفقیت 
شکست  میز  خشونت آ شورش  یک  با  کامل  د  درتضا تاب آوری  ین  ا است. 
 10 ندارد. بعد  سال  درپنج  موفقیت  برای  شانسی  هیچ   ً تقریبا که  است  خورده 
علیه  شورش  به  خشونت  تزریق  که  می دهد  نشان  روشنی  به  اطالعات  این 
به  نسبت  کمتری  خطر  نی  مد ومت  مقا کمپین  و  است  غیرمنطقی  توری  یکتا د

دارد. خود  درخشان  دست آوردهای 

جاناتان پینکنی، محقق، وضعیت دموکراسی را قبل وبعداز مبارزات بی خشونت مطالعه کرده است. او در 
تحقیق خود تحت عنوان” زمانی که مقاومت مدنی پیروز می شود: ایجاد دموکراسی پس ازقیام عمومی” 
به این نتیجه می رسد که گذار سیاسی در نتیجه کمپین های مقاومت مدنی به احتمال زیاد به دموکراسی 
می انجامد، فارغ از این که وضعیت دموکراسی در آن کشوردر قبل از دوره گذارچگونه بوده است )نمودار 

۸ را مشاهده کنید(. پینکنی نتیجه می گیرد:
شواهد آماری از این ادعا پشتیبانی می کند که مبارزه بی خشونت نقشی مهم دردمکراتیزه کردن بازی می کند. 
توضیح این نقش با استدالل های رایج ممکن نیست. مقاومت مدنی در بدترین و سرکوبگرترین رژیم ها اتفاق 
می افتد و موفق می شود. البته اکسیر صد درصد شفابخشی نیست، عوامل متعددی مانند زمینه سیاسی و 
منطقه ای یک کشوروسطح توسعه اجتماعی- اقتصادی نقش مهمی دراحتمال شکل دهی دموکراسی دارند. 
با این حال، حتی درکشورهای بسیارغیردمکراتیک، مقاومت مدنی به نحوچشمگیری گذارسیاسی کشور 

را به گونه ای شکل می دهد که به احتمال قوی منجربه دموکراسی می شود.۱۱  
این یافته ها اهمیتی حیاتی برای ناراضیان دارند وبه چگونگی پیشرفت وحفاظت از دموکراسی نیزمربوط 

می شوند.

۱۰ -  مشاوره پیترآکرمن وهاردی مریمن در مورد پیشگیری از خشونت های جمعی: از مسئولیت برای حفاظت 

www.nonviolent-conflict.org :تا حق همیاری کمپین های مبارزه مدنی برای بحث درباره داده ها دانلود رایگان

۱۱ - جاناتان پینکنی، زمانی که مقاومت مدنی پیروز می شود:  ایجاد دموکراسی پس از قیام عمومی، )واشینگتن دی 

سی انتشارات آی سی ان سی ۲۰۱۸(،

کمپیــن مقاومــت مدنــی مطمئن تریــن مســیر بــرای گــذار 
به دموکراسی است ایده شماره ۴
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شکل ۸: سطوح قبل از گذار به دموکراسی و پس از گذار به دموکراسی
 منبع: جاناتان پینکنی، زمانی که مقاومت مدنی موفق می شود: ایجاد دموکراسی پس از قیام های بی خشونت مردمی )واشنگتن، دی سی:انتشارات مرکز 

بین المللی مبارزات بی خشونت ۲۰۱۸( ۴۰.

بهترین راه برای درک کمپین های مقاومت مدنی این است که آن را جنگ قدرتی بین ناراضیان 
)ومردمی که آنان نمایندگی می کنند( با خودکامه بدانیم. زمانی که مبارزه بی خشونت پایان می یابد 

تنها یک برنده و یک بازنده دارد و برنده کسی است که مهارت های بهتری داشته است.
برای مقایسه یک رویداد ورزشی را فکر کنید، می تواند تنیس، کشتی، بسکتبال ویا فوتبال 
باشد. اگرهردو طرف میل شدیدی به بردن داشته باشند، هر دو طرف سعی می کنند در مرحله آماده 
سازی برای مسابقه از دیگری بهتر باشند. برای هر ورزش مهم، میلیاردها دالر برای تسهیالت، 
ورزشکاران و مربیان آن ها هزینه شده است. یک شخصیت نمونه نظامی مانند ژنرال چهارستاره 
او یک  ناتو،  نیروهای متفقین در  بازنشسته جیمزاستاوریدیس را در نظربگیرید. فرمانده عالی 
ناوشکن نیروی دریایی، یک اسکادران ناوشکن و یک ناو هواپیمابر را در نبرد فرماندهی کرده 
است گفت شش  داشته  فرماندهی  برای هرساعت  آموزش  پرسیدم چندساعت  او  از  وقتی  است. 

ساعت به ازای هریک ساعت. 

مهم تریـن کاری کـه ناراضیـان می تواننـد انجـام دهنـد تـا 
شـانس موفقیـت خـود را افزایـش دهنـد، افزایش مهارت 
خود در سازماندهی، بسیج و پایداری است. بدین گونه 

نسبت به دشمنان اقتدارگرایشان برتری پیدا می کنند.
ایده شماره ۵
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همچنین ساعات آموزشی او تقریباً به طور کامل به بخش های اولیه و میانی حرفه او معطوف 
وسایر  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  آکادمی  فارغ التحصیل  دریاساالراستاوریدیس  است.  بوده 
کالج های جنگی معتبراست. اوبه عنوان بخشی از آموزش، مدرک دکترای خود را دراموربین الملل 

از دانشگاه حقوق ودیپلماسی فلچردریافت کرد.
آیا کسی فکرمی کند که ناراضیان در حرفه خود، درهرکجای دنیا، نسبت آموزش به عملیات 
شان نزدیک یا معادل عدد فوق باشد؟ آیا موسسات معتبری وجود دارند که کارشان به طور خاص 
مردم  از  بسیاری  باشد؟  آینده  در  مهم  مشاغل  به عهده گیری  برای  ناراضیان  توانایی های  تقویت 
تصورمی کنند که ناراضیان کار خود را ترک کرده و یا شغلی دارند که ارتباطی به مبارزه ندارد. 
تخصص رهبری قبل ازآن که مقاومت مدنی علیه خودکامه را شروع کند چه بوده است؟ مهم ترین 
سرمایه خودکامه قدرت نظامی نیست، بلکه توانایی او برای ایجاد ترس وسردرگمی دربین فعاالن 
مقاومت مدنی  باشد. در شرایطی که کمپین  انفعال  آن ممکن است  نتیجه  دموکراسی خواه است. 

نومیدانه احتیاج به روحیه دارد.
با پذیرش ایده های پنجگانه در این فصل ناراضیان می توانند بنیانی برای یادگیری عمیق 

خود درباره مقاومت مدنی پی بریزند. 
آی سی ان سی همواره پیشگام ایجاد فرصت برای آموزش ناراضیان وفعاالن دموکراسی خواه 
بوده تا بتوانند درک خود را ازمقاومت مدنی گسترش دهند. کارگاه های ۵ روزه و دوره های آنالین 
هفت هفته ای آی سی ان سی، فرمت آموزشی کلیدی برای مطالعه پیشرفته درباره مقاومت مدنی 

بوده است. 
از سال ۲۰۰۶ ما مشارکت کنندگانی از ۱۳۰ کشور و ناحیه برای این آموزش ها داشته ایم)تصویر 

شماره ۹ را ببینید(. 
در این جلسات، فعاالن، پژوهشگران، روزنامه نگاران واعضای سازمان های غیردولتی 
همه  داشته اند.  همکاری  باهم  نزدیک  از  جنوب  جزقطب  به  ازهرقاره ای  سیاسی  وتشکل های 
آن ها برای درک عمیق ترازچگونگی شکل گیری جنبش های مقاومت مدنی، سازماندهی، انتخاب 
استراتژی، بسیج کردن مردم، ایجاد ائتالف، برقراری ارتباط، انتخاب تاکتیک ها، مذاکره وایجاد 
تغییر، مشارکت داشته اند. این دوره ها توسط پژوهشگران برجسته وپیشکسوتان کمپین های مقاومت 
مدنی گذشته تدریس می شوند. این برنامه ها طیف گسترده ای از مسائل مختلف را دربرمی گیرند، 
گذارهای  چالش های  مدنی،  مقاومت  سرکوب  یا  درحمایت  خارجی  بازیگران  نقش  ازجمله 
دمکراتیک، استراتژی هایی که جنبش ها به کارمی گیرند تا با سرکوب های خشونت بار و شورش های 

مسلحانه مقابله کنند.
در مورد تجربه آموزی از این کارگاه ها نکات زیادی را می توان مطرح کرد. پس از سال ها 

تعامل با تعداد زیادی از ناراضیان، به طور مداوم مشاهده می کردیم. 



۳۱

سی  ان  سی  آی  آنالین  کورسهای  در  کنندگان  شرکت 
اصل کشور  اساس  بر 

صلی ا ا  مبد س  سا ا بر  سی  ن  ا سی  ی  آ ین  نال آ ه  ر و د ن  گا کنند کت  شر  :۹ شکل
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که بزرگترین سرمایه یک خودکامه قدرت نظامی نیست، بلکه تعدادی متغیرهای اجتماعی، اقتصادی 

وسیاسی هستند که فعاالن دموکراسی خواه درمبارزه با آن ها به سادگی ممکن است دچارسردرگمی، بی 

تفاوتی ویا افتراق شده واین مبارزه آن ها به نفع خودکامه تمام شود. محیط هایی که مبارزه بی خشونت 

ائتالف-  وهماهنگی های  مردمی  حمایت  به  نیاز  مدنی  ومبارزین  است  پیچیده  دارد  جریان  درآن ها 

محوردارند تا بتوانند مجموعه ای از تاکتیک ها را برای برنده شدن دریک استراتژی پیروزبه کاربگیرند، 

گرچه اغلب ممکن است احساس سردرگمی کنند. 

 ترس طبیعی ازتصمیمات اشتباهی که ممکن است زندگی وآزادی مردم را به خطربیندازد، سبب 

می شود که دچارانفعالی شوند که خودکامه ها به دنبال آن هستند ونیزممکن است توهم شکست ناپذیری 

خودکامه را القاء کند. 

نظرات فارغ التحصیالن دررابطه با حمایت وآموزشی که دیده اند برای آی سی ان سی حیاتی است 

وبه این سازمان برای برنامه های آینده اش کمک می کند. تاکنون آی سی ان سی صدها ارزیابی کتبی 

وشفاهی ازشرکت کنندگان دربرنامه، پشتیبانی کننده ها وهمکاران دریافت کرده واثرات این برنامه ها را 

ارزیابی می کند. در اینجا بخشی از یافته های کلیدی آورده شده است:

کنندگان: شرکت  بی های  رزیا ا ز  ا کلیدی  فته های  یا  ۵- ر  ا نمود

ارزیابی ها وموضوعات  درمورد  اطالعاتی  کنید،  نگاه  آمده  پیوست  در  که  اضافی  اطالعات  به  لطفاً 
مطروحه دربرنامه های پنج روزه موسسه. ارزیابی وشناخت مثبت از ناحیه متخصصان کلیدی از جمله 
رهبران جنبش حقوق مدنی آمریکا، دکتر جیمز الوسون هم دریافت کرده ایم. او کسی است که تحصن ها 
در سالن غذا خوری را در سال های ۱۹۶۰ سازماندهی کرد. دکتر الوسون هزاران نفر را در ۶۰ سال

برنامه ها ومحتوای آموزشی آی سی ان سی در بخش سازمان های غیر دولتی منحصر به فرد وبسیار مفید است  	
و شبیه هیچ یک از برنامه های آموزشی مشابه دردیگرموسسات نبوده است. برنامه هایی که بسیاری ازشرکت 

کنندگان درجاهای دیگردرآن ها شرکت کرده بودند.  

درمورد نتیجه برنامه ها وحمایت های مالی آموزشی آی سی ان سی، نظرات شرکت کنندگان به شرح زیراست: 	

الف. تعهد بیشتری نسبت به مقاومت مدنی موثر وسازماندهی جنبش یافته اند.  	

ب. از آن چه آموخته اند در عمل استفاده می کنند 	

ج . این دانش را به دیگران آموزش می دهند 	

همکاری های طوالنی مدت و همبستگی بین شرکت  کنندگانی که در کارگاه های آی سی ان سی باهم آشنا شده اند  	
و شبکه های آن ها به وجود آمده است.

در برخی موارد، کمپین های مقاومت مدنی برای حقوق بشراز برنامه های آی سی ان سی خارج شده اند وحمایت  	
مالی به دست آورده اند.



۳۳

گذشته آموزش داده، در چندین دانشگاه تدریس کرده واخیراً مدال طالی کنگره را دریافت 

کرده است. اومی گوید:

این مرکزی است که اغلب اوقات آرزو داشتم به وجود بیاید. بیش از هرسازمانی در۱۰۰ سال 

گذشته برای انتشار، تبلیغ واشاعه مبارزه بی خشونت، کنش های بی خشونت ومقاومت مدنی تالش 

کرده است.... بیشتر به مردم کمک کرده است تا گزینه های خود را در دنیای معاصر بشناسند، 

گزینه هایی برای چگونه مبارزه کردن، واین که چگونه درمقاومت اشتباه می کنیم ونشان داده که 

این گزینه ها نوشته شده در رویاهای تو خالی نیستند، بلکه در کارهای واقعی وملموس میلیون ها 

اگرنه میلیاردها مردم در ۱۲۰ سال گذشته پایه دارد....

کشیش الوسون دریکی ازکارگاه های آی سی ان سی در سال ۲۰۱۶ حضوریافت وگفت: 

مهم ترین کاری است که در کشورمن وحتی در تمدن غربی انجام شده است.

بدون شک یکی از دالیل موفقیت این کارگاه ها ایجاد محیطی صمیمی)یا برای دوره های آنالین، 

تعمیق مشارکت( و کامل بودن برنامه درسی است. دانشجویان از کشورهای مختلف ومناطق گوناگون 

اما با امیدها وترس های مشترک، دورهم جمع شده وهمدیگر را بنحو فوق العاده ای تقویت می کنند.

اما چه اتفاقی می افتد زمانی که کارگاه ها ودوره های آنالین پایان می یابد وناراضیان به گرماگرم 

نبرد درکشور خود برمی گردند؟ آن ها ممکن است از تجربه خود راضی باشند، ولی به کارگاه های 

آموزشی نیامده اند که فقط برای خود آموزش دیده باشند. بسته به نوع فعالیت هایشان ممکن است با 

صدها وبلکه هزاران نفرازشهروندان درتماس باشند. باید بتوانند اطالعات به دست آمده ازکارگاه های 

آموزشی را به درستی منتقل کنند. بنابراین بینش  و دانش آن ها باید واضح و سرراست باشد و بتوانند 

آن ها را دقیقاً وبه آسانی وبه نحوی موثروکاربردی به کسانی که در کالس ها حضورنداشتند منتقل کنند.

اهمیت این مسئله و سایر سواالت درباره اشتراک و کاربرد دانش مقاومت مدنی را نباید دست 

کم گرفت. ما االن در برهه حساسی از تاریخ هستیم، اقتدار گرایی در جهان افزایش یافته وتعداد 

جنبش های دموکراسی خواهانه هم بنحو بی سابقه ای زیاد شده است. وجود همزمان این دو روندعلت 

افزایش بسیارزیاد تقاضا برای کمک آموزشی به ناراضیان را نشان می دهد تا بتوانند جنبش های 

خود را قدرتمندترکنند. 

این امرنیازمند انتقال اطالعات بدون دخالت مستقیم آی سی ان سی است. باید اطالعات را 

روزانه برای استفاده منتقل کرد. برای این کار باید به ناراضیان ابزاراضافی داد تا بتوانند خود 

آموزگارومربی خود شوند.
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چک لیست برای رسیدن به آزادی” در فصل ۵ می تواند یک راه پیشگامانه برای تحقق این 

امر باشد. این چک لیست حاوی ۸ سوال است که در فصل های سه وچهار توضیح داده شده است.

شرایط  بتوانند  تا  می کند  فراهم  ناراضیان  برای  را  روشنی  مبنای  لیست ها  سواالت چک 

نیاز  که  را  ونکاتی  وضعف  قوت  نقاط  می توانند  آن ها  کنند.  ارزیابی  را  خود  کمپین های  فعلی 

خواست های  با  دموکراسی خواه  فعاالن  که  محیطی  در  کنند.  شناسایی  دارد،  تنظیم  تمرکزو  به 

چندگانه ای روبروهستند، چنین تحلیلی می تواند بنحوفوق العاده ای امکان شکست راکمترکند. چک 

لیست می تواند به ناراضیان کمک کند تا احساس سردرگمی را از بین ببرند وبا اعتماد زیاد به 

سمت جلو حرکت کنند.

هشت سوال درچک لیست به دو دسته تقسیم می شوند: “ ایجاد قابلیت ها” و” هدایت مبارزه”. 

این سواالت به گونه ای طراحی شده اند که پاسخ آن ها کمترمربوط به شرایط فعلی وبیشتر برای 

اما شدت  تنظیم حرکت درآینده باشند. پاسخ به هر کدام ازسواالت “آری” ویا “نه”خواهد بود، 

آن با توجه به میزان پیشرفت مبارزه بی خشونت 

متغیرخواهد بود. پاسخ به سؤاالت فوق باید مورد 

سازمان های  وهمچنین  ناراضیان  دقیق  توجه 

دموکراسی خواه باشد.

برخی ممکن است ادعا کنند که به دلیل تعداد زیاد متغیرهای اثرگذار، هرچک لیستی برای 

پایان بخشیدن به خودکامگی تنها موارد خاصی را می تواند پوشش  دهد. آن ها ممکن است استدالل 

فاکتورهای  به  بنیانی  توجه  نیازمند  بی خشونت  مبارزات  آینده  درباره  حیاتی  تصمیمات  که  کنند 

منحصر به فرد درهرزمان ومکان خاص است ونسخه واحدی وجود ندارد.

چک لیست نمی خواهد نسخه واحد بدهد ونقش عوامل خاص درمبارزه نادیده گرفته شود، به 

جای آن چک لیست کمک می کند تاعوامل اثرگذاردریک چارچوب استراتژیک گسترده بهتردرک 

شود. 

چک لیست باید به ناراضیان نشان دهد که چرا وچگونه کمپین های مقاومت مدنی شکست 

می خورند ویا پیروز می شوند وچگونه مسیرهای تاکتیکی جایگزین را شناسایی کنند. 

تهیه چک لیستی که هدف آن کمک به کمپین های مقاومت مدنی برای مبارزه با خودکامگان 

باشد کارساده ای نیست. اگر درست انجام نشود می تواند عواقبی درحد مرگ وزندگی داشته باشد. به 

هرصورت دربسیاری زمینه های دیگرزندگی هم  پیچیدگی  وجود دارد، مانند توسعه شهرک های چند 

منظوره، اما درمواردی که مسئله مرگ وزندگی وجود دارد، مثل حمل ونقل هوایی ویا اورژانس 

پزشکی، نشان داده شده که وجود چک لیست ها بسیارالزم وارزشمند هستند.

چک لیست نشان می دهد که چرا کمپین های مقاومت 
مدنی شکست می خورند ویا پیروز می شوند وچگونه 

مسیرهای تاکتیکی جایگزین را شناسایی کنیم.
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۶ ره  شام ر  ا منود

ایجاد توانمندی ها

آیا کمپین مقاومت مدنی مردم را حول آرمان ها، رهبران واستراتژی واحد برای  	
پیروزی متحد می کند؟

آیا کمپین مقاومت مدنی ضمن حفظ انضباط بی خشونت، گزینه های تاکتیکی متنوع  	
را به کارمی گیرد؟

آیا کمپین مقاومت مدنی برای ایجاد حداکثراختالل با حداقل خطر، تاکتیک های  	
خود را تنظیم می کند؟

حمایت  	 ارزشمندتر  جلب  برای  راه هایی  یافتن  دنبال  به  مدنی  مقاومت  کمپین  آیا 
بیرونی است؟

هدایت مبارزه

افزایش  	  آیا تعداد وتنوع شهروندانی که با خودکامگی رویارویی دارند احتماالً 
پیدا می کند؟

آیا اعتقاد خودکامه به اثربخشی سرکوب خشونت بار کاهش می یابد؟ 	

آیا احتمال ریزش حامیان کلیدی خودکامه افزایش می یابد؟ 	

دمکراتیک  	 ارزش های  با  برقرارمی شود  که  سیاسی  نظم  مبارزه،  از  پس  آیا 
سازگارخواهد بود؟

به بخشیدن  یان  پا برای  لیست   چک 
مگی کا د خو
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درست مانند سایر مواردی که درآن ها ازچک لیست استفاده می شود، خطرات درمبارزات بی 

خشونت بسیار باالست. کسانی که درگیر مبارزات مدنی هستند استرس بسیار زیادی دارند. 

آن ها زندگی، اموال وآزادی های محدودی که هم اکنون دارند را به خطرمی اندازند. اطالعاتی 

که باید پردازش شود تا تصمیمات مؤثر اتخاذ شود، می تواند بسیارپیچیده باشد. چک لیست 

توجه را برمتغیرهای مهم درازمدت درمبارزه متمرکز می کند واتکاء به موارد کوتاه مدت 

وکم اهمیت که اغلب آن ها بسیار آشکار واحساسی هستند را کاهش می دهد.

تحصن دانشجویان در رستورانت مخصوص سفیدپوستان در نشویل، ایاالت متحده ۱۹۶۰.
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در این مورد، جراح ونویسنده، اتول گاوانده که درمورد اهمیت چک لیست ها در زمینه های 

مختلف تحقیق کرده، می نویسد:

به نظر می رسد چک لیست ها می توانند برای جلوگیری از شکست دربسیاری از وظایف، 

ازهرکسی حتی افراد باتجربه محافظت کنند. آن ها نوعی شبکه شناسایی هوشمندانه به وجود می آورند. 

می توانند جلوی نقایص ذهنی وذاتی همه ما را بگیرند- نقایص حافظه، دقت وتوجه...۱۲ 

وهرموردغیرقابل  ازهرفرد  فراتر  دانش  است  الزم  که  جایی  پیچیده-  واقعاً  شرایط  تحت   

نادیده  مهم  اما  احمقانه،  موارد  که  می کنند  تضمین  موثر[  لیست های  باشد....]چک  حاکم  پیش بینی 

گرفته نشوند واطمینان می دهند مردم برای مدیریت مسائلی دقیق و ظریف وغیرقابل پیش بینی گفت 

وگو وهماهنگی کنند.۱۳ 

باشند. درعین حال هرگز  باید کلی وبه مبارزه بی خشونت مربوط  هشت سوال چک لیست 

نباید آن را با فرمولی برای موفقیت اشتباه کرد. به همین ترتیب چک لیست نمی تواند مشخص کند که 

چه کسی پیروزمی شود، ناراضیان یا خودکامگان. با این حال، می توان مجموعه ای مهم ومستمراز 

شاخص ها را ارائه داد تا استنباط شود که چگونه خواسته های شهروندان برای آزادی برقدرت ریشه دار 

رژیم های خودکامه غلبه می کنند ویا نمی کنند.

قابل  براطالعات  مبتنی  سواالت  دارند.  بسیارمشخصی  پاسخ های  لیست  کلی چک  سواالت 

دسترسی هستند که تنها ناراضیان همان منطقه به آن ها وقوف دارند وخارجی ها لزوما نمی توانند 

آن ها را درک کنند. عالوه براین، بسته به جزئیات مبارزه، هرهشت سؤال چک لیست درزمانی معین 

به یک اندازه مهم نیستند واهمیت تغییرپاسخ سواالت از “آری” به “نه” بستگی به ظهوروسقوط 

چالش های بخصوصی دارد که خودکامه اعمال می کند.

سواالت کمک می کنند تا امکان پیروزی  کمپین های مقاومت مدنی به حداکثربرسند. سواالت 

باشند.  مناسب  دموکراسی خواه،  سازمان های  برای  وهم  ناراضی  افراد  تک  تک  برای  هم  باید 

پاسخ ها می توانند کمک کنند تا دعوت به مبارزه ای شکل بگیرد که به بسیج ملیون ها نفربیانجامد. به 

حداکثررساندن این احتمال در فصل پنجم “ چک لیست برای رسیدن به آزادی” توضیح داده شده 

است. بزرگترین ارزش این کار ایجاد اجماع در میان مردم برای اولویت دادن به کنش است، مانع از 

اتالف انرژی شده وتوقعات را باال نگه می دارد. ضمن آن که امید خودکامه برای بی تفاوتی وناامیدی 

مردم را با اعتماد به نفس باالی ناراضیان ازبین می برد.

۱۲ - اتول گاونده مانیفست چک لیست: چگونه کارها را درست کنیم )نیویورک: پیکادر، ۲۰۰۹، ۴۷.

۱۳ - گاونده، ۷۹
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۳

استراتژی های مقاومت مدنی 
در بسیاری ازمبارزات مختلف 
با موفقیت عمل می کنند، برای 
این که خودکامگان وابسته به 

اطاعت محض هستند تا در 
قدرت باقی بمانند. اما با گذشت 

زمان بسیاری از شهروندانی که 
تحت حاکمیت دیکتاتورها زندگی 

می کنند برای همیشه بی تفاوت 
نمی مانند.



۳۹

۳
 

فصل ۳

 چگونه ناراضیان خود را توانمند کنند 

بینداز وحکومت کن از دیرباز  ویژگی اصلی کمپین های مقاومت مدنی وحدت است. شعارتفرقه 
شعار خودکامگان درهرکجا ودرطول تاریخ بوده است. کسانی که گرفتار این شرایط هستند وحدت 
آن ها به درجات، متالشی خواهد شد. در اکثر جنبش ها غلبه برچالش های داخلی برای متحد کردن، 
تعیین کننده زمانی است که کمپین مقاومت مدنی می تواند خودکامه را در موضع دفاعی قراردهد. 

اتحاد در کمپین مقاومت مدنی سه بخش دارد:

آرمان ها  	

رهبری 	

استراتژی 	

ن ها 	 رما آ
مردمی که در یک کشور دیکتاتوری زندگی می کنند دو انتخاب دارند: می توانند منفعالنه منتظربمانند 
تا رژیم خود تحول پیدا کرده ومالیم ترشود وزندگی وخود را با آن چه از ارزش های انسانی باقی مانده، تحت 
ستم خودکامه ها ادامه دهند، یا می توانند علیه دیکتاتوری قیام کنند وبا استفاده از تاکتیک های خشونت بار 

یا بی خشونت دیکتاتوری را ازبین ببرند.
برای کسانی که شورش را انتخاب می کنند، مجموعه ای از آرمان ها برای زندگی بهتر باید ارزش 
خطرات درگیرشدن درمبارزه را داشته باشد. این آرزوها را می توان به دو صورت بیان کرد” آزادی 

از” یا” آزادی برای”.

 چک لیست سوال
شماره ۱

 آیا کمپین مقاومت مدنی مردم را به دور آرمان ها،
رهبران، واستراتژی برای پیروزی متحد می سازد؟
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“آزادی از” محافظت در برابر خطرناک ترین ویژگی های استبداد، از جمله اعمال خشونت، 

بازداشت خودسرانه، توقیف دارایی وتهدیدهای ناشی ازآن ها است. “ آزادی برای” استفاده ازامکانات 

ودستاوردهای بشری است که شامل، آزادی بیان، سفربدون محدودیت، آزادی فعالیت بخش خصوصی 

وآزادی مذهب است.

عالقه مشترک جمعیت وسیعی از مردم درجامعه احتماالً “آزادی از “ است، اگرچه در مورد 

“آزادی برای” اختالف عقیده ای بین مردم برای انواع آزادی ها و نیزشدت وضعف آن ها وجود دارد. 

هرفرد، گروه های فرهنگی ویا مذهبی خواسته ها وآرزوهای خود را برای زندگی بهتردارند. یافتن 

هارمونی برای خواسته ها وآرزوهای همه، پیش زمینه ای برای باال بردن نرخ مشارکت دربین افراد با 

جنسیت، سن، قومیت، وضعیت اقتصادی وموقعیت جغرافیایی مختلف فراهم می کند. 

برای وحدت آرمان ها وخواسته ها در بین فعاالن دموکراسی خواه الزم نیست که آرمان ها مشخصا 

شناسایی شده ویا خواسته های همه مردم یک دست باشد. الزم نیست همه گروه های مختلف به طور 

یکسان نسبت به کمپین مقاومت مدنی متعهد باشند، اما اگر تا حدودی همه در مواردی از کمپین حمایت 

کرده ودرآن مشارکت کنند کمپین به مراتب قدرتمندتر خواهد بود. 

نکته کلیدی در جامعه پسا - دیکتاتوری این است که آرمان هرمبارز درتقابل با میل همکارانش 

نباشد. باید نسبت به آرمان های یکدیگر تساهل داشته باشند ونه این که دنبال یکسان بودن همه آرمان ها باشند. 

در گرماگرم کمپین مقاومت مدنی انتظار می رود که مردم با کسانی که به خوبی نمی شناسند 

کارکنند. اگربرخی از ناراضیان خواسته های مخفیانه ای دارند که ممکن است دیگران را تهدید کند، در 

این صورت کمپین ضربه خواهد خورد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز تاکتیک های بی خشونت که 

مستلزم ریسک های مشترک وتکیه برفعالیت های هماهنگ است، باهمکاری فعاالن درعمل مشخص، 

الیه های فزاینده ای از اعتماد ایجادکرده وبه کاهش بی اعتمادی وشک ها کمک می کند. 

ی 	 هبر ر

در درازمدت احترام به آرمان های متفاوت، بدون رهبری مورد اعتماد که بتواند روزانه 

اعتماد را به همه القا کند، نمی تواند پایدار بماند. وظیفه اولیه رهبران ایجاد انگیزه در گروه های 

مختلف برای حمایت از تالش جمعی مشترک برای مقاومت مدنی است. برای این کار رهبران 

باید جمعیت را متقاعد کنند که رهبری استراتژیی دارد که می تواند به پیروزی بیانجامد وخطرات 

ناشی از مبارزه بی خشونت را توجیه کند. 
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آن چه ایجاد وحدت را ساده تر می کند این است که با گذشت زمان کمتر کسی است که ستم 

وفساد خودکامه دامنش را نگرفته باشد ومردم به این نتیجه می رسند که باید قدرت جابجا شود. برای 

این منظورنیاز به مبارزه ای تاریخی با خودکامه است، برای این که خودکامگان با میل خود قدرت 

را رها نمی کنند.

وقتی خودکامگان درسیاست تفرقه بینداز وحکومت کن مهارت دارند، کسانی که آن ها را به 

چالش می کشند، باید رهبرانی ماهرتر در ایجاد وحدت باشند. الزم است که رهبران جنبش از دالیل 

دانشی عمیق  کنند،  بسیج  آن ها را  افراد وجناح های مختلفی که می خواهند  نارضایتی وارزش های 

داشته باشند. ارتباط موثررهبران با مردم باید تجربه های شخصی واحساسات مردم عادی را بازتاب 

دهد وآن ها را به مشارکت ممتد در مقاومت بی خشونت فرا بخواند، حتی زمانی که چشم اندازدلگرم 

کننده  ای به نظرنمی رسد. 

بی خشونت  کمپین های  درجنگ،  ارتش  برخالف 

فرمانده رسمی وقدرت کنترل برجمعیت بسیج شده 

را ندارند. بنابراین تصمیمات تاکتیکی باید به گونه ای 

سازماندهی واجرا شود که شهروندان احساس کنند متناسب با خطراتی است که آن ها مایل به پذیرش 

مشابه می توانند  آرمان های  با  که شهروندان  است  این  پیچیده ترمی کند  را  مسئله  که  عاملی  هستند. 

تحمل های متفاوتی در برابرخطرداشته باشند. رهبران باید از این دوگانگی آگاه باشند .رهبرهرکمپین 

مقاومت مدنی باید روش کار خود را پیدا کند. برخی از روش های رهبری سلسله مراتبی وبرخی 

دیگرغیرمتمرکزهستند. اغلب روش های رهبری ترکیبی ازاین دو هستند که منعکس کننده ویژگی های 

کاریزماتیک وشناخته  ازاء هررهبرملی  به  است.  مدنی  مقاومت  شخصیت رهبری در کمپین های 

شده، تعداد زیادی رهبران محلی وجود دارند که باید در ایجاد ائتالف، مذاکره وتجمیع منافع در بین 

گروه های مختلف به نیابت از طرف همه مهارت داشته باشند. رهبران مختلف در رده های ملی یا 

محلی، از  مناطق مختلف یک کشورکه گروه های متفاوتی را نمایندگی می کنند، اگر بتوانند باهم 

کارکنند اتحادی دیرپا ودراز مدت به وجود می آورند. 

هر روش رهبری جنبه های مثبت ویا منفی خود را دارد. رهبری کاریزماتیک گاندی تنها راهی 

بود که توانست هندوها ومسلمانان را در مقابل انگلیسی ها متحد کند ونیزبعداز راه اندازی کمپین نمک 

۱۹۳۰، با درخواست انگلیس ها به عنوان پیش شرط مذاکره، توانست آن را متوقف کند.

تصمیمات تاکتیکی باید به روش هایی سازماندهی 
واجرا شود که شهروندان احساس کنند متناسب با 

خطراتی است که آن ها مایل به پذیرش هستند.
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گاندی به لنکسترهندوستان مسافرت کرد تا خودش با انگلیسی ها مذاکره کند. جواهر لعل نهرو 

رهبرکنگره ملی هند به شدت با این کارمخالف بود. به درستی پیش بینی کرد که تعلیق عملیات توسط 

گاندی شتاب جنبش را خواهد گرفت وریزش پلیس محلی را پایان خواهد داد. 

از  نوعی  کنگ  هنگ  در  دموکراسی خواهی  وجنبش  درایران  سبز  جنبش  گاندی  برخالف 

بی شکلی داشت وسبک رهبری بی شکل را در چند ماه  اول دنبال کرد. در هر دو مورد قدرت اولیه 

از اعتراضات خیابانی سرچشمه گرفت وعمدتاً خودجوش بود. ناراضیان هنگ کنگ به مقاومین 

توصیه می کردند که “آب باشید”ما بی شکل هستیم. ما فرم ناپذیرهستیم. ما جریان داریم. می توانیم 

ناخوانده وارد شویم. ما مانند آب هستیم!۱۴  )درجنبش سبزابتدا رهبری مورد قبول معترضین وجود داشت، اما خودش 

آمادگی ودانش الزم برای رهبری را نداشت ودرعمل جنبش به صورت بی شکل درآمد. توضیح مترجم(

این نوع رهبری بی شکل دو مزیت آشکاردارد. اول آن که خود کامه نمی تواند سرکمپین را قطع 

کند برای این که یافتن آن غیرممکن است. دوم، این شکل از رهبری می تواند به طور خودجوش از 

انرژی حاصل از یک جرقه غیرمنتظره که توان شعله ورشدن دارد، استفاده کرده وسبب تحریک 

وخشم همگان شود. 

از طرف دیگر مشکل رهبری بی شکل این است که درتنوع وتوالی گزینه های تاکتیکی به 

اشکال برمی خورد، به خصوص در زمانی که اثربخشی تاکتیک واحدی مانند اعتراضات توده ای 

)دیکتاتورها همواره سیستم  افزایش می یابد.  نفس خودکامه  به  اعتماد  آن  با  کاهش می یابد وهمراه 

دفاعی خود را اصالح می کنند(. بدتر از آن ممکن است که صدای همگانی علیه استفاده ازتاکتیک های 

خشونت آمیز وجود نداشته باشد ومعترضین ناامید وبیمناک شوند.

بیشترمی شود. در  به رهبری ساختاری  نیاز  بیشترطول بکشد،  هرچقدر مبارزه  بی خشونت 

غیراین صورت کمپین مقاومت مدنی به عملیات محدودی کاهش پیدا کرده واثرآن به تدریج ازبین 

می رود.

آن ها  خوب  ایده های  پذیرای  رهبران  کنند  احساس  دموکراسی خواه  فعاالن  که  صورتی  در 

هستند، احتمال حمایت آنان ازرهبری هماهنگ بسیار زیاد خواهد بود. کمپین های موفق باید حلقه 

ارتباطی آزادی داشته باشند تا مردم از نواحی مختلف بتوانند به طور مستمر برداشت ها ونظرات 

خود را به رهبران تصمیم گیر منتقل کنند. تداوم تالش واعتماد هرحوزه به حوزه  دیگرنکته ای کلیدی 

است. در سطح ملی نه ممکن است ونه لزوماً توصیه می شود که هواداران جنبش سعی کنند جهت 

تاکتیک های اصلی را تعیین کنند وبالعکس معنی نمی دهد که رهبران ارشد در مورد تاکتیک های 

خاص درمحل های خاص تصمیم بگیرند.

۱۴ - مری هوی، پست توییتری، ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹، ۱۱:۰۷ بعدازظهر

۱۱۴۳۷۱۷۳۶۷۵۲۱۸۲۴۷۶۸/https://twitter.com/maryhui/status
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فرصت ها  تهدیدها،  محیطی،  شرایط  که  شود  طراحی  طوری  باید  مدنی  مقاومت  کمپین 

از  بهتر  این عوامل را  بازیگران مختلف را درنظر بگیرد. درسطح محلی هیچ کس  وقابلیت های 

ناراضیانی که در آن جوامع زندگی می کنند وخود را سازماندهی کرده اند، نمی شناسد. 

قادر  را  کمپین  می آفریند.  چالش  وهم  فرصت  هم  کمپین ها،  برای  مردمی  ازنفوذ  این سطح 

می سازد تا براساس اطالعات دقیق ازصحنه مبارزه عمل کند. اماهیچ تضمینی وجود ندارد که این 

فعاالن تصمیمات تاکتیکی بگیرند که با مجموعه اهداف استراتژیک کمپین همسوباشد. این مشکلی 

است که همه سازمان های بزرگ اعم ازدولتی، نظامی ویا کسب وکاربا آن روبروهستند. درعین 

حال کمپین های مقاومت مدنی برخالف سایر نهادها نمی توانند برای اطاعت کردن، پیشنهاد افزایش 

دستمزد ویا ارتقای شغلی بدهند ویا برای سرپیچی کسی را توبیخ ویا اخراج کنند. کمپین  مقاومت 

مدنی در نهایت تالشی       

بماند.  باقی  نامشخص وخطرناک  مدتی طوالنی  برای  می تواند  آن  ونتیجه  است  داوطلبانه   

کمپین های مقاومت مدنی وابسته به انگیزه های غیرقابل لمسی هستند که مردم رامتحد نگه می دارد 

ومردم با این انگیزه ها در محدوده گزینه های مشخصی که در چارچوب برنامه گسترده جنبش برای 

پیروزی قراردارند، عمل می کنند.

مهم ترازهمه، هرجنبش مبتنی بر قدرت مردم، متاثر ازفرهنگ شهروندان است، مواردی از 

اجتماعی. فرهنگ یک جنبش  قومیتی ونهادهای  اولویت ها وهنجارها درهنر، مذهب، رسوم  قبیل 

برفشاری که کمپین مقاومت مدنی می تواند برخودکامه ها واردکند، تاثیری باورنکردنی دارد.

فرهنگ می تواند محرک کارگروهی، فراگیری، مسئولیت پذیری وانضباط باشد وراه را برای 

تفکراستراتژیک به جای کنشی بدون اندیشه هموار کند. فرهنگ جنبش مانندِ  دی.ان. ای است. نقشی 

را نشان می دهد که کارکرد کمپین مقاومت مدنی را بدون فرماندهی از مرکزو کنترل متمرکز بسیار 

بیشترین حد مشارکت  برای  فرهنگی  تمایالت  ازاین  که چگونه  بدانند  باید  ساده ترمی کند. رهبران 

استفاده کنند. 

ی 	 تژ ا ستر ا

اگر وحدت نیازمند رهبران الهام بخشی است که قادرباشند درباره آرزوهای مردم برای پایان 

دیکتاتوری سخن بگویند، درآن صورت برای برنده شدن، چسب یک تئوری و برنامه قابل فهم وپذیرفته 

فعاالن  که  است  مهم  بسیار  قرن،  دراین  بی خشونت  مبارزات  با شتاب گرفتن  نیازاست.  شده  مورد 

دموکراسی خواه درک کنند چرا قدرت مردم موفق می شود ویا شکست می خورد. مبارزه بی خشونت  

در زمینه های مختلفی کارمی کند، اما درنهایت ازدو واقعیت بنیادی استفاده می کند: اول این که رژیم های 

اقتدارگرا برای این که بتوانند مردم تحت حکومت خود را کنترل کنند، نیاز به اطاعت محض ازناحیه 

آن ها دارند.
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FIGURE 10:  Common View of the Battlefield 
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دوم این که همه افراد دردیکتاتوری به طور یکسان مصمم نیستند که دردوران آرامش ویا سختی به 

دیکتاتوروفادار بمانند. صحنه نبرد نشان داده شده در تصویر ۱۰ مشابه تصویر صحنه نبرد در فصل ۲ 

است که خطرات استراتژی شورش خشونت بار را نشان می داد. فرصت نشان داده شده در تصویر ۱۱ 

توسط ناتان شارانسکی توضیح داده شده است، شارانسکی ناراضی معروف روس وزندانی در گوالک 

بود که مانع ازمهاجرت اوبه اسرائیل شدند.

هرجامعه اقتدارگرا ازسه گروه تشکیل شده است، باورمندان واقعی، آن ها که نظام را قبول ندارند، 

اقتدارگرا، مهم نیست که فرهنگی ویا جغرافیایی باشد،  با آن کارمی کنند وناراضیان. درهررژیم  ولی 

اکثریت باورمندان واقعی به پیام انقالب به تدریج به گروه دوم یعنی آن ها که رژیم را قبول ندارند، ولی با 

آن کارمی کنند می پیوندند. آن ها دیگر به رژیم اعتقاد ندارند، ولی می ترسند که بگویند. دسته سوم ناراضیان 

هستند. پیشگامانی که جرئت می کنند از خط دسته دوم و آن چه آن ها دارند،عبورکنند.۱۵ ابتدا این مسئله درونی 

است، سپس آن را بیان می کنند وسرانجام درجهت احساسات درونی ملت عمل می کنند. 

دسته دوم یا همان کسانی که دوبارفکرمی کنند، می توانند ازمخفی بودن به سمت علنی بودن حرکت 

کنند وسرانجام از نظام جدا شوند. یک کمپین مقاومت مدنی موفق

۱۵ - اتان شارانسکی، »خیابان هوشمند«، لس آنجلس تایمز، ۲۶ ژوئن۲۰۰۹ 

 story.html )accessed July-oe-sharansky۲۶-۲۶-jun-۲۰۰۹-https://www.latimes.com/ archives/la-xpm

۲۰۲۱ ,۸
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FIGURE 11:  The Opportunity

 = Latent double thinkers

استفاده  به چالش می کشد وبا  داشتن را  داخلی ومشروعیت  آرامش  برای  خواسته خودکامه 
نگه می دارند  را مخفی  تمایل خود  که  را  تاکتیکی “دوبارفکرکنندگانی”  برخوردهای  بسیاری  از 
)آن ها که نسبت به جنبش سمپاتی دارند، ولی حاضر نیستند خطربپذیرند ودرنتیجه عقاید خود را 
ابراز نمی کنند( تبدیل به کسانی می کنند که مخالفت خود را علنی می کنند. )کسانی که دیگر جزو 
وفاداران به رژیم شناخته نمی شوند )واز رژیم فاصله می گیرند. )کسانی که به عنوان متحدان فعاالن 

دموکراسی خواه شناخته می شوند.( 
شکل ۱۲ تاکتیک های مقاومت مدنی را نشان می دهد که وضعیت فعلی را دچار اختالل می کند 

ودارندگان تفکر دوگانه را از مرحله پنهان به علنی انتقال می دهد.
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leadership isolated

defectionsdefections

FIGURE 13:  Civil Resistance Wins
● = Double thinkers link up to induce defections; leadership is adrift.

با شتاب گرفتن این روند، حفظ هاله شکست  ناپذیری خودکامگان برایشان مشکل می شود.

در شکل ۱۳ مقاومت مدنی درمسیر پیروزی قرارمی گیرد. دارندگان تفکر دوگانه تعدادشان 

زیادتر وفعال تر می شوند وبه کسانی که با آن ها همفکرهستند می پیوندند. مردم اختالف اشان را با 

خودکامگان نمایان ترمی کنند، از جمله طرفداری آشکار ازجنبش وپیوستن به مقاومت. همزمان با آن که 

ارتباطات عمیق تروگسترده ترمی شود، امکان فاصله گرفتن از رژیم زیاد شده وحتی سرعت می گیرد. 

سرانجام خودکامه وپایگاهش دستخوش طوفان می شوند ونفوذ ومشروعیت خود را به سرعت از دست 

می دهند ونتیجه آن یا خروج خودکامه ویا مذاکره برای اشتراک در قدرت است. 

مبارزه بی خشونت زمانی پیروز می شود که ازدیاد اختالل های تاکتیکی، فاصله گرفتن مردم از 

رژیم اقتدارگرا وپیوستن آن ها به جبهه مقابل را افزایش دهد. گزینه های تاکتیکی نامحدود ومتفاوتی 

درهرلحظه ازکمپین مبارزه مدنی وجود دارد وراه های زیادی را به سوی پیروزی می گشاید. با همه 

این ها انتخاب بدون فکرتاکتیک ها وبدون در نظرگرفتن تاثیرات آن ها، وحدت را از بین می برد. مردم 

به رهبرانی که فاقد برنامه ریزی مستمرهستند، اعتماد ندارند. این برنامه ریزی باید شامل ارزیابی از 

پیشرفت کارها واز بین بردن نقاط ضعف هم باشد.
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با انتخاب مقاومت مدنی به عنوان جایگزینی برای مبارزه خشونت آمیز، تصمیمی مهم تراز 

این که چگونه با بی رحمی رژیم های دیکتاتوری مقابله کنیم، وجود ندارد. انتخاب استراتژی غلط 

همانگونه که در سوریه از سال ۲۰۱۱ تاکنون اتفاق افتاده است می تواند به قیمت جان هزاران نفر 

وآوارگی میلیون ها نفربیانجامد.۱۶

 چک لیست سوال
شماره ۲

 آیا کمپین مقاومت مدنی ضمن حفظ انضباط بی خشونت
گزینه های تاکتیکی متنوع را به کارمی گیرد؟

درمقاومت مدنی منظورتاکتیک هایی است که دربرهه ای اجرا می شوند ومی توانند هزینه زیادی 

را برسیستم فرماندهی وکنترل دیکتاتوری تحمیل کنند. 

درمقاومت مدنی امکانات تاکتیکی نامحدودند وتنها درعالم تخیل می توان آن ها را محدود کرد. 

ازآن  جا  که سرچشمه گزینه های تاکتیکی این است که چگونه می توان درجامعه انتظارات دیکتاتوربرای 

رفتارقابل قبول شهروندان را با شکست روبرو کرد، گزینه ها نامحدودند. تاکتیک هایی که قصد آسیب 

رساندن دارند، ازکمپین مقاومت مدنی کنار گذاشته می شوند. آن ها بخش جدایی ناپذیری ازاستراتژی 

را  بار  خشونت  استراتژی های  می توانند  بی خشونت  تاکتیک های  آمیزهستند.  خشونت  شورش های 

تقویت کنند، ولی برعکس آن عملی نیست.

به  دنیای  لیست ۱۹۸ روش جین شارپ ۵۰ سال پیش و در زمان ساده تری منتشرشد. در 

مراتب پیچیده امروز که همه چیز به هم وابسته است، فرصت های زیادی برای بستن مراکزتجاری 

ونهادهای اجتماعی که دیکتاتورانتظاردارد برآن ها کنترل داشته باشد، وجود دارد. آی سی ان سی 

لیستی متشکل از ۳۴۶ روش که توسط مایکل بیر تهیه شده است وشامل ۱۹۸تاکتیک  اصلی شارپ 

هم می شود، منتشر کرده است.۱۷ 

آن چه در زیر می آید ۴۱کمپین مقاومت مدنی است که نمونه های خاصی از تاکتیک های بدون 

خشونت را نشان می دهد.

۱۶ - ماچه بارتکوفسکی و جولیا طالب، "نزدیک بینی مبارزه سوریه ودرس های کلیدی"، در "آیا اقتدارگرایی به 

صحنه برمی گردد؟"، ویرایش. متیو جی. باروز و ماریا جی استفان)واشنگتن، دی سی: شورای آتالنتیک، ۲۰۱۵. 

Authoritarianism_/۰۱/۲۰۱۶/https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads

pdf.Chapter۱۰

۱۷ - مایکل بیر، تاکتیک های مقاومت مدنی در قرن ۲۱)واشنگتن، دی سی: نشر آی سی ان سی،۲۰۲۱(.
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بی خشونت کتیک های  تا ز  ا یی  نمونه ها با  مدنی  مقاومت  کمپین   ۴۱   :۷ جدول 

تاکتیک های کلیدی بی خشونت     سالمکانکمپین بی خشونت

 انقالب لبخندها علیه  . 	
رئیس جمهورعبدا

لعزیز                               

-۲۰۱۹الجزایر
۲۰۲۰

اعتراضات و تظاهرات هفتگی؛ اعتصابات دانشجویی )دانشجویان کالس ها 
را تحریم می کنند( اعتصاب عمومی، کمپین زنان بوتفلیقه " میدان فمینیست" 
برای حقوق مساوی، اعتصاب کارگران و متوقف کردن سیستم حمل ونقل، 

تحریم گسترده انتخابات ریاست جمهوری                                                              

کمپین ضد استرداد . 	
وطرفداری از خود  

مختاری

-۲۰۱۹هنگ کنگ
۲۰۲۰

ظاهرات توده ای، راهپیمایی، اشغال مکان های عمومی از جمله پارک ها، 
محوطه دانشگاه ها اعتصاب کارگران، تحصن در فرودگاه بین المللی هنگ 
کنگ تشکیل یک زنجیره انسانی ۵۰ کیلومتری به نام راه هنگ کنگ الهام 
گرفته شده از راه بالتیک توسط سه کشور بالتیک درمبارزه بی خشونت در 
سال ۱۹۸۹ برای استقالل، سازماندهی انتخاباتی که با حضور گسترده رای 
دهندگان به  پیروزی قاطع اردوگاه طرفداران دموکراسی در نوامبر ۲۰۱۹ 

منجرشد. 

انقالب علیه رئیس . 	
جمهورعمربشیر

-۲۰۱۸سودان
۲۰۱۹

اعتراضات، اعتصاب عمومی، سربازان خود را سپر مردم درنیروهای 
امنیتی کردند، تظاهرات برای احترام به زنان که شورش را رهبری کردند، 

راهپیمایی به سمت مرکز فرماندهی ارتش، تحصن و اعتصاب

کمپین به رهبری . 	
زنان علیه حجاب 

اجباری

-۲۰۱۸ایران
۲۰۱۹

 زنان در میدان های اصلی حجاب از سر برداشتند، عکس گرفتند ودرفضای 
مجازی منتشر کردند. مردان با انجام اقدامات مشابه اعتراضات پیوستند 

وعکس آن را در فضای مجازی منتشر کردند.

راهپیمایی اعتراض آمیزدرشهرهای بزرگ وکوچک ارمنستان، تحصن در ۲۰۱۸ارمنستانانقالب مخملین. 	
میدان اصلی پایتخت، راهپیمایی های توده ای، ارتش ارمنستان به معترضین 

پیوست، مسدود کردن خیابان ها، اعتصاب کارگران

-۲۰۱۵لبنانکمپین"بومیدی!". 	
۲۰۱۶

شعارهای اعتراضی، شعارهای طنزآمیز، ربط دادن شخصیت های سیاسی به 
بحران زباله، اعتراضات خیابانی در پایتخت

" سابقه پاک" به . 	
سوی  تصویب الیحه 

مبارزه با فساد

-۲۰۰۸برزیل
۲۰۱۰

ارسال هشدارهای منظم ازطریق شبکه های اجتماعی با فراخوانی حرکت 
برای اقدام ویژه، طومار آنالین برای حمایت از الیحه مبارزه با فساد، ایمیل و 

تلفن قانونگذاران، درخواست الکترونیکی توییت و ویدیو

 کمپین حمایت از . 	
کمیسیون ضد  فساد 

خواننده های محبوب آهنگ های ضد فساد ساختند، طومار، اعالمیه نصب ۲۰۰۹اندونزی
بنر، تحصن، تجمع جلوی ایستگاه های پلیس، کنسرت، تئاتر خیابانی، کارهای 

سرگرم کننده برای عموم، شعار" برای اندونزی سالم با فساد مبارزه کنید"

کمپین برای  ممانعت . 	
از فساد پلیس

-۲۰۱۹اوگاندا
۲۰۰۹

تهیه تفاهم نامه ای بین مقامات مجری قانون درباره همکاری بین کمپینضد فساد 
وپلیس، نظارت جامعه بر رفتار پلیس، کارگاه های آموزش اصول اخالقی، 

در پایان کالس پلیس باید متعهد شده وآن را امضا کند نظرسنجی وجمع آوری 
اطالعات درباره این که آیا در ۶ ماه گذشته کسی پلیس رشوه داده است، 

مالقات با ساکنان در مورد قوانین مربوط به رفتار پلیس وگزارش در مورد 
اهانت وفساد آن ها
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تاکتیک های کلیدی بی خشونت     سالمکانکمپین بی خشونت

 انقالب دموکراتیک . 		
علیه سلطنت مطلق

اعتصاب عمومی منطقه ای و سراسری، راهپیمایی، تظاهرات، محاصره ۲۰۰۶نپال
ساختمان های دولتی، اعتراضات توده ای، دانشجویان تظاهرات و تجمعات را 

رهبری کردند.

کمپین حسابرسی . 		
اجتماعی برای مبارزه 

با فساد

برگزاری انجمن های اجتماعی برای آموزش مردم درباره پروژه های ۲۰۰۵کنیا
عمومی وفرایند تخصیص بودجه برای آن ها، جمع آوری اطالعات درباره 
مورد نیازهای جامعه، جمع آوری اطالعات درباره این که آیا پروژه های 

عمومیتکمیل شده اند، کیفیت وهزینه آن ها، بازرسی پروژه ها، برگزاری 
جلسات با ساکنان ومقامات، بازی های عروسکی وطنز برای تمسخر 

وشرمسارکردن مقامات فاسد

کمپین ضد فساد “شما . 		
را  می بینیم”

راه اندازی وب سایت shayfeen.com;لوگوی چشم داللت بر این دارد مردم ۲۰۰۵مصر
مقامات را زیر نظر دارند. توزیع ۱۰۰ هزار استکان چای با آرم شایفین و 

۲۵۰ هزار کیسه پالستیکی برای حمل نان با شعار " ما شما را می ببینیم در 
انتخابات شما را نظاره خواهیم کرد" فیلم ازمراحل انتخابات تقلب را نشان 

خواهد داد

استقالل انتفاضه علیه . 		
نیروهای سوری در 

کشور و تسلط بر 
نهادهای کشور

تشییع جنازه های عمومی و تشییع جنازه های اعتراضی،  تجمع برای " ۲۰۰۵لبنان
حقیقت" ایجاد کمپ در میدان شهدا در پایتخت برای اعتراضات دائمی، کمک 

داوطلبانه مردم برای حفظ چادرها درمیدان، فعاالن بی خشونت اجازه هیچ 
پرچم حزبی ندادند، سرود ملی و پرچم ملی، اعتراضات

خداحافظ "پول  برای  . 		
حفاظت" کمپین ضد 

مافیا در  سیسیل

کمپین استیکر بر روی تیرهای برق در پالرمو" همه کسانی که پول حفاظت ۲۰۰۴ایتالیا
می پردازند، نامحترم هستند" اوراقی با شعارهای ضد مافیا بر روی نرده ها و 
پله ها آویزان کردند. در یک مسابقه فوتبال بنری را در دست داشتند که رویش 

نوشته شده بود" اتحاد علیه مافیا" از مردم امضا گرفتند که از مغازه هایی 
که پول برای حفاظت نمی پردازند خرید خواهند کرد. حمایت از مالکانی که 
از پرداخت پول برای حفاظت امتناع کردند. حمایت آن ها به صورت تشویق 

مردم برای خرید از آن ها بود. کنش خرید اخالقی راه انداختند و مشتریان 
و دارندگان مشاغل را در برابر پول برای حفاظت متحد کردند، برپنجره 

مغازه هایی که برای حفاظت نمی  پرداختند استیکر نصب  می کردند. کتاب 
زرد و برچسب محصوالت برای مغازه هایی که پول برای حفاظت پرداخت 
نمی کردند تهیه کردند. به تجمعات واعتراضات پیوستند، تیم ورزشی برای 
جنبش درست کردند، از گردشگری  برای مشاغلی که پول برای حفاظت 

نمی پرداختند حمایت کردند، تحقیق می کردند آیا کسب وکارها در انصراف از 
کارکردن با مافیا صادق هستند یا خیر؟

مبارزه بی خشونت . 		
برای خودمختاری 

توسط مردم صحرای 
غربی

صحرای 
غربی

۱۹۹۹-
۲۰۱۰

شب های نمایش دانش آموزی؛ تحصن در مرکز شهر؛ اشغال میدان سمبولیک 
پرچم ممنوعه صحرای غربی، ایجاد کمپ واعتراض کمی خارج از شهر 

اصلی
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تاکتیک های کلیدی بی خشونت     سالمکانکمپین بی خشونت

رکن پنجم کمپین . 		
مبارزه  با فساد

-۲۰۰۴ هند
تاکنون

آموزش افراد در مورد نحوه ثبت درخواست تحت قانون »حق اطالعات«؛ 
امتناع از پرداخت رشوه؛ تعهد عمومی علیه فساد؛ مقاومت نمادین)نشر 

اسکناس صفر روپیه ای برای نشان دادن این که مردم عالقه ای به دادن رشوه 
ندارند( برگزاری مسابقات مقاله نویسی، زنجیره انسانی، تحصن، جلسات 

عمومی، پخش اعالمیه، جمع آوری امضا، مراسم بزرگداشت، خدمات 
اجتماعی در روستاها، اختصاص شماره تلفن برای گزارش در مورد فساد، 
اعالم دقیق قیمت ها برای خدمات دولتی مانند صدور گواهینامه در ورودی 

اداره های دولتی تا مردم بدانند که چقدر باید بپردازند.

-۲۰۰۴ا وکراینانقالب نارنجی. 		
۲۰۰۵

اشغال میدان" میدان" ایجاد کمپ واستقرار چادرها، سازماندهی خدمات 
اجتماعی برای حمایت از معترضین، اعتصاب، تظاهرات، کنسرت های 
روزانه، نمایش های تئاتری، ارتباط با نیروهای امنیتی ازطریق مقامات 

بازنشسته ارتش وتماس بین المللی، ارتش به معترضان بپیوندند، ارتش به 
نیروهای امنیتی طرفدار رژیم خبر داد که آن ها بدون سالح از معترضان 

حمایت خواهند کرد.

جنبش صلح به . 		
رهبری زنان

گروه متحد زنان مسیحی و مسلمان راه اندازی شد، پوشیدن لباس سفید یک ۲۰۰۳لیبریا
دست به نشانه صلح وتجمع روزانه در بازارماهی فروشان به مدت یک هفته، 

اعتصاب جنسی وامتناع از رابطه جنسی تا پایان جنگ، سازماندهی راهپیمایی 
درخیابان مونروویا؛ سازماندهی تحصن در مقابل محل مذاکرات صلح در آکرا 

غنا، تهدید به برهنه شدن ونگه داشتن مردان در ساختمان مگر اینکه قرارداد 
صلح امضا شود

لیست سیاه نامزد های . 		
فاسد

راه اندازی وب سایت برای لیست سیاه نامزدهای سیاسی، مدارک مربوط ۲۰۰۰کره جنوبی
به نامزد های نامناسب، حمایت از نامزدهای بدون پیشینه فساد، گرفتن تعهد 

از نامزدها برای انجام اصالحات سیاسی، انتشار منشور صلح برای تفهیم 
انضباط کدش بی خشونت. نشان دادن کارت زرد در راهپیمایی ها زمانی که 

نام نامزدهای لیست سیاه خوانده می شد، سازماندهی جشنواره سرخ، جایی که 
هزار کارت قرمز نشان می دادند وفریاد می زدند" بیرون"، تجمع با شمع های 
روشن، تظاهرات دوچرخه سواران، کاروان کشاورزان، اعتراض کودکان، 
بیرون آوردن نامزدهای غیر فاسد ومحترم از سایه، تا نامزدهای لیست سیاه 

در سایه قرارگیرند.

-۱۹۹۹پاپوابهار  پاپوایی. 		
۲۰۰۴

ایجاد نهادهای حکومتی موازی پاپوآ؛اعتراضات وتظاهرات از جمله 
فروشندگان زن در بازار، باال بردن پرچم ممنوعه پاپوا )ستاره صبح(

کمپین  بی خشونت . 		
علیه رئیس  جمهور 

میلوسویچ

-۱۹۹۸صربستان
۲۰۰۰

تجمعات؛ راهپیمایی، تظاهرات؛ کنسرت های راک؛ علیه میلوسویچ ، اعتصاب 
بایکوت، طومار، بیانیه های عمومی، مسدود کردن راه های اصلی، اشغال 

مکان ها وساختمان های عمومی، تئاتر خیابانی وصحنه های طنزسیاسی و با 
پیام هایی علیه میلوسویچ، اپوزیسیون با نیروهای امنیتی تماس برقرار کرد.

یک دقیقه تاریکی . 		
برای روشنایی دائمی،  

کمپین ضد فساد

هرشب مردم چراغ های خود را به مدت یک دقیقه همزمان خاموش می کردند ۱۹۹۷ترکیه
وبرقابلمه وتابه می کوبیدند، چراغ قوه ها را روشن می کردند، ماشین ها در 

چهارراه ها بوق می  زدند، شب زنده داری، راهپیمایی در محل.



۵۱۵۱

تاکتیک های کلیدی بی خشونت     سالمکانکمپین بی خشونت

استفاده از نوازندگان سنتی به نام گریوت برای انتشار اطالعات و داستان های ۱۹۹۱مالی انقالب مارچ. 		
مقاومت. تظاهرات، اعتصاب دانشجویان، راهپیمایی برای صلح

 کمپین مقاومت . 		
بی خشونت

-۱۹۸۹کوزوو
۱۹۹۷

ایجاد دولت موازی ومدارس آلبانیایی درکوزوو، اعتراضات، اعتصاب 
کارگران، بایکوت مدارس صربی و نهادهای دولتی

اعتراضات . 		
دموکراسی

-۱۹۸۷چین
۱۹۸۹

برگزاری سالن های دمکراتیک، پوسترهای دیواری به عنوان یک استراتژی 
کلیدی برای برقراری ارتباط، طومارهای دانشجویان، دانشجویان تظاهرات 

را رهبری می خواهانه کردند،با بلندگو شهروندان را درباره اعتراضات مطلع 
می کردند، تحریم مدارس، نامه سرگشاده به مقامات، اعتصاب غذا واشغال 

میدان تین آن من 

-۱۹۸۷فلسطینانتفاضه اول. 		
۱۹۹۳

اعتصاب کارگران فلسطینی، بایکوت، نهادهای موازی، تشکیل کمیته های 
اسرائیلی-  فلسطینی

دهه لهستانجنبش همبستگی. 		
۱۹۸۰

اشغال کارخانه ها توسط کارگران؛ راه اندازی سندیکاهای مستقل حرفه ای، 
انتشارات زیرزمینی برای شکستن سانسور، مدارس زیرزمینی، اعتصابات، 

تظاهرات و اعتراضات، ترانه های مقاونت وطنز 

آفریقای کمپین علیه  آپارتاید. 		
جنوبی

۱۹۸-
۱۹۹۴

تحریم کسب وکار سفیدپوستان درپورت الیزابت؛ نافرمانی مدنی از قوانین 
و شیوه های آپارتاید، تشییع جنازه های عمومی درصفوف منظم، راهپیمایی 
چند نژادی برای صلح، اعتصاب ودرخواست ازدیگران برای کارنکردن، 

بایکوت پرداخت اجاره بایکوت مدارس، تحریم ورزش ورویدادهای فرهنگی، 
تحریم های بین المللی، کمپین بایکوت واگذاری کسب و کارها، ایجادنهادهای 
جایگزین جامعه -محور مانند تعاونی ها، کلینیک ها ودفاتر قانونی عمومی.

مبارزه  علیه . 		
دیکتاتوری  نظامی

-۱۹۸۵شیلی
۱۹۸۸

اعتصابات کارگری وکاهش سرعت کار؛ آموزش درکلیساها برای مبارزه 
بی خشونت تظاهرات، خواندن سرود، راه رفتن ورانندگی آهسته در روز 
تعیین شده، کوبیدن برتابه وقابلمه،اعتراضات هنری، سازماندهی انتخابات

-۱۹۸۳فیلیپینانقالب قدرت مردم. 		
۱۹۸۶

شب زنده داری؛ تجمعات؛ تظاهرات؛ سازماندهی انتخابات؛ تحریم رسانه های 
حامی رژیم، اعتصاب مدارس؛ اعتصابات عمومی؛ بسیج برای حفاظت از 

سربازانی که از رژیم جدا شده اند، تظاهرکنندگان سربازان وفادار به رژیم را 
درآغوش کشیده وبرای آن ها دعا می کردند.

مقاومت علیه تهاجم  . 		
شوروی

عدم همکاری سیاسی، تحصن، تظاهرات، “ ده فرمان” مقاومت بی خشونت ۱۹۶۸چکوسلواکی
توسط چک ها واسلواک ها علیه نیروهای شوروی که در روزنامه “وسرنی 

پرا” در ۲۶ اوت  ۱۹۶۸ چاپ شد. زمانی که سرباز شوروی برای کمک از 
افراد محلی نزدیک می شوند “فرمان ها” از مردم می خواهند چنین کنند:

 ۶ - ندهید
 ۷ - نمی توانم
 ۸ - نفروشید

 ۹ - نشان ندهید 
۱۰ - هیچ کاری نکنید.

۱ - نمی دانم
 ۲ - اهمیت ندهید

 ۳ - نگویید 
۴ - ندارم 

۵ - نمی دانم چگونه
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تاکتیک های کلیدی بی خشونت     سالمکانکمپین بی خشونت

نشویل کمپین جنبش . 		
متحده حقوق مدنی  

در آمریکا

ایاالت 
متحده

آموزش و تمرین فعاالن سیاسی در زیرزمین کلیسا، تحصن در پیشخوان ۱۹۶۰
رستورانت ها، پرکردن زندان ها، بایکوت مشاغل مرکزشهر، راهپیمایی 

توده ای به سمت دفتر شهردار

کمپین  کنش مثبت  . 		
برای استقالل

-۱۹۴۹غنا
۱۹۵۱

تحریم اقتصادی علیه کاالهای انگلیسی، بستن فروشگاه ها؛ تحصن، تاسیس 
مدارس مستقل

-۱۹۴۸بنگالدشجنبش زبان بنگالی. 		
۱۹۵۲

اعتصاب عمومی، تجلیل وتشییع جنازه، تشکیل کمیته اقدام زبان مادری و 
سازمان های اجتماعی- فرهنگی، اعتصابات، سازمان ملل روز جهانی زبان 

مادری را در بزرگداشت این جنبش صلح آمیز نامگذاری کرد.

مقاومت مدنی علیه . 		
اشغال نازی ها

-۱۹۴۰دانمارک
۱۹۴۴

" ده فرمان" مقاومت مدنی که دانمارکی ها ازآن حمایت کردند: کند کاری، 
کارغیرموثر، اقداماتی که به ضررنازیها باشد، توقف ویا تأخیرحمل ونقل هایی 

که مورد استفاده نازی است، بایکوت فیلم ها، بایکوت روزنامه های آلمانی، 
بایکوت مغازه های آلمانی، حمایت ازهمه کسانی که مورد تعقیب نازی ها 

هستند. با این کار توانستند ۹۰ درصد از یهودیان دانمارک را نجات دهند.

-۱۹۳۰هندمبارزه استقالل هند. 		
۱۹۳۱

نافرمانی مدنی عمومی دربرابرمالیات وانحصار تولید و فروش نمک توسط 
بریتانیا، اعالمیه های عمومی وسخنرانی گاندی وطرفدارانش، دادخواست های 
دسته جمعی، اقدامات دسته جمعی مانند نیایش وبه اهتزاز درآوردن پرچم ملی 

هند، آواز خوانی ورقص، راهپیمایی) راهپیمایی نمک( عزاداری عمومی 
برای کشته شدگان در تظاهرات توسط انگلیسی ها، تحریم کاالهای انگلیسی، 

هارتال)اعتصاب محدود( تحریم مدارس، اشغال انبارهای نمک، نافرمانی 
مدنی و خودکفائی.

انقالب  ۱۹۱۹ برای  . 		
استقالل مصر از 

بریتانیا

-۱۹۱۹مصر
۱۹۲۱

کمپین جمع آوری امضا در حمایت از استقالل کامل؛ اعتصابات دانشجویی، 
اعتصابات کارگران و دهقانان، زنان به عنوان اعتراض محجبه شدند، 

تظاهرات در مراسم تدفین، تحریم کاالهای انگلیسی، نمازبا شرکت انبوه مردم 
برای استقالل، استفاده ازنمایش و وموسیقی وادبیاتی که ازنافرمانی حمایت 

می کرد.

اعتراض تنباکو در . 		
ایران

-۱۸۹۰ایران
۱۸۹۲

تحریم تنباکو وتظاهرات بی خشونت علیه شرکت انگلیسی که انحصار تولید، 
فروش و صادرات تنباکوی ایران را به دست آورده بود.

مقاومت در برابر   . 		
لهستان روسی کردن

-۱۸۸۵لهستان
۱۹۱۴

توسعه دانشگاه فالیینگ )ماری کوری که بعدها جایزه نوبل گرفت از این 
دانشگاه غیر قانونی فارغ التحصیل شد( تحریم سیستم مدارس دولتی روسیه، 

راه اندازی مدارس به زبان مادری

کمپین مقاومت . 		
انفعالی برای یکسان 

سازیحقوق سیاسی 
در امپراطوری 

هابسبورگ

-۱۸۵۰مجارستان
۱۸۶۰

امتناع از خدمت سربازی؛ امتناع از گفتگو به زبان آلمانی؛ بایکوت  جشن های 
رسمی،تحریم دادگاه ها، تحریم کاالهای اتریشی، امتناع از تهیه غذا ومسکن 

برای سربازان اتریشی

کمپین ها علیه قانون . 		
تمبر در کلنی های 

بریتانیا

کلنی های 
آمریکایی

۱۷۶۵-
۱۷۶۶

عدم واردات؛ بایکوت؛ عدم پرداخت مالیات؛ عدم مصرف  کاالهای انگلیسی



۵۳۵۳

با وجود طیف وسیعی از تاکتیک های به کاررفته دراین ۴۱مورد، آن ها را می توان به دو صورت 
مفید دسته بندی کرد. اول براساس خطر: تاکتیک های بی خشونت را می توان با توجه به خطراتی که 
مخالفان با آن روبرو هستند، دسته بندی کرد. تاکتیک های تجمع، مانند گردهمایی ها برای اعتراض یا 
حمایت، پرخطرترین هستند وهدف بزرگی برای حمالت خشونت باردیکتاتورها می باشند. تاکتیک های 
پراکنده مانند کناره گیری ازنهادهای اجتماعی خطر کمتری دارند، برای این که آن ها کنش هایی مجزا 

بوده واهدافی ضروری برای سرکوب خشونت باربه حساب نمی آیند. 
گونه ای  به  راهمچنین  بی خشونت  تاکتیک های  می توان  خودکامه:  واکنش  براساس  دوم 
متمایزدسته بندی کرد. روش هایی که دیکتاتورباید دربرابرآن هاعکس العمل نشان دهد. کارهایی که باید 
کرد، مانند اعتصاب سراسری، در این صورت خود کامه باید ناراضیان را واداربه توقف کاری کند 
که انجام می دهند. کارهایی که نباید کرد، مانند مصرف کاالها وخدماتی خاص، به عبارت دیگر باید 
آن ها را تحریم کرد. دراین صورت خود کامه مجبور است ناراضیان را وادار کند تا فعالیت های عادی 

خود را از سربگیرند. 
موفق ترین کمپین های مقاومت مدنی از تاکتیک هایی ازهرکدام از دسته بندی های باال استفاده 
می کنند. اتکاء به تاکتیکی واحد بعید است که استراتژی خوبی برای برنده شدن باشد، برای این که 

را  آن  خطرات  که  حاضرنیستند  شهروندان  همه 
برسر  را  خودکامه  چندگانه  تاکتیک های  بپذیرند. 
دوراهی قرارمی دهد وبرایش مشکل خواهد بود که 
کنندگان را سرکوب وازطرف  مقاومت  از طرفی 

دیگربه کسانی که حاضر به اطاعت مجدد می شوند، پاداش بدهد. اگر دسترسی به تاکتیک های متفاوت 
مزیتی برای استراتژی ایجاد می کند، ممکن است پرسیده شود که “چرامحتاطانه تعدادی ازتاکتیک های 
خشونت باررا به مجموعه تاکتیک ها اضافه نکنیم”؟ این استدالل معموالً زمانی مطرح می شود کمپین 
مقاومت بی خشونت موقتاً شتاب خود را ازدست داده وناامیدی درحال افزایش است. به این دلیل فعاالن 
دموکراسی خواه باید دیگران را قانع کنند که کمپین های مقاومت مدنی برتر ازشورش خشونت بارهستند 

وباید آماده باشند که از این نظردفاع کنند. 
با این حال درمواردی جنبش های مقاومت مدنی خود را متعهد به حفظ انضباط بی خشونت 
می دانند، اما گروه های خارج از جنبش ظهور کرده وبه موازات جنبش، به عملیات خشونت  باردست 
می زنند. بعد چه می شود؟ آیا این پویایی می تواند به جنبش بی خشونت کمک کند وشانس موفقیت آن 

راباال ببرد؟ 
پاسخ برخی مثبت است واستدالل می کنند که چون گروه های خشونت گرا سبب می شوند که 

فعاالن دموکراسی خواه منطقی به نظربرسند وتهدید به خشونت مقامات را می ترساند، آن ها با 

علت شکست کمپین های مقاومت مدنی، ناتوانی آن ها 
متنوع  تاکتیک های  کارگیری  به  وتوالی  درترتیب 

بی خشونت دریک برنامه استراتژیک منسجم است.
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گروه های میانه روترمقاومت کنندگان مدنی به توافق می رسند. این استدالل به لحاظ تاریخی به 

اثبات نرسیده است. اریکا چنووت وکورت شاک پژوهشگران تاریخ، درباره ۱۰۶ کمپین بی خشونت 

بین سال های ۱۹۰۰ و۲۰۰۶ تحقیق کردند ودرمورد تغییراساسی دراین حکومت ها کندوکاو کردند.۱۸  

در هیچ کدام از این موارد نتوانستند شواهدی پیدا کنند که همزیستی با گروه فعال خشونت گرا )که برخی 

اوقات به آن ها” جناح خشونت “ می گویند(، تاثیرمثبتی برکمپین مقاومت مدنی داشته باشد. عالوه برآن، 

چنووت وشاک شواهد آماری قابل توجهی پیدا کردند که تعامل با جناح خشونت اثرات منفی برکمپین ها 

گذاشته بود. به عنوان مثال متوسط جنبش مقاومت مدنی با جناح خشونت، ۱۷درصد کوچکترازمتوسط 

جنبش مقاومت مدنی بدون جناح خشونت بود. چون مشارکت غیرنظامیان عاملی کلیدی درموفقیت 

جنبش هاست، جناح های خشونت، غیرمستقیم شانس پیروزی درمبارزه را کاهش می دهند. 

چنووت وشاک همچنین متوجه شدند که حضورجناح  خشونت قویا اصطکاک بین ناراضیان را 

زیاد می کند. درهم آمیختن خشونت با تاکتیک های بی خشونت انتظارجنبش را برای متحد باقی ماندن 

از بین می برد ودرنتیجه احتمال برنده شدن را کاهش می دهد. جناح  خشونت همچنین احتمال این که 

فعاالن دموکراسی خواه بیشتر درمعرض سرکوب قراربگیرند را افزایش می دهد ودرنتیجه مشارکت 

کاهش یافته وشانس موفقیت جنبش کمترمی شود.

یافته های چنووث وشاک در مورد ناسازگاری خشونت ومقاومت مدنی تعجب آور نیست. قیام های 

خشونت بارو کمپین های مقاومت مدنی با دوپویایی کامالً متناقض عمل می کنند. حتی خشونت محدود 

به شتاب مورد نیاز برای موثربودن کمپین مقاومت مدنی آسیب می زند.

این یکی از دالیلی است که خودکامگان به سختی تالش می کنند تا ازطریق عوامل نفوذی خود 

)عوامل تحریک کننده( مردم را تحریک کرده تا به خشونت روی بیاورند.

هرکسی استدالل کند که کمپین مقاومت بی خشونت باید در برابر متحدانی که می خواهند دست به 

خشونت بزنند، مدارا کند، اشتباه می کند. پذیرفتن استدالل چادربزرگ ازنظر عملکردی به این معناست 

که کمپین مقاومت مدنی باید پذیرای خشونت دربین نیروهای خود که با ایده مبارزه بی خشونت هماهنگ 

هستند، باشد. هرگونه اتکا به متحدینی که مایلند از خشونت استفاده کنند، اعتماد به نفس ونظم وترتیبی 

که با حفظ انضباط بی خشونت به دست می آید را تضعیف می کند. 

 

۱۸ - ریکا چنووت و کورت شاک، »آیا چالش های مسلحانه همزمان برنتایج کمپین های توده ای بی خشونت اثر 

می گذارند؟« درباره بسیج: فصلنامه بین المللی ۲۰، شماره ۴) ۲۰۱۵ (:۴۵۱-۴۲۷
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حضورشورشیان طرفدارخشونت مانع اختالل وجدا شدن حامیان اصلی دیکتاتورمی شود، امری 

که کلید موفقیت است. عقل سلیم حکم می کند که دوبارفکرکنندگان درشرایطی که کسانی که می خواهند 

آن ها را به طرف خود جذب کنند، درعین حال آنان را به ضرب وجرح وحتی مرگ تهدید می کنند، 

عقیده خود را آشکار کنند.

سوال دیگراین است که آیا خرابکاری را باید تاکتیکی خشونت بارتلقی کرد یا بی خشونت؟ پاسخ این 

است که بستگی دارد. انفجار ریل قطار درست قبل ازاین که قطار مسافربری برسد، تاکتیکی خشونت بار 

است، اما انفجار ریل قطار وهشداردر مورد آن قبل ازاین که قطار مسافربری برسد، تاکتیکی بی خشونت 

است. خط روشنی بین تخریب اموال وخرابکاری که خطری را متوجه زندگی، سالمت ورفاه مردم 

بکند، وجود دارد. ترسیم این خط روشن در مورد خرابکاری در سیستم دوربین ها که برای تحت نظر 

گرفتن مردم نصب شده، بسیار آسان است. از کارانداختن دوربین ها واستفاده از بدافزاربرای آلوده 

کردن پایگاه داده هایی که برای کنترل اجتماعی به کار می رود را به سختی می توان تاکتیک خشونت 

آمیز نامید. خودکامه ممکن است استدالل کند که این خرابکاری ها خشونت آمیزاست چون اختالل ایجاد 

می کند. اعتراضات توده ای، اعتصابات، بایکوت ها هم اختالل ایجاد می کنند تا مشروعیت خودکامه را 

به چالش بکشند.

چک لیست پرسش
  شماره ۳ 

 آیا کمپین مقاومت مدنی برای ایجاد حداکثراختالل 
باحداقل خطر، تاکتیک های خود را تنظیم می کند؟

ناراضیان با دو چالش روبروهستند: این که چگونه تاکتیک های مناسب را انتخاب کنند واین که 

انتخاب ها فوق العاده مهم هستند.  نتایج این  به چه ترتیبی در طول زمان آن ها را به اجرا بگذارند. 

متوسط چارچوب زمانی برای یک مبارزه موفق بی خشونت سه سال است. پیاده کردن یک تاکتیک 

بدون در نظرگرفتن این که بعد چه می شود وقدم بعدی چیست، به شکست می انجامد.

بی خشونت  قبلی  تاکتیک های  شکست  یا  موفقیت  با  بی خشونت  تاثیرتاکتیک های  حدودی  تا 

مختلفی  درمراحل  اگر  بی خشونت  مشخص  تاکتیک  یک  که  است  همین  وبرای  می شود  مشخص 

ازکمپین به اجرا گذاشته شود، فشار متفاوتی برخودکامه وارد می کند. اعتصاب عمومی درمراحل 

اولیه مبارزه ممکن است زود هنگام باشد، اما ثابت شده است که در مراحل بعدی تعیین کننده است. 

تصویری ازاین پدیده تفاوت بین حوادث سال ۲۰۰۰ در صربستان با سال ۱۹۸۹ درچین و۲۰۰۳ 

درونزوئال را نشان می دهد. 
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در صربستان توالی استراتژیک تاکتیک ها علیه رئیس جمهوراسلوبودان میلوسویچ به سقوط 

او در سال ۲۰۰۰ منجر شد. درفیلم مستند پایین آوردن دیکتاتور تاریخچه رویدادهای اصلی که به 

برکناری میلوسویچ انجامید، نشان داده می شود. این رویداد به انقالب بولدوزر معروف شد )صحنه 

بیادماندنی از حرکت بولدزر به سمت ایستگاه تلویزیون که سنگر پروپاگاندای میلوسویچ محسوب 

می شد(. درپنجم اکتبرسال ۲۰۰۰ صدها هزار تظاهرکننده در بلگراد جمع شدند.

اما این اتفاقات به طورخودجوش وناگهانی روی ندادند. در حقیقت آن ها اوج تاکتیک های برنامه 

ریزی شده ای بودند که متوالیا به اجرا درآمدند وازگروه های اجتماعی صربستان نشأت گرفته بودند. 

این مبارزه به رهبری گروهی از جوانان ودانشجویان “آتپور”)مقاومت( که دوسال قبل تشکیل شده 

بود، شروع شد. فعالیت های آن ها درابتدا با طنز وشوخی علیه رژیم آغاز شد.

در طول زمان ترس مردم از رژیم سفاک ریخت وحرکات رژیم دستمایه خنده شد. آموزش های 

آتپور بربرنامه ریزی استراتژیک، ایجاد کنش های خالقانه بی خشونت والزام مطلق به حفظ انضباط 

بی خشونت تاکید داشت. این گروه نقش مهمی درمتحد کردن اپوزیسیون جدا ازهم داشت وکمپین” 

کار او تمام است”را قبل ازانتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۰ راه انداخت. فعاالن دومیلیون 

پلیس  با  تمام است” توزیع کرده ودر سرتاسر کشوردیوارنویسی کردند. همچنین  استیکر” کاراو 

وارتش ارتباط برقرارکرده وازآن ها خواستند که از رژیم بریده وازمقاومت حمایت کنند. زمانی که 

میلوسویچ تالش برای دزدی انتخابات را شروع کرد، مردم آماده بودند.

سه روز پس از انتخابات در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰ میلوسوویچ به دروغ مدعی شد که کاستونیکا 

نتوانست اکثریت آرا را بیاورد وانتخابات به دوردوم می رود تا با اورقابت کند. تظاهرات بی خشونت 

با خروج دانش آموزان از مدارس آغاز شد، بقیه گروه های کارگران به زودی به کارگران معدن منطقه 

کلوبآرا پیوستند واعتصاب کردند. منطقه کلوبارا بیشترین برق مصرفی کشور را تامین می کرد. این 

اعتصابات، اعتصاب عمومی مردم صربستان را درپی داشت. کارگران حمل ونقل بزرگراه های 

کلیدی وراه های اصلی را بستند. اعتصاب شهرهای بزرگ وکوچک را در سراسرکشورفلج کرد 

پلیس های  باقیمانده  جلوی  اعتصاب  اکتبرطرفداران  پنجم  در  یافتند.  تقلیل  رژیم  امنیتی  ونیروهای 

حال  ودرهمان  گرفتند  بشکنند،  را  کلوبارا  کارگران  اعتصاب  می خواستند  که  را  رژیم  به  وفادار 

اپوزیسیون به میلوسویچ هشدار داد که از قدرت کناره گیری کند. طبق برآوردها در پنجم اکتبر بیش 

از یک میلیون نفرازنواحی مختلف کشور آمده وبه خیابان های بلگراد سرازیرشدند وبه تجمع توده ای 

بی خشونت درپایتخت پیوستند. 
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یک روزبعد وزمانی که روشن شد دیگر پلیس از رژیم حمایت نمی کند، میلوسویچ شکست 
را پذیرفت وتسلیم شد. 

یکی از دالیل اصلی که کمپین های مقاومت مدنی شکست های سنگینی را تجربه کردند به علت 
عدم توانایی آن ها درحفظ ترتیب وتوالی تاکتیک های متنوع درچارچوب یک استراتژی منسجم است. 
بدون چنین برنامه ای احتمال گسترش بسیج عمومی در سرتاسر کشور کم می شود. به عنوان مثال 
می توان ازدرس های تظاهرات میدان تیان انمن در سال ۱۹۸۹ و اعتصاب عمومی در ونزوئال در 

سال ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳ نام برد. 
دانشجویان دموکراسی خواه چینی استراتژی واحد خود را که تظاهرات خیابانی بود در بسیاری 
از شهرها وبه ویژه در پایتخت متمرکز کردند. در حالی که فقط به صورت نمادین قدرتمند بودند. 
تمرکزجغرافیایی تظاهرکنندگان به رژیم این فرصت را داد تا آن ها را ایزوله کند. رژیم خودکامه 
توانست ارتباط آن ها را با بقیه شهرها ومناطق قطع کند وآن ها را به طورفیزیکی محاصره کرده 

وسریعاً دست به سرکوب وحشیانه دانشجویان بزند.

آن ها  ناتوانی  مدنی،  مقاومت  کمپین های  شکست  علت 
متنوع  تاکتیک های  کارگیری  به  وتوالی  درترتیب 

بی خشونت دریک برنامه استراتژیک منسجم است.
رژیم  پروپاگاندای  دستگاه  همزمان 
دانشجویان را تروریست وغاصبان 
به  نگاهی  با  کرد.  معرفی  خشن 
گذشته، کمپین مقاومت مدنی با هرگونه شتابی که داشت ازهم پاشید، برای این که نتوانست تاکتیک های 

متنوع را به کارگرفته و آن ها را درخارج ازپکن پیاده کند.
در مورد ونزوئال، اپوزیسیون در سال ۲۰۰۲ کمپینی را راه انداخت تا رئیس جمهورهوگو چاوز 
را واداربه برگزاری انتخاباتی جدید کند. اعتصابات به رهبری اتحادیه های مشاغل و فدراسیون های 
کارگری سه ماه ادامه یافت وسرانجام شکست خورد. شبکه های تلویزیونی خصوصی روزانه وبدون 
محدودیت اعتصاب را پوشش می دادند وکمک می کردند تا شتاب آن را حفظ کنند. اعتصاب درابتدا 
منجربه توقف شرکت بزرگ نفت دولتی شد ونیزدربین مردم شکاف انداخت. کنش نتوانست حمایت 
مردم معمولی ونزوئال را جلب کند و بسیاری از صاحبان مشاغل تصمیم گرفتند که به اعتصاب 
نپیوندند. چاوز نیز هوادارانش را بسیج کرد وحامیان دولت رابرای تجمعات ضد اعتصاب سازماندهی 
کرد و اعتصاب کنندگان را برای کمبود بنزین ومواد غذایی مقصر دانست. کمبودهایی که روی 

زندگی مردم معمولی ونزوئال اثر گذاشته بودند.
دولت ونزوئال در یک ضد حمله )نه مانند آن چه درهنگ کنگ در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد( شروع 
به اخراج مدیران وکارگران اعتصابی کرد وبا اعتصاب شکنان وفادار دوباره کار را شروع  کرد.
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فشار رژیم برای پایان دادن به اعتصاب افزایش یافت وبه موازات آن تعدادی از کسب وکارهای 

متوسط وکوچک برای جلوگیری از ورشکستگی اعتصاب را شکستند، در حالی که پروپاگاندای دولت 

برای بسیج مردم علیه اعتصابیون ادامه داشت. وفاداری ارتش به چاوز به قوت خود باقی ماند ورژیم 

توانست دست به اقدامات سرکوبگرانه بزند. از جمله هزاران نفررا اخراج کرد. تعداد زیادی را به 

گونه ای هدفمند بازداشت کرده وسرانجام اعتصاب را فرونشاند. 

وونزوئال  چین  صربستان،  نتایج  بین  تفاوت  بی خشونت”  مقاومت  “آینده  مقاله  در  چنووت 

راتوضیح داده و توصیه هایی برای دموکراسی خواهان امروز دارد:

جنبش هایی که قبل از بسیج مردمی اقدام به برنامه ریزی دقیق، سازماندهی، آموزش وائتالف 

سازی می کنند، افراد زیادتری را جلب می کنند تا جنبش هایی که قبل از این که درباره برنامه 

واستراتژی سیاسی بحث کنند به خیابان می آیند.۱۹ 

چنووت دراین مقاله به دوتناقض در روند مقاومت مدنی در این قرن اشاره می کند: شتاب 

دراماتیک مبارزات بی خشونت وکاهش چشمگیرنرخ موفقیت دراین مبارزات. این مسئله را می توان 

به این صورت توضیح داد: تعداد کمی از جنبش ها مانند صربستان بودند که شتاب وحرکت در سمت 

درسمت  وحرکت  شتاب  که  بودند  وونزوئال  چین  مانند  زیادی  وتعداد  بود  دموکراسی خواه  فعاالن 

خودکامگان بود. 

برای حفظ شتاب، مخالفان باید تاکتیک هایی را در اولویت قراردهند که:

رابطه بین اختالالت اجتماعی وجدایی کسانی که خودکامه بیش ازهمه به آن ها وابسته است   ■

را تقویت می کنند.

رابطه بین سرکوب واطاعت که خودکامه برای حفظ نظم به آن متکی است را تضعیف   ■

کند.

ناراضیان  باال سمت راست، حوزه ووظیفه  است.  داده شده  نشان  این روابط در شکل ۱۴ 

توضیح داده می شود. وظیفه ناراضیان این است که اولویت تاکتیک ها را مشخص کنند تا در امتداد 

خط A با کمترین اختالل در سطوح اجتماعی وایجاد بیشترین ریزش درطرفداران دیکتاتورحرکت 

کنند. خودکامه می خواهد کارآیی تاکتیک های ناراضیان را همان گونه که در خط B می بینیم کاهش 

دهد، تاجایی که حتی میزان باالی اختالل دراثرتاکتیک های بی خشونت به کمترین ریزش نیروهای 

طرفدارش منجرشود.

۱۹ - اریکا چنووت، " آینده مقاومت بی خشونت"، درنشریه دموکراسی ۳۱، شماره ۳)جوالی ۲۰۲۰(: ۸۴-۶۹
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نتظار ا ثیرمورد  تا براساس  ولویت بندی  ا  :۱۴ شکل 

ا گرکوشش خودکامه برای این که حرکت فعاالن دموکراسی خواه را درخط B حفظ کند با توفیق 
همراه باشد، دراین صورت نهایتاً اختالل اجتماعی سبب ریزش نیروهای طرفدار رژیم نخواهد شد 

وبی تفاوتی ناراضیان را در خط F می توان دید.
گوشه پایین سمت چپ حوزه خودکامه است، خودکامه می خواهد کمترین سرکوب را به کار ببرد 
تا کسانی را که بیشترین اطاعت را ازاومی برند ازشهروندان جدا کند )خط D(. در مقابل کمپین مقاومت 
مدنی بر این باور است که زمانی که خودکامه تکیه اش بربیشترین سرکوب خشونت باراست، به نفع 
جنبش است. برای این که باید بیشترین منابع خود را به کاربگیرد ومشروعیت او نیزازبین می رود ونیز 
کمترمی تواند افراد مطیع را از شهروندان جدا کند)خط C (. زمانی که میزان وشدت سرکوب افزایش 
می یابد، اطاعت بیشتر را سبب نمی شود، بلکه فقط ریزش را افزایش می دهد ودراینجاست که سرکوب 

.E )نتیجه عکس می دهد  ) خط
مبارزه بی خشونت مجموعه برخوردهای تاکتیکی است که درحوزه ناراضیان وحوزه خودکامگان 
اتفاق می افتد. هرچقدربیشتراین برخوردها درامتداد خط سبزاتفاق بیفتد، نشان می دهد که ناراضیان مهارت 
بیشتری دارند واگردرامتداد خط نارنجی اتفاق بیفتند، نشان می دهد که خودکامگان مهارت بیشتری دارند. 
تعیین جهت شتاب دردوطرف مبارزه کارمشکلی است، اما ازروی تالش هرطرف برای برنده شدن 
می توان این جهت را به وضوح دید. یکی ازراه های سنجش شتاب درمبارزه بی خشونت این است که ببینیم 
کدام طرف بیشترین برخوردهای تاکتیکی را شروع می کند. تاکتیک هایی که درحوزه ناراضیان شروع 

شود، برای ناراضیان تهاجمی وبرای خودکامگان دفاعی خواهد بود. 
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عکس آن زمانی صادق است که تاکتیک ها درحوزه خودکامگان شروع شود، در این صورت 

خودکامگان تهاجمی وناراضیان دفاعی خواهند بود. در این چارچوب مفهومی هر طرف که بیشتر موضع 

تهاجمی داشته باشد، شتاب به نفع او خواهد بود. 

با همه این ها شتاب مثبت را نباید تنها با تکرارزیاد وسریع تاکتیک های بی خشونتی که توسط فعاالن 

دموکراسی خواه در مبارزه به کارگرفته می شود، اندازه گرفت. چه درونزوئال باشد یا درهنگ کنگ، 

بالروس، روسیه یا ایران، با تکرار یک تاکتیک، اقتدارگرایان هم تاکتیک های خود را باسرعت بیشتری 

به کار می گیرند وآن را سرکوب می کنند. برای همین است که نرخ موفقیت پایین آمده است. 

زمانی که مهارت دخیل است، می توان از اندازه گیری دیگری برای شتاب استفاده کرد وآن این که 

کدام طرف می تواند بیشترین آسیب پذیری را به ازاء هرتاکتیک برای طرف مقابل ایجاد کند. مخصوصا 

چقدر احتمال دارد که فعاالن دموکراسی خواه که برای ایجاد اختالل فراخوان می دهند، با بی تفاوتی مواجه 

شوند؟ ویا چقدراحتمال دارد که تکیه خودکامگان بر سرکوب بیشتر، نتیجه عکس بدهد؟ در این شرایط 

بهترین روش برای درک شتاب، تغییر نسبی میزان آسیب پذیری بین ناراضیان وخودکامگان است.

کمپین  نزول  احتمال  آیا  که  شود  برآورد  بی خشونت  ازمبارزه  درهرنقطه  که  است  بسیارمهم 

مقاومت مدنی به سطح بی تفاوتی وجود دارد؟ آیا احتمال بی تفاوتی قبل ازاین که سرکوب خودکامگان 

نتیجه عکس بدهد، وجود دارد یا نه؟ بهترین راه برای جلوگیری ازبی تفاوتی مردم استفاده ازبرخوردهای 

تاکتیکی متنوع است، به گونه ای که همیشه رویارویی های بزرگ یا کوچک دربخش های مختلف جامعه 

وجود داشته باشد وخودکامه را درگیرکند. بهترین روش برای این که سرکوب نتیجه عکس بدهد، این 

است که تاکتیک ها را به گونه ای انتخاب کنیم که خودکامگان نتوانند اجباررا با استفاده ازخشونت تحمیل 

کنند.  درزمان انتخاب تاکتیک ها وچگونگی ترتیب اجرای آن ها، ناراضیان باید با نوآوری تاکتیک های 

بی خشونتی را درنظربگیرند که حاوی تهدیدهای جدی برای خودکامه باشد و به اجرا دربیاید. هرتاکتیک 

درمبارزه بی خشونت می تواند منبع فشارمستقیم کوتاه مدت یا فشارغیرمستقیم درازمدت ویا هر دوی آن ها 

باشد. خود کامه معموالً سابقه تاریخی در استفاده ازخشونت دارد وزمانی که تهدید به استفاده ازخشونت 

می کند، مردم می دانند که این تهدید واقعی است وبه احتمال زیاد عملی خواهد شد. اما درابتدا مردم به 

تهدید خودکامه ازسوی یک کنش بی خشونت باورندارند، برای این که مبارزین بی خشونت ممکن است 

سابقه تاریخی اجرای آن تاکتیک  یا مشابه آن را نداشته باشند. به عنوان مثال اگر ناراضیان تهدید کنند که 

مثالً از بایکوت برای اولین بار استفاده خواهند کرد، ابتدا کسی  باور نخواهد کرد که این بایکوت می تواند 

خودکامه را به صورتی جدی تهدید کند. تظاهرات توده ای ازاین قاعده مستثنا است، تاکتیکی که مرتباً در 

مبارزات بی خشونت اتفاق می افتد.
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در مطلبی که اخیراً توسط یوهانس وولرز والیزا شوارتز تحت عنوان” قدرت لغات: واکنش دولت 
به بیانیه های اعتراضی” نوشته شده، آمده است که:

سازمان ها اغلب فعالیت های اعتراضی خود را قبل از انجام، برای اطالع رسانی وجلب حامیان 
و نیز توجه رسانه ها اعالم می کنند.۲۰  

در رویارویی با اعالم اعتراض، دولت سه گزینه مشخص دارد)۱( اعالم اعتراض را نادیده 
بگیرد)۲( اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع اعتراض و یا)۳( دادن امتیازاتی برای 

جلوگیری از وقوع اعتراض.۲۱ 
اگر خود کامه خطرنادیده گرفتن اعتراض را بپذیرد واقداماتی برای جلوگیری از آن انجام ندهد، 
باید به ناچارامتیازاتی بدهد. فعاالن دموکراسی خواه بالفاصله می توانند از این اهرم استفاده کنند، برای 
این که دوبارفکرکنندگان که عقیده خود را پنهان نگاه می دارند متوجه خواهند شد که دیکتاتورمایل نیست 

از زوراستفاده کند. 
حاال تصور کنید که اگرفرصت ها برای تهدید خودکامه ها به سایر تاکتیک های بی خشونت مانند 
اعتصاب ها، بایکوت ها وتعداد زیادی ازتاکتیک های” باید کرد” و” نباید کرد” منجر شود، چه خواهد 
شد. برای این که یک تاکتیک مشخص به یک تهدید معتبرتبدیل شود، الزم است که آن تاکتیک با قدرتی 

موثربه اجرا گذاشته شود تا خودکامه حاضر به مذاکره برای جلوگیری از انجام مجدد آن شود. 
یکی از تاکتیک های موثری که توسط ناراضیان هنگ کنگ مورد استفاده قرارگرفت، اشغال فرودگاه 
به مدت سه روز در آگست ۲۰۱۹ بود. نتیجه موفقیت آمیزآن ها دربستن فرودگاه بین المللی هنگ کنگ این 
بود که آن ها توانستند تهدید کنند که متعاقباً هروقت که بخواهند می توانند در فرودگاه تحصن کنند. آن ها 
می توانستند اشغال را با شرایط خود شروع ویا پایان دهند. فعاالن دموکراسی خواه درهنگ کنگ ضمن 

حفظ انضباط بی خشونت توانستند بقیه تاکتیک ها را به ترتیب شروع ومتوقف کرده وسپس تهدید کنند.

چک لیست پرسش
 شماره ۴ 

 آیا کمپین مقاومت مدنی برای ایجاد حداکثراختالل 
باحداقل خطر، تاکتیک های خود را تنظیم می کند؟

یت  حما آن ها  موفقیت  ه  گمشد حلقه  که  می کنند  احساس  راضیان  نا وقات  ا اغلب 
ختن  شنا رسمیت  به  برای  وان  فرا یل  درتما ا  ر احساس  ین  ا معموالً  و  است  خارجی 

نند. ا می د جهان  کشورهای  توسط  خود  سفناک  ا وضعیت 
مطالعه پیشگامانه اریکا چنووت وماریا استفان، نقش حمایت خارجی در کمپین های مبارزه   
بر  سیستماتیک  گونه ای  رابه  خارجی  اثرات کمک های  مقدس؟   باده  یا  زهرآلود  جام  بی خشونت: 

مبارزات بی خشونت حداکثری)آن ها که به دنبال تغییر رژیمند( ارزیابی می کند.
چنووت واستفان حضورهمه جانبه بازیگران خارجی در مبارزات بی خشونت درقرن بیست 
ویکم را قبول دارند ونتیجه کمک آن ها را “ ایجاد مشارکت باال، حفظ انضباط بی خشونت، جلوگیری 

۲۰ - یوهانس وولرز و الیزا شوارتز، »قدرت کلمات: واکنش دولت به اعالم اعتراض« مطالعات تطبیقی سیاسی  ۵۲، 

شماره۳ )۲۰۱۹(:  ۳۴۷.

۲۱ - وولرز و شوارتز، »قدرت کلمات«، ۳۵۳
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ازسرکوب وایجاد انگیزه دربین نیروهای امنیتی برای ریزش وجدا شدن ازرژیم” ارزیابی می کنند.۲۲  

درعین حال آن ها این فرضیه را رد می کنند که کمپین مقاومت مدنی برای این که شکست نخورد الزاما 

باید به کمک خارجی تکیه کند.

این مطالعه اولین مورد در نوع خود است. مطالعات قبلی عموماً برلزوم کمک های خارجی 

برای جنبش های اجتماعی درکشورهای دمکراتیک یا نیمه دمکراتیک ویاشورش های مسلحانه که 

اقتدار دیکتاتورها را به چالش می کشیدند، تمرکز داشتند. 

بخش َکّمی این مطالعه حاصل تجزیه وتحلیل داده های جمع شده از ۲۵۰۰۰ مورد گزارش شده 

ازکمک های خارجی به ۶۸ کمپین حداکثری بی خشونت درسراسرجهان است. ۶۷  کمپین مربوط به 

سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ و یک کمپین) آفریقای جنوبی( خارج از این دوره زمانی است.

بخش کیفی مطالعه چنووت واستفان شامل هشتاد مصاحبه با ذی نفعان کلیدی، اهداکنندگان، 

سیاست گذاران، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر ودیگرانی است که هشت مورد از این کمپین ها 

را پوشش می دادند. 

با ادغام داده های َکّمی وکیفی این مطالعه موارد زیر را مرور می کند:

■ زمان بندی کمک ها )به جدول ۸مراجعه کنید(

■ انواع پشتیبانی )به جدول ۹ مراجعه کنید(

■ انواع حامیان )جدول ۱۰ را ببینید(

■ انواع گیرندگان )جدول ۱۱ را ببینید(

جدول های ۸ تا ۱۰ داده ها را مرتب می کند تا نشان دهد که چگونه کمک خارجی می تواند.

کند  از سرکوب جلوگیری  کند،  بی خشونت را حفظ  انضباط  دارد،  نگه  باال  را  “ مشارکت 

وانگیزه برای ریزش وجدایی نیروهای طرفدار رژیم را فراهم کند”.۲۳ 

۲۲ - اریکا چنووت و ماریا استفان، نقش حمایت خارجی در کمپین های مبارزه بی خشونت: جام زهر آلود یا باده 
مقدس؟)واشنگتن دی سی انتشارات مرکز بین المللی مبارزات بی خشونت، ۲۰۲۱(،۱.

۲۳ - چنووت و استفان، نقش حمایت خارجی، ۱۸.



۶۳

۱۵: تاریخ  هشت کمپین از اوائل قرن ۲۱   شکل 

Belarus
2006
Denim Revolution

Ukraine
2004–2005
Orange Revolution

Iran
2009
Green Revolution 
and Day of Rage

Syria
201 1–2013
Syrian Uprising

Sudan
201 1–2013
Anti-al-Bashir 
Revolution

Egypt
201 1
January 25 
Revolution

Tunisia
2010–2011
Jasmine 
Revolution

Serbia
2000
Bulldozer 
Revolution

کمک ن بندی  زما  :۸ ر  ا نمود

■ پیش ازکمپین: مواردی ازکمک های خارجی که شروع آن ها پنج سال پیش ازآغاز کمپین بوده است. به عنوان 

مثال کمک مالی به رسانه ها برای این که از آزادی مطبوعات حمایت کنند، کارگاه های آموزشی برای فعاالن 

دانشجو، یا کامپیوتر وموبایل برای کارمندان نظرسنجی قبل ازانتخابات. 

■ اوج کمپین: مواردی از کمک های خارجی که دردوره بسیج عمومی آغاز شد. به عنوان مثال جایی که حداقل 

هزارنفرمشارکت کننده دیده شوند که به طور مداوم برای بخشی ازکمپین حداکثری بسیج شده اند. به عنوان مثال، 

کمک مالی کوچک به گروه های جامعه مدنی که ازحقوق مدنی دفاع می کنند، کمک های قانونی به مدافعین حقوق 

بشرکه در زندان هستند، یا مانور دیپلماتیک برای نشان دادن حمایت وهمبستگی با اپوزیسیون. 

■ پس از کمپین: مواردی ازکمک های خارجی که درطول دوره دوساله پس ازپایان مبارزات انتخاباتی، یا همراه 

با موفقیت )به عنوان مثال، برکناری رهبر فعلی یا استقالل منطقه ای( ویاهمراه با شکست) مانند ازکارافتادن 

برای  وگو  گفت  درجلسات  میانجی گری  مثال  عنوان  به  کننده(.  نفرمشارکت  کمتراز ۱۰۰۰  ومشاهده  کمپین 

اصالحات درقانون اساسی، ارائه تسهیالت اقتصادی برای حمایت ازاصالحات دمکراتیک ویا فراخوان برای 

عدالت واعتراض به نقض گسترده حقوق بشر.
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مالی کمک مالی مستقیم )به عنوان مثال، کمک های مالی کوچک یا بزرگ، بورسیه ها، کمک نقدی، وام، صندوق 

فنالند سیزده  مثال:  بدهی وغیره.  پرداخت  برای  دارو، کمک  قانونی، غذا،  برای کمک های  اعتصاب، صندوق 

هزارودویست وسی وشش دالر($۱۳۲۳۶ )برای مشارکت دمکراتیک وجامعه مدنی به منظور حمایت از حق 

سرخپوستان مکزیک برای داشتن نماینده در دموکراسی مکزیک پرداخت کرد، ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ )حمایت قبل از 

کمپین، جنبش ضدکالدرون، مکزیک(.

■ اخالقی/نمادین کنش های همبستگی بی خشونت )به عنوان مثال، کمپین دیجیتالی یا حمایتی، بسیج مردمی از طرف 

گروهی در کشور خود، به نمایش گذاشتن هدف وکارهای فعاالن، اهدای جوایز، دیداراز کشور، مانند رابرت فورد 

سفیر آمریکا در سوریه که در ژوئیه ۲۰۱۱ با مخالفین سوری راهپیمایی کرد. مثال: عفوبین الملل از عموم مردم 

درخواست کرد که برای حمایت از دو مرد که در جریان اعتراض به انتخابات در ۱۸ آگست ۲۰۰۰ بازداشت شده 

و دیگرهرگزدیده نشدند نامه های حمایتی بنویسند)حمایت دراوج کمپین، علیه کمپین فوجیموری، پرو(.

درزمینه  تحقیقات  فعاالن،  گردهمایی  هماهنگی،  اطالعات،  تدارکات،  برنامه ریزی،  در  کمک   - فنی   ■

مورد  در  هشدار  فعاالن،  بین  تماس  برقراری  مثال:  عنوان  )به  کمپین  با  مرتبط  وظایف  واجرای  افراد  پیشینه 

ارائه  بدهند،  نیز  آموزش  لزوماً  که  این  بدون  وسازماندهی  آموزش  برای  فضا  تهیه  قریب الوقوع،  سرکوب های 

همراه،  تلفن  )مانند  تجهیزات  تهیه  وقانونی(.  پزشکی  مستقیم  کمک های  ارائه  موجود،  وضعیت  از  تحلیلی 

مثال:  رابطه.  منظورایجاد  به  گردهمایی  ویا  رابطه  ایجاد  وترجمه.  مقاله  کتاب،  چاپ  دوربین(،  کامپیوتر، 

آموزش  زمینه  در  تا  شد  متعهد  هزارپوند  اوکراین ۸۰۰  در  مستقل  رسانه ای  مرکز  توسعه  برای  بریتانیا  دولت 

 روزنامه نگاران، سیاستمداران، دارندگان کسب و کار، وکال، قضات ومدیران سازمان های مردم نهاد همکاری کند.

-۲۰۰۲ ۲۰۰۵) حمایت در اوج کمپین، انقالب نارنجی اوکراین( .

■ آموزش- ارائه آموزش رهبری، ظرفیت سازی برای سازماندهی، سازماندهی کارگران، آموزش جنبش، آموزش 

قوانین وآموزش خدمات پزشکی. توجه داشته باشید دراین بخش حمایت کننده ملزم به آموزش به فعاالن است )نه 

این که فقط فضا برای آموزش تهیه کند که در بخش حمایت تکنیکی به آن اشاره شد( مثال: آژانس اطالعات آکادمیک 

اسلواکی وخانه آزادی سمیناری را در مارچ ۱۹۹۹ در براتیسالوا برگزار کردند. این سمیناربا حضور رهبران کمپین 

“او.کی ۹۸”و ۳۵شرکت کننده از اوکراین، کرواسی، صربستان، بالروس، روسیه، قرقیزستان ،قفقاز ولیتوانی 

برگزار شد وهدف آن آشنایی شرکت کنندگان با تجربه جامعه مدنی اسلواکی درباره افزایش مشارکت شهروندان 

در امور عمومی بود. سمینارعمدتاً برای شرکت کنندگان از کشورهای کرواسی و یوگسالوی بود که هنوز درگیر 

مبارزه با رژیم های اقتدارگرا بودند ومی توانستند بیشترین استفاده را از تجربه اسلواکی ببرند ۱۹۹۹)حمایت پیش 

از کمپین، انقالب بولدوزرصربستان(. 

۹: انواع حمایت ر  ا مود   



۶۵

■ حفاظت غیرنظامیان بی خشونت- همراهی برای حفاظت، مداخله بی خشونت، میانجیگری بین طرف های درگیر، 

زیرنظرگرفتن رفتار رژیم، آتش بس وسایرشرایط محلی. مثال: کمیته حفاظت از روزنامه نگاران درگزارشی جزئیات 

قتل روزنامه نگاران توسط رژیم سوریه را برای اولین بارافشا کرد وخشم عمومی را بر انگیخت، ۲۰۱۲)حمایت 

پیش ازکمپین، قیام سوری ها(.

تحریم ها علیه رژیم- وضع تحریم های فعال علیه رژیم )به عنوان مثال، مجازات محسوس یک جانبه یا چند   ■

جانبه(، پاسخی مستقیم به اقدامات رژیم علیه کمپین، شامل ممنوعیت سفر، محرومیت ازجلسات، توقیف اموال، 

اعمال تحریم های تسلیحاتی و سایراقدامات)به عنوان مثال خروج شرکت های چند ملیتی ازآفریقای جنوبی در مخالفت 

با آپارتاید وغیره(. مثال : اعضای اتحادیه ها درملبورن، حمل کاالهای صنعتی را متوقف کردند تا اعضای اتحادیه 

کارگری آفریقای جنوبی آزاد شوند. 

۱۹۸۵) حمایت از کمپین در اوج،  کمپین علیه آپارتاید، آفریقای جنوبی(.

■ مسیرامن برای جداشدگان از رژیم- اعطای پناهندگی، عفو، قول پرداخت یا مشوق های دیگر برای نخبگان رژیم 

تا درمقابل کمپین تسلیم شده یا کشور را ترک کنند. مثال: به عنوان مثال روسای جمهورآمریکا، قزاقستان وروسیه 

مشترکا برای کناره گیری رئیس جمهورموقت قرقیزستان قربان بیک باقی اف مذاکره کردند.  ۲۰۱۰)حمایت از  

کمپین در اوج، کمپین علیه دولت موقت، قرقزستان(.

■ پیشگیری/کاهش سرکوب- فراهم آوردن پناهگاه امن برای فعاالن، اعطای پناهندگی یا اجازه مهاجرت به فعاالن، 

درخواست آزادی فعاالن از زندان، فراخوان برای تظاهرات درپاسخ به آزارفعاالن، صدور کیفرخواست، بازداشت 

ومحاکمه تحت عنوان جنایتکار جنگی وغیره. ممنوعیت ویا توقف حمل کمک های نظامی. مثال ها: دولت هندوستان 

نگرانی خود را درباره سرکوب فعاالن دموکراسی خواه درتظاهرات علیه رژیم گیوم ابراز کرد. -۲۰۰۳ ۲۰۰۸) 

حمایت از کمپین در اوج،  کمپین علیه گیوم، مالدیو(

■ پس گرفتن حمایت- یکی از متحدین حمایت خود را از دولت مخالف پس می گیرد. مثال: )رونالد ریگان رئیس 

جمهورآمریکا تهدید کرد که کمک های خود را به فیلیپین تحت رهبری مارکوس کاهش خواهد داد. آمریکا کمک های 

خود را به مصر در ۲۰۱۳ متوقف کرد(. فرانسه سفیر خود را ازآفریقای جنوبی فراخواند، اعالم کرد که مانع 

ازسرمایه گذاری جدید درآفریقای جنوبی خواهد شد واعالم کرد که قطعنامه ای به شورای امنیت سازمان ملل ارائه 

خواهد کرد تا آفریقای جنوبی را به خاطر سیاست های نژادپرستانه وجداسازی نژادی محکوم کرده واصرار بر 

اقدام هماهنگ بین المللی علیه کشور خواهد کرد، ۱۹۸۵)حمایت از کمپین، جنبش علیه آپارتاید، آفریقای جنوبی(.

۹: انواع حمایت ر  ا مود   



مگی کا د خو به  ن  بخشید ن  یا پا ی  ا بر لیست  چک  ۶۶

■ سازمان  بین المللی غیردولتی )INGO( - سازمان رسمی وخصوصی که فعالیت هایی را برای کمک به مردم 

در کشورهای دیگر انجام می دهد. می توانند شامل سازمان های مدافع )مانند عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، 

نیروی صلح بی خشونت، انجمن بین المللی صلح(، بنیادها و سازمان های بشردوستانه )به عنوان مثال، جامعه باز، 

مرکزبین المللی مبارزات بی خشونت، بین المللی بی خشونت(سازمان های بشردوستانه، )به عنوان مثال:صلیب سرخ و 

هالل احمر( گروه های آموزشی )به عنوان مثال: کانواس، رایز( وگروه های مذهبی) به عنوان مثال: خدمات امدادی 

کاتولیک(. مثال ها: عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، نظارت برانتخابات مالدیو، سازمان دیده بان حقوق بشر،  ملی 

دمکراتیک، انستیتوبین المللی جمهوری خواه، کمیته محفاظت ازخبرنگاران.

■ گروه های خارج ازکشوری- مجموعه افرادی که در خارج زندگی واز مردم کشورخود دفاع می کنند )به عنوان 

مثال، تامیل ها در کانادا، سودانی ها درایاالت متحده(. مثال ها: لبنانی ها درکویت، مهاجران سوری دراردن، انجمن 

خارج ازکشوری های ماالوی.

■  دانشگاه/ گروه های دانشجویی- گروه های رسمی وغیررسمی دانشجویان، مربیان، روشنفکرانی که ازمردم 

دفاع می کنند )به عنوان مثال: دانشجویان اندونزیایی که از فعاالن تیموردفاع می کنند(. مثال ها: دانشجویان دانشگاه 

مک گیل، دانشجویان دانشگاه هاروارد، ائتالف واشنگتن دی سی علیه آپارتاید ونژادپرستی، دانشجویان ایرا نی 

ازدانشگاه های مختلف.

حمایت  برای  که  فعاالنی  از  غیررسمی  یا  رسمی  مجموعه های   -)TAN( فراملی  همبستگی  شبکه   ■

ازمبارزات درکشورهای دیگر بسیج می شوند. اغلب )اما نه همیشه( شامل گروه هایی درکشورهای توسعه یافته جهان 

که به نمایندگی ازگروه هایی در کشورهای توسعه نیافته بسیج می شوند. )به عنوان مثال، سلبریتی های آمریکایی برای 

حمایت از جنبش ضد آپارتاید درآفریقای جنوبی بسیج شدند(. از جمله می توان ازجنبش های خارجی نام برد )به عنوان 

مثال، فعاالن گروه ۶آوریل درمصربرای اعضای اتحادیه کارگری در ویسکانسین در سال ۲۰۱۱ پیتزا فرستادند(. 

اتحادیه های فراملیتی ویا اتحادیه های کارگری سازمان یافته جداگانه کدگذاری شده ومستثنی هستند. مثال ها: ناظران 

  .FEMEN انتخابات کانادا، کمیته آمریکایی درباره آفریقا، اتحادیه دموکراتیک زنان تونس

۱۰: انواع حامیان ر  ا نمود  



۶۷

کننده،  سلبریتی های حمایت  نوبل،  جایزه صلح  )برنده  می کند  فردی خودش عمل  با ظرفیت  که  فردی- کسی   ■

سرمایه گذار(. افرادی که به عنوان عضوی از یک گروه سازمان یافته فعالیت می کنند از این لیست مستثنی هستند. 

مثال ها:داالیی الما، دزموند توتو، الی ویزل، بتی ویلیامز.

بانک جهانی، سازمان  مانند سازمان ملل،  بین المللی دولتی )IGO(- سازمان های چندجانبه دولتی،  سازمان   ■

بین المللی کار، دادگاه کیفری بین المللی واز جمله IGOهای منطقه ای ماننداتحادیه اروپا. مثال ها: یونیسف، برنامه های 

توسعه سازمان ملل، سازمان امنیت وهمکاری دراروپا، ناتو، اتحادیه اروپا، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول.

■ شرکت- کمپانی یا موسسه، معموالً یک شرکت چند ملیتی، مانند شل، جنرال موتورز، AT&T یا نایکی. به 

عنوان مثال ها: بارکلیز، موتوروال، توییتر، دیجیتال گروپ، کلمبیا پیکچرز، گوگل.

■ دولت خارجی- به عنوان مثال، دولت ایاالت متحده، یک آژانس در داخل یک دولت )به عنوان مثال، وزارت 

خارجه ایاالت متحده(، یا فردی که به نمایندگی از یک دولت عمل می کنند )به عنوان مثال، وزیر خارجه ایاالت 

متحده( مثال ها: ایاالت متحده، آلمان، اسپانیا، هلند، نروژ، سوئد، روسیه، فرانسه، هند.

کارگری اتحادیه های  از  متشکل  فراملی  و  غیردولتی  سازمانی  اتحادیه ها-   کار/  فراملی  سازمان های   ■ 

نقاشان  اتحادیه  مثال ها:  است.   IGO چون  استثناست  کار  بین المللی  سازمان   .)AFL-CIO مثال،  عنوان  )به 

ودکوراتورها، شورای مرکزی اتحادیه کارگری چکسلواکی، AFL-CIO، کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای 

جنوبی، فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، مرکزهمبستگی. 

■ گروه شورشی / شبه نظامی /رزمندگاه غیردولتی- نیروی مسلح غیردولتی یا نیمه دولتی در داخل ویا خارج 

ازکشور )به عنوان مثال، شورشیان ویتنامی که به فعاالن ضد آپارتاید آفریقای جنوبی مشاوره می دادند(. مثال: 

حماس، حزب هللا، فارک.

■ رسانه- سازمان رسانه ای رسمی ویا غیررسمی که مستقیماً اخبار مربوط به جنبش را پوشش می دهند. مثال ها: 

رادیوآزادی، خبرگزاری پان آفریکن، گاردین، استارمورنینگ، صدای دمکراتیک برمه. 

۱۰: انواع حامیان ر  ا نمود  



مگی کا د خو به  ن  بخشید ن  یا پا ی  ا بر لیست  چک  ۶۸

■ سازمان های جامعه مدنی )CSO(- سازمان های رسمی جامعه مدنی که می تواند شامل سازمان های محلی 

ویا سازمان های پشتیبانی فراملی باشد. )مانند،عفو بین الملل،دیده بان حقوق بشر، نیروی صلح بی خشونت، 

انجمن بین المللی صلح(، بنیادها و سازمان های بشردوستانه )به عنوان مثال، جامعه باز، مرکز بین المللی مبارزه 

بی خشونت، سازمان های بشردوستانه )به عنوان مثال، صلیب سرخ بین المللی وهالل احمر(، گروه های آموزشی 

)مانند CANVAS، Rhize(، و گروه ها و مؤسسات مذهبی)به عنوان مثال، خدمات امداد کاتولیک(. می تواند 

سازمان های مدنی دولتی یا مستقل را نیز شامل بشود.) مانند:سازمان های غیردولتی زامبیا، اتحادیه رسانه های 

الکترونیکی مستقل، مرکزانتخابات آزاد و دموکراسی،  Izlaz 2000، صلیب سرخ لبنان.

■ دانشگاه/گروه های دانشجویی- گروه های دانشجویی رسمی ویاغیررسمی مربیان و روشنفکران که درعملیات 

طرفداری و پشتیبانی مشارکت می کنند. )مانند دفاع دانشجویان اندونزیایی ازحقوق بشر(. مثال ها: گروه های 

دانشجویی توگو، دانشجویان پروژه مدارس یونسکو، فارغ التحصیالن دانشگاه تونسی، گروه های جوان هاییتی.

■ فردی- کسی که با ظرفیت فردی خود عمل می کند )برنده جایزه صلح نوبل، سلبریتی های حمایت کننده، 

سرمایه گذار(. افرادی که به عنوان عضوی از یک گروه سازمان یافته فعالیت می کنند از این لیست مستثنی 

هستند. مثال ها: بالگر برنده زاونایینگ، زرگانار )مشهورترین کمدین برمه(، نخست وزیر سابق عبد الکریم 

العریانی، کارآموز برنامه توسعه سازمان ملل دربیروت و افراد بسیاری که از آن ها نام برده نشده است. 

■  شرکت محلی، معموالً شرکت های کوچک ویا متوسط که در کشوری گه جنبش در آن جا جریان دارد، 

شرکت ها می توانند مستقل ویا دولتی باشند. مثال ها: دارندگان کسب وکار سیاه پوست آفریقای جنوبی، بخش لبنیات 

درتونس، منتقدین تلویزیون و رسانه ها دراوکراین.

■ دولت- دولت ها یا عناصری دردولت )مانند دولت مصر(، سازمانی درداخل یک دولت )به عنوان مثال، ارتش 

مصر(، یا فردی که از طرف دولت عمل می کند )مانند: رئیس ستادارتش مصر(. مثال ها: دولت تایلند، دولت 

نپال، دولت بالروس.

۱۱: انواع کمک گیرنده ها ر  ا نمود



۶۹

■ سازمان کارگری/ اتحادیه- گروه های سازماندهی شده کارگران)مانند اتحادیه ها( می توانند دولتی یا مستقل 

باشند. مثال ها: اتحادیه مستقل رسانه های اوکراین، اتحادیه ملی روزنامه نگاران اوکراین، حزب کارگربولیوی، 

اتحادیه های کارگری بالروس، کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی.

■ گروه شورشی/ شبه نظامی/رزمندگان غیردولتی- نیروی مسلح غیر دولتی یا نیمه دولتی در داخل و یا خارج 

از کشور )به عنوان مثال، شورشیان ویتنامی که به فعاالن ضد آپارتاید آفریقای جنوبی مشاوره می دادند(. مثال ها: 

جبهه انقالبی سودان، جبهه پولیساریو، شورشیان پاپائوای غربی. 

■ رسانه های محلی- موسسه رسانه ای رسمی یا غیررسمی، رسانه ای که مستقیماً جنبش را پوشش می دهد، 

می تواند دولتی یا مستقل باشد. مثال ها: Charter-97  ، Radi B92، انجمن رسانه های مستقل الکترونیک 

)ANEM(، سازمان خبرپراکنی لبنان.

■ احزاب رسمی اپوزیسیون - احزاب سیاسی قانونی که در کشور فعالیت می کنند. مثال ها: ائتالف زاجدنو، 

کنگره ملی آفریقا، حزب مائوئیست نپال، حزب کنگره سودان، لیگ عوامی

■ فعاالن جنبش- غیرنظامیان شامل کادرها، رهبران جنبش، گروه های مردمی که کمک مستقیم دریافت می کنند، 

اما بجز از موارد یاد شده قبلی. مثال ها : جنبش فعاالن درآفریقای جنوبی، زامبیا، اوکراین، تونس، یمن، مصر و 

ایران.

■ نامشخص- شواهدی از پشتیبانی وجود دارد، اما اطالعات موجود در موردآن خیلی کلی است وگیرنده را 

مشخص نمی کند. مثال ها:دریافت کنندگان نامشخص درسوریه، مراکش، موریتانی، توگو، تونس،اوکراین، 

آفریقای جنوبی، لبنان، برمه، تایلند.

■ موارد دیگر- همه موارد در این جا فهرست نشده اند. مثال ها: رهبران سنتی زامبیا، گروه های اقلیت محلی 

درصربستان، جامعه الکاس درفیلیپین، بستگان قربانیان جنگ گاز در بولیوی، رهبران زن تایلندی.

۱۱: انواع کمک گیرنده ها ر  ا نمود
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این دایرة المعارف ارزنده اطالعات، به فعاالن دموکراسی خواه اجازه می دهد تا ارزشمندترین 
پیشنهاد  بررسی  برای  را  کلی  ۹ مورد  واستفان  کنند. چنووت  را شناسایی  منابع کمک خارجی 

می دهند:
فوق العاده  مشارکت  و  توجه  بدون  گذشته  سال  بیست  در  بی خشونت  قیام  کمی  تعداد    ■

بین المللی وجود داشته است ....
بنیان های  می تواند  دمکراتیک  نهادهای  و  مدنی  جامعه  در  مدت  بلند  سرمایه گذاری    ■

اجتماعی برای جنبش های بی خشونت را تقویت کند....
■  فعاالنی که قبل از اوج بسیج مردمی، آموزش می بینند به احتمال زیاد تعدادی بیشتر وبا 
نیروهای طرف  در  بیشترین ریزش  ونیز  کنند  بسیج  تلفاتی کمتر را می توانند درکمپین ها 
مخالف را سبب شوند. آموزش، کارکردهای مهمی را برای ایجاد مهارت عرضه می کند 
وحتی مهم تر ازآن می تواند راهی را برای ایجاد رابطه بازکند. اما شاید مهم تر ازآن، بتواند 
راه های مستقیمی برای ایجاد رابطه، آموختن از یکدیگر وفضاهایی را برای برنامه ریزی 

استراتژیک عرضه کند.
از  مهمی  نوع  وامنیتی  دیپلماتیک  سیاسی،  ازتعامل  استفاده  با  رژیم  سرکوب  کاهش    ■

کمک است که شرایط را برای سازماندهی وبسیج بی خشونت آماده می سازد.
کمک  کمپین ها  اغلب  به  غیرمستقیم  خارجی  دولت های  می رسد  نظر  به  درمجموع    ■
می کنند. اما این یافته ها به این معنا نیست که کمک های مستقیم دولت ها می تواند الزاما به 

برنده شدن جنبش کمک کند. 
شیوه های  به  را  بی خشونت  جنبش های  مسلح،  ازگروه های  خارجی  همزمان  حمایت    ■

مختلف تضعیف می کند.
■  رژیم های سرکوبگر اغلب ازکمک های متحدین قدرتمند خارجی سود می برند واین امر 

چالشی بزرگ برای فعاالن است...
■  کمک مستقیم مالی به جنبش ها تاثیرکمی برویژگی ونتیجه جنبش دارد.... اهداکنندگان 
انعطاف پذیرکه موانع بوروکراتیک را به حداقل می رسانند، بیشترین کمک را به جنبش ها 

می کنند.
■  ایجاد هماهنگی میان کمک کنندگان مهم است. این کارحمایت ازمبارزه بی خشونت را 
تنها چه  تا متوجه شویم که نه  ایجاد هماهنگی به ما کمک می کند  این  موثرتر می سازد... 
کسی در خارج به ما کمک می کند وچه چیزی می خواهد بدهد، بلکه چگونه می خواهد به 
ما کمک کند. اتحاد وانسجام برای جنبش وکمک  کنندگان به یک اندازه اهمیت دارد...۲۴ 

۲۴ - واستفان، نقش کمک های خارجی ۳-۱.
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تصویر کشاورزان معترض علیه مارکوس در جنبش قدرت مردم در فیلیپین ۱۹۸۶.

درحالی که این مطالعه فرصت های موجود زیادی را برای استفاده ازکمک های خارجی 

تایید می کند، برای تمام گونه های مختلف کمک، هشدارهایی را نیزمی دهد به جز یک مورد: “به 

نظرمی رسد، حمایت آموزشی ازکمپین های بی خشونت، بیش ازهرحمایت دیگری موثر است.”۲۵  

روشن است برای این که خودکامگان قدیم وجدید جهان بازنشسته شوند، فعاالن 

دموکراسی خواه باید رقابتی ترشوند. آموزش ناراضیان به هرتعدادی که امکان پذیرباشد، 

تاثیری منفی ندارد. انتقال دانش به صدها هزار فعال کلیدی دموکراسی خواه می تواند یکی از 

بزرگترین فرصت ها برای بشریت درجهت تضعیف خودکامگان به وجود آورد. پوشش های جهانی 

باید براین امرمتمرکز شود- به ویژه در حمایت های شخصی یا ازسوی بنیادها.

۲۵ - ابید.،۵
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زمانی که می خواهیم تاب آوری یک 
مبارزه مدنی را برآورد کنیم، تعداد 

شرکت کنندگان مهم ترین عامل 
است. خودکامگان به خوبی می 

دانند که هر چقدر تعداد مشارکت 
کنندگان بیشتر باشد، قدرت 

سرکوب خشونت بارآن ها کاهش 
می یابد وبه دنبال آن، ظرفیت 
آن ها برای کنترل جمعیتی که 

اکنون بر آن ها  حکومت می کنند، 
کمترمی شود.
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۴
فصل ۴

 چگونه ناراضیان مبارزه را هدایت
 می کنند 

میزان مشارکت شهروندان یکی از مهم ترین روندهایی است که رهبران جنبش باید در دوران 
کنند.  تهییج  افزایش مشارکت  برای  نظارت مستمرداشته وشهروندان را  برآن  مبارزات بی خشونت 
تغییرتعداد وتنوع مشارکت کنندگان درمقاومت بی خشونت مانند فشارسنجی عمل می کند که نشان می دهد 

آیا شرایط به نفع خودکامه است یا به نفع ناراضیان.
زمانی که می خواهیم تاب آوری یک مبارزه مدنی را برآورد کنیم، تعداد شرکت کنندگان مهم ترین 

عامل است.
خودکامگان به خوبی می دانند که هرچقدرتعداد مشارکت کنندگان بیشترباشد، قدرت سرکوب 
خشونت بارآن ها کاهش می یابد وبه دنبال آن، ظرفیت آن ها برای کنترل جمعیتی که اکنون بر آن ها  حکومت 

می کنند، کمترمی شود.
هنگامی که پایگاه های پشتیبانی کمپین گسترش می یابد، گروه های جدیدی با مهارت ها، فرصت ها 
ومنابع منحصربه فرد به کمپین می پیوندند ومی توان تاکتیک ها را متنوع تر کرده وجبهه های جدیدی علیه 
خود کامه گشود. به عنوان مثال کارگران کارخانه می توانند اعتصاب کنند)جبهه اول( وبعداً معدنچیان 
به آن ها بپیوندند و کار را متوقف کنند )جبهه دوم(. دانشجویان کالس ها را بایکوت می کنند)جبهه سوم(. 
کشاورزان می توانند زنجیره تامین مواد غذایی را درمناطق پراکنده جغرافیایی مختل کنند)جبهه چهارم(. 
می توان تاکتیک های بیشتروبیشتری را درجبهه های جدید به کار گرفت )به عنوان مثال، تاسیسات بهداشتی 

ورویدادهای ورزشی(. این جبهه ها ممکن است با پیشرفت مبارزه تعدادشان اضافه شود.
 هرمجموعه ازمبارزین درمقاومت مدنی شبکه وامکانات خود را دارد، حال آن که خودکامه با 
توجه به این که دسترسی او به بعضی ازامکانات مسدود شده، باید کمتروکمترازمنابع خود استفاده کند تا 

بتواند وضعیت خود را مطمئن ترکند.

 چک لیست پرسش
شماره ۵

 آیا تعداد وتنوع شهروندانی که با خودکامگی
رویارویی دارند احتماالً افزایش پیدا می کند؟
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همان طورکه گروه ها می توانند مانع دسترسی دیکتاتور به شبکه ها وامکانات خود شوند، می توانند 

این امکانات را در اختیار جنبش روبه رشد مقاومت مدنی بگذارند.

یکی از راه هایی که جنبش می تواند موجودیت خود را اعالم کند، زمانی است که حامیان آن بایکدیگر 

همکاری کرده وساختارهای موازی اجتماعی، اقتصادی وسیاسی به عنوان جایگزین برای رژیم خودکامه 

ووضعیت موجود ایجاد می کنند. همزمان با آن که مشارکت افزایش می یابد، این نهادهای جایگزین می توانند 

مبنایی برای قدرت جنبش وتاب آوری آن شوند ومی توانند نقش مهمی در تثبیت وتحکیم دستاوردهای جنبش 

بازی کنند، مخصوصاً درزمانی که جنبش به گذاردمکراتیک نزدیک می شود. ۲۶نرخ باالی مشارکت 

شهروندان همچنین امکان ریزش وجدا شدن ستون های حامی خودکامه را افزایش می دهد. هرچقدرافراد 

بیشتری به کمپین بپیوندند، به همان اندازه کمپین با حامیان کلیدی جبهه مخالف ارتباط بیشتری برقرار 

می کند. کارکنان دولت، سیاستمداران، نیروهای امنیتی، دارندگان کسب وکارهایی که از رژیم نفع می برند، 

کارکنان قوه قضاییه وروزنامه نگارانی که برای رسانه های دولتی کارمی کنند، ممکن است کسانی را 

بشناسند که درمبارزه بی خشونت شرکت دارند. رفتارآن ها تحت تاثیر اطرافیانی قرارمی گیرد که آن ها را 

نکوهش می کنند وممکن است از این که برای دیکتاتورکارمی کنند شرمنده شوند. هر چقدر بیشتراعضای 

خانواده، دوستان، همکاران، مقامات مذهبی وبقیه کسانی که برایشان اهمیت دارند، به کمپین سمپاتی داشته 

ومنتقد خودکامه باشند، امکان این که تغییر موضع داده و دیگر به خود کامه وفادار نباشند، بیشترمی شود. 

یک گروه از مشارکت کنندگان که نیاز به توجه ویژه دارند زنان هستند. نقش زنان در مقاومت 

مدنی بسیارمهم است. زنان در کمپین های گذشته نقش مهمی داشته اند واهمیت حضورآن ها در کمپین برای 

عموم به تدریج درک شد. بین سال های ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۳ در حداقل ۹۵ کمپین زنان مشارکت کنندگان 

خط اول بودند که دربرابرارتش قدرتمند اشغالگرخارجی، استعمارگران ویا رژیم های سرکوبگرداخلی 

 )WiRe( ”دادهٰ های جمع آوری شده در”زنان درمقاومت .)به پیروزی رسیدند)شکل شماره ۱۲ را ببینید

نشان می دهد که “مشارکت زنان با موفقیت کمپین های مقاومت مدنی ربط دارد”.۲۷مشارکت زنان سطح 

مشارکت عمومی را باال می برد، جدایی ارتشیان از رژیم را افزایش می دهد واحتمال مراعات انضباط 

بی خشونت را بهبود می بخشد. درحقیقت عدم مشارکت زنان در خط مقدم مبارزه امکان شکست مقاومت 

مدنی را ۲۴ درصد افزایش می دهد.۲۷

۲۶ - ماچه بارتکوفسکی"نهادسازی جایگزین درمقاومت مدنی" مغزهای جنبش، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸
https://www.nonviolent-conflict.org/blog_pos

۲۷ - اریکا چنووت، کانرسیل، وساهانا دارماپوری، مشارکت زنان وسرنوشت کمپین های بی خشونت: این گزارش 

در"زنان درمقاومت" )WiRe( درقسمت مجموعه داده ها)توضیح مشی( آمده است. برومفیلد، کلرادو، آینده هم افق، 

اکتبر۲۰۱۹،

۱۹۶۴/https://www.oneearthfuture.org/file
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جدول ۱۲: ۹۵ کمپین های مقاومت مدنی موفق با مشارکت قابل توجه زنان درخط مقدم علیه استبدادهای

 خارجی یا داخلی بین سال های ۱۹۴۹ - ۲۰۱۳ 

هدف پایانشروعمکانکمپین

استعمار بریتانیا۱۹۴۹۱۹۵۷غنامجمع جنبش حزب مردم

دیکتاتوری خیمنز۱۹۵۸۱۹۵۸ونزوئالکمپین ضد خیمنز

رژیم ری۱۹۶۰۱۹۶۰کره جنوبیانقالب آوریل

استعمار بریتانیا۱۹۶۱۱۹۶۳زامبیاجنبش استقالل زامبیا

رژیم کارامانلیس۱۹۶۳۱۹۶۳یونانکمپین علیه کارامانلیس

دولت تیان وانگ هونگ۱۹۶۴۱۹۶۵ویتنام جنوبیکمپین ضد هوانگ

رژیم تسیرانانا۱۹۷۲۱۹۷۲ماداگاسکارکمپین علیه تسیرانانا

حکومت نظامیان۱۹۷۳۱۹۷۴یونانکمپین علیه حکومت نظامیان

حکومت نظامیان۱۹۷۳۱۹۷۴پرتغالانقالب میخک

دیکتاتوری نظامی۱۹۷۳۱۹۷۳تایلندقیام تایلند

حکومت نظامیان۱۹۷۷۱۹۸۳آرژانتینجنبش طرفدار دموکراسی

خست وزیرذوالفقارعلی بوتو۱۹۷۷۱۹۷۷پاکستانکمپین علیه بوتو

حکومت نظامیان۱۹۷۷۱۹۸۲بولیویکمپین علیه حکومت نظامیان

نخست وزیر ایندیرا گاندی۱۹۷۷۱۹۷۷هندکمپین علیه ایندیرا )فاز ۳(

محمدرضا شاه پهلوی۱۹۷۷۱۹۷۹ایرانانقالب ایران

رژیم اقتدارگرا۱۹۷۹۱۹۸۵تایوانجنبش طرفدار دموکراسی

رژیم کمونیستی۱۹۸۰۱۹۸۹لهستانجنبش همبستگی

آگوستو پینوشه۱۹۸۳۱۹۸۹شیلیکمپین علیه پینوشه

فردیناند مارکوس۱۹۸۳۱۹۸۶فیلیپینقدرت مردم

حکومت نظامیان۱۹۸۴۱۹۸۵اروگوئهکمپین ضد نظامیان اروگوئه

آپارتاید۱۹۸۴۱۹۹۴آفریقای جنوبیکمپین رویارویی دوم

حکومت نظامیان۱۹۸۴۱۹۸۵برزیلکمپین علیه حکومت نظامیان

ژان کلود دووالیه۱۹۸۵۱۹۸۶هائیتیکمپین علیه دووالیه

جعفر نمیری۱۹۸۵۱۹۸۵سودانکمپین علیه جعفر
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هدف پایانشروعمکانکمپین

دولت نظامیان۱۹۸۶۱۹۸۷کره جنوبیجنبش علیه نظامیان کره جنوبی

حکومت نظامیان۱۹۸۷۱۹۹۰بنگالدشکمپین علیه ارشاد

PRI دولت فاسد۱۹۸۷۲۰۰۰مکزیککمپین علیه

رژیم کمونیستی۱۹۸۷۱۹۹۱استونیانقالب آوازخوانی

تالش برای کودتا۱۹۸۷۱۹۸۷آرژانتینجنبش علیه کودتا

رژیم کمونیستی۱۹۸۸۱۹۹۱بالروسکمپین ضدکمونیستی

رژیم لیتوانی۱۹۸۸۱۹۹۱لیتوانیجنبش طرفدار دموکراسی

مبارزه با اشغال اندونزی۱۹۸۹۱۹۹۹تیمور شرقیمقاومت تیمور

رژیم کمونیستی۱۹۸۹۱۹۹۰مغولستانضد کمونیسم

رژیم فلیکس بویگنی۱۹۸۹۱۹۹۰ساحل عاججنبش طرفداردموکراسی

رژیم کمونیستی۱۹۸۹۱۹۹۰بنینبنین علیه کمونیسم

رژیم کمونیستی۱۹۸۹۱۹۹۱لتونیجنبش طرفداردموکراسی

رژیم کمونیستی۱۹۸۹۱۹۸۹چکسلواکیانقالب مخملی

دولت کمونیستی ۱۹۸۹۱۹۹۲اسلواکیمردم علیه خشونت
چکسلواکی

رژیم کمونیستی۱۹۸۹۱۹۹۰اسلوونیاسلوونی علیه کمونیسم

رژیم کمونیستی۱۹۸۹۱۹۸۹مجارستانجنبش طرفداردموکراسی

دیکتاتوری برنهام هویت۱۹۹۰۱۹۹۲گویانکمپین علیه رژیم برنهام هویت

حکومت نظامیان۱۹۹۰۱۹۹۲نیجرکمپین علیه نظامیان

جمهوری جنبش طرفدار دموکراسی CCCN واتحادیه
ریاست جمهوری کولینبا۱۹۹۰۱۹۹۳آفریقای مرکزی

رژیم کمونیستی۱۹۹۰۱۹۹۱قرقیزستانجنبش دمکراتیک

حکومت تک حزبی۱۹۹۰۱۹۹۱زامبیاحکومت علیه حکومت تک حزبی زامبیا

حکومت نظامیان۱۹۹۰۱۹۹۱مالیکمپین ضد نظامیان مالی

The Stir پادشاهی/رژیم پانچایات۱۹۹۰۱۹۹۰نپالاستیر

رژیم ماسول۱۹۹۰۱۹۹۰اوکرایناعتراض اتحادیه دانشجویان

علیه کودتا۱۹۹۰۱۹۹۱روسیهجنبش طرفداردموکراسی

حاکمیت یوگسالوی۱۹۹۰۱۹۹۱اسلوونیجنبش استقالل

رژیم کمونیستی۱۹۹۰۱۹۹۱آلبانیآلبانی علیه کمونیسم

دانیل آراپ موی۱۹۹۰۱۹۹۱کنیاکمپین علیه آراپ موی

دیدیر رادسیراکا۱۹۹۱۱۹۹۳ماداگاسکارصداهای فعال
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رژیم باندا۱۹۹۲۱۹۹۴ماالویکمپین علیه باندا

رژیم سوچیندا۱۹۹۲۱۹۹۲تایلندجنبش طرفدار دموکراسی

حکومت نظامیان۱۹۹۳۱۹۹۹نیجریهجنبش ضد نظامیان

رژیم میلوسویچ۱۹۹۶۲۰۰۰صربستانجنبش علیه میلوسویچ

حکومت سوهارتو۱۹۹۷۱۹۹۸اندونزیکمپین علیه سوهارتو

رئیس جمهور بی جی ۱۹۹۹۱۹۹۹اندونزیاعتراضات دانشجویی
حبیبی

سیستم نیمه جمهوری۱۹۹۹۲۰۰۰کرواسیجنبش طرفداردموکراسی

دولت دیوف۲۰۰۰۲۰۰۰سنگالکمپین علیه دیوف

دولت فوجیموری۲۰۰۰۲۰۰۰پروکمپین علیه فوجیموری

دولت راولینگ۲۰۰۰۲۰۰۰غناکمپین علیه راولینگ

رژیم استراد۲۰۰۱۲۰۰۱فیلیپیندومین جنبش قدرت مردم

رژیم چیلوبا۲۰۰۱۲۰۰۱زامبیاکمپین علیه چیلوبا

علیه حکومت نظامی دولت۲۰۰۲۲۰۰۶نپالعلیه دولت

رژیم رادسیراکا۲۰۰۲۲۰۰۲ماداگاسکارجنبش طرفداردموکراسی

رئیس جمهور سانچز د ۲۰۰۳۲۰۰۳بولیویکمپین علیه سانچز دی لوزادا
لوزادا

رژیم گیوم۲۰۰۳۲۰۰۸مالدیوکمپین علیه گیوم

رئیس جمهور ژان ۲۰۰۳۲۰۰۴هائیتیکمپین علیه آریستید
برتراندآریستید

رژیم شواردنادزه۲۰۰۳۰۰۳گرجستانانقالب رز

رژیم آکایف۲۰۰۵۲۰۰۵قرقیزستانانقالب الله

رئیس جمهور ۲۰۰۵۲۰۰۵توگوتوگوعلیه گناسینگب بحران کودتا
فاورگناسینگب

رژیم تاکسین۲۰۰۵۲۰۰۶تایلندکمپین علیه تاکسین

رئیس ۲۰۰۵۲۰۰۵اکوادورقیام فوراجیدوس
جمهوراکوادورسرهنگ 

نیروهای سوریه۲۰۰۵۲۰۰۵لبنانانقالب سرو

دولت موقت۲۰۰۶۲۰۰۷بنگالدشاعتراضات لیگ عوامی

دولت نخست وزیرفواد ۲۰۰۶۲۰۰۶لبنانبحران سیاسی
سینیورا

کمپین علیه مشرف

 )جنبش حقوقدانان(
دولت پرویز مشرف۲۰۰۷۲۰۰۸پاکستان

رژیم ساکاشویلی۲۰۰۷۲۰۱۳گرجستانکمپین علیه ساکاشویلی



مگی کا د خو به  ن  بخشید ن  یا پا ی  ا بر لیست  چک  ۷۸

هدف پایانشروعمکانکمپین

دولت۲۰۰۷۲۰۱۱مصرجنبش علیه مبارک

20082009ایسلندانقالب کارد وچنگال
انقالب کارد وچنگال

)ظروف آشپزخانه(

نخست وزیر گیر هاردی۲۰۰۸۲۰۰۹ایسلند)ظروف آشپزخانه(

دولت حزب قدرت مردم۲۰۰۸۲۰۰۸تایلندکمپین اتحاد مردم برای دموکراسی

دولت راوالومانانا۲۰۰۹۲۰۰۹ماداگاسکارجنبش علیه راوالومانانا

رئیس جمهورقربان بیک ۲۰۱۰۲۰۱۰قرقیزستانانقالب دوم
باقی ا ف

رژیم گباگبو۲۰۱۰۲۰۱۱ساحل عاجکمپین طرفدار اواتارا

رژیم بن علی۲۰۱۰۲۰۱۱تونسانقالب یاس

دولت مدهاو کومار۲۰۱۰۲۰۱۰نپالتظاهرات علیه دولت مائوئیستی

دولت رئیس جمهور ۲۰۱۱۲۰۱۲ماالویکمپین علیه موتاریکا
موتاریکا

رژیم صالح۲۰۱۱۲۰۱۲یمنکمپین علیه علی عبدهللا صالح

حزب النهضه۲۰۱۳۲۰۱۴تونساعتراضات علیه دولت اسالمی

دولت نخست وزیر ۲۰۱۳۲۰۱۴بلغارستانکمپین با من برقص
اورشارسکی

دولت یینگالک۲۰۱۳۲۰۱۴تایلندجنبش مدنی برای دموکراسی

رئیس جمهور یانوکوویچ۲۰۱۳۲۰۱۴اوکراینیورومیدان

رئیس جمهور مرسی۲۰۱۳۲۰۱۳مصرتظاهرات علیه مرسی

یکی از سواالتی که باید پرسید این است که آیا شرایطی وجود دارد که کمپین ها باید به دنبال به حداقل 

رساندن مشارکت کنندگان باشند؟ جواب آن “نه” است. هیچ شرایطی وجود ندارد که مشارکت کمتر 

برمشارکت بیشتر ارجحیت داشته باشد. به نظرچنووت واستفان: 

در طول زمان ومکان کمپین های بزرگتر احتماالً شانس موفقیت بیشتری از کمپین های کوچکتر 

دارند. افزایش یک واحد از شرکت کنندگان فعال ۱۰درصد امکان دسترسی یک کمپین به نتیجه 

نهایی خود را افزایش می دهد. )شکل۱۶( اثرات سرانه مشارکت را در پیش بینی موفقیت کمپین 

نشان می دهد. این روند به وضوح نشان دهنده آن است که با افزایش مشارکت، امکان موفقیت 

کمپین نیز افزایش می یابد.۲۸ 

۲۸ - چنووت واستفان، چرا مقاومت مدنی کار می کند، 
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کمپین موفقیت  ل  حتما برا رکت  مشا ثیر  تا  :۱۶ ر  ا نمود

منبع: اریکا چنووت وماریا استفان، چرا مقاومت مدنی کار می کند: منطق استراتژیک برای مبارزات بی خشونت
نیویورک، انتشارات دانشگاه کلمبیا ۲۰۱۱( ۴۰(
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آیا حداقلی ازمشارکت برای موفقیت کمپین مقاومت مورد نیازاست؟ جواب آن آری است 
بعدا ودرجریان  فقط  اما برای هرکمپین منحصربه فرد است وشاید  دارد،  وحداقلی وجود 

عمل بتوان به آن پی برد. 
 چنووت واستفان درتحقیقات َکّمی خود مشخص می کنند که “مشارکت” درجنبش “درگیری 
فعال وقابل مشاهده افراد درکنشی جمعی است”.۲۹  چنووت با این مقیاس بعداً متوجه شد که ۱۶۵ 
مورد از ۱۶۷ مورد کمپین های بی خشونت بین سال های ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۴ زمانی به موفقیت رسیدند که 
میزان مشارکت را به سه ونیم درصد کل جمعیت ویا بیشتررساندند. در حقیقت بسیاری ازکمپین های 

مقاومت  مدنی با درصدی کمتر به پیروزی رسیدند.۳۰ 
میزان مشارکت سه ونیم درصدی ازکل جمعیت ممکن است بسیارکم به نظربرسد واز بسیاری 

جهات چنین هم هست. 

۲۹ - چنووت واستفان،۳۰

۳۰ - اریکا چنووت"پرسش وپاسخ و به روزرسانی محتاطانه درباره قانون سه ونیم درصد. "مجموعه مقاالت بحث و 

گفتگوی کار"، )کمبریج، کارشناسی ارشد: مدرسه کندی هاروارد،بهار ۲۰۲۰(
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افراد  تعداد  بیشترین  ازمشارکت شامل  واستفان  تعریف چنووت  که  داشت  توجه  باید  اگرچه 

قابل مشاهده ای است که به وضوح وبه طورروزانه تاکتیک های مقاومت مدنی را به اجرا می گذارند. 

بنابراین  )به عنوان مثال، تعداد کسانی که در تظاهرات وراهپیمایی ها درکشورمشارکت می کنند(. 

افراد شرکت کننده مشاهده شوند، زیرا بسیاری ازاشکال مشارکت درمقاومت  الزم نیست که همه 

مدنی برای ارزیابی، به سادگی برای پژوهشگران خارج از جنبش قابل مشاهده نیست. اندازه گیری 

نرخ مشارکت مخصوصاً درتاکتیک های پراکنده ویا تاکتیک های حذفی )مانند اعتصابات وبایکوت( 

بسیارسخت تراست. 

برای هرشرکت کننده ای که درجنبش مشاهده شود تعدادی ازحامیان منفعل نیزوجود دارند که 

تاثیرمثبتی بر کمپین جنبش مقاومت مدنی دارند، با کسانی که می شناسند درباره کمپین گفتگو می کنند، 

دیگران را تشویق می کنند که مشارکت کننده فعال تری باشند 

تحت  که  آن ها  خانواده  یا  دموکراسی خواه  فعاالن  به  ویا 

پناه می دهند. ازهرفامیل شامل پدرا، مادران،  تعقیب هستند 

پسران،دختران، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها و فرزندان 

آن ها ممکن است فقط یک نفربه صورت فعال وواضح درمبارزه شرکت داشته باشد، اما همه اعضای 

فامیل از کمپین حمایت می کنند وهرکدام از آن ها لیست تماس یگانه ای دارند که به آن ها انگیزه می دهند.  

بنابراین مشارکت حداقل سه ونیم درصدی که چنووت واستفان مطرح کرده اند، به احتمال زیاد 

بسیارکمترازرقم واقعی شرکت کنندگان است. بسیاری ازآن ها لزوماً دیده نمی شوند و مطمئناً تعداد آن ها 

نیز کمترازمجموعه افرادی است که ازاهداف جنبش حمایت می کنند. با این حال آمارسه ونیم درصد 

نشان می دهد که چگونه مقاومت مدنی می تواند قدرتمند باشد. مقاومت مدنی موفق نیازمند این است 

که اکثریت مردم فعاالنه ویا غیر فعاالنه از جنبش حمایت کرده ویا حداقل درمقابل جنبش نایستند، اما 

نیازی نیست که اکثریت مردم در زمانی معین برای این که موثر باشند، درحرکت گروهی پرخطری 

را  پنهان حمایت خود  ویا  آشکار  نفرتصمیم می گیرند  میلیون ها  یا  که هزاران  کنند. زمانی  شرکت 

ازخودکامه به شیوه هایی سازمان یافته واستراتژیک پس بگیرند، خودکامه دیگر قدرت ندارد که آن ها 

را مجبور به اطاعت کرده وخود درقدرت باقی بماند.

تعداد ناراضیانی که اکنون در مبارزه فعال هستند ازآن دسته حامیان بالقوه وناراضیآنی که در 

آینده به خدمت در می آیند، اهمیت بیشتری ندارند.

 تعداد ناراضیانی که اکنون در مبارزه فعال هستند،
 ازآن دسته حامیان بالقوه و ناراضیانی که درآینده

.به خدمت درمی آیند، اهمیت بیشتری ندارند
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رهبری کمپین درهرمقطعی نباید ازنرخ مشارکت راضی باشد، برای این که ممکن است فعاالن 

دموکراسی خواه در طول زمان اشتیاق خود را ازدست بدهند وبه لحاظ عاطفی از مبارزه فاصله بگیرند. 

اگر نرخ مشارکت حفظ نشود از سطح مورد نظر کاهش خواهد یافت وتحول منفی خواهد بود. یکی از 

راه های حفظ مشارکت باال مشغول کردن منظم مردم به امورکمپین است. گاندی از مردم هند خواست 

تا نخریسی کرده ولباس های خود را تهیه کنند. این خواسته گاندی سه فایده داشت: حفظ همبستگی 

وآگاهی مداوم ازمبارزه بی خشونت در بین توده مردم، پایگاهی ازناراضیان را برای تاکتیک های 

تهاجمی ترآماده کرد، صنعت پارچه لنکشایررا با کاهش واردات پارچه به هند را تحت فشارگذاشت. 

برنامه سازنده گاندی را درحال حاضرمی توان با ایجاد نهادهای جایگزین پیاده کرد. لوک ابس 

در تحقیق خود “درباره تاثیر مبارزه بی خشونت بردگرگونی مسالمت آمیز جنگ داخلی” می نویسد:

نهادهای جایگزین اغلب اوقات توسط کمپین های بی خشونت به وجود می آیند تا با نهادهای 

دولتی که ممکن است ناکارآمد ویا تبعیض آمیز باشند، مقابله کنند. نهادهای جایگزین مانند 

آموزش موازی ازسیستم های حکومتی خودکفا بوده ومبتنی بر فعالیت های مردمی هستند که 

می توانند تعداد بیشتری از مردم را دربربگیرند. ۳۱

 باال نگه داشتن نرخ مشارکت با استفاده ازنهادهای جایگزین “دوبارفکرکنندگان” راهم تشویق 

می کند تا همراه با تکامل مبارزه عقیده خود را آشکار کرده وبه جمع بپیوندند. 

 برای بسیج مردمی، جنبش باید تحلیل کند که چرا مردم ازابتدا اطاعت را پیش گرفته اند، جین 

شارپ به هفت دلیل اشاره می کند که چرا مردم از رژیم سرکوبگر اطاعت می کنند، دیگران به این 

لیست شارپ مواردی را اضافه کردند. ده دلیل دراین جا آورده شده است.

به  حتی  آن  دادن  وتعمیم  می کند  عمل  جامعه  مختلف  دربخش های  دلیل  کدام  این که  شناسایی 

اشخاص، وظیفه بسیارمهمی است.

 )۲۰۲۱ ،ICNC ۳۱ - لوک ابس، تاثیر مبارزه بی خشونت بردگرگونی مسالمت آمیز جنگ داخلی )واشنگتن، انتشارات
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           چـــرا مـــردم از رژیم هـــای  ۱۰ دلیـــل اصلـــی که  
ســـرکوبگراطاعت می کننـــد

۲ عادت  

۳ خالقی  ا تعهد 

۴ شخصی  فع  منا

۵ کم   حا با  نی  روا پیوستگی 
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ازمجازات 	 ترس   

برای  خودکامه  که  مجازاتی  است.  ازمجازات  ترس  مردم  از  بسیاری  اطاعت  دلیل 
اعتبارحرفه ای،  کار،  دادن  دست  از  شامل  ند  توا می  کند،  می  اعمال  اطاعت  عدم 
این  باشد.  ازجامعه  وطرد  قانونی  حقوق  اموال،  پول،  ارتقا،  موقعیت،  امتیازات، 
زمانی  خصوص  به  بسیارموثرباشد،  ند  توا می  بی خشونت  ظاهر  به  مجازات های 
برای  رژیم  تهدید  می کند.  واعمال  نتخاب  ا استراتژیک  به گونه ای  را  آن ها  رژیم  که 
کند  اطاعت  به  دار  وا را  فرد  ندازه  ا همان  به  ند  خفیف ترمی توا مجازات های  اعمال 
شکنجه  کردن،  زندانی  فیزیکی،  سرکوب  نند  وسخت ترما واقعی  مجازات های  که 
از  نمی ترسند.  قراربگیرند،  آزار  مورد  خودشان  ازاین که  د  فرا ازا بعضی  ومرگ. 
شوند. آزارواقع  مورد  دارند  عالقه  آن ها  به  که  کسانی  ویا  ده  نوا خا که  می ترسند  این 

دارند.  زیادی  بسیار  بازدارنده  ثر  ا که  است  این  مجازات ها  این  مورد  در  مهم  نکته 
ترس  همین  برای  ندارند،  را  د  فرا ا یکایک  کردن  اطاعت  به  دار  وا امکان  دولت ها 
کنند.  اطاعت  ازآن ها  مردم  اکثریت  تا  می کنند  لقاء  ا جامعه  به  عمدتا  را  مجازات  از 
می کنند  حمله  نمی کند،  اطاعت  آشکارا  که  فردی  به  ترس  این  لقای  ا برای  آن ها 

می کنند. استفاده  دیگران  ترساندن  برای  مثالی  وازاوبه عنوان 

دت 	 عا  

تبدیل  	 عادت  به  ند  می توا حاکم  ازقدرت  نفعالی  ا ویا  فعاالنه  اطاعت  زمان  گذشت  با 
را  می کنند  دارند  که  کاری  این  که  نکنند  دیگرسوال  خود  از  است  ممکن  مردم  شود. 
جامعه،  بزرگ  رهبرمذهبی،  رئیس،  نند  )ما قبولی  قابل  م  مقا که  زمانی  می کنند؟  چرا 
آن ها  بده،  م  نجا ا را  کار  این  که  بگوید  آن ها  به  ده(  نوا خا وسرپرست  دکتر  آموزگار، 

فکرکنند. این که  بدون  می کنند  اطاعت  دستورات  از 

اخالقی 	 تعهد   

اخالقی  	 وظیفه  می کنند  احساس  این که  برای  می کنند  پیروی  ظالمانه  ازقوانین  افراد  برخی 
آن ها است. آن ها فکرمی کنند اطاعت برای جامعه وادامه سنت های فرهنگی ومذهبی خوب است 

وفکرمی کنند این سنت ها برای افراد از آزادی مهم تراست.

شخصی 	 منافع   

پذیرش  فامیلی  امنیت  اجتماعی،  موقعیت  استخدام،  پول،  است.  بسیارمهمی  انگیزه  شخصی  منافع 
 دردانشگاه، دسترسی به بیمه درمانی خوب وسایر منافع وامتیازات مادی می تواند دلیلی برای اطاعت باشد
گره  دولت  بقای  به  را  آن ها  شخصی  منافع  تا  می کند  استخدام  را  افراد  بسیاری  دولت 
خورده اند. گره  موجود  وضعیت  با  شخصی  خاطرمنافع  به  وکارهم  کسب  دارندگان   بزند. 
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پیوستگی روانی با حاکم  ■

بعضی حاکمان سعی می کنند خود را پدرقبیله ویا پدرملت معرفی کنند. مردم احساس می کنند که 

این حاکمان فامیل آن ها هستند. بدون هیچ دلیلی به آن ها اعتماد دارند. با آن ها پیوند عاطفی دارند 

است.  قوم وملت هم خوب  برای  است،  برای حاکمان خوب  که  که هرحرکتی  واحساس می کنند 

برخی ازاین حاکمان کشور را درلحظات تاریخی رهبری کرده اند )مانند مبارزه برای استقالل از 

قدرت های استعماری( وسپس به صورت اسطوره درآمده وآن را مبنایی برای ادعای مشروعیت 

پایدارخود کرده اند. در موارد دیگری حاکمان ادعای نوعی اقتدارمذهبی یا ایدئولوژیک کرده اند تا 

به نظربرسد ذاتا بری ازخطا وورای نقدهای معمول هستند.

تفاوتی  	 بی  و  القیدی   

کسانی ممکن است تسلیم حکومت سرکوبگر شوند وادعا کنند که سیاسی نیستند ونسبت به رنجی 

که حکومت خودکامه برای مردم ایجاد کرده، بی تفاوت هستند. ممکن است بگویند “رنج همین است 

که هست وتابوده چنین بوده وتاهست چنین است” ودرنتیجه ارزشی ندارد برای آن کاری بکنیم. 

باشد.  ناتوانی  عمیق  احساس  کردن  مخفی  برای  است  ممکن  وبی تفاوتی  ابرازالقیدی  درحالی که 

بسیاری ازمردم ممکن است برای ظلمی که به آن ها می شود، حاضرباشند کاری بکنند، درصورتی 

که احساس کنند این کارآن ها موثراست ویا این که بدانند چه کاری ازآن ها برمی آید.  

نفس 	 به  اعتماد  عدم   

خودکامگان عمدا تصویری از شکست ناپذیری خود را به نمایش می گذارند تا اعتماد مردم را نسبت 

به توانایی خود برای به چالش کشیدن موفقیت آمیز آن ها از بین ببرند وباور کنند که هیچ سیستم 

شدت  به  را  اپوزیسیون  گروه های  کامه ها  خود  ندارد.  وجود  خودکامه  حاکمیت  برای  جایگزینی 

سرکوب می کنند تا بتوانند مدعی شوند که هیچ گروه ویا رهبردیگری لیاقت حکومت کردن ندارد. 

اگرموردی پیش بیاید که مردم سعی کنند خودکامه را به چالش بکشند ودراین کار شکست بخورند، 

خود کامه دست به پروپاگاندای عظیمی خواهد زد تا احساس ناامیدی را به عموم مردم القاء کند.
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جهل 	   

فساد،  درباره  را  مردم  تا  می کنند  را  خود  کوشش  بیشترین  وخودکامگان  است  قدرت  اطالعات 

اطالع رسانی  آن ها  درباره  عمداً  که  )جزآزارهایی  دارند.  نگه  ناآگاه  وآزارها  بی کفایتی  ناتوانی، 

می شود تا در بین مردم ترس ایجاد کنند(. خودکامگان همیشه دیگران را برای سختی هایی که مردم 

درکشورمتحمل می شوند، سرزنش می کنند. زمانی که جنبش مقاومت مدنی خودکامه را در مورد 

مسائلی مانند فساد، نقض حقوق بشر، عدم پاسخگویی حکومت به چالش می کشد، خود کامه ادعا 

می کند که هزاران یا میلیون ها نفر از مقاومت کنندگان مدنی خود بخشی ازتوطئه خارجی ها بوده 

چگونه  که  بدهند  قانع کننده ای  توضیح  نمی توانند  هرگز  خودکامگان  کشورهستند.  برای  وتهدیدی 

دخالت واقدام چند قدرت خارجی می تواند هزاران یا میلیون ها نفرداوطلب را قانع کند تا وقت خود 

را دراختیارکمپین دموکراسی خواهی بگذارند، خطرات را بپذیرند، فداکاری کنند وبا همدیگربرای 

هدفی مشترک کار کنند. با همه این ها به علت ناآگاهی، بعضی ازمردم آن را امکان پذیردانسته وبه 

اطاعت از خود کامه ادامه می دهند. 

روی 	 دنباله   

افراد دردنباله روی ازتعداد زیادی ازمردم احساس امنیت می کنند. زمانی که تعداد زیادی از مردم 

مطیع هستند، احتمال این که یک فرد ازجمع پیروی کند بیشتر ازاین است که راه جداگانه ای برگزیند. 

ترسی واقعی در باجمع نبودن ویا تکروی وجود دارد و بسیارسخت و خطرناک است که کسی اولین 

نفری باشد که از جمع پیروی نکند. سواالت مشکلی بپرسد ومزایای ناشناس ماندن را ازدست بدهد.

ع 	 جتما ا  

احساس وابستگی به اجتماع می تواند محرکی قوی برای رضایت واطاعت باشد. اگراجتماعی به 

مردم هویت، معنا، وابسته بودن واعتباربدهد، مردم دست به اقدامات زیادی خواهند زد تا بخشی از 

آن اجتماع باقی بمانند، حتی اگر با تصمیماتی که اجتماع در دوران مبارزات بی خشونت می گیرد، 

موافق نباشد. جوامع می توانند از طریق جمع فشار بیاورند یا به گونه ای انتظارات را تنظیم کنند 

که مردم دچار شک شده ویا قضاوت خود را نادیده بگیرند ونتوانند با دیدگاهی انتقادی فکرکنند 

که چه کارهایی تحت عنوان حفظ اجتماع انجام می شود.
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رهبران مبارزات بی خشونت باید تمامی حامیان خود را با دقت باال وبا ذکر جزئیات لیست کنند. باید 

دالیل دقیق انفعال فردی وکناره گیری جمعی را درک کنند وراه هایی برای ایجاد انگیزه ونیز کنش های 

خاص ومفیدی برای کمپین پیدا کنند. خبرخوب این است که آن هایی که در ابتدا تصمیم ندارند به عنوان 

عضوی از مقاومت مدنی وظیفه ای را به عهده بگیرند )بزرگ یا کوچک(، به تدریج اغلب آنان با 

پیشرفت جنبش برای انجام کارهای بیشترعالقه مند می شوند. این مطلب در مورد ناراضیان سابق 

نیز صادق است: یک کنش ساده اپوزیسیون آن ها را به یاد نیرویشان می اندازد وباردیگرشورواشتیاق 

برای این که بخشی ازکمپین مقاومت مدنی پیروزباشند، شعله ورمی شود.

 

چک لیست پرسش
 شماره ۶ 

 آیا اعتقاد خودکامه به اثربخشی سرکوب
خشونت بار کاهش می یابد؟

همانطور که نتایج مسابقات ورزشی به دلیل نوسانات بزرگ دراعتماد به نفس بازیکنان قابل 

پیش بینی نیست، اعتقاد خودکامه به اثربخشی سرکوب خشونت بار وآزادسازی ظرفیت عملی خود 

برای سرکوب، بستگی به اعتماد به نفسش دارد. اما چگونه می شود اندازه گرفت که اعتماد به نفس 

خودکامه افزایش پیدا کرده ویا کاهش یافته؟ سنجش باورهای خودکامه در هرزمانی کاربسیارسختی 

است وظاهرا نمی شود پیش بینی کرد که باورهایش در طول زمان چگونه تحول پیدا میکنند.

ایوان ماروویچ، یکی از رهبران جنبش دانشجویی آتپورکه باعث سقوط اسلوبودان میلوسویچ 

درصربستان شد، براساس تجربه معتقد است که شناخت کاهش سطح خشونت “از بیرون به داخل 

می دهد.  عکس  نتیجه  سرکوب  بفهمد  که  باشد  کسی  آخرین  است  ممکن  خودکامه  می افتد”.  اتفاق 

چندین شاخص پیش بینی کننده وجود دارد که برای فعاالن دموکراسی خواه آشکار است. ناراضیان 

آزادی های بیشتری برای جنبش تجربه می کنند که آن ها را برای ایجاد اختالل بیشترتشویق می کند. 

مجازات  دیگرکمتراز  این که  برای  آشکارمی کنند،  را  خود  سریع ترعقیده  پنهان  دوبارفکرکنندگان 

می ترسند. کسانی که احتمال دارد از رژیم جدا شوند، به خصوص نیروهای نظامی وپلیس، متوجه 

خواهند شد که تنها با تهدید به این که از سرکوب امتناع خواهند کرد، می توانند گزینه خودکامه برای 

استفاده از زور را به شدت محدود کنند. 

خودکامگان ممکن است نزد خود دالیل خوبی برای استفاده ازخشونت علیه جنبش قدرت مردم 

داشته باشند. در حقیقت بین سال های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶ بیش از ۸۸ درصد از شورش ها )خشونت بار 

وبی خشونت( با سرکوب وخشونت روبرو شدند. عالوه برآن نرخ موفقیت جنبش های مقاومت مدنی 

هنگامی که با سرکوب خشونت بار روبرو می شوند، یک سوم کاهش می یابد. 
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خشونت می تواند رهبری جنبش، تحرک جنبش وآزادی بیان را محدود کند. دارایی های مورد 
نیاز خانواده را مصادره کرده وآن ها را ازسرپناه، غذا ودارو محروم کند. عالوه برآن خشونت 
می تواند در بین گروه ها شکاف ایجاد کند. یک بخش را سرکوب می کند وبه بخش دیگرامتیاز می دهد. 
سرانجام خشونت می تواند سبب شود تعدادی ازاعضای مقاومت مدنی که ناامید وبیمناک هستند، 
تعهد خود نسبت به انضباط بی خشونت را کناربگذارند. تاثیر جمعی سرکوب مکررمی تواند حس 
ترس وناامیدی را دربین مردم تقویت کند ومانع ارتباطات مستقل وسفرشود. این احتماالت ازجمله 

دالیلی است که خودکامگان وقتی درموضع قوت هستند، به خشونت روی می آورند.
دیکتاتورها ممکن است وقتی قدرتشان روبه افول است استدالل برای استفاده از خشونت را 
قانع کننده تر ببیند. زمانی که به این باورمی رسند که عامل تعیین کننده برای بقای دیکتاتوری استفاده 
ازخشونت است، دراین صورت استراتژی مناسب برای دیکتاتور باید افزایش خشونت بی رحمانه 
این است که دیکتاتورباید  این استدالل  نتیجه منطقی  تا مبارزه بی خشونت شکست بخورد.  باشد 
 .rبیشترین استفاده را ازخشونت بکند وهیچ وقت از آن چشم پوشی نکند. اگرچه این نظریه برمبنای دو

فرض اشتباه است:  
این که ظرفیت خودکامه برای سرکوب در جریان مبارزه بی خشونت تغییر نمی کند.  ■

واین که اثرات سرکوب خودکامه در جریان مبارزه بی خشونت تغییرنمی کند.  ■

داشته  نوسان  چشمگیری  نحو  به  می توانند  متغیرها  این  خشونت  بی  مبارزه  طول  در 
باشند واین تغییرات سبب می شوند که خودکامه نتواند ارزیابی دقیقی ازافزایش سرکوب داشته 
باشد. تصمیمات استراتژیک ناراضیان برای حفظ مشارکت باالی مردم ورعایت کامل انضباط 
وجود  به  درخودکامه  را  اطمینان  عدم  واین  ببخشد  شدت  را  نوسانات  این  می تواند  بی خشونت 

بیاورد که آیا سرکوب می تواند او را درقدرت نگه دارد یا نه. 
وبی رحمانه  فزاینده  برسرکوب  متکی  که  است  این  خودکامه  یک  برای  معمول  روال 
باشد، درحالی که قدرت اوتضعیف می شود. استفاده ازروش های بی رحمانه لزوما نشانه قدرت 
رژیم نیست، بلکه می تواند نشان این باشد که شکست خودکامه قریب الوقوع است. دراین شرایط 
ضعف شدید است که دستورهای خود کامه به نیروهای نظامی وپلیس به احتمال زیاد با نافرمانی 

روبرومی شود. 
برای  خشونت  به  اتکای  می کند،  بازی  نقش  نیز  واقعیت  اما  دارد،  کلیدی  نقشی  ادراک 
یک  برای  سرکوب  هزینه های  ملموس ترین  نیست.  رایگان  کامه ها  خود  برای  سیاسی،  کنترل 
)مانند  تجهیزات  افراد،  به  سرکوب  است.  وپول  مادی  منابع  انسانی،  نیروی  تخصیص  رژیم 
وسایل نقلیه، تجهیزات ضد شورش، سالح، فناوری نظارت، زندان، دادگاه( وپول برای جبران 

خسارت نیروهای سرکوبگر دارد. 
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پیاده کردن روزانه پلیس درخیابان ها برای این که از فعاالن دموکراسی خواه تحقیق کرده 

با حبس های دسته جمعی  این هزینه ها  بیندازند، مخارج سنگینی دارد.  وآن ها را به زندان 

دوچندان می شوند. رژیم ها می توانند تا زمانی که بقیه جامعه را ترسانده ومردد کنند، این هزینه ها 

سرعت  به  می توانند  سرکوب  مالی  منابع  پایداربماند،  توده ای  مقاومت  اگر  اما  کنند.  تحمل  را 

ناپایدارشوند. 

لحاظ  به  اگر  تاکتیک  این  باشد-  بی خشونت  تاکتیک  عیان ترین  شاید  عمومی،  تظاهرات 

درشهرهای  تظاهرات  که  زمانی  است.  مدیریت  غیرقابل  رژیم  برای  باشد،  پراکنده  جغرافیایی 

بزرگ وکوچک درسراسرکشورجریان داشته باشد، نیروهای امنیتی برای برخورد با آن ها کافی 

نیستند ونمی توانند به شکل موثری در یک منطقه تمرکز کنند وتوان رژیم برای کنترل تظاهرات 

به شدت کم می شود. 

حال در نظربگیرید که اگرجنبشی به طورهمزمان با تظاهرات، کنش های غیرمتمرکزی مانند 

بایکوت مصرف کنندگان راهم داشته باشد، فشارچگونه افزایش می یابد. درچنین سناریویی، پلیس 

چگونه احتماالً می تواند بفهمد چه کسی در بایکوت مشارکت داشته است؟ چه کسی را بازداشت 

امنیتی می توانند  نیروهای  کنند، چگونه  کار را در سراسر کشورمتوقف  نفر  میلیون ها  اگر  کند؟ 

آن ها را پیدا کرده وهمه را بازداشت کنند؟

عالوه برهزینه های انسانی ومادی ومالی برای سرکوب مقاومت مدنی، استفاده ازسرکوب 

خشونت آمیز خطر ازبین بردن مشروعیت رژیم را نیز دارد. رژیم از ارزش هایی که مدعی است 

به آن ها پایبند است، تجاوز می کند وبه اعتماد مردمی که مدعی نمایندگی آن ها است، خیانت می کند. 

سیاسی  عقاید  گسترده  نحو  وبه  می کنند  آزادی طرفداری  از  مدنی  مقاومت  ناراضیان  که  زمانی 

مشترکی دارند، سرکوب خشونت بارآن ها به شدت به تصویر رژیم در اذهان عمومی لطمه می زند. 

ببینند که وطن پرست نیست وازکشور وشهروندانش  مردم ممکن است خودکامه را کسی 

دفاع نمی کند وحاضراست منافع عمومی را برای منافع شخصی خود قربانی کند. خودکامه ها تالش 

می کنند تا تصویر خود را با کشور وپرچم مترادف کنند واین کار را برای این انجام می دهند تا 

هرانتقادی ازخودکامه را کاری ضدمیهنی وخیانت جلوه دهند. اما زمانی که افشاء می شود خود 

به کار  یافته بی خشونت  کامه همه منابع کشور را برای حمایت ازخود دربرابرمخالفین سازمان 

گرفته، خودکامه دیگر قادرنیست که وطن پرستی را مبنایی برای مشروعیت خود قراردهد. 
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او فردی معمولی، جنایتکار، خائن به مردم ویا اشغالگربه نظر می رسد که با کمک جمع 

کوچک دوستانش جامعه را به دام انداخته وازمنابع مردم خودخواهانه سوء استفاده می کند.

همزمان با آن که مشروعیت خودکامه اقتدارگرا فرسایش می یابد، فعاالن دموکراسی خواه 

شده  بیشترفعال  آن ها  منفعل  حامیان  متعهدترمی شوند.  آن ها  طرفداران  که  می شوند  متوجه 

دفاع  غیرقابل  ازخشونت  نیستند،  درگیرمبارزه  که  بی تفاوت  گروه های  وخطرپذیرترمی شوند. 

خودکامه خشمگین می شوند. سرکوب بی وقفه خودکامه، توهمی که برخی ازمردم درباره خصلت 

واهداف رژیم دارند، از بین می رود وحتی ادامه حیات رژیم با توجه به وضع موجود زیرسوال 

ادامه خشونت می تواند سبب  یافته واین که چگونه  آگاهی  ازافزایش خطرات  می رود. خودکامه 

دروضعیت  را  خود  بقای  درنتیجه  و  شود  مخالف  جبهه  به  آن ها  وپیوستن  وفادارانش  ریزش 

بغرنجی می بیند.

اگر میلیون ها نفر کار را درسراسر کشورمتوقف 
کنند، چگونه نیروهای امنیتی می توانند آن ها را 

پیدا کرده وهمه را بازداشت کنند؟
افزایش  معضل،  این  بر  عالوه 

سرکوب خشونت بار مورد توجه ودقت 

بین المللی،  جانبه  چند  نهادهای  شامل  بازیگران  این  قرارمی گیرد.  بین المللی  بیشتربازیگران 

حتی  هستند.  ازکشوری  خارج  وشهروندان  نگاران  روزنامه  غیردولتی،  بین المللی  سازمان های 

طرف  از  است  ممکن  رژیم  جنایات  افشای  با  همزمان  هستند،  خودکامه  متحد  که  دولت هایی 

مقابل حمایت کرده ویا حمایت خود را پس بگیرند. به طورکلی افزایش توجه بین المللی سرکوب 

خودکامگان، به تغییر محاسبات بازیگران خارجی منجرمی شود واین که رفتارشان بامبارزه چگونه 

باید باشد. این تحوالت می تواند برای خود کامه بسیارمنفی ترشود وقتی که یکی از متحدانش کامالً 

علیه او موضع بگیرد. 

ویران کننده ترین خطر برای خودکامه این است که دستورسرکوب خشونت بار شهروندان را 

بدهد وعواملش ازاین کارامتناع کنند. این امتناع برای خودکامه مرگباراست، مگراین که مخالفان 

فشار را کم کرده وبا شویق جناح خشونت طلب انضباط مبارزه بی خشونت را رها کنند. در این 

شرایط نیروهای امنیتی رژیم که با خشونت طرف مقابل روبرو می شوند، ممکن است خواسته 

خودکامه برای اعمال خشونت بیشتر را بپذیرند.

یک رهبر ورزیده  مقاومت مدنی باید دورنمای عدم اطاعت از دستورات را بیشترین مشغله 

ذهنی خودکامه کند. 
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روش انجام این کارتنوع تاکتیکی به صورت متنوع کردن توالی تاکتیک های باید کرد )مانند 
ماشین  فروپاشی  که  جایی  تا  است  اطاعت(  کرد)مانند  نباید  تمرکزبرتاکتیک های  و  تظاهرات( 
سرکوب فرابرسد. اگر ظرفیت های جنبش باقی بمانند وتاکتیک ها با مهارت اجرا شوند، سرانجام 
خودکامه اعتماد خود را به سرکوب به عنوان آخرین وسیله برای بقای درقدرت از دست می دهد. 
وجود این مهارت های استراتژیک است که مشخص می کند چرا مقاومت مدنی امکان پیروزشدنش 

دوبرابرشورش خشونت بار است. 
با همه این ها باید توجه داشت که آنچه در گذشته درست بوده، معلوم نیست که لزوماً در آینده 
هم درست باشد. ممکن است استدالل شود که تکنولوژی های جدید مزیتی دائمی برای خودکامگان 
در نبرد با ناراضیان محسوب می شوند. جدیداً در مقاله ای در فارین افیرز، با عنوان »دیکتاتورهای 
دیجیتال: چگونه فناوری استبداد را تقویت می کند« نوشته آندریا کندال-تیلور، اریکا فرانتس وجوزف 

رایت این موضوع مطرح شده است. در بخشی از مقاله می آید که:
پیشرفت در تکنولوژی تحت نظر گرفتن شهروندان مهم ترین تکامل دراقتدارگرایی دیجیتال 
وتحلیل  تجزیه  بدافزارهای جاسوسی،  تشخیص چهره،  باال،  با وضوح  دوربین های  است. 
اتوماتیک متن وپردازش کالن داده ها، طیف گسترده ای از کنترل شهروندان را به وجود 

آورده است. ۳۲
نویسندگان همچنین معتقدند که تکنولوژی پیوند بین سرکوب واطاعت را تقویت می کند، پیوندی که 

ناراضیان امیدوارند آن را از بین ببرند. درهمان مقاله می آید که:
دیکتاتوری ازتکنولوژی نه تنها برای سرکوب اعتراضات، بلکه برای محکم تر کردن روش های 
کنترل قدیمی نیزاستفاده می کند. دیکتاتوری همزمان با افزایش سرکوب دیجیتال، مایل است 
که انواع سرکوب های خشونت بار “در زندگی واقعی” مانند شکنجه وکشتن مخالفین را نیز 
افزایش دهد. این تحلیل نشان می دهد که رهبران اقتدارگرا سرکوب های سنتی را با سرکوب های 
دیجیتال عوض نمی کنند. در حقیقت سرکوب های دیجیتال کار رژیم های اقتدارگرا را برای 
شناخت مخالفین آسان ترکرده است واین رژیم ها با استفاده از تکنولوژی به نحو موثری می فهمند 
که درخانه چه کسی را باید زد وچه کسی را بایددر سلول انداخت. این شیوه از هدف گیری 
مخالفان نیاز به سرکوب بی هدف را که می تواند در بین مردم نتیجه عکس داشته باشد ویا 

سبب ریزش نخبگان شود، کاهش می دهد.۳۳  

۳۲ - آندریا کندال-تیلور، اریکا فرانتز و جوزف رایت، "دیکتاتورهای دیجیتال:چگونه فناوری استبداد را تقویت می 

کند؟" در نشریه فارین افیرز )مارس/آوریل  ۲۰۲۰(،

digital-dictators/۰۶-۰۲-۲۰۲۰/https://www.foreignaffairs.com/articles/china

۳۳ - کندال تیلور، فرانتز و رایت، »دیکتاتورهای دیجیتال«.
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تا  برتری خودکامگان می شود  ادامه  تکنولوژی سبب  پیشرفت  آیا  است؟  پایان بحث  این  آیا 

جایی که دربرابرهر مبارزه بی خشونتی پیروزشوند؟ بسیار بعید است. من ۲۶ سال پیش به این نکته 

اشاره کردم: 

آخرین عاملی که شرایط مبارزه را تغییر می دهد، تکنولوژی وبه خصوص تکنولوژی ارتباطات 

نیاز به دسترسی به ارتباطات پیشرفته،  یافته  است. از آن جا که مبارزه اجتماعی سازمان 

آسان تر  را  بی خشونت  استراتژیک  مبارزه  می تواند  تکنولوژی  این  دارد،  وکارآمد  ارزان 

ومرتبط ترکند. در حقیقت تکنولوژی های جدید از کامپیوترهای شخصی گرفته تا ماشین های 

فکس، بیپر وتلفن های همراه، در حال حاضر محدوده جدیدی از فرصت هارا برای فعاالن 

مبارزه بی خشونت فراهم کرده است. علیرغم مثال های فراوانی که نشان از استفاده چشمگیر 

باید توجه داشت که تکنولوژی های پیشرفته مزیت  استراتژیست ها از این فرصت ها دارند، 

دائمی به نیروهای دمکراتیک وبی خشونت نخواهند داد. از همین ابزار می توان برای تسلط 

وسرکوب هم استفاده کرد. این ابزار، استراتژیست های بی خشونت را نباید وادار کند تا روش 

استراتژیک وبنیادی خود یعنی “بهتر عمل کردن از دشمن “ را رهاکنند.۳۴ 

بنابراین نباید تصور کنید که توسعه تکنولوژی  منفعتی دائمی برای خودکامگان درمقایسه با 

ناراضیان خواهد داشت. این وضعیت ممکن است به سرعت تغییر جهت دهد. به عنوان مثال امروزه 

صنایع غذایی از برچسب هایی استفاده می کنند که با فرکانس رادیویی کار می کنند. این روش برای 

ردیابی کاالهایی است که به خانه ها ارسال می شوند. تصورکنید یکی از این برچسب ها را بردارید 

ودامنه فرکانس آن را تغییردهید وپشت تمبربچسبانید میلیون ها از آن ها را به کشورهایی مانند ایران، 

روسیه وچین ویا سایر کشورهای اقتدارگرا بفرستید. ناراضیان اکنون شکل جدیدی از وسیله ارتباطی 

خواهند داشت که می توانند آن را درفضای بازنصب کرده وازآن ها برای انتقال پیام های مبارزاتی ویا 

این که چه تاکتیک بی خشونتی چگونه وکی باید به کارگرفته شود، استفاده کنند. نمونه های دیگری از 

فرصت های فناوری جدید استفاده ازسنجاق یقه است که سیگنالی را منتشرمی کند وتصویر را برای 

دوربین های با وضوح باال که درخیابان ها نصب شده اند، غیر قابل تشخیص می کند ویا چراغ قوه 

کوچکی که لنز دوربین های مداربسته را می سوزاند وآن را بی مصرف می کند. عالوه برآن چه دلیلی 

وجود دارد که جدیدترین وآسیب زننده ترین بد افزارها فقط دراختیار خودکامگان باشد؟

۳۴ - پیتر آکرمن و کریستوفر کروگلر، مبارزه استراتژیک بی خشونت: پویایی قدرت مردم در قرن بیستم )وست پورت، 
کانکتیکات: انتشارات پراگر، ۱۹۹۴(،
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کندال-تیلور، فرانتز ورایت، نویسندگان کتاب “دیکتاتورهای دیجیتال”، به مخرب ترین استفاده از 
هوش مصنوعی )AI( به صورتی زیرکانه در چین اشاره می کنند: 

هیچ رژیمی به اندازه رژیم چین از پتانسیل سرکوبگرهوش مصنوعی به طورکامل استفاده نکرده 
شامل:  ومشاغل  افراد  درمورد  داده ها  از  وباورنکردنی  انبوه  حجمی  چین  کمونیست  حزب  است. 
اظهارنامه های مالیاتی، صورتحساب های بانکی، سوابق خرید وسوابق کیفری وپزشکی را جمع آوری 
کرده است. رژیم این اطالعات را با هوش مصنوعی تحلیل می کند و “شماره کردیت اجتماعی” 
قبول  قابل  رفتار  درباره  پارامترهایی  آوردن  دست  به  برای  آن  واز  می آورد  دست  به  را  فرد  هر 
وکنترل شهروندان استفاده می کند. اشخاص حقیقی وکمپانی هایی که “غیرقابل اعتماد” شناخته شوند، 
از مزایای دولتی مانند آپارتمان های اجاره ای بدون سپرده، محروم شده ویا مسافرت آن ها با قطار 
وهواپیما ممنوع می شود. حزب کمونیست چین این سیستم را هرروز تقویت می کند، سیستم پیشرفته 
تحلیل داده ها، تصمیم گیری تکنولوژیک، ظرفیت رژیم را پیش بینی وکنترل را بهبود می بخشد، دولت 

آن را” مدیریت جامعه” می نامد.35 
اگر بتوان ازهوش مصنوعی برای کنترل جامعه استفاده کرد، ناراضیان نیز می توانند برنامه های 
کاربردی را توسعه داده واز آن ها برای شناسایی کسانی که بالقوه امکان جدا شدن از رژیم را دارند، استفاده 
کنند. به عنوان مثال باید راهی پیدا کرد تا به مردم اجازه داده شود در یک همه پرسی به صورت ناشناس 
شرکت کرده وپایبندی ها وترجیحات خود را آشکارکنند. این توانایی ها فرصتی را ایجاد می کند که خواسته ها 
واولویت های واقعی جامعه روشن شود. این گونه همه پرسی ها نشان می دهد که حمایت از سیستم اقتدارگرا 
ضعیف تر از آن است که مردم تصورمی کنند وبالقوه راه را برای نافرمانی بزرگ هموار می کند. میلیاردها 
دالری که چین امروز خرج می کند ممکن است منجر به اتکای بیش از حد به محصوالت تکنولوژیکی شود 
که دائماً از بین می روند. در آینده ای نه چندان دور، خودکامگان عمدتاً برای ماندن درقدرت برفناوری تکیه 
می کنند وممکن است متوجه شوند که نمونه ای مدرن ازخط ماژینو ایجاد کرده اند که بیشترتخیلی است تا واقعی.

لیست چک 
پرسش شماره ۷ 

 آیا احتمال ریزش حامیان کلیدی 
خودکامه افزایش می یابد؟

مگراین که خودکامه ومتحدین نزدیکش دچاربحران ایمان شده ویک جانبه وداوطلبانه قدرت را رها کنند! 
واگرنه هیچ مبارزه بی خشونتی بدون ریزش حامیان، به خصوص نیروهای امنیتی وجدایی آن ها از رژیم 

پیروز نمی شود. 

۳۵ - کندال ـ تیلور، فرانتز ورایت، »دیکتاتورهای دیجیتال«.
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جدا شدن از رژیم زمانی بیشترین فایده را برای ناراضیان دارد که حامیانی که خود کامه برای 

کنترل مردم به آن ها متکی است از رژیم جدا شوند. زمانی که ریزش نیروها خودکامه را غافلگیر 

کند، برای استفاده از زور دچار تردید خواهد شد. برای این که مطمئن نیست دفعه بعد کدامیک از 

متحدین اش او را ناامید خواهند کرد. 

تصورغلط رایج درباره حکومت های دیکتاتوری این است که یکپارچه هستند وحامیانشان برای 

همیشه متحد باقی می مانند، اما دیکتاتورها متکی به حمایت افراد وگروه های مختلفی هستند، از 

جمله: دارندگان کسب وکار، کارگران، بانکداران، دیوان ساالران، افسران پلیس ونیروهای نظامی، 

قضات، رهبران سازمان های مذهبی وکارگران حمل ونقل، ارتباطات وزیرساخت ها وغیره. هر کدام 

ازاین گروه ها منافع، اهداف، فرهنگ، تاریخ، شبکه ها ورقبای خود را دارند. رژیم دیکتاتوری تا 

آن جا می تواند کارآمد عمل کند که این افراد وگروه های مختلف اختالفات خود را با یکدیگر کنترل 

ومنافع مختلف خود را تعدیل کرده ومشترکا برای حمایت از رژیم همکاری کنند. تا زمانی که 

مخالفین وجود دارند، خودکامه باید آن ها را ساکت وایزوله کند. 

جنبش  شرایط  ودراین  بوده  ثابت  این حوزه ها  که ظرفیت  باورند  براین  سیاسی  اکثرعمل گرایان 

بی خشونت نفوذ اندکی دارد. به عنوان مثال قوت نیروهای امنیتی براساس بودجه، تجهیزات، پرسنل، 

آموزش وتجربه محاسبه می شود. عمل گرایان فرض می کنند که جنبش مقاومت مدنی با خودکامه ای 

روبرو می شود که با اتکاء به نیروهای تحت فرمانش قابلیت مداوم سرکوب را دارد. اما تاریخ نشان 

داده که جنبش مقاومت مدنی قابلیت ها وانسجام نیروهای امنیتی دیکتاتور را در طول زمان فرسوده 

کرده است. ناراضیان این کار را با تشدید اختالف در بین افراد وواحدهای مختلف نیروهای امنیتی 

وایجاد عدم اعتماد درباره وضعیت وبقای رژیم به انجام می رسانند. این تاکتیک ها ریزش در بین 

نیروهای رژیم را تسریع می کند.

نیروهای امنیتی تنها گروهی نیستند که درطول مبارزه ازخودکامه جدا می شوند، اما آن ها گروهی 

تطبیقی  مطالعه  دریک  دارند.  آن ها  درباره  پژوهش  برای  زیادی  عالقه  تحلیلگران  که  هستند 

ازصربستان )۲۰۰۰( واوکراین )۲۰۰۴(، آنیکا بینندیک و ایوان ماروویچ

در مورد اهمیت جدا شدن نیروهای نظامی از رژیم چنین نتیجه گیری کردند:

توجه استراتژیک به نیروهای امنیتی ممکن است به سه مورد عمده درباره عملکرد نیروها در 

صحنه نبرد مبارزه بی خشونت کمک کند: دفاع بازدارنده واجباری. از نظر دفاعی ممکن است که 

جنبش ومتحدانش تاثیر سالح های کشنده رژیم را دوباره بی اثر سازند )آکرمن و کروگلر، ۱۹۹۴.( 
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هزینه سرکوب باال می رود و ظرفیت سرکوب مخالفان کم می شود و رهبری رژیم ممکن است 
از اعمال نیروی سرکوب کننده به کلی منصرف شود )دال ۱۹۷۱(. سرانجام با تضعیف یکی از 
مراکز ثقل رژیم، جنبش ممکن است رژیم اقتدارگرا را وادار به انتخاباتی مطابق استانداردهای 

بین المللی کرده ویا آن را ساقط کند.۳۶ 
چنووت واستفان مواردی از خرابکاری سیستماتیک درمقیاسی بزرگ توسط نیروهای امنیتی 

درمورد دستورات داده شده دربرابرمبارزات بی خشونت را شناسایی کرده اند.۳۷  آن ها دریافتند 
که افزایش جداشدگان از رژیم احتمال موفقیت جنبش ها را ۵۸ درصد افزایش می دهد. 

در جدول زیر ۱۱ مورد مثال مهم آورده شده است که در طی مبارزه، ریزش وجدا شدن 
نیروهای امنیتی اثر تعیین کننده ای در نتیجه مبارزه بی خشونت داشته است.

۳۶ - آنیکا بینندیک وایوان ماروویچ، "قدرت و ترغیب: راهبردهای بی خشونت برای نفوذ در نیروهای امنیتی 

دولتی در صربستان )۲۰۰۰( و اوکراین )۲۰۰۴(". درمطالعات  کمونیسم وپسا کمونیسم ۳۹، شماره ۳ )سپتامبر 
۴۲۹-۴۱۱:)۲۰۰۶

۳۷ - چنووت و استفان، چرا مقاومت مدنی کار می کند؟ ۴۸.
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تحقیقات چنووت واستفان تمرکزی برجدا شدن افراد معمولی از نیروهای امنیتی ندارد 
ونیز به میزان موفقیت کمپین ها پس ازجدا شدن مسئوالن رده باالی قوه قضاییه، جامعه دارندگان 

کسب وکار، احزاب سیاسی، مسئوالن رسانه های دولتی، دیوان ساالران، نهادهای مذهبی ویا 
شخصیت های سرشناس فرهنگی نمی پردازد. با همه این ها با توجه به قانون متعارف می توانیم 

نتیجه بگیریم که همه ریزش ها وجدا شدن ها از رژیم های اقتدارگرا به نفع فعاالن دموکراسی خواه 
است. 

جدا کردن نزدیکترین متحدان خودکامه از او بسیارسخت تر ازبسیج شهروندان عادی برای 
مشارکت درمبارزه بی خشونت است. یک ناراضی امکان دوباره فکرکردن وعقب نشینی پس 
ازیک بار مشارکت در کنش بی خشونت علیه خودکامه را دارد، اما وقتی “دوبارفکرکننده ای” 

با مقامی باال نظرش را نسبت به رژیم افشاء می کند دیگرراه برگشت ندارد. زمانی که وفاداران 
کلیدی تغییرموضع می دهند، این تغییر موضع تا پایان مبارزه به قوت خود باقی می ماند.

همزمان با افزایش تعداد مشارکت کنندگان در مبارزه، تعداد جداشوندگان بالقوه 
از رژیم نیز افزایش می یابد وبرعکس زمانی که تعداد مشارکت کنندگان کاهش می یابد، 

“دوبارفکرکنندگان” پنهان ترجیح می دهند مخفی بمانند تا زمانی که جریان به نفع ناراضیان 
تغییرکند. برای همین است که ریزش وجدا شدن از رژیم معموالً دراواسط یا اواخرمبارزه 

بی خشونت صورت می گیرد.

چه نوع استدالل هایی شهروندان را ترغیب می کند تا از رژیم دیکتاتوری جدا شوند؟ 
هیچ فرمول یا رویکرد واحدی وجود ندارد که بتوان کسانی که بالقوه احتمال جدا شدن از رژیم 

را دارند وپس از جدا شدن با خطرات زیادی روبرو خواهند شد، به جدایی ترغیب کند. جین 
شارپ چهارمکانیسم تغییر را در طول مبارزه که با جنبش های مدنی موفق آغاز می شوند، 

شناسایی کرد.۳۸  هر کدام از این مکانیسم ها راهی را توضیح می دهد که کمپین های مقاومت مدنی 
می توانند نگرش ورفتار افراد را تغییر دهند وبه درستی چهار روشی را که فرد جداشده از رژیم 

را وادار می کند تا علنا خودکامه را تقبیح کند، توصیف می کند: 

 تبدیل  	

 تطبیق 	

 اجبار 	

 فروپاشی 	

۳۸ - جین شارپ، سیاست کنش بی خشونت، بخش سه: دینامیک کنش بی خشونت )بوستون، ماساچوست: انتشارات 

پورترسارجنت، ۱۹۷۳(.
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یل 	 تبد  

درتبدیل، جنبش قادر است فرد یا گروهی را ترغیب کند که آرمانش تنها براساس شایستگی هایش ارزش 

حمایت دارد. جداشدگان بالقوه ازآغاز به رژیم وفادار بوده اند.  آن ها بخش عمده ای ازعمر شان را به 

سختی برای موفقیت رژیم کار کرده اند. برای این که یک “دوبارفکرکننده”که عقایدش را پنهان نگه 

داشته، متقاعد شود تا از موقعیتش دست بکشد، ناراضیان باید ابتدا شرایطی را فراهم کنند که تضاد بین 

عقاید ورفتارش را احساس کند واین کار نیاز به تماس های زیادی دارد. جداشوندگان بالقوه باید فعاالنه 

توسط رهبران مقاومت مدنی، چنانچه هدف تبدیل آن هااست، تعلیم داده شوند. فعاالن دموکراسی خواه 

باید مرتباً لیست تبدیل شوندگان بالقوه را توسعه دهند. این کار را می توان با گفت وگوی مداوم با کسانی 

که ممکن است تمایل به جدا شدن داشته باشند، انجام داد. 

با استفاده از تاکتیک های بی خشونت که وضعیت موجود را مختل می کند، همراه با ارتباطات فرهنگی 

وعاطفی، کمپین مقاومت مدنی می تواند احساس تضاد بین عقاید ورفتار را درافراد ظاهراً وفادار به 

وجود بیاورد. جداشوندگان بالقوه به تدریج نسبت به دروغ های رژیم حساس می شوند. دروغ هایی که 

رژیم بر روی آن ها بنا شده ومتوجه می شوند که رژیم از مردم و از جمله خود آن ها برای منافع خود 

سوء استفاده می کند. افرادی کلیدی ممکن است جنبش بی خشونت را نماینده واقعی آرمان های مردمی 

بدانند. دردوران فرایند تبدیل، امید واعتماد جای ناامیدی و سرگردانی را می گیرد. “دوبارفکرکنندگان” 

همزمان با کاهش خطر تبدیل شدن، شروع به ابرازعقاید واقعی خود می کنند. اطمینان برای دورنمای 

موفقیت جنبش افزایش می یابد وآسیب پذیری های خودکامه بیشتر خود را نشان می دهد.

تطبیق 	  

معنای تطبیق این است که فرد یا گروهی پس از تحلیل سود وزیان خود، تصمیم می گیرند که منافع 

شخصی اشان ایجاب می کند وفاداری اشان به رژیم را پس بگیرند و تغییر موضع دهند. این تغییر موضع 

اغلب در بین بازرگانان و نخبگان اقتصادی اتفاق می افتد برای این که در دوران جنبش مقاومت مدنی 

متوجه می شوند که با انفعالی عمل کردن و متحد بودن با رژیم ممکن است مقدار زیادی از سرمایه 

خود را از دست بدهند. دارندگان کسب وکار دردرجه اول نگران حفظ منافع اقتصادی خودهستند. 

حمایت آنان از رژیم اقتدارگرا بیشتربه دلیل مصلحت است، نه اصول. اگر خودکامه سرکوبگرترشود، 

ممکن است به این نتیجه برسند که سازگاری با کمپین مقاومت مدنی با استفاده از جدا شدن از رژیم 

شیوه موثری برای حفظ منافع اقتصادی اشان باشد. زمانی که کمپین مقاومت مدنی منافع مالی مالکان 

و کارکنان را به یک اندازه به خطرمی اندازد، پاسخ به سوال ادامه همدستی با حاکمیت غیر اخالقی 

خودکامه، ضروری ترهم می شود.
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ر 	 جبا ا  

اجبار زمانی پیش می آید که کسانی که فعاالنه با کمپین مقاومت مدنی مخالفت می کردند به خاطر 

ترسی که ازعواقب همکاری با خودکامه دارند، ازاوجدا می شوند. این مورد زمانی اتفاق می افتد 

که متحدین قبلی خودکامه متقاعد می شوند حکومت او رو به زوال است وادامه وفاداری به اودیگر 

گزینه مطمئنی نیست. از خود سوال می کنند چگونه در حالی که می دانند پیروزی مقاومت مدنی وپس 

دارد که   باشند. موارد زیادی وجود  داشته  بهترین موضع را  ازآن دوران گذاراجتناب ناپذیراست، 

پشتیبانان وفادارخودکامگان زمانی که احساس کردند کار آن ها تمام است، نهایتاً از آن ها جدا شدند 

ودرنتیجه خودکامگان ضعیف ترشده و پیشگویی جداشدگان برای سقوط رژیم که خود در تحقق آن 

نقش داشته اند، محقق می شود.

شی 	 پا و فر  

در فروپاشی، رژیم با سرعت وبه  گونه ای غیرقابل کنترل فرو می پاشد. در این صورت رژیمی باقی 

نمی ماند که کسی به آن وفادار باشد. اغلب اوقات این وضعیت برای ناراضیان بسیار خطرناک است، 

مگر آن که به سرعت خال قدرت را با برنامه گذار قابل دسترس ومورد قبول مردم پرکنند. با روشن نشدن 

این که چه حکومتی قراراست سر کار بیاید، ممکن است حامیان رژیم قبلی ونظامی ها خود را سازمان دهند 

تا رژیم جدیدی را سرکار بیاورند، کودتا کنند تا با استفاده از زوراسلحه ثبات را برگردانند. برای مقابله 

با این احتمال، فعاالن دموکراسی خواه باید گفت وگو با کسانی که امکان جدا شدن دارند را افزایش دهند. 

آن ها همچنین می توانند برنامه ای برای گذاردرمراحل اولیه کمپین تهیه کنند تا بعداً در صورت نیاز از آن 

به عنوان یک الگو استفاده کنند. 

مکانیزم های تغییردرطول زمان نشان می دهند که چگونه عدم وفاداری ها می توانند مانند زخم چرکینی 

دیکتاتوری را تضعیف کنند. تمام جدا شدن ها با کنش هایی شروع می شوند که لزوما همگانی وآشکار 

نیستند. جدا شدن ها می تواند در شکلی بسیارساده مانند انجام ندادن دستورات ویا اجرای آهسته وناکارآمد 

آن ها ونیز می تواند شامل خرابکاری مخفیانه ویا فایل نکردن عمدی اسناد باشد. آن ها ممکن است مذاکراتی 

زیرزمینی با جنبش مقاومت مدنی شروع کرده واطالعات ومنابع را به آن ها منتقل کنند. کشف ورویارویی 

با این گونه کارهای ظریف وسطح پایین جدا شوندگان برای رژیم بسیار دشوار است. درحالی که تشخیص 

ومجازات نافرمانی آشکار آسان است، مقابله با بی کفایتی عمدی ونافرمانی پنهانی  بسیار دشواراست. 
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جدایی از یک گروه می تواند جدایی از دیگران را تسریع کند. تیمور کوران، پژوهشگر اقتصادی 

وسیاسی، معتقد است کسانی که )به هر دلیلی( از یک رژیم ناراضیند، با انتخاب ساده ای بین بیان عمومی 

این که چه رژیمی را ترجیح می دهند )که مخالفت با رژیم است( ویا به دروغ از رژیم حمایت کنند، 

روبروهستند.۳۹  کسانی که اولویت واقعی خود را پنهان می کنند با مشکلی درونی وروانی روبروخواهندشد 

که هزینه آن را می پردازند. آن ها همچنان به اطاعت از رژیم تا زمانی که خطرات بیرونی برای انجام این 

کار برمنافع آن ها برای ابراز اولویت واقعی خود پیشی بگیرد، ادامه می دهند. 

افراد مختلف آستانه تحمل های متفاوتی برای خطرپذیری درباره افشای اولویت واقعی خود دارند. 

برای برخی ادامه هزینه های روانی ودرونی برای این که اولویت واقعی خود را پنهان کنند، آن قدر زیاد 

است که تصمیم می گیرند عقیده واقعی خود را که مخالفت با رژیم است، در اوائل کمپین مقاومت بی خشونت 

ابراز کنند. همزمان با این کار بقیه کسانی نیزکه اولویت واقعی خود را به دروغ پنهان نگه می دارند، 

درمحاسبات خود تجدید نظرمی کنند وتغییر جهت می دهند. زمانی که تماشاچیان مشاهده می کنند که مردم 

بیشتر وبیشتر ازرژیم جدا می شوند، آن ها نیز تصمیم به جدا شدن می گیرند، با جدایی بیشتر مردم از رژیم، 

منافع جدایی از رژیم ازمزایای اطاعت بیشترمی شود. 

 Freedom( زمانی که من بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ رئیس هیئت مدیره موسسه خانه آزادی

House(  بودم، یکی از همکاران من مارک پالمر بود. اورا می توان نمادی آمریکایی برای گسترش 

دموکراسی دانست. درکتاب معروف او شکستن محور واقعی شیطانی: چگونه آخرین دیکتاتور دنیا را تا 

سال ۲۰۲۵ پایین بیاوریم؟ همان ارزش هایی مورد نظرمارک پالمراست که من دراین کتاب درنظردارم. 

مارک در سال های تاریخی ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ سفیر آمریکا در مجارستان بود. او به من گفت در آن دوره 

پرتالطم یک روز وزیرتبلیغات مجارستان که شغلش را درخطر می دید، از من پرسید که او در دوران پس 

از کمونیسم درمجارستان چه کاری می تواند داشته باشد. مارک بالفاصله در جوابش می گوید:”چطور، البته 

تو می توانی یک کمپانی درزمینه برقراری روابط راه بیندازی”. مارک به من گفت این دقیقا همان کاری 

است که وزیرسابق تبلیغات بعدا انجام داد. سخنان مارک برای او آرامش بخش بود، ترس از سقوط در 

ورطه وتعاریف بد وخطرناک، ترس از محاکمه برای نقض حقوق بشر، به کلی از بین رفت وجایش را 

امید وخوشبینی نسبت به آینده گرفت. این گفت وگو به وزیر تبلیغات اجازه داد که ازتوسل به نقش ابزاری 

خود در حمایت از رهبری نامشروع کمونیستی دست بکشد.

۳۹ - یمور کوران، حقایق خصوصی، دروغ های عمومی )کمبریج، ماساچوست، کارشناسی ارشد: انتشارات دانشگاه 
هاروارد،  ۱۹۹۵(.



۹۹

تا موضع گیری خود راعلیه  انتخاب می کند  کوران نقطه ای را که هرشخص برای خود 

رژیم افشاء کند” آستانه انقالبی گری” می داند. به نظراو، گرچه افراد مختلف آستانه های انقالبی گری 

متفاوتی دارند، اماجدایی آبشارمانند زمانی می تواند اتفاق بیفتد که آن ها که آستانه پایین تری دارند 

شروع به پیروی از کسانی کنند که آستانه باالتری دارند. برخی ازافراد حاضر به جداشدن از رژیم 

هستند در صورتی که اعتقاد پیدا کنند که یک درصد از جمعیت تاکنون این کاررا انجام داده اند. 

زمانی که افرادی با “یک درصد” آستانه انقالبی گری به جنبش می پیوندند، مشارکت باال رفته وبه 

دودرصد جمعیت می رسد. این پیوستن سبب می شود که افرادی که “دودرصد” آستانه انقالبی گری 

دارند به جنبش بپیوندند ومشارکت را به سه درصد جمعیت برسانند، این روند ادامه می یابد وافراد 

بیشتری به جنبش می پیوندند.

پاسخ به بعضی از سواالت چک  لیست ها برای تسریع جدا شدن افراد از رژیم بسیار مهم 

است. سواالت شامل مشارکت غیرنظامیان )چک لیست، پرسش شماره ۵( انضباط بی خشونت )چک 

لیست پرسش شماره ۲( برنامه ریزی استراتژیک )چک لیست پرسش شماره ۳(.

چنووت واستفان نشان می دهند که سطوح باالی مشارکت غیرنظامی به طورقابل توجهی 

احتمال ریزش نیروی امنیتی را افزایش می دهد. آن ها دریافتند که “برای کمپین های بی خشونت ، 

احتمال ریزش نیروهای امنیتی به طور پیوسته با افزایش عضویت مردم درکمپین مقاومت رشد 

می کند وکمپین های بزرگ مقاومت مدنی ۶۰ درصد شانس دارند که در نیروهای امنیتی ریزش ایجاد 

کنند. این شانس برای کمپین های کوچک ۵۰ درصد است.۴۰ هر چقدر مردم بیشتردر مقاومت مدنی 

مشارکت کنند، پیوندهای بیشتری با حامیان رژیم برقرارمی کنند، این پیوندها براساس خویشاوندی 

ویا وابستگی های شخصی ویا حرفه ای خواهد بود. ازاین ارتباط ها می توان برای نفوذ وتحریک 

برای ریزش استفاده کرد.

جنبه دیگری از چک لیست که به ریزش کمک می کند، حفظ انضباط بی خشونت است. یک 

حامی خودکامه اگراز نظر فیزیکی احساس خطر کند، هیچ گاه قصد خود را برای جدا شدن از رژیم 

نشان نخواهد داد. عالوه بر این چون انضباط بی خشونت با مشارکت باالی مردم در جنبش بستگی 

دارد، حفظ انضباط بی خشونت می تواند به طورغیرمستقیم به افزایش ریزش از رژیم کمک کند.

۴۰ - چنووت واستفان چرا مقاومت مدنی کار می کند؟



مگی کا د خو به  ن  بخشید ن  یا پا ی  ا بر لیست  چک  ۱۰۰

جدا شدن نیروهای امنیتی از رژیم درمیانه شورش خشونت بارهم می تواند اتفاق بیفتد، اما بسیارکمتر. 

دالیل منطقی برای این مورد وجود دارد. شورش خشونت آمیزمی تواندعمالً انسجام رژیم وحامیانش را 

افزایش دهد، برای این که احساس می کنند باید در مقابل دشمن مشترکی متحد باشند. احتمال اندکی وجود 

دارد که نیروهای امنیتی اعتقاد داشته باشنداگر طرف شورش خشونت آمیز را بگیرند، درمقابل انتقام گیری 

مصون خواهند بود. 

هراستراتژی برای پیروزی جنبش های مقاومت مدنی الزم است که برنامه ریزی دقیقی همراه با 

جزئیات برای به حداکثر رساندن ریزش حامیان رژیم با استفاده ازتوالی آگاهانه تاکتیک ها داشته باشد. هر 

گروه بالقوه واعضای آن باید هدف قراربگیرند وباید چندین باربا آن ها تماس گرفته شود. این که بتوان با یک 

تعامل، دارنده تفکر دوگانه را به یک ناراضی فعال تبدیل کرد، انتظار واقع بینانه ای نیست. مواردی وجود 

دارد که افراد برای این تغییر آماده هستند، ولی نیازبه تشویق بیشتری دارند. ایده های بحث انگیز برای این که 

 در خودآگاه افراد وارد شوند وبه بلوغ برسند، نیاز به زمان دارد ومعموالً این چهار دوره را طی می کنند:

 جدایی ازرژیم؟  ایده ای وحشتناک وبرای من پرازخطراست. 	

 جدایی ازرژیم؟ شنیده ام، احتماال از جانب دیگران است. 	

 جدایی ازرژیم؟ می دانستم، درتمام این مدت منطقی به نظرمی رسید. 	

 جدایی از رژیم؟ از ابتدا ایده من بود. 	

برای درک این که چگونه ریزش به وجود می آید، اولین قدم یافتن حقیقت وارزیابی است. برای 

آشنایی بیشتر با اعضای گروه بخصوصی که دموکراسی خواهان می خواهند درآن نفوذ کنند، فعاالن 

باید خود را با تاکتیک ها وارتباطات موثری که برای این منظورطراحی شده، مجهزکنند. 

آگاهی درباره جزئیات گرایش افراد حیاتی است.

برای انجام کامل کار، باید طرحی برای تعامل با هرگروه وگروه زیرمجموعه وافرادی که 

پشتیبان خودکامه هستند، تهیه شده وسپس اولویت بندی شود که چه کسانی باید اهداف اولیه برای 

ریزش باشند. انعطاف درهدف گرفتن نیزکلیدی است، برای این که موفقیت وشکست یک تاکتیک 

ممکن است تعیین کند که با کدام یک از”دوبارفکرکنندگان” باید گفتگوکرد.

گروهی  با  وگو  گفت  گسترش  اندازه  به  بی خشونت  درمبارزه  چیزی  هیچ  احتماال 

از”دوبارفکرکنندگان” به پیروزی کمک نمی کند. تا زمانی که کمپین ازشتاب مثبتی برخوردارباشد، 

آن ها می توانند موج توقف ناپذیری ازریزش نیروهای طرفدار رژیم را سبب شوند که خودکامه بعید 

است بتواند آن را جبران کند.



۱۰۱

 آیا پس از مبارزه، نظم سیاسی که برقرارمی شود

با ارزش های دمکراتیک سازگارخواهد بود؟
 چک لیست پرسش

شماره ۸
مد  نجا می ا سی  دموکرا به  د  زیا ل  حتما ا به  توری  یکتا د رژیم  علیه  موفق  کمپین 
ین  ا ز  ا نند  ا می تو ن  راضیا نا  . کند رهبری  را  ن  آ نی  مد ومت  مقا ین که  برا مشروط 
یکی   . ند ه ا کرد یید  تا ا  ر ه ها  د ا د ین  ا مختلفی  بع  منا ین که  ا ی  برا شند  با مطمئن  مورد 
گذارازرژیم های   ۳۳۱ او  است،  کرده  پینکنی  تان  نا جا را  زمینه  دراین  مهم  لعات  ازمطا
بوده  مدنی  مقاومت  کمپین های  با  ن  آ مورد   ۷۸ که  کرده  بررسی  را  تیک  غیردمکرا

۴۱ است.
کرده  هدایت  مدنی  مقاومت  جنبش  را  گذارآن ها  دوران  که  کشورهایی  درباره  او 
یی  فریقا آ یا  التینی  مریکای  آ ن  ستا ا د یک   ً صرفا ین  “ا  : رنظرمی کند ظها ا چنین  است، 
کننده ای  دگرگون  ثیرات  تا  ً عمیقا که  است  جهانی  پدیده ای  داستان  نیست،  اروپایی  ویا 

 ۴۲ است. شته  دا
که: است  ین  ا وی  کلیدی  نتیجه گیری  ماری،  آ تحلیل های  ز  ا پس 

تاثیرات مستقل مقاومت بی خشونت بردموکراسی اساسی است.... اگرمبارزه بی خشونت گذار 
را آغاز کند، احتمال این که پس از دوران گذارکشوردمکراتیک شود ویا یک دموکراسی حداقل 

درآن برقرارشود دوبرابراست.

۴۱ - جاناتان پینکنی، زمانی که مقاومت مدنی موفق می شود: ایجاد دموکراسی پس از قیام های بی خشونت مردمی 
)واشنگتن، دی سی:انتشارات مرکز بین المللی مبارزات بی خشونت ۲۰۱۸(

۴۲ - پیکنی، زمانی که مقاومت مدنی موفق می شود، ۲۷.

۱۷: کشورهای با حداقل یک گذار ناشی از مقاومت مدنی )-۱۹۴۵ ۲۰۱۵(   شکل 

منبع: جاناتان پینکنی، زمانی که مقاومت مدنی موفق می شود: ایجاد دموکراسی پس از قیام های بی خشونت مردمی 
)واشنگتن، دی سی:انتشارات مرکز بین المللی مبارزات بی خشونت ۲۰۱۸(. 

■ کشورهای دارای حداقل یک دوره گذار ناشی از مقاومت مدنی از سال ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۵
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بدون مقاومت مدنی احتمال این که کشور در پایان دوران گذار به آستانه دموکراسی برسد ۳۰ 

درصد است وبا مقاومت مدنی این احتمال به ۷۰ درصد می رسد.۴۳ 

یافته های پینکنی در مورد احتمال ۷۰ درصدی دموکراسی پس از یک کمپین موفقیت آمیز 

مقاومت مدنی تاثیرقیام بی خشونت براستقراردموکراسی را تایید می کند. 

به  مدنی  مقاومت  موفق  کمپین های  از  درصد  که ۳۰  کنیم  توجه  حقیقت  این  به  باید  اگرچه 

دموکراسی منتهی نمی شوند. این مسئله نشان می دهد که حتی اگرمقاومت مدنی پیروزشود، این خطر 

وجود دارد که کشوربه نظم دمکراتیک نرسد. چگونه فعاالن دموکراسی خواه می توانند این خطرات 

را گوشزد کنند؟ 

درمراحل اولیه مبارزه بی خشونت اتحاد برای پایین آوردن دیکتاتورحول آرمان های مردم   

یک چالش است، ولی چالش مهم تر پس ازرفتن دیکتاتورورسیدن به توافق است که چگونه نهادهای 

دولتی مزایا را توزیع کنند. به عنوان مثال کشاورزان ممکن است وام هایی با بهره کمترویا یارانه برای 

فروش محصوالت خود به قیمت مناسب بخواهند. مردم درمناطق شهرنشین ممکن است آب تصفیه 

شده ویا ایمنی عمومی بهتربخواهند. اتحادیه بخش های دولتی ممکن است بازنشستگی زودترودستمزد 

بیشتردردوران بازنشستگی مطالبه کنند. والدین شاغل ممکن است شغلی بهتروحداقل دستمزد بخواهند. 

دانشجویان ممکن است تقاضای بورس تحصیلی ونیز تضمین اشتغال پس از فارغ التحصیلی را داشته 

باشند.

دارو ونیز هزینه های پزشکی عادالنه تری  قیمت  تقاضای کاهش  سالمندان ممکن است   

داشته باشند. لیست مطالبات ممکن است طوالنی تر شود درحالی که هیچ کس نمی داند چگونه این 

نگرانی ها پس از این که مبارزه پایان یافت اولویت بندی خواهد شد.

مشغول شدن زودهنگام به جزئیات مسائل محلی انرژی کمپین را کاهش می دهد. دیکتاتور زیرک 

می تواند حتی ازکوچکترین اختالف برسرمنافع دربین ناراضیان سوءاستفاده کند. هرچقدرناراضیان 

بیشتردرباره غنائم آینده جروبحث کنند، به همان میزان اعتماد کاهش می یابد. ازآن جایی که نیازروانی 

به اطمینان درموردآینده به گونه ای اجتناب ناپذیرافزایش می یابد، برای رهبرانی که مشغول تضعیف 

دیکتاتورهستند، تحقق بخشیدن به این نیازمشکل ترمی شود. عدم اعتماد به رهبری جنبش برای این که 

بتواند گذارمنظمی رابرای بهبود وضع زندگی مردم ترتیب بدهد، سبب می شود که مردم درمقطعی 

پیشنهاد دیکتاتور را قبل ازگذارنامشخص به سوی دموکراسی برای زندگی قابل پیش بینی )حتی اگر 

اندکی( بپذیرند. 

۴۳ - پینکنی، زمانی که مقاومت مدنی موفق می شود، ۳۸.
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گاندی برای مذاکره پس از راهپیمایی موفقیت آمیز نمک برای استقالل هند، به بریتانیا می آید، ۱۹۳۱

این که  احتمال  یابد،  افزایش  دموکراسی خواه  فعاالن  بین  هرچقدرتنش  برآن  عالوه 

دیگراگرعموم مردم  کنند، کمترمی شود. ازطرف  افشاء  “دوبارفکرکنندگان” عقیده واقعی خود را 

برنامه های جنبش را برای دوران پس ازمبارزه قبول کنند، احتمال زیاد دارد که گروهی از حامیان 

موجود رژیم اطمینان یافته وازآن جدا شوند. 

در برخی شرایط الزم است که رهبران کمپین مقاومت مدنی رهبران سیاسی را پیشنهاد بدهند 

مبارزه  دوران  در  باشند.  ازدیکتاتوری  پس  دوران  نظم  پذیرفتن  برای  مردم  الهام بخش  بتوانند  که 

ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، ۳۰۰ گروه مدنی وابسته به کنگره آفریقای جنوبی درزندان بودند. 

درحقیقت آن ها که در زندان بودند ازکمپین مقاومت مدنی بهره بردند، اگر چه لزوماً با استراتژی که 

آن ها را آزاد کرد، موافق نبودند. نلسون ماندال هرگز استفاده ازخشونت را برای پایان دادن به آپارتاید 

رد نکرد. علیرغم مقام واالی نلسون ماندال، رهبران جنبش ضد آپارتاید مقاومت مدنی را برگزیدند 

زیرا تجربه وناامیدی حاصل ازجنگ های ناموفق چریکی در دهه ۷۰ را داشتند. یکی از بهترین 

مثال های مبارزه بی خشونت در دهه ۸۰ بایکوت خرید مصرف کنندگان درپورت الیزابت به رهبری 

موکاسلی جک بود. این بایکوت موفقیت آمیز را می توان در فیلم مستند نیرویی قدرتمندتر دید.۴۴ 

۴۴ - ین مستند به چندین زبان در صفحه وب سایت زیرموجود است:

/https://www.nonviolent-conflict.org/force-powerful-english
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درحالی که تمایل ماندال برای استفاده ازخشونت به لحاظ استراتژیکی مناسب نبود، نمی توان

نقش حیاتی ونبوغ او را پس ازآزادی از زندان کمرنگ کرد. به لحاظ سیاسی بسیار موفق عمل 
کرد وانتقال قدرت به شیوه بی خشونت را آغازنمود. انتخابات آزاد برگزارکرد وخود او به عنوان 

اولین رئیس جمهورپس ازآپارتاید انتخاب شد.

یکی ازبرجسته ترین مخالفان رژیم فعلی ایران می گوید که میلیون ها نفراز شهروندان ایرانی که 
مخالف رژیم هستند دراین موارد باهم توافق دارند: دموکراسی، سکوالریسم، اعالمیه جهانی حقوق 
بشر، حقوق مدنی برابر برای همه ایرانیان )صرف نظر از مذهب، جنسیت یا قومیت(، تعهد به 
به نظراو درزمینه هایی  ازمبارزه مسلحانه.  برای سرنگونی مالها وپرهیز  مقاومت مدنی  کمپین 
نیزاختالف وجود دارد ومردم درآینده وپس از تغییرنظام باصندوق رای آزاد تکلیف آن ها را معلوم 
آینده ایران یک شاه  خواهند کرد. ازجمله اختالفات این است که سمبل کشوردرنظام دمکراتیک 
مختلف  درمناطق  قدرت  توزیع  چگونگی  دیگراختالف  ومورد  رئیس جمهورمنتخب  یک  یا  باشد 

است. هردومورد به آینده وتصمیم مردم احاله شده است.

به نظرناراضی ونویسنده معروف بیل مویر، جنبش ها باید دوپیروزی داشته باشند: اول باید آن چه 
در مقابل آن ایستاده اند را شکست دهند ودوم باید آن چیزی که برایش ایستاده اند رابه دست بیاورند. 

فرمولی وجود ندارد که این دوپیروزی را به هم پیوند بدهد. 

بالقوه  بین کسانی که  باید حتی االمکان طوری طراحی شود که همکاری  تاکتیک های بی خشونت 
دردوران پس ازدیکتاتوری ازنظرمنافع شخصی یاگروهی می توانند رقیب یکدیگر باشند، تقویت 
شود. اعتماد زمانی به دست می آید که مردم با اولویت های متفاوت شانه به شانه هم پذیرای خطرات 

دردوران مبارزه بی خشونت باشند.

در سال ۲۰۰۵ من مطالعه مشترکی داشتم تحت عنوان، چگونه آزادی برنده می شود: از مبارزه 
مدنی تا دموکراسی پایدار. دراین مطالعه ۶۷ گذار در۳۳ سال گذشته مرورشد وبه نتایج زیر رسیدیم: 

از نظر داخلی ائتالف های گسترده مدنی محیطی برای مصالحه، زمینه های مشترک 
عقاید  آن که  می گیرند چگونه ضمن  یاد  ازهم  جدا  گروه های  است.  فردی  وانضباط 
سیاسی مختلف دارند، با هم کار کنند. آن ها مبنایی برای تساهل در زمینه دادن وگرفتن 
می آفرینند که عنصر حیاتی دموکراسی است. همزمان جنبش های مدنی توده ای مدرسه 
مهمی برای آماده سازی رهبران مدنی آینده، سیاستمداران، صاحب نظران ومدیران 

دولتی برای دوران پس از گذار می باشد.
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این جنبش ها مکانیزمی برای ظهور رهبران جدید هستند که اغلب آن ها سرشاراز استعداد بوده 
ومی توانند گذار را حفظ کرده وآن را به سوی آزادی رهنمون شوند. خالصه این که ائتالف های گسترده 
مبتنی بردموکراسی می توانند رهبران وفعاالنی با اصول ومجرب پرورش دهند که در اداره دمکراتیک 

کشور موفق باشند. ۴۵
شکل ۱۸، ۶۷ گذار را در سه دسته براساس قوت ائتالف مدنی طبقه بندی می کند: قوی، متوسط، 
ضعیف/غایب. این مطالعه دستاوردهای سیاسی وآزادی های مدنی را با استفاده از “رده  بندی میانگین 

ترکیبی” امتیازات درفهرست جهانی فریدم هاوس تحلیل می کند.۴۶ 
رده بندی میانگین ترکیبی برای هرکشوری مرتباً هرسال اعمال شده است ومی تواند به نحو 

منحصر به فردی روند وضعیت دموکراسی ها را درجهان نشان دهد.

۴۵ - آدریان کاراتنیکی وپیترآکرمن، چگونه آزادی برنده می شود: ازمبارزه مدنی تا دموکراسی پایدار

دموکراسی )واشنگتن، دی سی:فریدم هاوس، ۲۰۰۵( ۱۲.

۴۶ - هرساله از سال ۱۹۷۲، فریدم هاوس هر کشور را از ۱ )آزادترین( تا ۷ )کمترین آزادی( رتبه بندی می کند. رتبه 

بندی را با دوماتریس - حقوق سیاسی وآزادی های مدنی، طبق تعریف اعالمیه جهانی حقوق بشرانجام می دهد. میانگین 

این دو شماره میانگین رده بندی ترکیبی است. به عنوان مثال از آغاز کارتا کنون کره شمالی هرگزدرهردوبخش از رده  

بندی ۷ بهترنشده است.

رد ا د دی  زا آ برای  بیشتری  وردهای  دستا  ، ترباشد قدرتمند بی خشونت  مدنی  ئتالف  ا هرچه   :۱۸ شکل 

منبع: کاراتنیکی واکرمن، چگونه آزادی برنده می شود، ۱۸

“آزادی درجهان” و”درجه میانگین ترکیبی)FIW&CAR( شماره ها براساس درجه بندی یک تاهفت داده شده اند. یک باالترین و۷ 
پایین ترین درجه آزادی را نشان می دهند.
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درمورد وضعیت دموکراسی به عنوان مثال فرض کنید که میانگین امتیاز یک کشور آزاد ۲ 

ومیانگین امتیاز یک کشور غیرآزاد ۶ است. تفاوت بین آزاد وغیر آزاد ۴ است.

امتیاز فریدم هاوس برای کشورهایی با ائتالف قوی ۲۳/۳ بیشتر از پایان مبارزه بی خشونت در 

برابر شروع آن است واین نشان دهنده جهش بزرگ در وضعیت دموکراسی است- یعنی تقریباً حرکت 

کامل ازغیرآزاد به آزاد. امتیاز برای کشورهایی با ائتالف ضعیف تنها ۳۲/۱ است. هرچقدر ائتالف 

در دوران مبارزه بی خشونت قوی ترباشد، کشور دردوران پس از گذاردمکراتیک ترخواهد بود. امروز 

اگرهرکشورغیرآزاد جهش۲۳/۳ را در رده بندی تجربه کند، خطرناک  ترین تهدیدات برای نظم وصلح 

جهانی ازبین می رود.

همزمان با آن که مشروعیت خودکامه از بین می رود، گفت وگو میان فعاالن دموکراسی خواه 

وشهروندانی که آن ها را نمایندگی می کنند، درباره شکل دموکراسی آینده از نظر تناوب وویژگی باید 

افزایش یابد. زمانی که تصورعموم براین است که احتمال پیروزی افزایش یافته است، معنای آن این 

است که کمپین مقاومت باید بتواند تساهل بیشتری دربرابراختالف نظرها داشته باشد. 

سالها از ضامن پیرشفت بعد
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۱: میانگین سطوح دموکراسی ها در پیروزی های مختلف جنبش ها                        ۹ شکل   

منبع: جاناتان پینکنی، چگونه به خوبی پیروز شویم: پیروزی های مقاومت مدنی وراهی به دموکراسی 

)واشنگنت، دی سی: انتشارات آی سی ان سی ۲۰۲۱( ۱۲

خط عمودی نشان دهنده سال پیروزی است. میزان دموکراسی با استفاده از امتیاز حکومت جمعی در پروژه های مختلف دموکراسی محاسبه شده است که دامنه آن بین 

صفر، )مطلقا دموکراسی وجود ندارد( یک، )دموکراسی کامل( است. 
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مهارت مهم رهبری کمپین بی خشونت دراین است که چگونه تنش هایی را که دردوران گذاربه 

نظم جدید دمکراتیک خود را نشان می دهند مدیریت وزمان بندی کند. 

عامل نهایی خطرناکی که ممکن است نتیجه به دست آمده از جنبش دمکراتیک را از خط خارج 

کند، این است که خودکامگان ویارانشان شکست را نپذیرند. چشم انداز شورش دوباره خودکامگان که 

ممکن است شکاف های جدیدی را دربین مردم وناراضیان ایجاد کند، چه خواهد بود؟ 

برای جلوگیری ازاین گونه برگشت ها درآخرین مراحل، نیازبه اقداماتی است که پایان مبارزه را 

نشان دهد. پینکنی شش رویداد پیشرفته را برای این که مقاومت بی خشونت را قادرسازد تا ازخیابان ها 

به کریدورهای قدرت بروند، شناسایی کرده است.... که نتیجه آن تغییر بسیار مهمی دررژیم حاکم 

خواهد بود.۴۷  وآن ها ازاین 

قرارند:

 مذاکره در سطح ملی بین اپوزیسیون ورژیم غیردمکراتیک 	

 انتخابات ملی رقابتی 	

استعفای رهبر رژیم غیردمکراتیک 	

 دخالت های خارجی 	

 کودتا )خشونت آمیز یا مسالمت آمیز( 	

 درهم شکستن رژیم غیردمکراتیک۴۸  	

شکل شماره ۱۹ دو رویداد را نشان می دهد که بهترین دورنما را برای اداره دمکراتیک کشور 

در دراز مدت رقم خواهند زد: “مذاکره در سطح ملی وانتخابات ملی”۵۱ 

فعاالن دموکراسی خواه باید انتظارداشته باشند که جامعه بین المللی به کمک برای برگزاری 

 
انتخابات آزاد ومذاکره برای صلح ادامه خواهند داد.۴۹

۴۷ - جاناتان پینکنی، چگونه خوب پیروز شویم: پیشرفت های مقاومت مدنی وراهی به سوی دموکراسی )واشنگتن، دی 

سی: انتشارات آی سی ان سی ۲۰۲۱(۵.

۴۸ - این معادل مکانیسم شارپ درهنگام فروپاشی استبداد است.

۴۹ - برای بحث بیشتر درمورد نقش جامعه بین المللی، لطفاً مراجعه کنید به: اعالمیه اصول جهانی توسط شبکه جهانی 

ناظران محلی انتخابات که دارای ۲۵۱ سازمان عضو در ۸۹ کشور ومنطقه است

مقاله اخیر"میانجیگری درجنبش های توده ای" نوشته ماریا استفان، که ارزش مذاکره کنندگان خارجی در میانجیگری در 

پایان یک کمپین بی خشونت را مورد بحث قرار می دهد. 

.Mediating-Mass-Movements.pdf/۰۹/۲۰۲۰/www.hcentre.org/wp-content/uploads
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 امکان دارد یک میلیون نفر که 
در کشورهایی با بدترین رژیم های 

دیکتاتوری زندگی می کنند به میزان 
قابل توجهی به توانایی های مقاومت 

مدنی آگاهی یابند. ممکن است 
این عدد درمقایسه با میلیاردها 

نفری که در دنیا زندگی می کنند کم 
به نظر برسد. اما این تعداد برای 

اقتدارگرایان ترسناک است، به 
خصوص برای این که این تعداد 

می تواند به سرعت افزایش یابد. 

۵



۱۰۹

فصل ۵

دهند:  یش  فزا ا را  خود  نفس  به  د  عتما ا ن  راضیا نا  چگونه 

تمرین چک لیست برای آزادی 

پرسش های چک لیستی که در فصل های قبل توضیح داده شد، اگر به درستی مورد استفاده 

قرارگیرند، می توانند به یک ابزار آموزشی فوق العاده برای ناراضیان تبدیل شوند. پرسش ها قدم منطقی 

بعدی را برای فارغ التحصیالن کارگاه های مقاومت مدنی میسرمی کنند وآن ها را قادرمی سازد درحالی که 

در کشورخود زندگی می کنند، افزایش مهارت ها را دربین فعاالن دموکراسی خواه مشاهده کنند. آیا چک 

لیست برای ناراضیانی که هرگزدر کارگاه ها نبوده اند نیزمی تواند قابل استفاده باشد؟ جواب آن مثبت است. 

افزایش فعاالن دموکراسی خواه می تواند پیامدهای مهمی برای چشم انداز دموکراسی دردنیا داشته باشد.

برنامه های درسی کارگاه های کنونی مقاومت مدنی موثرترین مجمع را برای افراد شرکت کننده 

فراهم می کند تا بینشی عمومی درباره مبارزه بی خشونت به دست آورند. هشت سوال چک لیست، 

پتانسیل ایجاد روشن بینی واجماع را درگروه برای یافتن بهترین راه به سوی پیروزی درمراحل مختلف 

کمپین مقاومت مدنی باال می برد. مهم تر ازهمه این که فعاالن دموکراسی خواه درهرکجا می توانند بدون 

تکیه بربه اصطالح کارشناسان خارج ازکشور، راه خود را پیدا کنند.

در فاصله بین اتمام دوره دکترا وانتشاراولین کتاب، من پانزده سال در وال استریت کار کردم. 

بیشتر اوقات مسئول بازارهای سرمایه دربانک های سرمایه گذار بزرگ بودم. شغل بسیارجذابی بود که 

طی آن با بسیاری ازمدیران با استعداد در زمینه های مختلف صنعتی از جمله تولید، خدمات، تکنولوژی، 

صنایع غذایی، درمانی ورسانه ها آشنا شدم. متوجه شدم که همه آن ها مشکل مشترکی دارند بدین معنی که 

چگونه می توانند بهترین فرد را برای استخدام در بخش های مختلف مانند توسعه محصوالت، بازاریابی، 

مالی، منابع انسانی وقانونی پیدا کنند وآن ها را ترغیب کنند که به حل مشکالت یکدیگر متعهد باشند.

۵
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یک رویکرد رایج این بود که نشستی دوستانه برای یک تا دو روز داشته باشیم. این نشست ها 

معموال شامل سه گام بود. گام اول آگاهی یافتن از نیازها ومحدودیت های یکدیگروگام بعدی یافتن 

بهترین زمینه ها برای ایجاد خط مشی مشترک همکاری بود. گام نهایی تعهد به یکدیگر برای انجام 

وظایف خاصی بود که منجر به یافتن راه  حل های هماهنگ شده برای پیشبرد اهداف شرکت شود. 

در شرکت ما تمرین مشابهی انجام شد، مدیر عامل ما مسئوالن کلیدی امور مالی ومدیران 

بخش زودبازده را موظف کرد که ۳۶ ساعت جلسه بگذارند. هدف آن کشف راه های جدیدی برای 

افزایش درآمد سرمایه گذاری بانک در سریع ترین زمان ممکن بود. اول نوعی بی میلی وجود داشت 

باید به جای تمرکز برایده های غیرعملی برمعامالت  وتصورمی شد که این کاراتالف وقتی است. 

خاصی تمرکز کنیم که نیاز به توجه فوری دارد. با این حال پس از پایان ۳۶ ساعت همه کسانی که 

در جلسه حضور داشتند به ارزش تجربه مشترک پی بردند. دریک دوره ده ساله شرکت ما از مقام 

سی وششم درسرمایه گذاری بانکی به مقام اول ارتقاء یافت. 

چک لیست تمرین برای آزادی به گونه ای طراحی شده که تجربه جلسه ۳۶ ساعته من به عنوان 

یک سرمایه گذاررا منعکس کند. انتظار دارم ناراضیان بدون این که متکی به تخصص های خارجی 

باشند با یکدیگردرزمان کوتاه مشابهی همکاری کنند وراه هایی را پیدا کنند که به گونه ای فوق العاده 

مواضع مقابله خودعلیه دشمنان خودکامه را بهبود بخشند. ایجاد اعتماد تیمی، برتری رقابتی شکست 

ناپذیری را سبب خواهد شد. زمانی که یک میلیون نفرفعال دموکراسی خواه این تمرین را تکمیل کنند، 

خودکامگان جهان باید مراقب خود باشند. 

این نکته اغلب در این کتاب ذکر شده است که بزرگترین دارایی  خودکامه سرگردانی جمعیت 

است. آن چه در ادامه می آید یک پادزهر است: چک لیست تمرین آزادی.

تمرین چک لیست دارای پنج مرحله است:

سازماندهی 	

 معرفی 	

 ارزیابی 	

 نوآوری 	

 تعهد  	



۱۱۱

هی  	 ند ما ز سا ز فا  

این فازشامل فعالیت های آماده سازی است. ازجمله انتخاب یک مجری) وشاید دستیار( برای 

جذب مشارکت کنندگان ونیز یافتن مکان مناسبی برای مالقات. 

وظیفه این مجری ویا دستیاراین است که ایده های هرکدام ازمشارکت کنندگان کامالً ودقیقاً شنیده 

شود. درک عمیق دستیار از مقاومت مدنی بسیار مفید است، ولی اجباری نیست.

واضح است که انتخاب مجری می تواند ازمیان کسانی باشد که درگذشته با مقاومت مدنی آشنایی 

داشته اند، ولی لزوماً هرناراضی دستیار ویا مجری خوبی نیست. 

 مجری مسئول جذب بیست نفر برای مشارکت در جلسه ۳۶ ساعته است. اگر مشارکت کنندگان 

نماینده طبقات مختلف با منافع متفاوت باشند، کمال مطلوب خواهد بود. هرچقدر اختالف های اولیه 

بیشترباشد، بهتر است. چرا؟ برای این که اصطکاک های اولیه می تواند تکامل یافته ونهایتاً به درکی 

متقابل واعتماد تبدیل شود. برخوردهای دوران تبدیل دربین مشارکت کنندگان سبب می شود که تمرین 

چک لیست موثرتر شود.

مجری باید قبل از زمان تشکیل جلسه با مشارکت کنندگان صحبت کند تا از پیشینه و دیدگاه های 

آنان آگاه شده واعتماد سازی کند. بسیارمهم است که مشخص شود هرکدام از شرکت کنندگان، پنج 

پیام فصل ۲)نمودار ۴( را به دقت بررسی کرده و به سودمندی آن پی برده باشند. یکی از نقش های 

مهم مجری این است که نگذارد اختالفات به تمرینات صدمه بزند. شناخته انگیزه هرکدام از شرکت 

کنندگان اهمیتی حیاتی دارد، برای این که بتوان به نحوسازنده ای تنش ها را آشکار کرده وبعدا به حل 

آن ها کمک کرد.

وظیفه بعدی مجری تهیه کردن مکانی برای جلسات است. این امر ممکن است به بودجه نیاز 

داشته باشد، مهم تر ازهمه، افراد غیرعضو نباید امکان ورود به این مکان را داشته باشند. این مکان 

باید به اندازه کافی جادار باشد تا همه افراد را در خود جای دهد ونیزباید به گونه ای باشد که هرکس 

بتواند به طورخصوصی درمورد مسائل مطرح شده فکر کند. در طول جلسه ۳۶ ساعته، مشارکت 

کنندگان باید تسهیالت و خدمات ضروری را در اختیار داشته باشند تا بتوانند صرفاً بر موضوع 

جلسه تمرکزکنند. 

مجری باید سه پایه، کاغذ وماژیک برای نوشتن آنچه گفته شده را تهیه کند.هر ورق کاغذی که 

پر شد باید به دیوارچسبانده شود تا مشارکت کنندگان بتوانند ایده های یکدیگر را پیگیری کنند. سرانجام 

مجری باید مطمئن باشد که هرکدام از مشارکت کنندگان به اندازه کافی کاغذ وقلم دراختیاردارند تا 

بتوانند وظایف شان را انجام دهند.
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معرفی 	 فاز   

هدف ازمرحله مقدماتی این است که شرکت کنندگان در مورد این که چه کسی دراتاق است وچرا 

واجد شرایط است، احساس راحتی کنند. همچنین باید اطمینان داشت که هر کدام از شرکت کنندگان 

مفاهیم کلیدی مقاومت مدنی را فهمیده باشد. مشارکت کنندگان باید حداقل این کتاب را خوانده باشند 

و۵ ایده ای را که ناراضیان باید بدانند ودر فصل ۲ آمده، کامالً استنباط کرده باشند. 

اگر مشارکت کنندگان درباره معنای هرکدام از پرسش های چک لیست روشن نباشند، این تمرین به 

اوج کارآیی خود نخواهد رسید. برای رسیدن به شفافیت دراین فاز، باید از مشارکت کنندگان خواسته 

شود که اگرشکی دارند که چک لیست روشن، جامع ویا واقعی نیست، اعالم کنند. اگرازمشارکت 

کنندگان دعوت شود که انتقادات خود را مطرح کنند، عمالً به درک بهتر ازمعنا وهدف هریک 

ازپرسش های چک لیست کمک می کنند.

گفتگو با مشارکت کنندگان به مجری اجازه می دهد که به سواالت درباره اصطالحات پاسخ دهد)مثالً 

برای آن ها توضیح دهد که چرا مقاومت مدنی با بی خشونت تفاوت دارد( سواالتی که می توانند تبدیل 

به موارد گیج کننده ای درفازهای ارزیابی، نوآوری وتعهد باشند. 

انتظار می رود  باید آن چه ازمشارکت کنندگان درفازهای ارزیابی، نوآوری وتعهد   نهایتاً مجری 

برایشان تشریح کند.

ارزیابی  	 فاز 

دراین فاز مجری باید ازهر شرکت  کننده بخواهد درنقطه ای خلوت چک لیست را ازدودیدگاه به 

ترتیب زیرتحلیل کنند: 

اول، هرکدام از پرسش ها را بین ۱ تا ۱۰ امتیاز بدهد، بله قوی نمره ۱۰ ونه قوی نمره۱   ■

بعد، نمره دادن به پرسش های شماره یک تا چهار)ایجاد توانمندی( به ترتیب اهمیت “۱”   ■

بیشترین اهمیت و”۴” کمترین اهمیت.

نهایی، رتبه پرسش های چک لیست از ۵ تا ۸)هدایت مبارزه( به ترتیب اهمیت “۱”   ■

بیشترین اهمیت و”۴” کمترین اهمیت. 
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 ؟دنکیم دحتم
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 ار عونتم یکیتکات یاههنیزگ ،تنوشخیب طابضنا ظفح نمض یندم تمواقم نیپمک ایآ

 ؟دریگیمراک هب

 دوخ یاهکیتکات ،رطخ لقادح اب لالتخارثکادح داجیا یارب یندم تمواقم نیپمک ایآ

 ؟دنکیم میظنت ار

 ینوریب تیامح رتدنمشزرا بلج یارب ییاههار نتفای لابند هب یندم تمواقم نیپمک ایآ

 ؟تسا

 )٨ ات ٥ یاهشسرپ( هزرابم تیاده

 ادیپ شیازفا ًالامتحا دنراد ییورایور یگماکدوخ اب هک ینادنورهش عونتو دادعت ایآ

 ؟دنکیم

 ؟دباییم شهاک رابتنوشخ بوکرس یشخبرثا هب هماکدوخ داقتعا ایآ

 ؟دباییم شیازفا هماکدوخ یدیلک نایماح شزیر لامتحا ایآ

 دهاوخراگزاس کیتارکمد یاهشزرا اب دوشیمرارقرب هک یسایس مظن ،هزرابم زا سپ ایآ

 ؟دوب

یمها هبتر
 ت

 ات ١
٤
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 یزوریپ یارب دحاو یژتارتساو ناربهر ،اهنامرآ لوح ار مدرم یندم تمواقم نیپمک ایآ

 ؟دنکیم دحتم

 هلب  ١٠        ٩       ٨       ٧       ٦           ٥          ٤          ٣      ٢     ١  هن

 

 هلب  ١٠        ٩       ٨       ٧       ٦           ٥          ٤          ٣      ٢     ١  هن
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 هلب  ١٠        ٩       ٨       ٧       ٦           ٥          ٤          ٣      ٢     ١  هن

 

 هلب  ١٠        ٩       ٨       ٧       ٦           ٥          ٤          ٣      ٢     ١  هن

 

 ار عونتم یکیتکات یاههنیزگ ،تنوشخیب طابضنا ظفح نمض یندم تمواقم نیپمک ایآ

 ؟دریگیمراک هب

 دوخ یاهکیتکات ،رطخ لقادح اب لالتخارثکادح داجیا یارب یندم تمواقم نیپمک ایآ

 ؟دنکیم میظنت ار

 ینوریب تیامح رتدنمشزرا بلج یارب ییاههار نتفای لابند هب یندم تمواقم نیپمک ایآ

 ؟تسا

 )٨ ات ٥ یاهشسرپ( هزرابم تیاده

 ادیپ شیازفا ًالامتحا دنراد ییورایور یگماکدوخ اب هک ینادنورهش عونتو دادعت ایآ

 ؟دنکیم

 ؟دباییم شهاک رابتنوشخ بوکرس یشخبرثا هب هماکدوخ داقتعا ایآ

 ؟دباییم شیازفا هماکدوخ یدیلک نایماح شزیر لامتحا ایآ

 دهاوخراگزاس کیتارکمد یاهشزرا اب دوشیمرارقرب هک یسایس مظن ،هزرابم زا سپ ایآ

 ؟دوب

یمها هبتر
 ت

 ات ١
٤
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مهم ترین  می گیرند،  منفی  شدیدا  نمره هایی  که  لیست  ازچک  پرسش هایی  که  کرد  تصور  نباید   

پرسش هایی هستند که گروه باید به آن بپردازد. در این جاست که نمره  دهی ۱ تا ۴ از نظر اهمیت 

درتمرین چک لیست، می تواند بیشترین ربط را پیدا کند. پرسش های این چک لیست با این فرض 

تهیه شده که اهمیت یکسانی دارند، اما تنها مبارزین هرمنطقه می توانند با توجه به شرایط خود به 

پرسش ها ازنظراهمیت، اولویت مناسب را بدهند. 

تحلیل های انفرادی باید در۴۵ دقیقه تمام شود وپس ازآن مجری جلسه را برای همه گروه دوباره 

کنند  بیان  را  خود  ودالیل  بندی  رتبه  کنندگان  ازشرکت  هرکدام  باید  جلسه  این  در  دهد.  تشکیل 

ومجری باید آن ها را روی تابلو بنویسد. فرض کنید ۲۰ مشارکت کننده، هر کدام ۵ دقیقه دالیل 

خود را بگویند، بنابراین مجموعه امتیازهای داده شده را می توان در ۱۰۰ دقیقه جمع آوری کرد. 

فازارزیابی می تواند در کمتر از ۳ ساعت تکمیل شود.

بسیارمهم است که افرادشرکت کننده درهرفاز نظرات خود را به روشنی واختصار بیان کنند. نباید 

هیچ شرکت کننده ای مانند موشک هایی که گرما را تعقیب می کنند ایده های دیگران را تعقیب کرده 

وبه آن ها شلیک کند. هدف فازهای ارزیابی ونوآوری این است که بهترین ایده های هرمشارکت 

کننده با توجه به تجربیات منحصر به فرد آن ها گزینش شود. انطباق ایده ها را زمانی می شود تایید 

کرد که اجباردرکار نبوده وخودجوش باشد.

نوآوری  	 فاز 

 فاز نوآوری بر پرسش های چک لیستی که شرکت کنندگان آن ها را مهم ترین می دانند، تمرکزدارد وباید 

یک به یک آن ها را توضیح دهند. با تمرکز برپرسش واحدی ازچک لیست که گروه آن را انتخاب کرده 

تا درباره آن توضیح دهد، مجری باید از هر کدام است ازشرکت کنندگان بخواهد که در ۴۵ دقیقه ۵ 

ایده خود را که چگونه می توان شرایط را درصحنه بهبود بخشید وامتیاز را از یک به ده رساند، لیست 

کنند. مجری باید دوباره جلسه را تشکیل دهد وهرکدام ازشرکت کنندگان ۵ ایده برتر خود را توضیح 

دهند وپس ازآن مجری درچند کلمه ۵ ایده آن ها را روی تابلو بنویسد. با ۲۰ مشارکت کننده مجموع 

ایده های مختلف به صد خواهد رسید. )اگرایده ها با هم همپوشانی داشته باشند، مجری آن ها را درهم 

ادغام کرده وبه یک ایده تبدیل می کند(. اگر جایی برای نوشتن نبود مجری می تواند کاغذ را جدا کرده 

و بر روی دیوار بچسباند تا همه بتوانند آن را دیده وبه آن استناد کنند.پس ازآن مجری باید ازهرکدام از 

شرکت کنندگان بخواهد که به تنهایی ۱۵ دقیقه تمام ایده ها را بررسی کرده و ۵ ایده را به عنوان بهترین 

انتخاب کنند)ایده های خودش دربین این ۵ایده نباشد.( 
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زمانی که جلسه مجدداً تشکیل شد، مجری باید عالمتی در کنارهر کدام از۵ ایده انتخاب شده توسط 

هرمشارکت کننده )بجزایده های خودش( بگذارد وصد ایده عالمت گذاری شده مشخص می شوند. سپس 

مجری می تواند ۱۰ ایده را با بیشترین عالمت بر روی تابلو بنویسد. فاز نوآوری در کمتر از ۳ ساعت 

تکمیل می شود.

تعهد 	 فاز   

در این مرحله بده - بستان فوق  العاده ای از سوی مشارکت کنندگان برای ایده ها وجود خواهد داشت. 

شرکت کنندگانی که در جلسات حاضروشاهد ارزیابی نقطه نظرهای مختلف همکاران خود بوده اند، 

مسئولیت هایی درباره این که چگونه می توانند دشمنان خود را شکست دهند براساس ایده ها برعهده 

می گیرند. فاز تعهد درمقایسه با سایرفازها، کمتر ساختاری وبیشترذهنی است. فازهای قبلی باید به 

گروه این احساس را بدهد که برای پیروزی برخودکامه به چه چیزهایی نیازدارند. درفازتعهد به این 

سوال باید پاسخ داد: چه کسی در بین ما باید مسئولیت بپذیرد وقدم های مشخصی را برای پیروزی 

بردارد؟ 

پاسخ ها به این پرسش هدف چک لیست تمرین برای آزادی را تعریف می کند. اگرچه پاسخ درست 

شرکت  نظرات  براساس  که  هستند  پاسخ هایی  معتبر  پاسخ های  تنها  ندارد.  وجود  غلط  پاسخ  ویا 

کنندگان درهرمنطقه جواب داده شده وعلیه پاسخ های نامعتبرکسانی است که خارج از مبارزه بوده 

وازخطرسرکوب خودکامه مصون هستند.

جدا کردن معتبرازنامعتبر مستلزم آن است که مجریان درکارخود انضباط داشته باشند. آن ها باید 

ازپیشنهاد دادن تاکتیک ها یا نظرات استراتژیک خودخودداری کنند ودرعوض استفاده ازایده هایی 

که مشارکت کنندگان به عنوان بهترین انتخاب کرده اند را تشویق کنند. اگرایده ای محترم شمرده شود 

وخود مشارکت کنندگان آن را اولویت بدهند، نتیجه آن اعتماد بیشتری برای کنش خواهد داشت.

فاز تعهد موفق در ۲۴ ساعت اول بنیانش گذاشته می شود. نیم ساعت استراحت و صرف غذا به 

ایده های  ونیز  نظرها  واختالف  توافق ها  پرسش ها،  درباره  تا  می دهد  فرصت  کنندگان  مشارکت 

مختلف درباره قدم های بعدی برای کمپین های مقاومت مدنی گفتگو کنند. فاز تعهد اجازه می دهد که 

انرژی وشوق ذخیره شده بر اساس ایده هایی که تاکنون آزمایش شده، خود را نشان دهند. فاز تعهد به 

عنصری انفرادی نیاز ندارد، بحث دراین فازگروهی است وممکن است برای اولین بارشامل انتقادات 

ومناظره های تندی باشد. فاز تعهد زمانی پایان می یابد که مشارکت  کنندگان قانع شوند که به اندازه 

کافی کار برای انجام دارند تا شتاب مبارزه را درجهت مورد نظر خود حرکت دهند. 
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معیارموفقیت این خواهد بود که آیا مشارکت کنندگان تصمیم می گیرند جلسه را دوباره پس 

ازچند ماه برای تمرین چک لیست برگزارکنند وپیشرفت خود را بررسی کنند. این تصمیم نشان 

می دهد که آن ها نسبت به قدرت نفوذ فوق العاده خود درروند مبارزه آگاهی یافته اند.

لیست چک  تمرین  عته  سا  ۳۶ مه  برنا  :۱۶ جدول 

روز ۱

صبهانه۷ صبح تا  ۸ صبح

مرحله  معرفی۸ صبح تا ۱۰

وقفه۱۰ صبح تا  ۱۰:۳۰

مرحله  ارزیابی۱۰:۳۰ صبح تا ۱۳

ناهار۱بعد ازظهر تا ۲ بعد ازظهر

مرحله  معرفی۲ تا  ۴:۳۰ بعد ازظهر

۴:۳۰ بعد ازظهر تا ۵ بعد 
ازظهر

وقفه

۵ بعد ازظهر تا ۵:۴۵ بعد 
ازظهر

فاز نوآوری، پرسش کلیدی چک لیست برای ایجاد قابلیت ها )۴۵ دقیقه 
انفرادی،  ۱:۴۵ دقیقه گروهی(

شام۶:۱۵ بعد ازظهر تا ۱۹:۱۵

۷:۱۵ بعد ازظهر تا ۹ بعد از 
ظهر

فاز تعهد برای سؤال کلیدی چک لیست در مورد ایجاد قابلیت ها )جلسه ۲(

روز ۲

صبحانه۷ صبح تا  ۸ صبح

فاز نوآوری برای سؤال کلیدی چک لیست درباره رصد مبارزه۸ صبح تا  ۱۰:۳۰ صبح 

) ۴۵ دقیقه انفرادی،  ۱:۴۵ دقیقه گروهی(

وقفه۱۰:۳۰ صبح تا  ۱۱ صبح

۱۱ صبح تا ۱۲:۳۰بعد از 
ظهر

فازتعهد برای سؤال کلیدی چک لیست درباره رصد مبارزه )جلسه  

ناهار۱۲:۳۰ الی  ۱۳:۳۰

۱:۳۰ بعد از ظهر تا ۳بعد از 
ظهر

مبارزه  رصد  درباره  لیست  چک  کلیدی  سؤال  برای  تعهد  مرحله 

۳ بعد از ظهر تا ۷ بعد از 
ظهر

زمان آزاد می گیرد تصمیم بگیرد تو )به عنوان مثال، گروه ممکن است 
تصمیم بگیرد در زمینه نوآوری وتعهد و یا بقیه سواالت چک لیست کار کند(
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 تمرینات چک لیست راهی برای تایید همزمان
 پیشرفت و واکنش به تغییر واقعیت ها در مبارزه

.بی خشونت است

این تصمیم همچنین عزم آن ها را برای تعهد مجدد به آن چه که باید انجام گیرد تا امکان پیروزی 

را به حداکثر برساند، نشان می دهد. تمرین چک لیست راهی برای تایید همزمان پیشرفت وواکنش به 

تغییرواقعیت ها برای مبارزه بی خشونت است. تجربه قدرت فازهای ارزیابی، نوآوری وتعهد، آن ها 

را مطمئن می کند که اگر باردیگراین جلسات را تکرارکنند بازهم نتیجه خواهند گرفت. آن ها ممکن 

تنهایی  انتخاب کنند که دال براین است که می خواهند گروه خود را به  است حتی مجری خود را 

تشکیل دهند. امکان دارد کسانی را که ازطریق چک لیست تمرین آزادی با مقاومت مدنی آشنا می شوند 

به تعداد زیادی افزایش داد. تصورکنید تعداد شرکت کنندگان درکارگاه های آنالین۵۰  وآفالین به ۲۵۰۰ 

نفر درسال برسد وهرکدام ازآن ها یاد بگیرند که تمرین ۳۶ ساعته چک لیست برای آزادی را اجرا 

کنند. اگرآن ها تعهد کنند که هر سال ۵ سمینار را سازمان داده ودر هر سمینار ۲۰ نفردرکشورشان 

شرکت کنند، امکان دارد که در طی چهار سال تعداد آن ها 

به یک میلیون نفر برسد که در کشورهایی با سرکوبگرترین 

از  به نحو چشمگیری  افراد  این  رژیم ها زندگی می کنند. 

پتانسیل های مقاومت مدنی آگاهی پیدا می کنند وممکن است 

این عدد در مقایسه با میلیاردها نفری که در دنیا زندگی 

می کنند کم به نظر برسد، اما این تعداد برای اقتدارگرایان ترسناک است، به خصوص برای این که این 

تعداد می تواند طی زمان به سرعت افزایش یابد.

 مقوله گذر زمان از مهم ترین مزیت هایی است که کمپین های مقاومت مدنی درمقایسه با شورش های 

خشونت آمیز دارند. رهبران شورش های خشونت بارباید به سرعت برتری نظامی رژیم را از بین ببرند. 

این برتری را با کشتن تعداد زیادی از نیروهای امنیتی دولت وفراری دادن بقیه به دست می آورند. 

چنانچه نیروهای دولتی برتری خود را درمدتی کوتاه از دست ندهند، شورشیان در برابر خشونتی برتر 

قرارخواهند گرفت که ممکن است به کلی آنها را از بین ببرد. 

۵۰ - بهترین گزینه برای تمرین چک لیست، اگر شرایط اجازه دهد، مالقات حضوری است که باعث ایجاد عالقه پایدار 

و عمق تعامل بین شرکت کنندگان می شود. با این حال، اگر سالمت عمومی، محدودیت های مالی یا چالش های لجستیکی 

یا امنیتی مانع شود، افراد می توانند سعی کنند تمرین را به صورت مجازی در یک پلتفرم کنفرانس آنالین برگزار کنند، 

در صورتی که این امکان برای آن ها وجود داشته وارتباط برقرار شود. استفاده شرکت کنندگان از پلتفرم ونحوه استفاده 

ازآن بستگی دارد به قابلیت استفاده وامنیت در کشوریا کشورهایی که شرکت کنندگان در آن زندگی می کنند.
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درمقایسه با شورش های خشونت بار، جنبش های بی خشونت می توانند صبرکنند، می توانند 
تاکتیک های مقاومت خود را آرام وسپس تشدید ودوباره آرام کنند. آن ها می توانند دست به یک بازی 
طوالنی فرسایشی با خودکامه بزنند ودستاوردهای استراتژیک داشته باشند. حتی اگر درظاهرعقب 
نشینی کرده وبه مکان های خصوصی یا خانواده برگردند، دوباره با قدرت ظهورخواهند کرد. در 
تمام این مدت اقتدارگرایان باید هوشیار باشند ومنابع وامکانات خود را نیز آماده نگه دارند که هزینه 
آن ها را برای کنترل باال می برد. یکی از راه های تازه نگه داشتن صحنه نبرد، افزایش زیاد تمرینات 

چک لیست است. 
خودکامگان هم این کتاب را می خوانند ویا می توان انتظار داشت که بعضی ازآن ها بخوانند، 
آن ها به این نتیجه خواهند رسید یک کمپین مقاومت مدنی را هرگز نمی شود کامال از بین برد. مهم 
نیست اوضاع چقدروخیم باشد، همیشه می توان جلسات چک لیست تمرین برای آزادی را برگزارکرد.
دیکتاتور ممکن است سرسپردگان خود را بفرستد تا با شورشیان خشونت گرا روبرو شده 

وتسلیحات آن ها را ضبط کنند، اما اگرسرسپردگان خود را برای مقابله با مردمی که تمرین چک 
لیست می کنند بفرستد، چه چیزی را می خواهند ضبط کنند؟ جلوگیری از این تمرینات ممکن است به 
این نتیجه منجر شود که تعدادی از سرسپردگان او از رژیم جدا شده و به مشارکت کنندگان بپیوندند.  
نتیجه نبرد ناراضیان وخودکامه بستگی به این دارد که کدام یک از طرفین اعتماد به نفس 
الزم برای ادامه مبارزه را دارند. تمرین چک لیست برای آزادی فعاالن دموکراسی خواه را همیشه 
در صحنه نبرد نگه می دارد وبه آن ها امکان دیدن فرصت ها برای بهبود مواضع خود را می دهد. 
تمرینات چک لیست به خودکامه ثابت می کنند که نهایتاً باید قدرت را واگذار کند. این نه تنها درباره 

دیکتاتورهای مالیم، بلکه درباره همه دیکتاتورها صادق است.
به تازگی یکی ازبی رحم ترین رهبران جهان، عمرالبشیر درسودان با بهره گیری ازکمپین 
اواکنون درزندان به سر می برد وبه جرم جنایت علیه  مقاومت مدنی از قدرت کنارگذاشته شد. 
بشریت محاکمه می شود. به گفته استفان زونز، تالش قابل توجهی برای دستیابی به دانش مقاومت 

مدنی صورت گرفت:
برای چند سال متوالی قبل ازانقالب، تعدادی از سازمان های بین المللی... کارگاه هایی برای 
گروه های جامعه مدنی در زمینه آموزش مدنی، رفع منازعه وسایر مواردی که به توانمندی فعاالن 
کمک کند، برگزار کردند. این آموزش ها مشخصاً استراتژی ها وتاکتیک های مقاومت مدنی را شامل 

می شد که منحصراً ریشه های سودانی داشت.
یکی از گروه هایی که نقش مهمی درگسترش مقاومت بی خشونت داشت تشکیالتی به نام 
“سازمان عدم خشونت وتوسعه”)ONAD( بود. این سازمان برای سال ها کارگاه هایی را درسراسر 
بشر،  حقوق  جنسیت،  صلح،  برقراری  مانند  مسائلی  زمینه  در  که  بود  کرده  اندازی  کشورراه 
آموزش مدنی، توسعه نهادها، حکمرانی خوب، رفع منازعه، گفتگوی بین ادیان، آموزش اعضای 
یک گروه برای کارکردن با یکدیگرآموزش می داد. با توجه به تخریب اکثرنهادهای جامعه مدنی 
تحت دیکتاتوری ۳۰ ساله وتاکتیک های تفرقه بیانداز وحکومت کن رژیم، چنین موضوعاتی که به 

ظاهرغیرسیاسی به نظرمی رسند، ولی درنهایت اثرات سیاسی مهمی داشتند، 
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توانستند نقش مهمی بازی کنند. عالوه برآموزش هایی دراین زمینه ها، “سازمان عدم خشونت 

کنش  استراتژیک  آموزش  به  مستقیماً  که  انداخت  راه  را  کارگاه هایی   )ONAD(”وتوسعه

بی خشونت وحفظ انضباط بی خشونت در برابرحمالت وتحریکات نیروهای امنیتی پرداخت....

سازمان عدم خشونت درحالی که به توسعه برنامه های درسی خود ادامه می داد، مطالب آموزشی 

از سازمان های اروپایی وگروه های هندی چون انستیتوی گاندی، مقاومین بین المللی جنگ، انجمن 

صلح سوئد دریافت وپخش می کرد. همچنین دی وی دی های ارزشمندی همراه با سایرمدارک 

از کمپین های مقاومت مدنی، درس های آموخته شده از فعاالن دربنیادهای آموزشی آمریکا مانند 

مرکزبین المللی مبارزات بی خشونت وموسسه آلبرت انیشتین راهم دریافت می کرد و آموزش 

مستقیماً  را  نفر  هزار  از ۱۰  بیش  که  می کند  برآورد  وتوسعه  سازمان عدم خشونت  می داد. 

آموزش داده وپنجاه هزار نفر را غیرمستقیم وازطریق تعلیم آموزش دهندگان آموزش داده است. 

سازمان هایی که برکنش بی خشونت تاکید دارند. در طول زمان افزایش یافته اند وهفتاددرصد 

ازآموزش ها بربه چالش کشیدن مستقیم دولت ها وسایرنهادهای سرکوب تمرکز دارند.۵۱  

آنچه برای عمرالبشیراتفاق افتاد باعث تعجب کارشناسان منطقه شد. سقوط عمرالبشیراتفاقی 

نبود. حاصل آموزش فعاالن دموکراسی خواه درباره قدرت مقاومت مدنی بود.

مرکز بین المللی مبارزات بی خشونت این کتاب چک لیست را رایگان در اینترنت می گذارد 

وهمچنین به تعداد زیادی از زبان های دنیا ترجمه می کند. چون انتظار داریم که رژیم های خودکامه 

مانع خواندن آنالین این کتاب توسط شهروندان شوند، آن را با جلد کاغذی انعطاف پذیرهم توزیع 

می کنیم. این کتاب به هرنحوی که شده از مرزها عبور خواهد کرد، حتی اگر خودکامگان سعی 

کنند جلوی آن را بگیرند وبرای هرکسی که بخواهد فعال دموکراسی خواه موثری شود، در دسترس 

خواهد بود. این کتاب اگردرداخل کشوربه صورت فتوکپی به اشتراک گذاشته شود، رژیم نمی تواند 

ان را به راحتی ممنوع کند. هم اکنون این فرصت وجود دارد که هزاران فعال دموکراسی خواه 

مهارت مورد نیاز را برای برنده شدن در مبارزه بی خشونت  کسب کنند.

 ،)۲۰۲۱ ،ICNC ۵۱ - استفان زونز، انقالب سودان ۲۰۱۹: قدرت مقاومت مدنی ، واشنگتن، دی سی: انتشارات
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خودکامگان ممکن است خطرات مبارزه 

بی خشونت را که متوجه آن ها است، 

دست کم بگیرند. این خود بزرگ  بینی 

برای آن ها آسیب  پذیری ایجاد خواهد کرد 

که می تواند بقای رژیم های ریشه داری 

ازجمله ایران، روسیه، چین، کره شمالی، 

ونزوئال و میانمار را تهدید کند. 

۶
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فصل ۶ 

ریخی:  تا بی  نتخا  ا

تن دادن به استبداد یا شعله ور کردن موج 
چهارم دموکراسی 

سرنوشت میلیاردها نفردرجهان را نبرد بین ناراضیان وخودکامگان تعیین می کند. برآورد 

می شود که دوونیم میلیارد نفردرجهان زیرشالق استبداد زندگی می کنند. زندگی شهروندان بی گناه 

بازیچه هوی وهوس حاکمانی غیرپاسخگوست که اهمیتی به حقوق اساسی بشرنمی دهند. پیامدهای این 

واقعیت بسیارزیاد است. بسیاری ازبدترین اعمال بشردرتاریخ توسط خودکامگان انجام شده وناشی 

ازسرکوب ومحرومیتی بوده است که آن ها خلق کردند. 

استبدادها درطول تاریخ ظاهر خود را تغییر داده اند، اما تحرکات نهفته ورفتارآن ها تغییری 

نکرده است. امپراتوری های استعمارگر با دیکتاتورهای جنگ سرد متفاوت به نظر می رسند، 

همان گونه که اقتدارگرایان مدرن امروز که به تکنولوژی وابسته هستند نیز متفاوت به نظرمی رسند. 

درحالی که این تفاوت ها می توانند مهم باشند، نباید ما را ازواقعیت های غالب استبدادغافل کند، فارغ 

ازاین که خود را چگونه درجهان عرضه می کنند. این که دیکتاتوردرنگاه خارجیان، فردی تکنوکرات 

وبا دانش فنی، انزواطلب، غیرقابل پیش بینی، طرفدارحاکمیت مذهبی، پدرملت وازنظرایدئولوژی 

چپ یا راست ویا ترکیبی از آن ها است، اصل مسئله را تغییرنمی دهد. دیکتاتور را می توان با 

سختی هایی که برای مردم تحت سیطره اش به وجود آورده است، شناخت. از نظرداخلی رژیم های 

دیکتاتوری جوامعی را می آفرینند که:

ترس فراگیراست 	

 فساد وسیاست های آشکارا ناعادالنه منجربه شکاف طبقاتی گسترده بین ثروتمندان وفقرا  	

می شود.

۶



مگی کا د خو به  ن  بخشید ن  یا پا ی  ا بر لیست  چک  ۱۲۲

 کارگران بدون این که چاره ای داشته باشند، استثمارمی شوند. 	

 احتمال وقوع بحران های بشردوستانه ونارسایی های بهداشتی به دلیل بی کفایتی یا بی تفاوتی  	
عمدی حاکمیت، بسیار بیشتراست.

 دارایی های افراد بی دلیل وصرفاً بنا برتمایل حاکمان ضبط می شود. 	

 انتخابات ناعادالنه همراه با تقلب ویا اصالً انتخابات وجود ندارد. 	

 سیستم قضایی آشکارا مغرضانه است ودرخدمت منافع حکومتیان است ومردم معمولی را  	
همیشه بازداشت های خودسرانه تهدید می کند.

 رسانه ها ومحیط های آموزشی منحصربه پروپاگاندا واطالعات نادرست است. 	

 کسانی که تالش می کنند تا سیستم را برای تغییر به چالش بکشند، به شدت سرکوب شده  	
وبه طور سیستماتیک حقوق آن ها نقض می شود.

در حالی که خودکامگان عامل اصلی درد ورنج مردم داخل کشورهستند، وجود آن ها برای 
جهان هم پیامدهای منفی بسیاردارد. دولت های غیردمکراتیک بروز جنگ را افزایش می دهند )هم 
داخلی وهم بین کشورها(، که منجربه قساوت وسبعیت، افراط گرایی،بحران های بشردوستانه، نقض 
حقوق بشر، مهاجرت دسته جمعی، پناهندگی وفسادی می شود که اغلب هم ازمرزها عبورمی کند. 
رژیم  اقتدارگرا شکنندگی کشور را افزایش داده ومنابع اجتماعی برای مقابله با فاجعه ها را از بین 
می برد. رژیم های اقتدارگرا به دنبال راه هایی برای تضعیف دموکراسی های موجود وازبین بردن قوانین 
ونهادهای بین المللی هستند. هدف اشان منحرف کردن ماموریت شورای حقوق بشر درسازمان ملل 
متحد با استفاده ازعضویت درآن شورا است. جهان اقتدارگراتر، دنیایی بی ثبات وخطرناک خواهد 

بود که هیچ کشوری ازآن مصون نیست.
ازبرندگان  طوالنی  چرخه های  دموکراسی خواه  وفعاالن  خودکامگان  بین  قدرت  درجنگ 
وبازندگان بوده است واین نشان دهنده آن است که چرا ازاوائل قرن نوزدهم دموکراسی درسه موج 

پیشرفت داشته است. بنابرنظرساموئل هانتینگتون:
اولین موج بلند دموکراسی دراواخر دهه۱۸۲۰ شروع شد وبا گسترش حق رای برای بخش 
بزرگی از مردان درایاالت متحده برای تقریباً یک قرن ادامه یافت وتا سال ۱۹۲۶حدود ۲۹ دموکراسی 
به وجود آمد. اگرچه در سال ۱۹۲۲ با روی کار آمدن موسولینی درایتالیا اولین موج برگشت شروع 
شد وتا سال ۱۹۴۲ تعداد دموکراسی ها کاهش یافت وبه ۱۲کشور درسراسر جهان رسید. با پیروزی 
متفقین درجنگ جهانی دوم موج دوم دموکراسی شروع شد وبه اوج خود در سال ۱۹۶۲ رسید که ۳۶ 
کشور به شیوه ای دمکراتیک اداره می شدند تا زمانی که موج دوم برگشت )-۱۹۷۵ ۱۹۶۰( شروع 

شد وتعداد کشورهای دموکراسی را به ۳۰ کاهش داد.۵۲ 

۵۲ - ساموئل پی. هانتینگتون، »موج سوم دموکراسی«، درمجله دموکراسی ۲، شماره ۲)۱۹۹۱(:۱.
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موج سوم دموکراسی درسال ۱۹۷۴ با انقالب میخک درپرتغال شروع شد وسپس به کشورهای 

آمریکای التین، آسیا واقیانوسیه، اروپای شرقی وجنوب صحرای آفریقا آمد. طبق رتبه بندی فریدم هاوس 

۳۵ کشور در سال های )-۲۰۰۵ ۱۹۷۲(   از” غیرآزاد” به” نیمه آزاد” تبدیل شدند. ۵۶ مهم ترین ویژگی 

موج سوم این بود که اکثر این گذارها با استفاده از کمپین مبارزات بی خشونت ومقاومت مدنی انجام شد. 

 

نیمه دوم موج سوم با خوش بینی زیادی رو به رو شد. روح آن در کتاب اول فوکویاما پایان 

تاریخ وآخرین انسان تدوین یافت. این کتاب در سال ۱۹۹۲ درست پس از پایان جنگ سرد وهمزمان 

با آن که موج سوم شتاب بیشتری گرفته بود، منتشر شد. استدالل اصلی فوکویاما این بود که مقصد 

نهایی ویا نقطه تعادل سازمان های سیاسی بشری دموکراسی لیبرال غربی است.

همه جوامع سیاسی باید تمایل داشته باشند که به رسمیت شناخته شوند ودرعین حال باید خود 

را از آثار مخرب آن نیز حفظ کنند. اگر دولت های معاصرکه مقید به قانون اساسی هستند، براستی 

فرمولی را پیدا کرده باشند که مانع ظهوردیکتاتوری شوند درآن صورت می توانند مدعی باشند که 

عامل ثبات وطول عمر برای همه رژیم هایی خواهند بود که در جهان ظهور کرده اند.۵۳  

متاسفانه از سال ۲۰۰۵ گزارش فریدم هاوس نشان می دهد که برای ۱۵ سال متوالی رتبه 

بندی دموکراسی درکل جهان کاهش یافته است. همزمان با آن که خاطره موج سوم کمرنگ می شود، 

حکومت های اقتدارگرا ودست پرورده هایشان رشد می کنند وبه نظر می رسد که حکومت های فاسد 

توقف ناپذیر هستند. باعث تعجب نیست اگر تزفوکویاما رابه اشتباه برند ساده  لوحی می نامند.۵۴ 

سوال امروز این است، آیا اگر موج چهارم دموکراسی شروع شود، ثابت می شود که تز اصلی 

فوکویاما درست است؟

۵۳ - کاراتنیکی و آکرمن،  ۱۸

xxi-xxii ،)۲۰۰۶ ۵۴ - فرانسیس فوکویاما، پایان تاریخ و آخرین انسان )نیویورک، نیویورک: فری پرس
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عمل گرایان احتمال موج چهارم دمکراتیک را رد می کنند وبراین باورند که استبداد به عنوان 

یک نیروی مسلط درامورجهانی باقی خواهد ماند. آن ها فکرمی کنند اکنون که موج سوم دمکراتیک 

گذشته است، مبارزات مقاومت مدنی دیگرحاکمان خودکامه را تهدید نمی کند ونمی تواند با قدرت 

دولت رقابت کند. 

خودکامگانی که زمانی دربرابرمبارزات مقاومت مدنی متعدد درجریان موج سوم دمکراتیک 

چرت می زدند، اکنون با یکدیگر برای سرکوب فعاالن همکاری می کنند. آن ها اکنون مهارت بیشتری 

برای تحکیم قدرت وپرهیزازخشونت آشکار وماندن درقدرت با استفاده ازتهدید های قضایی واستفاده 

کمترازخشونت پیدا کرده اند. استفاده ازتکنولوژی های جدید برای نظارت وردیابی دفاع مهمی در 

برابرمقاومت مدنی برایشان به وجود آورده است ودرعین حال به تضعیف نهادهایی که از دموکراسی 

وحقوق بشردفاع می کنند، ادامه می دهند. اقتدارگرایان احساس می کنند که می توانند بدون ترس از 

مجازات عمل کنند، محدودیت دوره را با کمک قوه قضاییه بردارند، رسانه ها را که صدای حمایت 

ببندند ودرزندانی کردن وکشتن فعاالن دموکراسی خواه  ازحقوق سیاسی وآزادی های مدنی هستند 

تهاجمی ترعمل کنند.

عمل گرایان استدالل می کنند که دلیل اصلی این که اقتدارگرایی روندی صعودی دارد، 

ایاالت متحده آمریکاست- پرچمدار پیام آزادی دیگرتنها ابرقدرت جهان نیست ودرحال رقابت 

چند جانبه با چین، روسیه، ایران، کره شمالی وسایر دیکتاتوری های متخاصم است. بدون اعتبارپشتیبانی 

آمریکا جامعه ترویج دموکراسی که پس ازسقوط دیوار برلین کارمهمی انجام نداده، اکنون درحال 

عقب نشینی کامل است. 

این غروری که آمریکا می تواند همه کشورهای جهان را به دموکراسی های تحکیم شده تبدیل 

کند بارها وبارها رد شده است، از ویتنام تا أفغانستان وتا عراق. این دیدگاه که در آن واشنگتن باید 

مثال درخشانی از یک کشور دموکراتیک را به وجود بیاورد شکست خورد، تا خطرناک بودن دنیای 

معاصر درک شود. دنیایی که گروه یا افرادی می توانند با کمترین منابع هزاران یا حتی صدها هزار 

آمریکایی را بکشند. ایاالت متحده نمی تواند مشکالت جهان را حل کند اما این تحمل راهم ندارد که 

از آن چشم بپوشد.۵۵ 

۵۵ - استیون کراسنر، "یادگیری زندگی با مستبدان: محدودیت های ترویج دموکراسی"

https://www.foreignaffairs.com/ .)۲۰۲۰  امور خارجه ۹۹، شماره ۲، )۱۰ فوریه
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رفتار  توضیح  آن ها  اصلی  تمرکز  که  منطقه  کارشناسان  درهمه  تقریباً  عمل گرایانه  دیدگاه 

نخبگان است، ریشه دوانده است. آن ها با اهمیت گسترش فعالیت های مردمی ومخصوصا تغییرظرفیت 

خودکامگان برای دفاع دربرابر مبارزه بی خشونت مشکل دارند. برای همین است که عمل گرایان 

وکارشناسان منطقه ای رکورد بسیار بدی در پیش بینی زمان شروع کمپین های مقاومت مدنی دارند. 

آن ها همیشه پس از وقوع آن تعجب می کنند وتمایل دارند اعتراضات توده ای، اعتصابات وبایکوت ها 

را یک اتفاقی تلقی کنند که به زودی وبدون هیچ عواقبی پایان می یابد.

کارشناسان منطقه ای معتقد بودند که دیکتاتور صرب، اسلوبودان میلوسویچ بدون توسل به خشونت 

مقامش را ترک نمی کند. جنبش سبز در ایران تا زمانی که اتفاق افتاد غیرقابل تصوربود. قبل ازقیام 

واشغال میدان تحریر، کارشناسان منطقه ای مطمئن بودند که حوادث به هیچ عنوان به مصرسرایت 

نخواهد کرد. ساقط کردن عمربشیر درسودان وبه زندان انداختن او توهم به نظرمی رسید. 

عمل گرایان تفاوتی بین پی آمد شکست شورش های خشونت گرا وشکست شورش های بی خشونت 

ازدرگیری  پس  گرا  خشونت  شورش  نیستند.  قائل 

می رود  بین  از  ارتش  و  پلیس  قدرتمندتر  نیروی  با 

وشورشیان یا اعدام شده ویا به زندان می افتند ودرنتیجه 

برای سال ها وشاید هم هرگز، نیروی منسجمی برای 

از سرگرفتن مبارزه ندارند. حال آن که خودکامه هرگز 

ببرد. حتی وقتی خودکامگان  بین  از  نمی تواند مقاومت بی خشونت شکست خورده را برای همیشه 

پیروزشوند، آن هاهمچنان باید نیازهای اساسی شهروندان خود را تامین کنند واگرنه ازبی تفاوتی آن ها 

بهره  مند نخواهند شد. این سازش حتی کمپین های مقاومت مدنی در آستانه مرگ را احیا می کند، تا بعد 

ازچند سال به کمپین خود برای دموکراسی ادامه دهند.

درطی ۱۵سال گذشته که دموکراسی ها عقب نشینی داشته اند، عمل گرایان نابودی بهارعربی را 

دلیلی برمحدود بودن گسترش دموکراسی درآینده دانسته اند. اگرچه بقیه معتقدند که قیام اعراب هرگز 

پایان نیافته است:

در سال ۲۰۲۲ کمتر باوری وجود داشته که همه جهان آن را قبول داشته باشند. یکی از این 

باورها این است که قیام اعراب شکست خورده است. درک جذابیت این ایده آسان است برای این که با 

اشتیاق توسط رژیم های اقتدارگرا وعمل گرایان سیاست خارجی به طور یکسان ترویج می شود. این به 

معنای بازگشت به روال معمول است، دولت های اوباما وترامپ به طور ضمنی این دیدگاه را پذیرفتند 

ونگاه خود را به اهداف دیگری متمرکز کردند، اوباما به مذاکرات هسته ای با ایران وترامپ به عادی 

کردن روابط اعراب واسرائیل. این باور درواقع نتیجه گیری از یک سری پیش بینی های پیشرس است. 

عمل گرایان وکارشناسان منطقه ای رکورد بسیار بدی 
در پیش بینی زمان شروع کمپین های مقاومت مدنی 

دارند.
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علیرغم اعالم مرگ زودهنگام قیام اعراب ومیراث تاریک آن، موج انقالبی در سال ۲۰۱۱ 

سرابی گذرا نبود. ده سال بعد، باردیگر، نمای اقتدارگرایی منطقه در حال ترک خوردن است. قیام های 

مهم اخیر، مانع از انتخاب مجدد رئیس جمهور ضعیف الجزایر شد، به سرنگونی رئیس جمهور 

طوالنی مدت سودان منجر شد ونظم سیاسی فرقه ای درعراق ولبنان به چالش کشیده شد. لبنان پس 

از یک سال اعتراضات، فاجعه اقتصادی وعواقب غیرقابل درک انفجار دربندر بیروت، به سختی 

دارای دولت است. عربستان شاهد دگرگونی های سریع است وخود را برای سلطنت احتمالی محمد 

بن سلمان آماده می کند. ۵۶

خودکامگان هرگز تصورنمی کنند آنقدر قدرت دارند که احساس امنیت کنند. آن ها مثل یک 

پوسترکودکان ازگفته معروف لرد اکتون هستند: قدرت فساد می آورد وقدرت مطلق، فساد مطلق. 

خودکامگان هرچه بیشترکنترلی خفقان آوربرمردمی که برآن ها حکومت می کنند، اعمال کنند، این 

احتمال وجود دارد که “دوبارفکرکنندگانی” که عقیده خود را پنهان می کنند، تعدادشان زیادتر شده 

ودر طول زمان به “دوبارفکرکنندگانی” تبدیل شوند که عقیده خود را آشکارکرده ونهایتاً از رژیم 

جدا شوند. روند باال نشان می دهد که چرا با آن که مجموعه آزادی ها دردنیا کمترشده کمپین های قدرت 

مردم با سرعت بی سابقه ای درحال افزایش است. 

در هر لحظه خودکامگان ممکن است خطرات مبارزه بی خشونت را که متوجه آن هاست دست 

کم بگیرند. این خود بزرگ بینی برای آنها آسیب پذیری ایجاد خواهد کرد که می تواند بقای رژیم های 

ریشه داری از جمله ایران، روسیه، چین، کره شمالی، ونزوئال و میانمار را تهدید کند. 

به منظور آمادگی برای عرضه  پرسش های چک لیست، من در فصل ۲ پنج ایده را که ناراضیان 

باید در آغاز بدانند لیست کردم. ایده ششمی نیز هست که از بقیه ایده ها امیدوار کننده تر است)ایده ای 

که برای فعاالن دموکراسی خواه، پس از تمرینات چک لیست برای آزادی روشن تر خواهد شد(: در 

حالی که دیکتاتور می تواند نیروی های چریکی را از بین ببرد و شورش مسلحانه را اگر نه برای 

همیشه بلکه برای ده ها سال پایان دهد، هرگز نمی تواند کمپین  مقاومت مدنی را که برای حمایت از 

دموکراسی و حقوق بشر است بین ببرد. یکی از دلگرم ترین داده ها در نمودار ۲۰ است که حتی 

اگر یک کمپین بی خشونت در رسیدن به اهداف خود شکست بخورد، ۳۵ درصد امکان دارد که در 

۵ سال آینده به اهداف خود برسد. 

۵۶ - مارک لینچ، "قیام های عرب هرگز پایان نیافت: مبارزه پایدار برای بازسازی خاورمیانه، درنشریه فارین افریز 
)ژانویه/فوریه ۲۰۲۱(
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نمودار ۲۰: امکان دستیابی یک کشور به دموکراسی پنج سال پس از پایان کمپینی بی خشونت  
منبع: اریکا چنووت وماریا استفان” چرا مقاومت بی خشونت کار می کند؟ منطق استراتژیک مقاومت بی خشونت”  )نیویورک انتشارات دانشگاه کلمبیا (۲۰۱۱
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چه چیزی از دست رفته است؟  درباره آینده مقاومت مدنی” اریکا چنووت مدارکی را عرضه 
می کند که نشان می دهد سطوح مهارت فعاالن دموکراسی خواه کاهش یافته است، از جمله:

میزان مشارکت مردمی در کمپین های مقاومت مدنی از ۷/۲درصد در دهه ۱۹۹۰ به  	
۳/۱درصد در زمان حاضر کاهش یافته است.

اتکای بیش ازحد به تظاهرات توده ای در برابر بقیه تاکتیک ها باخطراتی متفاوت، مانند  	
اعتصاب وتحریم.

جای  	 به  خودجوش  کنش های  ایجاد  برای  دیجیتال  سازماندهی  به  حد  از  بیش  اتکای 
برنامه ریزی برای توالی تاکتیک های مهم. 

استفاده  	 نیروهایی که می خواهند از خشونت  با  ارتباط غیرمستقیم  بیشتری برای  تمایل 
کنند وجود دارد، پاره ای فعاالن براین باورند که این روش باعث افزایش شانس موفقیت 

خواهد شد.۵۷ 
کمپین های مقاومت مدنی افزایش می یابد وبدون گسترش آموزش های مناسب، کاهش احتمالی 
نرخ موفقیت کمپین ها اجتناب ناپذیرخواهد بود. اکنون تصورکنید که افزایش تعداد کمپین ها با افزایش 
ناراضیانی که چک لیست تمرین برای آزادی را تمام کرده اند هماهنگ باشد. برای شعله ور کردن 

موج چهارم دموکراسی این کار مورد نیاز است.

۵۷ - چنووت، "آینده مقاومت بی خشونت".
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تا زمان نوشتن این کتاب مبارزه قدرت بین ایاالت متحده ومتحدین دموکراتش)وبرخی غیر 
دمکراتیک( دربرابر چین روسیه و ایران جریان دارد. دراتحادی به رهبری آمریکا کارشناسان 
فشار خود را برروی  اتاق فکر وسیاست سازان دولتی، تقریباً منحصراً  رسانه ای، حرفه ای های 
این  تمام  کرده اند،  متمرکز  ائتالف  وایجاد  نظامی  توان  افزایش  تحریم،  با  اقتدارگرا  کشورهای 
فشارها اقدامات وادارکننده ای هستند که از خارج اعمال می شوند. علیرغم سابقه چشمگیرکمپین های 
مقاومت مدنی علیه حاکمان دیکتاتور، این که چگونه می شود فشار برخودکامه را درداخل مرزها 

افزایش داد، کمتر مورد توجه قرارگرفته است. 

ازاین  دمکراتیک،  کشورهای  علیه  تهدید  وبزرگترین  دیکتاتوری ها  مادرهمه  چین،  حتی 
آسیب پذیری ها مستثنی نیست. اورویل شل در مقاله خود “زندگی حزب:  چقدر حزب کمونیست 

چین امن است؟”. این مورد را مطرح می کند:

شاید چین توانسته باشد مدل جدیدی از توسعه را کامل کند که نیازی به ارزش های عجیبی 
مانند آزادی، عدالت و حاکمیت قانون نداشته باشد، اما تاریخ مدرن نشان داده است که غیبت 
این عناصر می تواند کشور رابه خطر بیندازد. به ایتالیا وآلمان فاشیست، امپراتوری ژاپن، 

اسپانیای فرانکو، رژیم مذهبی ایران واتحاد شوروی فکرکنید. 

با آن هایی که درغرب زندگی می کنند، شاید  شاید چینی ها با بقیه متفاوت باشند، مخصوصاً 
برخی بگویند شهروندان چینی ثابت کردند که تنها با کسب قدرت وثروت راضی هستند وبه 
جنبه های دیگر زندگی اهمیت نمی دهند، جنبه هایی که بقیه جوامع برای انسان بودن، آن ها را 
بنیادی می دانند. این فرض ها غیرواقعی است، اگرمغرورانه واز موضع باال نباشد. در پایان 
مردم چین احتماالً ممکن است ثابت کنند که تمایالت شان با کانادایی ها، چک ها، ژاپنی ها ویا 
کره ای ها کمی تفاوت دارند. تنها به دلیل این که هیچ کس خارج از چین نمی تواند تمجید مشتاقانه 
درباره ارزش های جهانی ببیند ویا بشنود، دلیلی برآن نیست که این تمایالت در چین وجود 

ندارد. آن ها هنوز درگذشته ظاهر می شوند وناچارند دوباره در آینده ظاهر شوند.۵۸ 

رهبران گذشته وحال، تحلیلگران سیاسی ورسانه ها درقدیمی ترین دموکراسی های دنیا، باید مقاومت 
باید باورهای رایج درباره مقاومت مدنی را کناربگذارند  تازه نگاه کنند. آن ها  با دیدی  مدنی را 
ازجمله: این که مقاومت مدنی محکوم به شکست است ویا بدترازآن، مبارزه بی خشونت دردورانی 
یا دومبارزه خشونت بارعمده جریان دارد، بی معنی است. عمل گرایان مطمئن هستند که  که یک 
مقاومت بی خشونت نمی تواند درجریان جنگ خشونت بار داخلی، گذاربه دموکراسی را آغاز کند. 
دلیل آن ها این است که درنتیجه مبارزات شدید خشونت بار، برنده مطمئناً دیکتاتوری بی رحمی را 

بربازنده تحمیل خواهد کرد.

۵۸ - اورویل شل، "زندگی حزب: حزب کمونیست چین چقدر امن است؟" درنشریه فارین افریز )ژوئیه/آگوست 

۷۵-۷۴)۲۰۲۱
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لوک ابس، نزدیک به شش دهه داده ها را دررابطه با اثرمقاومت بی خشونت درجنگ های داخلی 

تحلیل کرده وبه نتایج غیرقابل انتظاری رسیده است:

 xوتعداد اپیزودهای جنگ داخلی را در محور y شکل ۲۱ احتمال بقای جنگ داخلی را درمحور

نشان می دهد. دراین داده ها، در تمام دوره های حیات جنگ های داخلی، در صورتی که کمپین های 

بزرگ بی خشونت درمبارزه حضور داشته باشند، احتمال ادامه مبارزه خشونت بار کمتر می شود، 

به عنوان مثال پنج سال پس از جنگ داخلی، امکان توافق صلح، درصورتی که کمپین های 

بی خشونت حضورداشته باشند ۲۵ درصد بیشتر است.۵۹ 

شناسایی این که چگونه خارجیان می توانند برای به بارنشاندن جنبش های بی خشونت کمک 
کنند، فرصتی سیاسی است، به خصوص جنبش هایی که درحال حاضربه صورت ارگانیک ظهور 

کرده اند. مهم ترین یافته چنووت واستفان این است”پشتیبانی آموزشی مداوم تاثیر بسیاری دارد”:

۵۹ - ابس، تأثیر مقاومت بی خشونت، ۳۸.

 درگیری بدون خشونت وجود ندارد

درگیری بدون خشونت وجود دارد
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۲۱: کمپین های بی خشونت ومدت جنگ داخلی )-۱۹۵۵ ۲۰۱۳( شکل 

منبع: لوک ابس، تأثیر مقاومت بی خشونت بر دگرگونی صلح آمیز جنگ داخلی )واشنگتن، دی سی: انتشارات آی سی ان سی، ۲۰۲۱ ( ۳۳.
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آموزش تنها کمکی است که با شاخص های کمپین بی خشونت همبستگی مثبتی دارد. این امر 
باالی  نرخ  با  آموزش ها  تعّدد  که  ازکمپین، زمانی  قبل  دوران  در  است، مخصوصاً  واقعیتی 
مشارکت وکاهش تلفات کمپین و ریزش نیروهای امنیتی دردوران بسیج مردمی، ارتباط دارد. 
آموزش دراوج بسیج مردمی کمپین نیزبا افزایش مشارکت وپیروزی نهایی کمپین ارتباط مستقیم 
دارد. درتمامی مدل ها آموزش به طور سیستماتیک اثر منفی ندارد - وتنها نوع حمایت است که 

مدام با تمام مدل ها همبستگی مثبت دارد.۶۰ 

لری دایموند پژوهشگر برجسته دموکراسی براین باوراست که:

امروز دنیا غرق در رقابت شدیدی در زمینه ایده ها، اطالعات وهنجارها است. در عصر 
دیجیتال رقابت ها با سرعت نور درساعت حرکت می کنند وتفکر مردم را درباره سیستم های 
سیاسی وآینده نظم جهانی شکل می دهند. به خصوص در زمان حاضر که شک ها وتهدیدها 
علیه دموکراسی درغرب باال گرفته است، این مسابقه ای است که غرب نباید آن را ببازد.۶۱ 

برای معکوس کردن نزول سیستم های دمکراتیک در ۱۵سال گذشته، الزم است که ناراضیان 
فرکانس مبارزه بی خشونت را باال ببرند. اگر بخواهیم موج چهارم دموکراسی وجود داشته باشد، 

ناراضیان باید به تعدادی بسیار زیادترازامروز آموزش می بینند.

چک لیست برای پایان بخشیدن به خودکامگی به ناراضیان هرمنطقه ابزارالزم را می دهد 
تا بتوانند درصحنه مبارزه یکدیگررا آموزش دهند، ونیز به آن ها این امکان را می دهد 
که:    “ظرفیت بیشتری برای برنامه ریزی استراتژیک، انضباط تاکتیکی، بسیج مردمی 

وجلوگیری موثرازخشونت حکومت داشته باشند”. ۶۲

این کتاب، دردست ناراضیان، قدم بعدی برای تکامل انتقال دانش مقاومت مدنی است. قابلیت 
دسترسی وکاربرد استراتژیک این دانش درهرکدام از مبارزات بی خشونت آینده می تواند به 

سرعت توازن قدرت را به نفع فعاالن دموکراسی خواه وبه ضررخودکامگان تغییر دهد.

درسمت راست: لخ والسا رهبر جنبش همبستگی، تشکیل اتحادیه کشاورزان را در لهستان در 

سال ۱۹۸۱ جشن می گیرد

۶۰ - چنووت و استفان، نقش حمایت خارجی

https:// ۶۱ - ری دایموند، "سکوت آمریکا به پیروزی خودکامگان کمک می کند"، نشریه فارین افیرز

americas-silence-helps-autocrats-triumphdemocratic-rollback-/۰۶/۰۹/۲۰۱۹/foreignpolicy.com

recession-larry-diamond-ill-winds

۶۲ - چنووت و استفان، نقش حمایت خارجی
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باال: موکاسلی جک درپورت الیزابت 
درآفریقای جنوبی، بایکوت توسط 

مصرف کنندگان علیه آپارتاید را 
هدایت می کند.

چپ: پوستری که مردم را به بایکوت 
دعوت می کند.
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پیوست  

کارگاه آموزشی ودرس آنالین 

وتعامل  کارهایش  با  دررابطه  زیادی  بازخوردهای  بی خشونت  مبارزات  مرکزبین المللی  زمان  گذشت  با 

سمینارها  ما  ویژه،  درخواست های  به  درپاسخ  است.  کرده  دریافت  جهان  سراسر  از  مبارزین  با 

که  یم  کرده ا ندهی  سازما را  نه ای  لیا سا آموزشی  برنامه  ونیز  برگزارکرده   را  زیادی  ه های  وکارگا

از: عبارتند  برنامه ها  گرفت.  قرارخواهد  کنندگان  اختیاردرخواست  در  مکرراً 

ودیپلماسی  دانشکده حقوق  با مشارکت  ان سی،  آی سی   ۲۰۱۶ تا   ۲۰۰۶ از سال  تابستانی:  انستیتوهای 

سرتاسرجهان  از  افرادی  برای  مدنی  مقاومت  درباره  روزه  وشش  پنج  کارگاه هایی  فلچر،  دانشگاه 

ببینید.  ۱۷ درنمودارشماره  را  تابستانی  دستورکارانستیتوت   نمونه  است.  برگزارکرده 

تا  کرد  همکاری  محلی  سازمان  چند  با  سی  ان  سی  آی   ،۲۰۱۸ فبروري  در  منطقه ای:  انستیتوهای 

کند.  ه اندازی  را اکوادور  درکیتو،  بی خشونت  مبارزه  درباره  مطالعات  برای  را  منطقه ای  انستیتوی 

پاییزپاییز  در  کردند.  شرکت  روزه  درسمینار شش  جنوبی  آمریکای  کشور   ۱۱ از  نفر   ۳۵ سال  آن  در 

بر  آن  تمرکز  که  شد  داده  سازمان  اوکراین  درکیف  فعاالن  برخی  همکاری  با  دوم  انستیتو   ۲۰۱۸

اروپای شرقی وآسیای مرکزی بود و۴۰ نفرازده کشور درآن شرکت کردند. انستیتوی سوم با همکاری 

غیردولتی  وسازمان های  ه ها  دانشگا با  همکاری  وبا  شد  سازماندهی  نپال  ندو  تما درکا محلی  شرکای 

ودموکراسی خواهان  ناراضیان  با  جنبش  وتجربیات  مدنی  مقاومت  استراتژی های  درباره  تحقیق  محلی 

کردند. شرکت  کشور   ۱۲ از  نفر   ۳۶ برنامه  این  در  شد.  گذاشته  مشارکت  به 

۲۰۱۲ با همکاری دانشگاه راتگرز  دوره های آنالین: آی سی ان سی دوره های آنالین خود را در سال 

کشورهای  همه  از  زیادی  افراد  مدنی”  مقاومت  استراتژیک  پویایی  مردم:  “قدرت   ۶۳ کرد. شروع 

شد: مطرح  زیر  وموارد  کردند  شرکت  هفته ای   ۷ دوره  در  جهان 

۶۳ - در سال ۲۰۲۰ آی سی ان سی دوره را  بدون همکاری دانشگاه راتگرز آغاز کرد.
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۱: معرفی دوره: خوش آمد وآشنایی با وبینار، معرفی شرکت کنندگان، برآورد دانش حاضران. واحد 

مدنی مقاومت  کارآمدی  چیست؟  مدنی  مقاومت  مدنی:  مقاومت  بنیان   :۲ واحد 

و  مدنی  ایمنی  موارد  ملی.  آزادی  موارد  دنیا:  اطراف  در  مدنی  مقاومت  از  مواردی   :۳ واحد 

خودمختاری. موارد دفاع وگسترش حقوق. موارد پاسخگویی به عموم

واحد ۴: استراتژی ها وتاکتیک های مقاومت مدنی: تحلیل کمپین سالن غذاخوری در نشویل. نقش 

زنان درمقاومت مدنی. برنامه ریزی استراتژیک وانتخاب تاکتیک ها. لوازم تحلیل درگیری

واحد ۵: سرکوب، نتیجه عکس، ریزش: سرکوب ونتیجه عکس. استراتژی های جنبش برای ریزش 

وجدایی نیروهای طرفداررژیم

واحد ۶: جناح های خشن، عوامل تحریک کننده، حفظ انضباط بی خشونت: جناح های خشن. واکسن 

علیه جناح های خشن. حفظ انضباط بی خشونت

واحد ۷: مرزهای جدید درمطالعات مقاومت مدنی: دمکراتیزه کردن ومقاومت مدنی. مقاومت مدنی 

علیه سوء استفاده شرکت های بزرگ. مقاومت مدنی وجوامع مذهبی. مقاومت فرهنگی

واحد ۸: تکمیل دوره: بررسی دستاوردهای یادگیری. ارزیابی دوره ها 

فراترازبازخورد های نوشتاری وشفاهی، داده های کّمی ماهم آن چه را فارغ التحصیالن “آی سی 

ان سی” ودریافت کنندگان کمک هزینه وهمکارانمان به ما گفته اند، نشان می دهد وتقویت می کند.

به عنوان مثال در زیر ارزیابی نتایج برای دوره آنالین ۷ هفته ای آی سی ان سی تحت عنوان” 

قدرت مردم: پویایی استراتژیک مقاومت مدنی” که در آن ۵۵ تا ۶۵ نفردر سال از مناطق مختلف 

جهان در آن شرکت کرده بودند، می بینید. برای ارزیابی این دوره موارد زیر انجام شد:

■ ارزیابی سریع قبل ازشروع دوره برای تشخیص دانش، نگرش وفعالیت های شرکت کنندگان.

■ ارزیابی سریع پس ازپایان دوره برای تشخیص دانش، نگرش وفعالیت های شرکت کنندگان، 

تا بتوان تغییرات را نسبت به اول دوره مشخص کرد.

■ ارزیابی کل دوره که درآن شرکت کنندگان نظرخودشان را درباره خود دوره می گویند.
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۱: منونه اجندا انستیتوت تابستانی ۷ ر  ا منود

دوشنبه سه  شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمحه

۹ صبح تا 
۱۰:۳۰ 

معرفی اشتراک کنندكان 
و اشتادان 

اساسات بدون خشونت و 
جناحین خشونت آمیز

سرکوب
 و نتیجه معکوس

زبان
 و

 معنی در جنبش

آژانس غیرنظامی در جوامع 
مختل شده

 و یا مقابله با بازیگران 
غیردولتی خشونت آمیز

اتمان ازاد اتمان ازاد

۱۰ صبح 
تا ۱۱ وقفه

۱۱ صبح 
تا ۱۲:۳۰ 

ظهر
معرفی با مقاومت مدنی چرا مقاومت مدنی؟ 

ناکامی ها
بازیگران خارجی

 و جنبش های مقاومت 
مدنی

دفاع بدون خشونت
 در برابر

 تهاجم خارجی

کمپین زد فساد

ظهر۱۲:۳۰ 
تا ۲

ناهار  سخنرانی پیتراکرمن

ناهارو
 مراسم جایزه جیمز 

الوسون

ناهار
عکس جمعی

ناهار

جلسه فراگیر ۲:

راهبردهای مقاومت مدنی 
برای ایجاد صلح و عدالت 

انتقالی مقاومت مدنی
 در برابراعمال 

غیرعادالنه عناصر 
شرکتی

۲  بعد از 
ظهر تا 
۳:۳۰

ظهور و
 پایداری جنبش

سخنرانی جمعه: جنس و 
مقاومت مدنی

تثبیت دستاوردها
 و

 مرحله تغییر دموکراتیک

وقفه وقفه

اتمان ازاد

جلسه فراگیر ۳:

مقابله با افراط گرایی خشونت 
آمیز دیاسپورا

 و

 مقاومت مدنی افراط گرایی 
خشونت آمیز مقاومت دیجیتال

۳:۳۰  بعد 
از ظهرتا ۴ وقفه  وقفه

تمرین گروهی
 و

 ارزیابی وسط هفته

وقفه

۴  بعد 
از  ظهر تا 

۵:۳۰

ستراتیجی و تکتیک 

جلسه فراگیر ۱:

چگونه و چرا جنبش های 
مقاومت مدنی باعث فرار 

می شوند؟

مقاومت هنری و فرهنگی 
مقاومت مدنی و حقوق بشر

ادامه تعامل 
و

 ارزیابی نهایی

جلسه فراگیر ۴:

آموزش، اشتراک و 
ترجمه دانش از پوشش 
رسانه ای مقاومت مدنی 

برای موفقیت جنبش

اتمان ازاد

سیاحت با كشتی روی 
دریای چارلس 

شام
۵:۳۰   بعد 
از ظهرتا ۷ شام شام

وقت آزاد

محفل پایانی و غذا شام
 

۷ شام تا ۹ “Ignite” نمایش 
داستانهای مواومت مدنی سخنرانی مهمان خاس وقفه شام
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ارزیابی سه ماهه پس ازپایان دوره، برای این که مشخص شود چگونه دانش فرا گرفته شده از  	
دوره آموزشی برانتخاب ها وکنش های بعدی شرکت کنندگان تاثیر گذاشته است.  در این جا چند 

داده کلیدی ازارزیابی سه ماهه پس ازپایان دوره درسال ۲۰۱۸ آمده است:

مدنی  درمقاومت  وتعامل  برنامه ریزی  موفقیت  درزمینه  دستاوردها  درمورد  دهندگان  پاسخ   -   ۱
گزارش های قابل توجهی دادند. 

۹۴ درصد گزارش دادند که مهارت آن ها دربرنامه ریزی کمپین های مقاومت بی خشونت پس  	
از گذراندن دوره آی سی ان سی پیشرفت داشته است.

۹۴ درصد گفتند که دررسیدن به اهداف خود درکمپین های مقاومت مدنی ویا آموزش، پس  	
ازگذراندن دوره آی سی ان سی موفق تر بوده اند، ۶۲ درصد گفتند بسیارموفق تر )۵ از ۵( یا 

به نحوقابل توجهی بیشترموفق بودند )۴ از ۵(.
۹۴ درصد گفتند که درنوشتن، تدریس وتحقیق درباره مقاومت مدنی پس ازگذراندن دوره آی  	

سی ان سی موفق تربودند. %۷۵ گزارش دادند بسیارموفق تر)۵ از ۵( ویا به نحوقابل توجهی)۴ 
از ۵( موفق بودند.

۸۶ درصد گزارش دادند که در کنش های مقاومت مدنی پس ازآن که دردوره آی سی ان سی  	
شرکت کردند بسیارموثربودند،۵۰ درصد  گزارش دادند که در کنش های مقاومت مدنی که 

شرکت کردند بسیارموثرتر)۵ از ۵( ویا به نحو قابل توجهی موثربودند )۴ از ۵( .

۲ - پاسخ دهندگان گزارش دادند که مشارکت بیشتری درکمپین های مقاومت مدنی ونیز نوشتن، تدریس 
وتحقیق درباره مقاومت مدنی داشته اند. 

۵۶ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که دوره آی سی ان سی تاثیر زیادی درتصمیمات بعدی آن ها  	
برای پیوستن به کمپین مقاومت مدنی داشته است.

۶۲درصد پاسخ دهندگان گفتند که پس ازگذراندن دوره آی سی ان سی دررهبری ویا برنامه ریزی  	
برای کمپین های جنبش بی خشونت بسیارفعال تربوده اند.

وتحقیق  	 تدریس  نوشتن،  درزمینه  آن ها  که  گفتند  دهندگان  پاسخ  از  درصد   ۶۲
فعال ترشده اند. سی  ان  سی  آی  دوره  گذراندن  از  پس  مدنی  مقاومت  درباره 

 

۳ - پاسخ دهندگان گزارش دادند که آن ها مستقیماً دانشی را که در دوره فراگرفته بودند به کارگرفتند 
وپس ازدوره مجدداً به آن مراجعه کردند.

بالفاصله پس از دوره: 	
ز  	 ا فته  گر فرا نش  ا د ن ها  آ که  گفتند  ن  گا هند د سخ  پا ز  ا درصد   ۷۵

. فتند گر ر کا به  نت  بی خشو ی  کمپین ها ی  یز مه ر نا بر ر د ا  ر ه  ر و  د
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۷۵ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که آن ها دانش فراگرفته ازدوره را درآموزش وتدریس  	
مقاومت مدنی به کارگرفته اند.

۶۲ درصد ازپاسخ دهندگان گفتندآن ها دانش فراگرفته ازدوره را درنوشتن درباره مقاومت  	
مدنی به کارگرفته اند. 

۵۶ درصد ازپاسخ دهندگان گفتند که آن ها دانش فراگرفته از دوره را مستقیماً درکنش های  	
مقاومت بی خشونت به کارگرفتند.

۳ ماه پس از دوره: 
۱۰۰ درصدپاسخ دهندگان گفتند پس ازپایان دوره حداقل ۱ تا ۵ بار به کالس های الکترونیک  	

آی سی ان سی برگشته اند تا به مواد درسی دوباره رجوع کنند. ۵۰ درصد گفتند این کار را 
۶ تا ۱۰ بار و ۶ درصد گفتند ۱۱ تا ۱۵ بار انجام داده اند.

شش ابزار برنامه ریزی استراتژیک درطول دوره معرفی شد. پس ازپایان دوره، حداقل ۵۶  	
درصد پاسخ دهندگان گفتند که آن ها هرکدام ازاین ابزار را بیشتر از قبل از دوره آی سی ان 
سی استفاده کرده اند و۶۹ درصد گفتند که سه ابزارازشش ابزاررا خیلی بیشتر مورد استفاده 

قرارداده اند.

درباره  گرفتن  یاد  به  بیشتری  آن ها عالقه  دوره  ازپایان  پس  که  دادند  گزارش  پاسخ دهندگان   -  ۴
دوره  ازپایان  پس  ماه  سه  که  دادند  گزارش  ازآن ها  توجهی  قابل  وتعداد  دارند،  مدنی  مقاومت 

محتوای دوره را حتی ارزشمندترنسبت به بالفاصله بعد از پایان دوره یافتند.

 ۹۴ درصد گفتند پس از پایان دوره عالقه بیشتری برای یادگیری مقاومت مدنی دارند. 	 

۴۴ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که سه ماه پس از پایان دوره آی سی ان سی،  محتوای  	
درسی را ارزشمندتر ازبالفاصله پس از پایان دوره یافتند. 

۵ - پاسخ دهندگان) که از کشورهای مختلف دنیا آمده بودند(  گزارش دادند که پس از پایان دوره با 
یکدیگر در تماس هستند.

۴۴درصد از پاسخ دهندگان گفتند که حداقل با یکی از مشارکت کنندگان در دوره، یک تا پنج  	
بار پس از پایان دوره ارتباط برقرار کرده اند. 

۱۲درصد گزارش دادند که ۶ تا ۱۰ ارتباط پس از پایان دوره داشته اند. 	

داشته اند. 	 دوره  ازپایان  پس  ارتباط  ۲۱درصد  از  بیش  که  دادند  گزارش   ۱۹درصد 
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این یافته ها توسط بقیه داده های کّمی درباره ارزیابی که آی سی ان سی دریافت کرده است تایید 
می شود. به عنوان مثال، ارزیابی فوری وارزیابی یک ساله پس از یک هفته انستیتو منطقه ای آی 

سی ان سی در سال ۲۰۱۸ درمورد مقاومت مدنی درکیتو، اکوادور، نتایج مشابهی را نشان می 
دهد.۶۴ نتایج کلیدی برنامه را ببینید.۶۵  

نمودار-۱۷ نتایج کلیدی برنامه

افزایش دانش مفاهیم ایجاد صلح، تئوری ها ومواردی که به مشارکت کنندگان اجازه می دهد درصحنه، 
ارتباط اجتماعی برقرارکنند، تعامل با دیگر کنشگران، وطراحی مبارزات آگاهانه تری 

که نمایش دهنده تمرین های بهتر وتئوری های بهترتوسعه یافته برای تغییر باشند.

ایجاد ظرفیت شخصی وتوسعه 
حرفه ای

کار،  برای  رقابتی تری  پروفایل  ویا  کلیدی  دروظایف  بیشتری  مهارت  شرکت  کنندگان 
کمک مالی ویا برنامه های آکادمیک پیدا می کنند.

تغییر نگرش، الهام وانگیزه شرکت کنندگان به ماندن درصحنه وادامه مبارزه تشویق می شوند ویا وقت ومنابع خود 
را برای ایجاد صلح اختصاص می دهند.

پروژه های جدید باشد که  نهادهای غیردولتی، کمپین ها، آموزش های تکراری وغیره  ممکن است شامل 
درمیان جوامع گسترده ای که خودشان درآموزش های اصلی شرکت نکرده اند صلح ایجاد 
پروژه  مثال  )به عنوان  بگیرند  آموزشی کمک  برنامه اصلی  فنی  آموخته های  واز  کند 

اینکوباتور(

سرمایه اجتماعی بزرگتر دسترسی به شبکه فارغ التحصیالن یا پورتال های سازمان های حمایت کننده که
الف: افزایش آگاهی/دسترسی به فرصت ها ومنابعی که اقدامات بعدی را ممکن کند.

ب: تالش برای افزایش ابتکارات کوچکتر ازطریق همکاری با مردم در محل های دیگر 
ویا مناطق مسئله دار.

ج: انتشاراطالعات

صداهای تقویت شده: مقاالت منتشر شده، مصاحبه ها وخبرنامه ها به فعالیت های مشارکت کنندگان برای ایجاد 
صلح نور بیشتری می تابانند ومخاطبان بیشتری پیدا می کنند تا داستان های خود را درباره 
با  کانال های  یا  خبرگزاری ها  توسط  داستان ها  این  که  این  جای  کنند)به  تعریف  تغییر 

واسطه فیلترشده ومنتشرشوند(

۶۴ رخی از این نتایج در مجالت علمی معتبرنیز منتشر شد. جفری پیو را ببینید »کاتالیزوری برای اقدام: آموزش به 
عنوان بسترهای شبکه سازی برای صلح«. پروژه ها، مجله صلح وتوسعه ۱۵، شماره. ۱ )آوریل  ۲۰۲۰(: جفری پیو
ایجاد شبکه های فراملی فعال: استراتژی ظرفیت سازی از پایین به باال برای کاهش خشونت در آمریکای التین)میدل 

اتالنتیک ، مروری بر مطالعات آمریکای التین، )ژوئن ۲۰۱۸(: ۱۴۴-۱۳۰

۶۵ - پیو، "کاتالیزور برای اقدام"، ۱۳۰



۱۳۹

رها ا نمود لیست 

۱: شرایط کنترل شده خشونت: توضیح داده شد نمودار 

۲: ۷۴زبان درمنابع کتابخانه آی سی ان سی نمودار 

۳: آی سی ان سی کاندیدای جایزه نوبل در ۲۰۱۴ شد نمودار 

۴: ۵ ایده ناراضیان که باید بدانند نمودار 

۵: یافته های کلیدی از ارزیابی شرکت کنندگان  نمودار 

۶: چک لیست پایان بخشیدن به خودکامگی نمودار 

۷: ۴۱ کمپین مقاومت مدنی با نمونه هایی ازتاکتیک های بی خشونت  نمودار 

۸: زمان کمک  نمودار   

۹: انواع پشتیبانی  نمودار  

۱۰: انواع حامیان نمودار  

۱۱: انواع گیرندگان نمودار  

۱۲: ۹۵ کمپین های موفق مقاومت مدنی بامشارکت قابل توجه زنان درخط مقدم علیه نمودار   

۲۰۱۳  ۱۹۴۹- بین  داخلی  یا  خارجی  استبداد 

۱۳: ۱۰ دلیل اصلی که چرا مردم ازسیستم های سرکوبگراطاعت می کنند نمودار 

۱۴: کمپین های بی خشونت با ریزش قابل توجه نیروهای امنیتی نمودار   

۱۵: فازارزیابی: چک لیست تمرین آزادی نمودار 

۱۶: برنامه تمرینی چک لیست ۳۶ساعته نمودار 

۱۷: نمونه دستورکارانستیتوتابستانی نمودار  

۱۸: نتایج کلیدی برنامه  نمودار   



مگی کا د خو به  ن  بخشید ن  یا پا ی  ا بر لیست  چک  ۱۴۰

فهرست اشکال

۱: نظریه تغییرآی سی ان سی  شکل

۲: شروع کمپین های توده ای وخشونت وخشونت باربراساس دهه )-۱۹۰۰ ۲۰۱۹( شکل 

۳: میزان موفقیت کمپین های توده ای بی خشونت وخشونت بار براساس دهه )-۱۹۳۰ ۲۰۱۹( شکل 

۴: تعامل آی سی ان سی با فعاالن دموکراسی خواه، پژوهشگران، سیاست گذاران وروزنامه نگاران  شکل 
براساس کشور

۵: نمای مشترک از میدان نبرد شکل 

۶: شورش خشونت آمیز: نظریه شکل 

۷: شورش خشونت آمیز: خطر شکل 

۸: میزان دموکراسی پیش ازگذاروپس از گذار شکل 

۹: شرکت کنندگان دوره آنالین آی سی ان سی براساس کشوری که زندگی می کنند.  شکل   

۱۰: نمای مشترک ازمیدان نبرد شکل 

۱۱: فرصت شکل 

۱۲: مقاومت مدنی اخالل می کند شکل 

۱۳: مقاومت مدنی پیروز شد شکل 

۱۴: اولویت بندی براساس تاثیرات مورد انتظار شکل 

۱۵: تاریخ های هشت کمپین دراوایل قرن بیست ویکم شکل 

۱۷: کشورهای دارای حداقل یک گذار ناشی ازمقاومت مدنی )-۱۹۴۵ ۲۰۱۵( شکل 

۱۸: هرچقدرائتالف بی خشونت مدنی قوی ترباشد، دستاوردها برای آزادی بیشتراست  شکل 

۱۹: متوسط میزان دموکراسی درپیروزی های مختلف شکل 

۲۰: احتمال این که یک کشورپنج سال پس ازپایان مبارزات به دموکراسی دست یابد  شکل 

۲۱: کمپین های بدون خشونت ومدت زمان جنگ داخلی اطالعات )۱۹۵۵-۲۰۱۳( شکل 



۱۴۱

نام عکاس ها

مقاومت  موفق  کمپین های  به  مربوط  عکس ها  همه  نی،  درلیتوا شارپ  وجین  تصویرنویسنده  از  ا  جد
است. مدنی 

هارون النا  جلد:  روی 

یماژ ا گتی  طریق  از  نسه  فرا خبرگزاری  بلید/  فتحی 

یماژ ا گتی  طریق  از  کرونیکل  مجموعه  کارپ/  سیندی 

سی ان  سی  آی  از  عکس 

یماژ ا گتی  ازطریق  نسه  فرا خبرگزاری  سوپینسکی/  سرگئی 

یماژ ا گتی  طریق  از  بتمان 

یماژ ا گتی  طریق  از  راکت  چارلزورث/الیت  پیتر 

یماژ ا گتی  طریق  از  جهانی  تصاویر  جهانی/گروه  تاریخ  آرشیو 

یماژ ا گتی  طریق  از  بتمان 

پست/ یونینگ  ا ازطریق  جوکازی  یالیجا  ا

ایماژ گتی  طریق  از  نادزیک  براکا 

۲۰۰۰ صربستان می کند،  متحد  میلوسویچ  سلوبودان  ا علیه  را پوزیسیون  تپورا آ تصویر: 





ایجاد توانمندی ها

 آیا کمپین مقاومت مدنی مردم را حول آرمان ها، رهبران واستراتژی واحد  	
برای پیروزی متحد می کند؟

آیا کمپین مقاومت مدنی ضمن حفظ انضباط بی خشونت، گزینه های تاکتیکی  	
متنوع را به کارمی گیرد؟

آیا کمپین مقاومت مدنی برای ایجاد حداکثراختالل با حداقل خطر، تاکتیک های  	
خود را تنظیم می کند؟

آیا کمپین مقاومت مدنی به دنبال یافتن راه هایی برای جلب ارزشمندتر حمایت  	
بیرونی است؟

هدایت مبارزه 

آیا تعداد وتنوع شهروندانی که با خودکامگی رویارویی دارند احتماالً افزایش  	
پیدا می کند؟

آیا اعتقاد خودکامه به اثربخشی سرکوب خشونت بار کاهش می یابد؟ 	

آیا احتمال ریزش حامیان کلیدی خودکامه افزایش می یابد؟ 	

آیا پس از مبارزه، نظم سیاسی که برقرارمی شود با ارزش های دمکراتیک  	
سازگارخواهد بود؟ 

به بخشیدن  یان  پا برای  لیست   چک 
مگی کا د خو

 



مگی کا د خو به  ن  بخشید ن  یا پا ی  ا بر لیست  چک  ۱۴۴

بلکه درداخل  بین دولت ها نیست،  امروزمرگبار ترین مبارزات 

کشورهاست. خودکامگان زندگی مردم تحت ستم را جهنم 

می کنند. داده های بیش ازیک قرن نشان می دهد که کمپین های 

بایکوت، اعتراضات  با به کارگرفتن اعتصابات،  مقاومت مدنی 

قدرتمندترین  بی خشونت،  دیگرازتاکتیک های  وبسیاری  توده ای 

ابزار برای رویارویی با اقتدارگرایان هستند.

“چک لیست برای پایان بخشیدن به خودکامگی” خود را وقف 

توانمند کردن ناراضیان کرده است تا برای رسیدن به خواسته 

خود که دموکراسی وحقوق بشراست به گونه ای استراتژیک 

این کتاب همچنین منبع  پیدا کنند.  بیشتری  فکر کرده ومهارت 

منحصربه فردی برای حرفه ای ها درسیاست خارجی وترویج 

دموکراسی است تا دقیقاً متوجه شوند که چه توانایی ومهارتی 

برای فعاالن دموکراسی خواه الزم است تا به دیکتاتوری که درآن 

پایان دهند. زندگی می کنند 

اگر جهان شاهد موج چهارم دموکراسی برای گسترش آزادی 

پیشگام  مدنی  مقاومت  کمپین های  آن گاه  دربرابراختناق باشد، 

ندارد.. خواهند بود وهیچ پشتوانه ای محکم ترازآن وجود 

International Center on Nonviolent Conflict
600 New Hampshire Ave NW, Suite 1010 
Washington, D.C. 20037

www.nonviolent-conflict.org


